ا"عايير الدولية للمراجعة والفحص والتأكيدات ا6خرى وا9دمات ذات الع<قة
ا"عتمدة ف ا"ملكة العربية السعودية
إصدار عام ٢٠٢٠م

الفهرس

الفهــــــــــــــرس
الصفحة

ا6وضــــــــــــــــــــــــــــــــوع

٧

الباب ا&ول :التحول للمعايير الدولية
• اعتماد خطة التحول إلى ا6عايير الدولية.

١٠
١٠

متى سيتم تطبيق ا6عايير الدولية ف ا6ملكة?
• وثيقة اعتماد إصدارات ا6عايير الدولية للمراجعة والفحص والتأكيدات ا[خرى وا]دمات ذات الع_قة من مجلس
إدارة الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي.
الباب الثاني :إصدارات مجلس ا>عايير الدولية للمراجعة والتأكيد ا>عتمدة ف ا>ملكة العربية السعودية
القسم ا&ول :معيار رقابة اKودة ) (١وا>عايير الدولية للمراجعة.
معيار رقابة اeودة " ١رقابة اeودة للمكاتب التي تنفذ ارتباطات مراجعة وفحص للقوائم ا6الية وارتباطات التأكيد
ا[خرى وارتباطات ا]دمات ذات الع_قة"

١١
٢٧
٢٧
٢٩

معيار ا6راجعة " ٢٠٠ا[هداف العامة للمراجع ا6ستقل والقيام با6راجعة ,وفقًا للمعايير الدولية للمراجعة"

٥٧

معيار ا6راجعة " ٢١٠اvتفاق على شروط ارتباطات ا6راجعة"

٧٩

معيار ا6راجعة " ٢٢٠رقابة اeودة 6راجعة القوائم ا6الية"

٩٧

معيار ا6راجعة " ٢٣٠توثيق أعمال ا6راجعة"

١١٣

معيار ا6راجعة " ٢٤٠مسؤوليات ا6راجع ذات الع_قة بالغش عند مراجعة القوائم ا6الية"

١٢٥

معيار ا6راجعة ) ٢٥٠ا6عدل( "مراعاة ا[نظمة واللوائح عند مراجعة القوائم ا6الية"

١٥٩

معيار ا6راجعة " ٢٦٠اvتصال با6كلفي باÇوكمة"

١٧٣

معيار ا6راجعة " ٢٦٥إب_غ أوجه القصور ف الرقابة الداخلية للمكلفي باÇوكمة واÖدارة"

١٩٥

معيار ا6راجعة " ٣٠٠التخطيط 6راجعة القوائم ا6الية"

٢٠٥

معيار ا6راجعة à" ٣١٥ديد مخاطر التحريف اeوهري وتقييمها من خ_ل فهم ا6نشأة وبيئتها"

٢١٧

معيار ا6راجعة " ٣٢٠ا[همية النسبية عند تخطيط وتنفيذ ا6راجعة"

٢٥٩

معيار ا6راجعة " ٣٣٠استجابات ا6راجع للمخاطر ا6قﱠيمة"

٢٦٧

معيار ا6راجعة " ٤٠٢اعتبارات ا6راجعة ذات الع_قة çنشأة تستخدم منشأة خدمية"

٢٨٥

معيار ا6راجعة " ٤٥٠تقوي التحريفات ا6كتشفة خ_ل ا6راجعة"

٣٠٣

معيار ا6راجعة " ٥٠٠أدلة ا6راجعة"

٣١٣

معيار ا6راجعة " ٥٠١أدلة ا6راجعة – اعتبارات محددة لبنود مختارة"

٣٢٧

معيار ا6راجعة " ٥٠٥ا6صادقات ا]ارجية"

٣٣٧

معيار ا6راجعة " ٥١٠ارتباطات ا6راجعة [ول مرة – ا[رصدة اvفتتاحية"

٣٤٧

معيار ا6راجعة " ٥٢٠اÖجراءات التحليلية"

٣٦١

معيار ا6راجعة " ٥٣٠العينات ف ا6راجعة"

٣٦٩

معيار ا6راجعة  ٥٤٠ا6عدل " مراجعة التقديرات اíاسبية وما يتعلق بها من إفصاحات"

٣٨٣

الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي

٣

ا6عايير الدولية للمراجعة والتأكيد
ا6عتمدة ف ا6ملكة العربية السعودية

الفهرس

معيار ا6راجعة " ٥٥٠ا[طراف ذات الع_قة"

٤٣٩

معيار ا6راجعة " ٥٦٠ا[حداث ال_حقة"

٤٥٩

معيار ا6راجعة " ٥٧٠اvستمرارية"

٤٦٩

معيار ا6راجعة " ٥٨٠اÖفادات ا6كتوبة"

٤٩٣

معيار ا6راجعة " ٦٠٠اعتبارات خاصة – عمليات مراجعة القوائم ا6الية للمجموعة )çا ف ذلك عمل مراجعي ُمكّونات
اóموعة("

٥٠٧

معيار ا6راجعة " ٦١٠استخدام عمل ا6راجعي الداخليي"

٥٤٥

معيار ا6راجعة " ٦٢٠استخدام عمل خبير استعان به ا6راجع"

٥٦٣

معيار ا6راجعة " ٧٠٠تكوين الرأي والتقرير عن القوائم ا6الية"

٥٧٩

معيار ا6راجعة " ٧٠١اÖب_غ عن ا[مور الرئيسة للمراجعة ف تقرير ا6راجع ا6ستقل"

٦١٩

معيار ا6راجعة " ٧٠٥التعدي_ت على الرأي ف تقرير ا6راجع ا6ستقل"

٦٣٧

معيار ا6راجعة " ٧٠٦فقرات لفت اvنتباه ,وفقرات أمور أخرى ف تقرير ا6راجع ا6ستقل"

٦٦١

معيار ا6راجعة " ٧١٠ا6علومات ا6قارنة – ا[رقام ا6قابلة والقوائم ا6الية ا6قارنة"

٦٧٥

معيار ا6راجعة " ٧٢٠مسؤوليات ا6راجع ذات الع_قة با6علومات ا[خرى"

٦٩١

معيار ا6راجعة " ٨٠٠اعتبارات خاصة – عمليات مراجعة القوائم ا6الية ا6عدة وفقًا [طر ذات غرض خاص"

٧٢٧

معيار ا6راجعة " ٨٠٥اعتبارات خاصة – عمليات مراجعة قائمة مالية واحدة ,وعناصر أو حسابات أو بنود محددة ف
قائمة مالية"

٧٤٧

معيار ا6راجعة " ٨١٠اvرتباطات Öعداد التقارير عن القوائم ا6الية ا6لخصة"

٧٦٩

القسم الثاني :ا>عايير الدولية للفحص والتأكيدات ا&خرى واQدمات ذات العSقة

٧٩١

معيار ارتباط الفحص " ٢٤٠٠اvرتباطات لفحص القوائم ا6الية التاريخية"

٧٩٣

معيار ارتباط الفحص " ٢٤١٠فحص ا6علومات ا6الية ا[ولية ا6نفذ من قبل ا6راجع ا6ستقل للمنشأة"

٨٥٧

معيار ارتباط التأكيد " ٣٠٠٠ارتباطات التأكيد ا[خرى بخ_ف عمليات مراجعة أو فحص ا6علومات ا6الية التاريخية"

٨٨٣

معيار ارتباط التأكيد " ٣٤٠٠اختبار ا6علومات ا6الية ا6ستقبلية"

٩٤٥

معيار ارتباط التأكيد " ٣٤٠٢تقارير التأكيد عن أدوات الرقابة ف ا6نشأة ا]دمية"

٩٥٣

معيار ارتباطات التأكيد " ٣٤١٠ارتباطات التأكيد عن قوائم اvحتباس اÇراري"

٩٩١

معيار ارتباطات التأكيد " ٣٤٢٠ارتباطات التأكيد Öعداد تقرير عن ûميع ا6علومات ا6الية التصورية اُ6ضﱠمنة ف
نشرات اvكتتاب"

١٠٥١

معيار ا]دمات ذات الع_قة " ٤٤٠٠اvرتباطات لتنفيذ إجراءات متفق عليها فيما يتعلق با6علومات ا6الية"

١٠٧٧

معيار ا]دمات ذات الع_قة " ٤٤١٠ارتباطات التجميع"

١٠٨٧

القسم الثالث :اUصدارات ا&خرى للمجلس الدولي >عايير ا>راجعة والتأكيد

١١١٧

مذكرة °ارسات ا6راجعة الدولية )" (١٠٠٠اعتبارات خاصة ف مراجعة ا[دوات ا6الية"

١١١٩

إطار جودة ا6راجعة

١١٦٣

اÖطار الدولي vرتباطات التأكيد

١٢٠٩

مسرد ا6صطلحات

١٢٣٣

الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي

٤

ا6عايير الدولية للمراجعة والتأكيد
ا6عتمدة ف ا6ملكة العربية السعودية

الفهرس

١٢٧٩

الباب الثالث :التوضيحات الصادرة من Kنة معايير ا>راجعة.
توضيح قرار مجلس اÖدارة حول تطبيق معايير ا6راجعة الدولية.

١٢٨١

توضيح بشأن كيفية التزام ا6راجع çتطلب التقرير عن مخالفات الشركات [حكام نظام الشركات أو أحكام نظام الشركة
ا[ساس.

١٢٨٢

موقف ا6راجع من عدم تطبيق ا6نشأة للمعايير الدولية.

١٢٨٤

٥

ا6عايير الدولية للمراجعة والتأكيد
ا6عتمدة ف ا6ملكة العربية السعودية

الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي

الباب ا&ول  :التحول للمعايير الدولية

اعتماد خطة التحول إلى ا0عايير الدولية

اعتماد خطة التحول إلى ا:عايير الدولية
سبق أن اعتمد مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي ف عام ١٤٣٣هـ )٢٠١٢م( خطة للتحول إلى معايير اQاسبة ومعايير اRراجعة
الدولية ,والتي يستدعي تنفيذها تبني منهجية مناسبة لدراسة Rعايير الدولية والنظر ف مراحل التطبيق ومدى ا^اجة _جراء أي تعديbت dزمة
عليها ,أو على اfنظمة والتعليمات ا^الية ليتم تطبيق تلك اRعايير بطريقة صحيحة .وقد جاء اعتماد اlطة وفقاً لتوصية oنة توجيهية شكلها
اrلس لهذا الغرض تكونت من كل من أمي عام الهيئة ورئيسي oنتي معايير اQاسبة ومعايير اRراجعة ونائبيهما ,وyثل لوزارة اRالية ,وهيئة
السوق اRالية ,ومؤسسة النقد العربي السعودي ,والتي بنت بدورها توصياتها ف هذا الشأن على نتاج الدراسات والتوصيات التي قامت بها كل من
oنتي معايير اQاسبة ومعايير اRراجعة ف الهيئة.
وقد ت تنفيذ اlطة على أربع مراحل تتضمن كل مرحلة مجموعة من اRعايير اRترابطة بغرض دراستها ومناقشتها مع ذوي اdهتمام ومن ثم اعتمادها
وفقاً لÖجراءات التنفيذية اRعتمدة ف خطة التحول dعتماد كل معيار دولي.

متى سيتم تطبيق ا:عايير الدولية ف ا:ملكة?
وفقاً لقرار مجلس ا_دارة فإن تطبيق اRعايير الدولية اRعتمدة من الهيئة بنسختها الكاملة ) (IFRSسيكون اعتبارًا من بداية عام ٢٠١٧م وذلك على
اRنشآت اRدرجة ف السوق اRالية .أما بالنسبة للمنشآت اfخرى ,فإن التطبيق سيكون اعتبارًا من بداية عام ٢٠١٨م ,مع السماح لتلك اRنشآت اfخرى
بالتطبيق اعتبارًا من بداية عام ٢٠١٧م.
أما ما يخص معايير اRراجعة ,فإن مكاتب اRراجعة مطالبة بتطبيق تلك اRعايير على أعمال اRراجعة أو الفحص اRرتبط عليها ف ٢٠١٧-١-١م أو
بعده.

الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي

٩

التحول للمعايير الدولية

عايير الدولية0اعتماد خطة التحول إلى ا

,ملكة العربية السعودية:قة للتطبيق ف اPدمات ذات العNعايير الدولية للمراجعة والفحص والتأكيدات ا&خرى وا:وثيقة اعتماد إصدارات ا
عايير: ووفقًا لسياسة مجلس ا,عتمدة من مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي: ا,عايير الدولية:طة التحول إلى اN وفقًا
عايير الدولية:ت على اPالدولية للمراجعة والتأكيد حيال التعدي
The document of endorsement of the international auditing, review, other assurance, and related services
pronouncements for adoption in Saudi Arabia according to the Saudi Organization for Certified Public
Accountants’ plan for transition to International standards, and according the IAASB Policy Position
statement regarding the Modifications to International Standards of the IAASB Board

الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي
Saudi Organization for Certified Public Accountants
م٢٠١٩/٠٤/٢٣ - هـ١٤٤٠/٠٨/١٨

التحول للمعايير الدولية

١٠

الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي

عايير الدولية0اعتماد خطة التحول إلى ا
According to the ISAs transition plan endorsed by the Saudi

Organization for Certified Accountants (SOCPA), authorized

during SOCPA board meeting number nine, sixth session, held
on Saturday 26.03.1433 corresponding to 18.02.2012, the
Committees' decisions related to the approval of standards, shall

be integrated in an appendix with each standards, including the

text of paragraphs added or amended and reference to cancelled
paragraphs beside basis of conclusions and reference to paragraph
effected by the amendments.

According to the plan and the Statement of Policy Position of

the IAASB (July, 2006) regarding the Modifications to

International Standards of the IAASB Board entitled "A Guide
for National Standard Setters that Adopt IAASB’s International

Standards

but

Find

It

Necessary

to

Make

Limited

Modifications", SOCPA has endorsed the international

standards for auditing, assurance and other services after

subjecting them to a due process to thoroughly examine them

with the involvement of key constituents

. This document

عتمدة من مجلس إدارة الهيئةR ا,عايير الدوليةRطة التحول إلى اl وفقًا
السعودية للمحاسبي القانونيي ف اجتماعه التاسع للدورة السادسة
 فإنه سيتم,م٢٠١٢/٢/١٨ وافقR ا,هـ١٤٣٣/٣/٢٦ نعقد يوم السبتRا
عايير الدولية ف مستند مستقل لكلRتضمي قرارات اللجان باعتماد ا
 وإشارات واضحة للفقرات,عدلةRضافة أو اRمعيار يتضمن نص الفقرات ا
 وإشارات,ستنتاجات التي توصلت إليهاdساس اf  ومع شرح واف,لغاةRا
.تأثرة بالتعديلRمرجعية دقيقة للفقرات ا
عايير الدولية للمراجعة والتأكيدR ولسياسة مجلس ا,طة التحولl ووفقًا
عاييرRعدي اR عنونة "إرشاداتRعايير الدولية اRت على اbحيال التعدي
عايير الدوليةRعايير الصادرة من مجلس اRالوطنية الذي يطبقون ا
 قامت,"ت محدودة عليهاb مع ضرورة إدخال تعدي,للمراجعة والتأكيد
خرىfعايير الدولية للمراجعة والفحص والتأكيدات اRالهيئة باعتماد ا
قة بعد تطبيق عدد من ا_جراءات التنفيذية لدراسةbدمات ذات العlوا
 وتتضمن.هتمامd ومناقشتها مع نخبة من ذوي ا,عايير بشكل متعمقRا
:تيةóهذه الوثيقة قرارات اعتماد ا_صدارات الدولية ا

includes the decisions to endorse the following pronouncements:

-

ISA 200, Overall Objectives of the Independent

ستقل والقيامRهداف العامة للمراجع اf "ا٢٠٠ راجعةRمعيار ا
" وفقًا للمعايير الدولية للمراجعة,راجعةRبا

-

ISA 210, Agreeing the Terms of Audit Engagements

"راجعةRتفاق على شروط ارتباطات اd "ا٢١٠ راجعةRمعيار ا

-

"اليةRراجعة القوائم اR ودةo "رقابة ا٢٢٠ راجعةRمعيار ا

-

"راجعةR "توثيق أعمال ا٢٣٠ راجعةRمعيار ا

-

ISA 240, The Auditor's Responsibilities Relating to

قة بالغشbراجع ذات العR "مسؤوليات ا٢٤٠ راجعةRمعيار ا
"اليةRعند مراجعة القوائم ا

-

ISA 250, Consideration of Laws and Regulations in an

نظمة واللوائح عندfعدل( "مراعاة اR )ا٢٥٠ راجعةRمعيار ا
"اليةRمراجعة القوائم ا

-

ISA 260, Communication with Those Charged with

"كلفي با^وكمةRتصال باd "ا٢٦٠ راجعةRمعيار ا

-

غ أوجه القصور ف الرقابة الداخليةb "إب٢٦٥ راجعةRمعيار ا
"للمكلفي با^وكمة وا_دارة
Control to Those Charged with Governance and

-

"اليةRراجعة القوائم اR  "التخطيط٣٠٠ راجعةRمعيار ا

-

وهريoديد مخاطر التحريف اù" ٣١٥ راجعةRمعيار ا
"نشأة وبيئتهاRل فهم اbوتقييمها من خ
misstatement through understanding the entity And

-

Auditor and the Conduct of an Audit

-

ISA 220, Quality Control for an Audit of Financial
Statements

-

ISA 230, Audit Documentation
Fraud in an Audit of Financial Statements

-

Audit of Financial Statements

-

Governance

-

ISA 265, Communicating Deficiencies in Internal
Management

-

ISA 300, Planning an audit of financial statements
ISA 315, Identifying and assessing the risks of material
its environment

التحول للمعايير الدولية

١١

الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي

عايير الدولية0اعتماد خطة التحول إلى ا

-

همية النسبية عند تخطيط وتنفيذf "ا٣٢٠ راجعةRمعيار ا
"راجعةRا

-

"قﱠيمةRراجع للمخاطر اR "استجابات ا٣٣٠ راجعةRمعيار ا

-

ISA 402, Audit considerations relating to an entity

قة †نشأةbراجعة ذات العR "اعتبارات ا٤٠٢ راجعةRمعيار ا
"تستخدم منشأة خدمية

-

ISA 450, Evaluation of misstatements identified

لbكتشفة خR "تقوي التحريفات ا٤٥٠ راجعةRمعيار ا
"راجعةRا

-

"راجعةR "أدلة ا٥٠٠ راجعةRمعيار ا

-

راجعة – اعتبارات محددة لبنودR "أدلة ا٥٠١ راجعةRمعيار ا
"مختارة

-

"ارجيةlصادقات اR "ا٥٠٥ راجعةRمعيار ا

-

رصدةfول مرة – اf راجعةR "ارتباطات ا٥١٠ راجعةRمعيار ا
"فتتاحيةdا

-

ISA 520, Analytical Procedures

" "ا_جراءات التحليلية٥٢٠ راجعةRمعيار ا

-

ISA 530, Audit Sampling

"راجعةR "العينات ف ا٥٣٠ راجعةRمعيار ا

-

اسبية †ا ف ذلكQ "مراجعة التقديرات ا٥٤٠ راجعةRمعيار ا
Fair Value Accounting Estimates, and Related اسبية للقيمة العادلة وا_فصاحات ذاتQالتقديرات ا
"قةbالع
Disclosures
اسبية وماQعدل " مراجعة التقديرات اR ا٥٤٠ راجعةRمعيار ا
ISA 540 (Revised), Auditing Accounting Estimates
" يتعلق بها من إفصاحات
and Related Disclosures
الية للفتراتRعيار على أعمال مراجعة القوائم اR)يسري هذا ا
( أو بعد ذلك التاريخ٢٠١٩  ديسمبر١٥ التي تبدأ ف
(Effective for audits of financial statements for periods

-

"قةbطراف ذات العf "ا٥٥٠ راجعةRمعيار ا

-

"حقةbحداث الf "ا٥٦٠ راجعةRمعيار ا

-

"ستمراريةd "ا٥٧٠ راجعةRمعيار ا

-

"كتوبةR "ا_فادات ا٥٨٠ راجعةRمعيار ا

-

 "اعتبارات خاصة – عمليات مراجعة٦٠٠ راجعةRمعيار ا
Financial Statements (Including the Work of الية للمجموعة )†ا ف ذلك عمل مراجعي ُمكّوناتRالقوائم ا
"(موعةrا
Component Auditors)
"راجعي الداخلييR "استخدام عمل ا٦١٠ راجعةRمعيار ا
ISA 610, Using the Work of Internal Auditors

-

ISA 620, Using the Work of an Auditor’s Expert

"راجعR "استخدام عمل خبير استعان به ا٦٢٠ راجعةRمعيار ا

-

ISA 700, Forming an Opinion and Reporting on

"اليةR "تكوين الرأي والتقرير عن القوائم ا٧٠٠ راجعةRمعيار ا

-

ISA 320, Materiality in planning and performing an
audit

-

ISA 330, The auditor’s responses to assessed risks
using a service organization

-

during the audit

-

ISA 500, Audit Evidence
ISA 501, Audit Evidence—Specific Considerations
for Selected Items

-

ISA 505, External Confirmations
ISA 510, Initial Audit Engagements—Opening
Balances

-

ISA 540, Auditing Accounting Estimates, Including

-

beginning on or after December 15, 2019)

-

ISA 550, Related Parties
ISA 560, Subsequent Events
ISA 570, Going Concern
ISA 580, Written Representations
ISA 600, Special Considerations—Audits of Group

-

Financial Statements
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-

ISA 701, Communicating Key Audit Matters in the

مور الرئيسة للمراجعة فfغ عن اb "ا_ب٧٠١ راجعةRمعيار ا
"ستقلRراجع اRتقرير ا

-

ISA 705, Modifications to the Opinion in the

راجعRت على الرأي ف تقرير اb "التعدي٧٠٥ راجعةRمعيار ا
"ستقلRا

-

 وفقرات أمور أخرى,نتباهd "فقرات لفت ا٧٠٦ راجعةRمعيار ا
"ستقلRراجع اRف تقرير ا
Matter Paragraphs in the Independent Auditor’s

-

ISA 710, Comparative Information—Corresponding

قابلةRرقام اfقارنة – اRعلومات اR "ا٧١٠ راجعةRمعيار ا
"قارنةRالية اRوالقوائم ا

-

ISA 720, The Auditor’s Responsibilities Relating to

قةbراجع ذات العR "مسؤوليات ا٧٢٠ راجعةRمعيار ا
"خرىfعلومات اRبا

-

 "اعتبارات خاصة – عمليات مراجعة٨٠٠ راجعةRمعيار ا
"طر ذات غرض خاصf عدة وفقًاRالية اRالقوائم ا
Statements Prepared in Accordance with Special

-

 "اعتبارات خاصة – عمليات مراجعة٨٠٥ راجعةRمعيار ا
Financial Statements and Specific Elements, Accounts  وعناصر أو حسابات أو بنود محددة ف,قائمة مالية واحدة
"قائمة مالية
or Items of a Financial Statement

-

Independent Auditor’s

-

Auditor’s Report Independent

-

ISA 706, Emphasis of Matter Paragraphs and Other
Report

-

Figures and Comparative Financial Statements

-

Other Information

-

ISA 800, Special Considerations—Audits of Financial
Purpose Frameworks

-

ISA 805, Special Considerations—Audits of Single

ISA 810, Engagements to Report on Summary

رتباطات _عداد التقارير عن القوائمd "ا٨١٠ راجعةRمعيار ا
"لخصةRالية اRا

-

ISRE 2400, Engagements to Review Historical

رتباطات لفحص القوائمd "ا٢٤٠٠ معيار ارتباط الفحص
"الية التاريخيةRا

-

ISRE 2410, Review of Interim Financial Information

وليةfالية اRعلومات اR "فحص ا٢٤١٠ معيار ارتباط الفحص
"ستقل للمنشأةRراجع اRنفذ من قبل اRا

-

فbخرى بخf "ارتباطات التأكيد ا٣٠٠٠ معيار ارتباط التأكيد
"الية التاريخيةRعلومات اRعمليات مراجعة أو فحص ا
Audits or Reviews of Historical Financial Information
اليةRعلومات اR "اختبار ا٣٤٠٠ معيار ارتباط التأكيد
ISAE 3400, The Examination of Prospective Financial
"ستقبليةRا
Information

-

Financial Statements

-

Financial Statements

-

Performed by the Independent Auditor of the Entity

-

ISAE 3000, Assurance Engagements Other than

ISAE 3402, Assurance Reports on Controls at a

 "تقارير التأكيد عن أدوات الرقابة٣٤٠٢ معيار ارتباط التأكيد
"دميةlنشأة اRف ا

-

ISAE 3410, Assurance Engagements On Greenhouse

 "ارتباطات التأكيد عن قوائم٣٤١٠ معيار ارتباطات التأكيد
"حتباس ا^راريdا

-

 "ارتباطات التأكيد _عداد٣٤٢٠ معيار ارتباطات التأكيد
ف
ضﱠمنةRُالية التصورية اRعلومات اRتقرير عن ®ميع ا
The Compilation Of Pro Forma Financial
"كتتابdنشرات ا
Information Included In A Prospectus

-

رتباطات لتنفيذd "ا٤٤٠٠ قةbدمات ذات العlمعيار ا
"اليةRعلومات اRإجراءات متفق عليها فيما يتعلق با

-

Service Organization

-

-

Gas Statements

-

ISAE 3420, Assurance Engagements To Report On

-

ISRS 4400, Engagements to Perform Agreed-Upon
Procedures Regarding Financial Information
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-

" "ارتباطات التجميع٤٤١٠ قةbدمات ذات العlمعيار ا

-

ودة للمكاتب التي تنفذo " رقابة ا١ ودةoمعيار رقابة ا
THAT PERFORM AUDITS AND REVIEWS OF الية وارتباطات التأكيدRارتباطات مراجعة وفحص للقوائم ا
" قةbدمات ذات العlخرى وارتباطات اfا
FINANCIAL STATEMENTS, AND OTHER

-

ISRS 4410, Compilation

Engagements

ISQC 1, QUALITY CONTROL FOR FIRMS

ASSURANCE

AND

ENGAGEMENTS

RELATED

SERVICES

Following is the text of the endorsement of the pronouncements

:عايير الدوليةRوفيما يلي قرار اعتماد ا

the ISAs:

The Saudi Organization for Certified Public Accountants

عايير الدولية للمراجعةRاعتمدت الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي ا
تية للتطبيق فóقة اbدمات ذات العlخرى واfوالفحص والتأكيدات ا
review, other assurance and related services Standards for the
تيةóت العامة اbخذ ف ا^سبان التعديf مع ا,ملكة العربية السعوديةRا
adoption in Saudi Arabia taking in consideration the following
:والتوصيات التفصيلية لكل معيار
(SOCPA) has endorsed the following International Auditing,

general modifications:
١.

These standards are effective for engagements for audits of

annual financial statements, review of interim financial

statements, other assurance and related service that
commence on or after 1/1/2017.

٢.

Restricting the definition of the small size entities so not to
include listed entities and entities subject to public
accountability such as investment funds.

٣.

Determining the “professional Body” of the auditor to mean

“Saudi Organization for Certified Public Accountant”.
٤.

Adding footnotes to some paragraphs and appendixes in

some standards as follows:

a.

Adding footnotes to the appendixes that include the

illustration of the independent auditor reports stating

that some modifications has been made to the text of the
illustrations of the independent auditor reports to be in

line with the legal environment of Saudi Arabia. Such
modifications have not changed any components of the
report of the independent auditor as prescribe by each
b.

standard.

Adding footnotes to the appendixes that include the
illustration of the independent auditor reports stating

that the term “auditing standard”, whenever it appears,

means the International Standards of Auditing endorsed
for application in Saudi Arabia according to the

Document of endorsement issued by Saudi Organization

for Certified Public Accountants, which includes some

necessary addition or modification to conform the
application

of

such

standards

with

the

Saudi

environment with no change in their requirements.
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اليةRعايير على أعمال مراجعة القوائم اRيسري مفعول هذه ا
 أو أعمال,كونة لهاRولية اfالية اR أو فحص القوائم ا,السنوية
رتبط عليها اعتبارًاR ا,قةbدمات ذات العl أو ا,خرىfالتأكيد ا
. أو بعده, م٢٠١٧/١/١ من
,عاييرRنشآت الصغيرة كما وردت ف اRوضع قيد على تعريف ا
,اليةRدرجة ف السوق اR يشمل التعريف الشركات اd بحيث
.ستثمارdنشآت التي تخضع للمساءلة العامة مثل صناديق اRوا
هنية للمراجع" لتعني "الهيئة السعوديةRقصود بـ "الهيئة اRديد اù
."للمحاسبي القانونيي
:عايير كما يليRحق اbإضافة حواشي لبعض فقرات وم
حق التي تتضمن النماذج التوضيحيةb إضافة حاشية للم.أ
 تنص على أنه ت إدخال بعض,ستقلRراجع اRلتقارير ا
ستقل الواردةRراجع اRت على صياغة ¨اذج تقرير اbالتعدي
ملكة العربيةR †ا يتفق مع البيئة النظامية ف ا,ف هذه
ت من مكونات تقريرbي من تلك التعدي
السعودية ولم تغير أ ﱞ
ستقل حسب ما يتطلبه كلRاسب القانوني اQراجع أو اRا
.معيار
ستقلRراجع اR إضافة حاشية للنماذج التوضيحية لتقارير ا.ب
- أينما يرد-راجعة يعنيRتنص على أن مصطلح معايير ا
ملكة العربيةRعتمدة ف اRعايير الدولية للمراجعة اRا
عتماد الصادرة من مجلس إدارةd وفقًا لوثيقة ا,السعودية
راجعةR ومعايير ا.الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي
عايير الدوليةRملكة العربية السعودية هي اRعتمدة ف اRا
تbلس الدولي مع تعديrللمراجعة كما صدرت من ا
ملكةRلتكييف تطبيقها †ا يتفق مع البيئة النظامية ف ا
عاييرRا ورد ف وثيقة اعتماد اR العربية السعودية وفقًا

١٤
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c.

Adding footnotes to the appendixes that include the
illustration of the independent auditor reports stating

that the term “endorsed international financial reporting
standards” whenever it appears, means the international

financial reporting standards as issued by IASB with the

additional requirements and disclosure added by
SOCPA according to the according to the document of
endorsement issued by SOCPA. The other standards

and pronouncements are whatever endorsed by SOCPA
for subjects not covered by the international financial
d.

reporting standards such as Zakat.

Adding three different notes to the Responsibilities of

Management and Those Charged with Governance for the

Financial Statements section in the illustrations of the
independent auditor report as follows:

o First one stating that the term “management” is

the body responsible for the preparation of the
financial statements and for their contents

towards third parties according to law or
regulation (or according to the engagement

contract if there is no specific law or regulations).

o Second one stating that the auditor shall state in

his report who are those charge with governance
in company under audit according to ISA 260.

o Third one stating that the bylaw of the company
or its charter shall be indicated if it includes

additional terms related of the preparation of the
e.

financial statements.

Adding footnotes to the appendixes that include the

illustration of the independent auditor reports in regards

to the singing of the auditor report by the name of the
auditor or the firm stating that it shall comply with CPA
f.

g.

law in Saudi Arabia.

Adding footnotes in regards to the relevant ethical
requirements stating that the reference is to the code of
ethics endorsed in Saudi Arabia.

Adding footnotes in regards to the choice of expressions

used for the auditor opinion stating that the auditor shall
use the expression “…present fairly… …” instead of

“…give a true and fair view of…”.
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الدولية للمراجعة الصادرة من الهيئة السعودية للمحاسبي
ت أيًا من متطلبات تلكb ولم تغير هذه التعدي,القانونيي
.ملكة العربية السعوديةRعايير ف اRا
ستقلRراجع اR إضافة حاشية للنماذج التوضيحية لتقارير ا.ج
عتمدةRالي اRعايير الدولية للتقرير اRتنص على أن مصطلح ا
عايير الدوليةRملكة العربية السعودية تعني أينما وردت اRف ا
 با_ضافة إلى,لس الدولىrالي كما صدرت من اRللتقرير ا
عاييرRمتطلبات وإفصاحات أضافتها الهيئة لبعض تلك ا
اليRعايير الدولية للتقرير اRا ورد ف وثيقة اعتماد اR وفقًا
 وأن,الصادرة من الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي
 هي ما تعتمده الهيئة السعودية,خرىfعايير وا_صدارات اRا
عاييرR تغطيها اd واضيعR للمحاسبي من معايير وآراء فنية
.الدولية مثل موضوع الزكاة
كلفيRث حواشي ف قسم مسؤوليات ا_دارة واb إضافة ث.د
 ف النماذج التوضيحية لتقارير,اليةRبا^وكمة عن القوائم ا
:ستقل كما يليRراجع اRا
هةoقصود با_دارة هي اR تنص على أن ا, ا&ولىo
ئحة )أو وفقًا لعقدd سؤولة †وجب نظام أوRا
ئحة محددة( عنd رتباط ف ظل غياب نظام أوdا
طرافfالية وعن محتوياتها ®اه اRإعداد القوائم ا
.ارجيةlا
راجع عند كتابةR تنص على أنه يجب على ا, الثانيةo
كلفون با^وكمة فRتقريره أن ينص على من هم ا
راجعةRعيار اR  وذلك وفقًا,الشركة التي يراجعها
.(٢٦٠)
 تنص على أنه يلزم ا_شارة إلى النظام, الثالثةo
, بحسب مقتضى ا^ال,(ساسي )أو عقد التأسيسfا
إدا كان يتضمن أحكامًا إضافية تتعلق بإعداد القوائم
.اليةRا
راجعR إضافة حاشية ف النماذج التوضيحية لتقارير ا.ه
سمd أو ا,راجعةR بشأن التوقيع باسم مكتب ا,ستقلRا
 كلما كان ذلك مناسبًا تنص, أو كليهما,الشخصي للمراجع
ملكة العربيةRاسبي القانونيي ف اQلتزام بنظام اdعلى ا
.السعودية
قية ذات الصلة أينماbخfتطلبات اR إضافة حاشية بشأن ا.و
راجع إلى قواعد آدابR يجب أن يشير ا: تنص على أنه,وردت
.ملكة العربية السعوديةRعتمدة ف اRهنة اRوسلوك ا
ملة التي سيتم استخدامها للتعبيرo إضافة حاشية بشأن ا.ز
 يجب: تنص على أنه,مارس أينما وردتRراجع أو اRعن رأي ا

١٥
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اعتماد خطة التحول إلى ا0عايير الدولية
استخدام اoملة " ...تعرض بشكل عادل"  -أينما ترد -
وليس "...تعطي صورة حقيقية وعادلة."...
Detailed recommendations to endorse the standards:

التوصيات التفصيلية oعتماد ا:عايير:
أو ً
 :oمعيار ا:راجعة ) :(٢٠٠ا&هداف العامة للمراجع ا:ستقل والقيام First: ISA 200, Overall Objectives of the Independent Auditor
and the Conduct of an Audit
با:راجعة ,وفقًا للمعايير الدولية للمراجعة ا:عتمدة ف ا:ملكة العربية
The Saudi Organization for Certified Public Accountants
السعودية
اعتمدت الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي معيار اRراجعة ),(٢٠٠
كما صدر من مجلس اRعايير الدولية للمراجعة والتأكيد.
ثانيًا :معيار ا:راجعة ) :(٢١٠اoتفاق على شروط ارتباطات ا:راجعة
اعتمدت الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي معيار اRراجعة ),(٢١٠
كما صدر من مجلس اRعايير الدولية للمراجعة والتأكيد.
ثالثًا :معيار ا:راجعة ) :(٢٢٠رقابة اwودة :راجعة القوائم ا:الية
اعتمدت الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي معيار اRراجعة ),(٢٢٠
كما صدر من مجلس اRعايير الدولية للمراجعة والتأكيد ,مع اfخذ ف
اdعتبار متطلبات نطام الشركات اRهنية ف اRملكة العربية السعودية,
والذي ُيجيز تأسيس شركة مهنية تضامنية فقط.
وعليه ت تعديل تعريف مكتب اRراجعة ليتفق مع اfنظمة اRعمول بها ف
اRملكة.
رابعًا :معيار ا:راجعة ) :(٢٣٠توثيق أعمال ا:راجعة
اعتمدت الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي معيار اRراجعة ),(٢٣٠
كما صدر من مجلس اRعايير الدولية للمراجعة والتأكيد ,مع اfخذ ف
اdعتبار متطلبات اRادة الثانية عشرة من نظام اQاسبي القانونيي ف
اRملكة العربية السعودية التي تنص على أنه "يجب على اQاسب القانوني
ف جميع اfحوال اdحتفاظ باfوراق اRقدمة من العمbء وأوراق عمل
اRراجعة ونسخ من ا^سابات اlتامية ,وذلك Rدة  dتقل عن عشر سنوات
من تاريخ إصدار تقريره عن كل سنة مالية تتم مراجعتها".
خامسًا :معيار ا:راجعة ) :(٢٤٠مسؤوليات ا:راجع ذات العPقة بالغش
عند مراجعة القوائم ا:الية
اعتمدت الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي معيار اRراجعة ),(٢٤٠
كما صدر من مجلس اRعايير الدولية للمراجعة والتأكيد.
سادسًا :معيار ا:راجعة )) (٢٥٠ا:عدل( :مراعاة ا&نظمة واللوائح عند
مراجعة القوائم ا:الية

(SOCPA) has endorsed ISA 200 as issued by the IAASB.

Second: ISA 210, Agreeing the Terms of Audit Engagements

The Saudi Organization for Certified Public Accountants
(SOCPA) has endorsed ISA 210 as issued by the IAASB.

Third: ISA 220, Quality Control for an Audit of Financial
Statements

The Saudi Organization for Certified Public Accountants

(SOCPA) has endorsed ISA 220 as issued by the IAASB taking

in consideration the Saudi Professional Companies’ Law, which
allowed the establishment of a professional company on General

Partnership basis only. Therefore, the definition of Audit Firm is
modified accordingly.

Fourth: ISA 230, Audit Documentation

The Saudi Organization for Certified Public Accountants

(SOCPA) has endorsed ISA 230 as issued by the IAASB taking

in consideration The requirements of the twelfth article of the

Saudi CPA Law, which requires that Auditor must retain the audit
documents and financial statements of his clients for a period of at
least ten years from the date of the auditor’s report.

Fifth: ISA 240, The Auditor's Responsibilities Relating to Fraud
in an Audit of Financial Statements

The Saudi Organization for Certified Public Accountants
(SOCPA) has endorsed ISA 240 as issued by the IAASB.

Sixth: ISA 250 (Revised), Consideration of Laws and Regulations
in an Audit of Financial Statements

The Saudi Organization for Certified Public Accountants

اعتمدت الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي معيار اRراجعة ),(٢٥٠
كما صدر من مجلس اRعايير الدولية للمراجعة والتأكيد.
سابعًا :معيار ا:راجعة ) :(٢٦٠اoتصال با:كلفي باÅوكمة
Seventh: ISA 260, Communication with Those Charged with
(SOCPA) has endorsed ISA 250 as issued by the IAASB.

اعتمدت الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي معيار اRراجعة ),(٢٦٠
كما صدر من مجلس اRعايير الدولية للمراجعة والتأكيد.

الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي

١٦

Governance

The Saudi Organization for Certified Public Accountants
(SOCPA) has endorsed ISA 260 as issued by the IAASB.

التحول للمعايير الدولية

عايير الدولية0اعتماد خطة التحول إلى ا
Eighth: ISA 265, Communicating Deficiencies in Internal
Control to Those Charged with Governance and Management

The Saudi Organization for Certified Public Accountants
(SOCPA) has endorsed ISA 265 as issued by the IAASB.

Ninth: ISA 300, Planning an audit of financial statements

غ أوجه القصور ف الرقابة الداخليةP إب:(٢٦٥) راجعة: معيار ا:ثامنًا
دارةÑوكمة واÅللمكلفي با
,(٢٦٥) راجعةRاعتمدت الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي معيار ا
.عايير الدولية للمراجعة والتأكيدRكما صدر من مجلس ا
الية:راجعة القوائم ا:  التخطيط:(٣٠٠) راجعة: معيار ا:تاسعًا

The Saudi Organization for Certified Public Accountants

,(٣٠٠) راجعةRاعتمدت الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي معيار ا
.عايير الدولية للمراجعة والتأكيدRكما صدر من مجلس ا
Tenth: ISA 315, Identifying and assessing the risks of material وهريwديد مخاطر التحريف اá :(٣١٥) راجعة: معيار ا:عاشرًا
misstatement through understanding the entity and its
نشأة وبيئتها:ل فهم اPوتقييمها من خ
(SOCPA) has endorsed ISA 300 as issued by the IAASB.

environment

The Saudi Organization for Certified Public Accountants
(SOCPA) has endorsed ISA 315 as issued by the IAASB.

Eleventh: ISA 320, Materiality in planning and performing an
audit

The Saudi Organization for Certified Public Accountants
(SOCPA) has endorsed ISA 320 as issued by the IAASB.

Twelfth: ISA 330, The auditor’s responses to assessed risks

The Saudi Organization for Certified Public Accountants

,(٣١٥) راجعةRاعتمدت الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي معيار ا
.عايير الدولية للمراجعة والتأكيدRكما صدر من مجلس ا
 ا&همية النسبية عند تخطيط:(٣٢٠) راجعة: معيار ا:حادي عشر
راجعة:وتنفيذ ا
,(٣٢٠) راجعةRاعتمدت الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي معيار ا
.عايير الدولية للمراجعة والتأكيدRكما صدر من مجلس ا
قﱠيمة:راجع للمخاطر ا: استجابات ا:(٣٣٠) راجعة: معيار ا:ثاني عشر

is as follows:

,(٣٣٠) راجعةRاعتمدت الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي معيار ا
.عايير الدولية للمراجعة والتأكيدRكما صدر من مجلس ا
غراض هذاf "وليةfخذ ف ا^سبان تعريف مصطلح "الفترة اfمع ا
,عيارRا
.اسبةQغراض معايير اf صطلحR تلتبس مع تعريف نفس اd بحيث
:( كما يلي٣٣٠)  كما وردت ف معيار,وليةfوقد ت تعريف الفترة ا

period in which the auditor perform some of the audit work before

 الفترةInterim Periodوليةfعيار ُيقصد بالفترة اRغراض هذا اf»
.«اليةRراجعة قبل نهاية السنة اRراجع ببعض أعمال اRالتي يقوم فيها ا

(SOCPA) has endorsed ISA 330 as issued by the IAASB taking

in consideration the definition of the term “interim period” for

the purpose of this standard so not to be confuse of the definition
of the same term for the purpose of the accounting standards. The

stated definition of “interim period” as such term appear in ISA330
“For the purpose of this standard, the interim period means the
the end of the financial year”

Thirteenth: ISA 402, Audit considerations relating to an entity

نشأةé قةPراجعة ذات الع: اعتبارات ا:(٤٠٢) راجعة: معيار ا:ثالث عشر
using a service organization
تستخدم منشأة خدمية
The Saudi Organization for Certified Public Accountants ,(٤٠٢) راجعةRاعتمدت الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي معيار ا
(SOCPA) has endorsed ISA 402 as issued by the IAASB.
.عايير الدولية للمراجعة والتأكيدRكما صدر من مجلس ا
Fourteenth: ISA 450, Evaluation of misstatements identified

لPكتشفة خ: تقوي التحريفات ا:(٤٥٠) راجعة: معيار ا:رابع عشر
راجعة:ا
The Saudi Organization for Certified Public Accountants ,(٤٥٠) راجعةRاعتمدت الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي معيار ا
(SOCPA) has endorsed ISA 450 as issued by the IAASB.
.عايير الدولية للمراجعة والتأكيدRكما صدر من مجلس ا
راجعة: أدلة ا:(٥٠٠) راجعة: معيار ا:خامس عشر
Fifteenth: ISA 500, Audit Evidence
during the audit

The Saudi Organization for Certified Public Accountants
(SOCPA) has endorsed ISA 500 as issued by the IAASB.

التحول للمعايير الدولية

,(٥٠٠) راجعةRاعتمدت الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي معيار ا
.عايير الدولية للمراجعة والتأكيدRكما صدر من مجلس ا

١٧

الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي

اعتماد خطة التحول إلى ا0عايير الدولية
سادس عشر :معيار ا:راجعة ) :(٥٠١أدلة ا:راجعة – اعتبارات محددة
لبنود مختارة
اعتمدت الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي معيار اRراجعة ),(٥٠١
كما صدر من مجلس اRعايير الدولية للمراجعة والتأكيد.

Sixteenth: ISA 501, Audit Evidence—Specific Considerations for
Selected Items

The Saudi Organization for Certified Public Accountants
(SOCPA) has endorsed ISA 501 as issued by the IAASB.
Seventeenth: ISA 505, External Confirmations

سابع عشر :معيار ا:راجعة ) :(٥٠٥ا:صادقات اNارجية
اعتمدت الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي معيار اRراجعة ),(٥٠٥
كما صدر من مجلس اRعايير الدولية للمراجعة والتأكيد.
ثامن عشر :معيار ا:راجعة ) :(٥١٠ارتباطات ا:راجعة &ول مرة – ا&رصدة
اoفتتاحية
اعتمدت الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي معيار اRراجعة ),(٥١٠
كما صدر من مجلس اRعايير الدولية للمراجعة والتأكيد.

The Saudi Organization for Certified Public Accountants
(SOCPA) has endorsed ISA 505 as issued by the IAASB.

Eighteenth: ISA 510, Initial Audit Engagements—Opening
Balances

The Saudi Organization for Certified Public Accountants
(SOCPA) has endorsed ISA 510 as issued by the IAASB.
Nineteenth: ISA 520, Analytical Procedures

تاسع عشر :معيار ا:راجعة ) :(٥٢٠اÑجراءات التحليلية
اعتمدت الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي معيار اRراجعة ),(٥٢٠
كما صدر من مجلس اRعايير الدولية للمراجعة والتأكيد.

The Saudi Organization for Certified Public Accountants
(SOCPA) has endorsed ISA 520 as issued by the IAASB.

Twentieth: ISA 530, Audit Sampling

العشرون :معيار ا:راجعة ) :(٥٣٠العينات ف ا:راجعة
اعتمدت الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي معيار اRراجعة ),(٥٣٠
كما صدر من مجلس اRعايير الدولية للمراجعة والتأكيد.

The Saudi Organization for Certified Public Accountants
(SOCPA) has endorsed ISA 530 as issued by the IAASB.

Twenty-First: ISA 540, Auditing Accounting Estimates,

حادي والعشرون :معيار ا:راجعة ) :(٥٤٠مراجعة التقديرات اìاسبية,
éا ف ذلك التقديرات اìاسبية للقيمة العادلة واÑفصاحات ذات Including Fair Value Accounting Estimates, and Related
Disclosures
العPقة
The Saudi Organization for Certified Public Accountants

اعتمدت الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي معيار اRراجعة ),(٥٤٠
كما صدر من مجلس اRعايير الدولية للمراجعة والتأكيد.

(SOCPA) has endorsed ISA 540 as issued by the IAASB.

ثاني والعشرون :معيار ا:راجعة ) (٥٤٠ا:عدل :مراجعة التقديرات
اìاسبية وما يتعلق بها من إفصاحات

Twenty-Second: ISA 540 (Revised), Auditing Accounting

اعتمدت الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي معيار اRراجعة )(٥٤٠
اRعدل ,كما صدر من مجلس اRعايير الدولية للمراجعة والتأكيد.

The Saudi Organization for Certified Public Accountants

(SOCPA) has endorsed ISA 540 (Revised) as issued by the

IAASB.

Twenty-Third: ISA 550, Related Parties

ثالث والعشرون :معيار ا:راجعة ) :(٥٥٠ا&طراف ذات العPقة
اعتمدت الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي معيار اRراجعة ),(٥٥٠
كما صدر من مجلس اRعايير الدولية للمراجعة والتأكيد.

الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي

Estimates And Related Disclosures

١٨

The Saudi Organization for Certified Public Accountants
(SOCPA) has endorsed ISA 550 as issued by the IAASB.

التحول للمعايير الدولية

عايير الدولية0اعتماد خطة التحول إلى ا
Twenty-Fourth: ISA 560, Subsequent Events

The Saudi Organization for Certified Public Accountants
(SOCPA) has endorsed ISA 560 as issued by the IAASB.

حقةP ا&حداث ال:(٥٦٠) راجعة: معيار ا:رابع والعشرون
,(٥٦٠) راجعةRاعتمدت الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي معيار ا
.عايير الدولية للمراجعة والتأكيدRكما صدر من مجلس ا

Twenty-Fifth: ISA 570, Going Concern

The Saudi Organization for Certified Public Accountants
(SOCPA) has endorsed ISA 570 as issued by the IAASB.

ستمراريةo ا:(٥٧٠) راجعة: معيار ا:خامس والعشرون
,(٥٧٠) راجعةRاعتمدت الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي معيار ا
.عايير الدولية للمراجعة والتأكيدRكما صدر من مجلس ا

Twenty-Sixth: ISA 580, Written Representations

The Saudi Organization for Certified Public Accountants
(SOCPA) has endorsed ISA 580 as issued by the IAASB.

Twenty-Seventh: ISA 600, Special Considerations—Audits of

Group Financial Statements (Including the Work of Component
Auditors)

The Saudi Organization for Certified Public Accountants
(SOCPA) has endorsed ISA 600 as issued by the IAASB.

كتوبة:فادات اÑ ا:(٥٨٠) راجعة: معيار ا:سادس والعشرون
,(٥٨٠) راجعةRاعتمدت الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي معيار ا
.عايير الدولية للمراجعة والتأكيدRكما صدر من مجلس ا
 اعتبارات خاصة – عمليات:(٦٠٠) راجعة: معيار ا:سابع والعشرون
ا ف ذلك عمل مراجعي ُمكّوناتé) الية للمجموعة:مراجعة القوائم ا
(موعةôا
,(٦٠٠) راجعةRاعتمدت الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي معيار ا
.عايير الدولية للمراجعة والتأكيدRكما صدر من مجلس ا

Twenty-Eighth: ISA 610, Using the Work of Internal Auditors

راجعي: استخدام عمل ا:(٦١٠) راجعة: معيار ا:ثامن والعشرون
The Saudi Organization for Certified Public Accountants
الداخليي
(SOCPA) has endorsed ISA 610 as issued by the IAASB.

Twenty-Ninth: ISA 620, Using the Work of an Auditor’s Expert

The Saudi Organization for Certified Public Accountants
(SOCPA) has endorsed ISA 620 as issued by the IAASB.

Thirtieth: ISA 700, Forming an Opinion and Reporting on

,(٦١٠) راجعةRاعتمدت الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي معيار ا
.عايير الدولية للمراجعة والتأكيدRكما صدر من مجلس ا
 استخدام عمل خبير استعان به:(٦٢٠) راجعة: معيار ا:تاسع والعشرون
راجع:ا
,(٦٢٠) راجعةRاعتمدت الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي معيار ا
.عايير الدولية للمراجعة والتأكيدRكما صدر من مجلس ا
الية: تكوين الرأي والتقرير عن القوائم ا:(٧٠٠) راجعة: معيار ا:ثونPالث

Financial Statements.

,(٧٠٠) راجعةRاعتمدت الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي معيار ا
خذ فf مع ا,عايير الدولية للمراجعة والتأكيدRكما صدر من مجلس ا
(SOCPA) has endorsed ISA 700 as issued by the IAASB taking
 با_ضافة إلى,ت العامة السابق إيضاحهاbا^سبان ا_ضافات أو التعدي
in consideration the general additions/modifications stated above
:ت التاليةbا_ضافات أو التعدي
and the following specific additions/modifications:
- Adding footnote to paragraph 42 to give example of the سؤوليات التقريرR ( لتوفير مثال٤٣)  إضافة حاشية للفقرة رقمThe Saudi Organization for Certified Public Accountants

Other Reporting Responsibility stating “example of Reporting

تطلبات النظاميةR "من أمثلة التقرير عن ا: تنص على ما يلي,خرىfا
امسةlادة اRخرى ما نص عليه نظام الشركات ف اfوالتنظيمية ا
Law stated in its clause 135 that the auditor shall include in
 ما..." راجع أن يضمن ف تقريرهRائة من أن على اRثي بعد اbوالث
his report “…what might come to his attention about
حكام النظام أو أحكام نظام الشركةf يكون قد تبي له من مخالفات
violation of the requirements of the Company Law or the
."ساسfا
requirements of the company's Bylaw”.

on Other Legal and Regulatory Requirements is what Company

-

Adding footnote to paragraph 45 in regards to the inclusion

of the engagement partner name in the auditor report for

التحول للمعايير الدولية
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audits of complete sets of general purpose financial

statements of listed entities stating that “the Saudi CPA Law
in its paragraph ٧ stated that Audit reports issued by the

Certified Public Accountant shall be signed by the Certified Public
Accountant himself, in case of individuals, or by the partner who

actually participated in or supervised the audit in the case of
accounting firms. No other person may be delegated this power of

-

signature. The Law does not give any exemptions.

Adding footnote to the titles of paragraphs 50 and A71stating
that “according to the decision of the SOCPA Board to
transit to the International Standards of Auditing, there is no

other set of Auditing standards that exists in Saudi Arabia
and, therefore, such paragraphs are not applied in auditing
environment in Saudi Arabia.

Thirtieth-First: ISA 701, Communicating Key Audit Matters in
the Independent Auditor’s

سؤولR( بشأن تضمي اسم الشريك ا٤٦) إضافة حاشية للفقرة رقم
راجع عن مراجعة مجموعات كاملة منRرتباط ف تقرير اdعن ا
:نشآت مدرجة تنص على ما يليR الية ذات الغرض العامRالقوائم ا
ملكة العربية السعودية فRاسبي القانونيي ف اQ»ينص نظام ا
راجعة الصادرةRمادته السابعة على أنه »يجب التوقيع على تقارير ا
رخص له نفسه إذا كان فردًا أو منRاسب اQكتب من اRمن ا
 بالنسبة لشركاتb
ً راجعة فعRالشريك الذي شارك أو أشرف على ا
ط النظام
ِ  ولم يع.« يجوز إنابة شخص آخر ف التوقيعd و,اسبةQا
.«أي استثناءات

-

 وكذلك عنوان الفقرتي رقم,(٥١) إضافة حاشية لعنوان الفقرة رقم
 وفقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة:( تنص على ما يلي٧٧ أ,٧٦)أ
عايير الدوليةRالسعودية للمحاسبي القانونيي بالتحول إلى ا
راجعة فR فإنه لن توجد مجموعة أخرى من معايير ا,للمراجعة
ليةQا يعني عدم انطباق هذه الفقرات على البيئة اy ,ملكةRا
.ملكةRللمراجعة ف ا

-

غ عن ا&مور الرئيسةPبÑ ا:(٧٠١) راجعة: معيار ا:ثونPحادي والث
ستقل:راجع ا:للمراجعة ف تقرير ا

The Saudi Organization for Certified Public Accountants

,(٧٠١) راجعةRاعتمدت الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي معيار ا
.عايير الدولية للمراجعة والتأكيدRكما صدر من مجلس ا
Thirtieth-Second: ISA 705, Modifications to the Opinion in the ت على الرأي ف تقريرP التعدي:(٧٠٥) راجعة: معيار ا:ثونPثاني والث
Auditor’s Report Independent
ستقل:راجع ا:ا
(SOCPA) has endorsed ISA 701 as issued by the IAASB.

The Saudi Organization for Certified Public Accountants

,(٧٠٥) راجعةRاعتمدت الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي معيار ا
in consideration the general additions/modifications stated خذ فf مع ا,عايير الدولية للمراجعة والتأكيدRكما صدر من مجلس ا
.ت العامة السابق إيضاحهاbا^سبان التعدي
above
(SOCPA) has endorsed ISA 705 as issued by the IAASB taking

Thirtieth-Third: ISA 706, Emphasis of Matter Paragraphs and
Other Matter Paragraphs in the Independent Auditor’s Report

The Saudi Organization for Certified Public Accountants

(SOCPA) has endorsed ISA 706 as issued by the IAASB taking
in consideration the general additions/modifications stated above
Thirtieth-Fourth:

ISA

710,

Comparative

Information—

Corresponding Figures and Comparative Financial Statements

The Saudi Organization for Certified Public Accountants

 وفقرات أمور, فقرات لفت انتباه:(٧٠٦) راجعة: معيار ا:ثونPثالث والث
ستقل:راجع ا:أخرى ف تقرير ا
,(٧٠٦) راجعةRاعتمدت الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي معيار ا
خذ فf مع ا,عايير الدولية للمراجعة والتأكيدRكما صدر من مجلس ا
.ت العامة السابق إيضاحهاbا^سبان التعدي
قابلة:قارنة – ا&رقام ا:علومات ا: ا:(٧١٠) راجعة: معيار ا:ثونPرابع والث
قارنة:الية ا:والقوائم ا

,(٧١٠) راجعةRاعتمدت الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي معيار ا
ف
خذf مع ا,عايير الدولية للمراجعة والتأكيدRكما صدر من مجلس ا
in consideration the general additions/modifications stated above.
.ت العامة السابق إيضاحهاbا^سبان التعدي

(SOCPA) has endorsed ISA 710 as issued by the IAASB taking

Thirtieth-Fifth: ISA 720, The Auditor’s Responsibilities
Relating to Other Information

التحول للمعايير الدولية

قةPراجع ذات الع: مسؤوليات ا:(٧٢٠) راجعة: معيار ا:ثونPخامس والث
علومات ا&خرى:با

٢٠
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عايير الدولية0اعتماد خطة التحول إلى ا
The Saudi Organization for Certified Public Accountants

,(٧٢٠) راجعةRاعتمدت الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي معيار ا
خذ فf مع ا,عايير الدولية للمراجعة والتأكيدRكما صدر من مجلس ا
in consideration the general additions/modifications stated above.
.ت العامة السابق إيضاحهاbا^سبان التعدي

(SOCPA) has endorsed ISA 720 as issued by the IAASB taking
Thirtieth-Sixth: ISA 800, Special Considerations—Audits of

Financial Statements Prepared in Accordance with Special
Purpose Frameworks

 اعتبارات خاصة – عمليات:(٨٠٠) راجعة: معيار ا:ثونPسادس والث
عدة وفقًا &طر ذات غرض خاص:الية ا:مراجعة القوائم ا

,(٨٠٠) راجعةRاعتمدت الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي معيار ا
(SOCPA) has endorsed ISA 800 as issued by the IAASB taking خذ فf مع ا,عايير الدولية للمراجعة والتأكيدRكما صدر من مجلس ا
.ت العامة السابق إيضاحهاbا^سبان التعدي
in consideration the general additions/modifications stated above.
The Saudi Organization for Certified Public Accountants

Thirtieth-Seventh: ISA 805, Special Considerations—Audits of

Single Financial Statements and Specific Elements, Accounts or
Items of a Financial Statement

The Saudi Organization for Certified Public Accountants

 اعتبارات خاصة – عمليات:(٨٠٥) راجعة: معيار ا:ثونPسابع والث
 وعناصر أو حسابات أو بنود محددة ف قائمة,مراجعة قائمة مالية واحدة
مالية

,(٨٠٥) راجعةRاعتمدت الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي معيار ا
in consideration the general additions/modifications stated above. خذ فf مع ا,عايير الدولية للمراجعة والتأكيدRكما صدر من مجلس ا
.ت العامة السابق إيضاحهاbا^سبان التعدي

(SOCPA) has endorsed ISA 805 as issued by the IAASB taking

Thirtieth-Eighth: ISA 810, Engagements to Report on Summary
Financial Statements

عداد التقارير عنÑ رتباطاتo ا:(٨١٠) راجعة: معيار ا:ثونPثامن والث
لخصة:الية ا:القوائم ا

The Saudi Organization for Certified Public Accountants

,(٨١٠) راجعةRاعتمدت الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي معيار ا
خذ فf مع ا,عايير الدولية للمراجعة والتأكيدRكما صدر من مجلس ا
in consideration the general additions/modifications stated above.
.ت العامة السابق إيضاحهاbا^سبان التعدي

(SOCPA) has endorsed ISA 805 as issued by the IAASB taking

Thirtieth-Ninth: ISRE 2400, Engagements to Review Financial
Statements

رتباطات لفحص القوائمo ا:(٢٤٠٠)  معيار الفحص:ثونPتاسع والث
الية التاريخية:ا

The Saudi Organization for Certified Public Accountants

,(٢٤٠٠) اعتمدت الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي معيار الفحص
in consideration the general additions/modifications stated above. خذ فf مع ا,عايير الدولية للمراجعة والتأكيدRكما صدر من مجلس ا
.ت العامة التي سبق إيضاحهاbا^سبان التعدي
(SOCPA) has endorsed ISRE 2400 as issued by the IAASB taking

Fortieth: ISRE 2410, Review of Interim Financial Information
Performed by the Independent Auditor of the Entity

نفذ:الية ا&ولية ا:علومات ا: فحص ا:(٢٤١٠)  معيار الفحص:ا&ربعون
ستقل للمنشأة:راجع ا:من قبل ا

The Saudi Organization for Certified Public Accountants

,(٢٤١٠) اعتمدت الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي معيار الفحص
ف
خذf مع ا,عايير الدولية للمراجعة والتأكيدRكما صدر من مجلس ا
in consideration the general additions/modifications stated above.
.ت العامة التي سبق إيضاحهاbا^سبان التعدي
(SOCPA) has endorsed ISRE 2410 as issued by the IAASB taking

Fortieth-First: ISAE 3000, Assurance Engagements Other than
Audits or Reviews of Historical Financial Information

 ارتباطات التأكيد ا&خرى:(٣٠٠٠)  معيار التأكيد:حادي وا&ربعون
الية التاريخية:علومات ا:ف عمليات مراجعة أو فحص اPبخ

The Saudi Organization for Certified Public Accountants

,(٣٠٠٠) اعتمدت الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي معيار التأكيد
خذ فf مع ا,عايير الدولية للمراجعة والتأكيدRكما صدر من مجلس ا
in consideration the following addition:
:ا^سبان إضافة التعديل التالي عليه
- Adding footnote stating that, according to the Professional
(SOCPA) has endorsed ISAE 3000 as issued by the IAASB taking

Companies Law, it is only possible to establish a general

التحول للمعايير الدولية
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عايير الدولية0اعتماد خطة التحول إلى ا
partnership. Therefore the definition of Audit firm is
changed to conform with applicable law in Saudi Arabia

Fortieth-Second: ISAE 3400, The Examination of Prospective
Financial Information

The Saudi Organization for Certified Public Accountants
(SOCPA) has endorsed ISAE 3400 as issued by the IAASB

Fortieth-Third: ISAE 3402, Assurance Reports on Controls at a
Service Organization

 )ي( تنص على أنه وفقًا لنظام الشركات١٢ إضافة حاشية للفقرة
 وعليه. يجوز تأسيس شركة مهنية تضامنية فقط,ملكةRهنية ف اRا
.ملكةRعمول به ف اRت تعديل التعريف ليتفق مع النظام ا

-

الية:علومات ا: اختبار ا:(٣٤٠٠)  معيار التأكيد:ثاني وا&ربعون
ستقبلية:ا
,(٣٤٠٠) اعتمدت الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي معيار التأكيد
 دون إدخال,عايير الدولية للمراجعة والتأكيدRكما صدر من مجلس ا
.ت عليهbتعدي
 تقارير التأكيد عن أدوات الرقابة:(٣٤٠٢)  معيار التأكيد:ثالث وا&ربعون
دميةNنشأة ا:ف ا
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,(٣٤٠٢) اعتمدت الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي معيار التأكيد
خذ فf مع ا,عايير الدولية للمراجعة والتأكيدRكما صدر من مجلس ا
in consideration the general additions/modifications stated above.
.ت العامة التي سبق إيضاحهاbا^سبان التعدي
(SOCPA) has endorsed ISAE 3402 as issued by the IAASB taking

Fortieth-Fourth: ISAE 3410, Assurance Engagements On
Greenhouse Gas Statements

 ارتباطات التأكيد عن قوائم:(٣٤١٠)  معيار التأكيد:رابع وا&ربعون
راريÅحتباس اoا

The Saudi Organization for Certified Public Accountants

,(٣٤١٠) اعتمدت الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي معيار التأكيد
in consideration the general additions/modifications stated above. خذ فf مع ا,عايير الدولية للمراجعة والتأكيدRكما صدر من مجلس ا
.ت العامة التي سبق إيضاحهاbا^سبان التعدي
(SOCPA) has endorsed ISAE 3410 as issued by the IAASB taking

Fortieth-Fifth: ISAE 3420, Assurance Engagements to Report

عداد تقريرÑ  ارتباطات التأكيد:(٣٤٢٠)  معيار التأكيد:خامس وا&ربعون
On the Compilation of Pro Forma Financial Information
كتتابoضﱠمنة ف نشرات ا:ُالية التصورية ا:علومات ا:ميع اû عن
Included in A Prospectus

,(٣٤٢٠) اعتمدت الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي معيار التأكيد
(SOCPA) has endorsed ISAE 3420 as issued by the IAASB taking خذ فf مع ا,عايير الدولية للمراجعة والتأكيدRكما صدر من مجلس ا
.ت العامة التي سبق إيضاحهاbا^سبان التعدي
in consideration the general additions/modifications stated above.
The Saudi Organization for Certified Public Accountants

Fortieth-Sixth: ISRS 4400, Engagements to Perform AgreedUpon Procedures Regarding Financial Information

رتباطاتo ا:(٤٤٠٠) قةPدمات ذات العN معيار ا:سادس وا&ربعون
الية:علومات ا:لتنفيذ إجراءات متفق عليها فيما يتعلق با

The Saudi Organization for Certified Public Accountants

دمات ذاتlاعتمدت الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي معيار ا
,
عايير الدولية للمراجعة والتأكيدR كما صدر من مجلس ا,(٤٤٠٠) قةbالع
in consideration the general additions/modifications stated above.
.ت العامة التي سبق إيضاحهاbخذ ف ا^سبان التعديfمع ا

(SOCPA) has endorsed ISRS 4400 as issued by the IAASB taking

Fortieth-Seventh: ISRS 4410, Compilation Engagements

 ارتباطات التجميع:(٤٤١٠) قةPدمات ذات العN معيار ا:سابع وا&ربعون

The Saudi Organization for Certified Public Accountants

دمات ذاتlاعتمدت الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي معيار ا
,عايير الدولية للمراجعة والتأكيدR كما صدر من مجلس ا,(٤٤١٠) قةbالع
in consideration the general additions/modifications stated above.
.ت العامة التي سبق إيضاحهاbخذ ف ا^سبان التعديfمع ا
(SOCPA) has endorsed ISRS 4410 as issued by the IAASB taking

التحول للمعايير الدولية
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اعتماد خطة التحول إلى ا0عايير الدولية
ثامن وا&ربعون :ا:عيار الدولي لرقابة اwودة ) :(١رقابة اwودة للمكاتب
التي تنفذ ارتباطات مراجعة وفحص للقوائم ا:الية وارتباطات التأكيد
ا&خرى وارتباطات اNدمات ذات العPقة
اعتمدت الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي اRعيار الدولي لرقابة
اoودة ) ,(١كما صدر من مجلس اRعايير الدولية للمراجعة والتأكيد ,مع
اfخذ ف ا^سبان التعديbت العامة التي سبق إيضاحها.

الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي

٢٣

Fortieth-Eighth: ISQC 1, Quality Control For Firms That

Perform Audits And Reviews Of Financial Statements, And
Other Assurance And Related Services Engagements

The Saudi Organization for Certified Public Accountants

(SOCPA) has endorsed ISQC (1) as issued by the IAASB taking
in consideration the general additions/modifications stated above

التحول للمعايير الدولية

الباب الثاني :إصدارات مجلس ا2عايير الدولية للمراجعة
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اYخرى وارتباطات ا\دمات ذات الع^قة جنبًا إلى مع معيار ا9راجعة )" (٢٠٠اYهداف العامة للمراجع ا9ستقل والقيام با9راجعة وفقًا للمعايير
الدولية للمراجعة ا9عتمدة ف ا9ملكة العربية السعودية".

ترجمة الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي

٣١

رقابة ا@ودة للمكاتب التي تنفذ ارتباطات مراجعة وفحص للقوائم
ا9الية وارتباطات التأكيد اYخرى وارتباطات ا\دمات ذات الع^قة

ا"عيار الدولي لرقابة ا/ودة )(١
مقدمة
نطاق هذا ا"عيار
.١

يتناول هذا ا9عيار مسؤوليات ا9كتب عن نظامه لرقابة ا@ودة mرتباطات مراجعة وفحص القوائم ا9الية ,وارتباطات التأكيد اYخرى
وارتباطات ا\دمات ذات الع^قة .وينبغي أن ُيقرأ هذا ا9عيار جنبًا إلى جنب مع ا9تطلبات اYخ^قية ذات الصلة.

.٢

Ñدد اÖصدارات اYخرى Üلس ا9عايير الدولية للمراجعة والتأكيد معايير وإرشادات إضافية بشأن مسؤوليات العاملي با9كتب
فيما يتعلق بإجراءات رقابة ا@ودة Yنواع محددة من اmرتباطات .فعلى سبيل ا9ثال ,يتناول معيار ا9راجعة ) ١(٢٢٠إجراءات رقابة
ا@ودة mرتباطات مراجعة القوائم ا9الية.

.٣

يتألف نظام رقابة ا@ودة من سياسات مصممة لتحقيق الهدف اçدد ف الفقرة  ,١١واÖجراءات ال^زمة لتنفيذ ومتابعة اmلتزام
بتلك السياسات.

نطاق اختصاص هذا ا"عيار
.٤

ينطبق هذا ا9عيار على جميع مكاتب اçاسبي ا9هنيي فيما يتعلق بارتباطات مراجعة وفحص القوائم ا9الية ,وارتباطات التأكيد
اYخرى وارتباطات ا\دمات ذات الع^قة .وستعتمد طبيعة ومدى السياسات واÖجراءات التي يضعها كل مكتب ل^لتزام بهذا ا9عيار
على عوامل مختلفة مثل حجم ا9كتب وخصائصه التشغيلية ,وما إذا كان جزءًا من شبكة مكاتب.

.٥

يحتوي هذا ا9عيار على هدف ا9كتب من اتباع هذا ا9عيار ,وا9تطلبات التي تهدف إلى íكي ا9كتب من Ñقيق ذلك الهدف اçدد.
ويحتوي كذلك على إرشادات ذات صلة ف شكل مواد تطبيقية ومواد تفسيرية أخرى ,يتم تناولها بتفصيل أكبر ف الفقرة  ,٨وعلى
مقدمة توفر سياقًا ذا صلة بالفهم السليم للمعيار ,وعلى تعريفات.

.٦

حّددت فيه متطلبات ا9عيار ,وا9قصود منها هو ا9ساعدة فيما يلي:
توفر اYهداف السياق الذي ُ
•

فهم ما يلزم إîازه;

•

Ñديد ما إذا كانت هناك حاجة لبذل ا9زيد من ا@هد لتحقيق الهدف.

.٧

يتم التعبير عن متطلبات هذا ا9عيار باستخدام الكلمة "يجب".

.٨

عند الضرورة ,تقدم ا9واد التطبيقية وا9واد التفسيرية اYخرى شرحًا إضافيًا للمتطلبات وإرشادات لتنفيذها .وبشكل خاص ,فإنها:
•

قد تشرح بشكل أكثر دقة ما يعنيه متطلب ما ,أو ما يهدف إلى تناوله.

•

قد تتضمن أمثلة على السياسات واÖجراءات التي قد تكون مناسبة ف ظل ظروف معينة.

وف حي أن مثل هذه اÖرشادات  mتفرض ف حد ذاتها متطلبًا ,إ mأنها ُتعد ذات صلة بالتطبيق الصحيح للمتطلبات .وقد توفر
أيضًا ا9واد التطبيقية وا9واد التفسيرية اYخرى معلومات عامة عن اYمور التي ت تناولها ف هذا ا9عيار .وعندما يكون ذلك مناسبًا,
يتم تضمي اعتبارات إضافية خاصة بجهات ا9راجعة ف القطاع العام أو ا9كاتب اYصغر ف جزء ا9واد التطبيقية وا9واد التفسيرية
اYخرى .وتساعد هذه اmعتبارات اÖضافية ف تطبيق ا9تطلبات الواردة ف هذا ا9عيار .إ mأنها Ñ mد أو تقلل من مسؤولية ا9كتب
عن تطبيق ا9تطلبات الواردة ف ا9عيار.
.٩

١

قد يتضمن هذا ا9عيار ,ف جزء منفصل Ñت عنوان "تعريفات" وصفًا للمعاني ا9عطاة لبعض ا9صطلحات Yغراض هذا ا9عيار .وقد
ُقدمت هذه التعريفات للمساعدة ف Ñقيق التطبيق والتفسير ا9تسقي لهذا ا9عيار ,و mتهدف إلى †اوز التعريفات التي قد تكون
موضوعة Yغراض أخرى ,سواًء كان ذلك ف نظام أو mئحة أو غير ذلك .ويحتوي مسرد مصطلحات ا9عايير الدولية الصادر عن
مجلس ا9عايير الدولية للمراجعة والتأكيد ف كتيب إصدارات ا9عايير الدولية لرقابة ا@ودة وا9راجعة والفحص والتأكيدات اYخرى
وا\دمات ذات الع^قة ,الذي نشره اÑmاد الدولي للمحاسبي ,وا9عتمد من الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي ,على ا9صطلحات

معيار ا9راجعة )" (٢٢٠رقابة ا@ودة 9راجعة القوائم ا9الية"

ترجمة الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي

٣٢

رقابة ا@ودة للمكاتب التي تنفذ ارتباطات مراجعة وفحص للقوائم
ا9الية وارتباطات التأكيد اYخرى وارتباطات ا\دمات ذات الع^قة

ا"عيار الدولي لرقابة ا/ودة )(١
الوارد تعريفها ف هذا ا9عيار .ويتضمن ا9سرد أيضًا توضيحات للمصطلحات اYخرى ا9وجودة ف هذا ا9عيار للمساعدة ف الوصول
إلى تفسير وترجمة مشتركة ومّتسقة.
تاريخ السريان
.١٠

يلزم وضع أنظمة لرقابة ا@ودة وفقًا لهذا ا9عيار اعتبارًا من .٢٠١٧/١/١

الهدف
.١١

يتمثل هدف ا9كتب ف وضع نظام لرقابة ا@ودة وصونه ليوفر له تأكيدًا معقوً mبأن:
)أ(

ا9كتب والعاملي فيه يلتزمون با9عايير ا9هنية وا9تطلبات النظامية والتنظيمية ا9نطبة;

)ب(

التقارير الصادرة عن ا9كتب أو الشركاء ا9سؤولي عن اmرتباطات مناسبة ف ظل الظروف القائمة.

التعريفات
.١٢

٢
٣

*

Yغراض هذا ا9عيار ,تكون للمصطلحات ا£تية ا9عاني ا9بّينة قرين كل منها فيما يلي:
)أ(

تاريخ التقرير :التاريخ الذي يختاره اçاسب القانوني لتاريخ التقرير.

)ب(

توثيق أعمال اmرتباط :سجل اYعمال ا9نفذة والنتائج التي ت ا¶صول عليها واmستنتاجات التي توصل إليها اçاسب
القانوني )ُيستخدم أيضًا ف بعض اYحيان مصطلح مثل "أوراق العمل"(.

)ج(

الشريك ا9سؤول عن اmرتباط ٢:الشريك ,أو شخص آخر ف ا9كتب يكون مسؤوً mعن اmرتباط وأدائه ,وعن التقرير الذي
يصدر من خ^ل ا9كتب ,وتكون لديه -إذا تطلب اYمر -الص^حية ا9ناسبة من جهة مهنية أو نظامية أو تنظيمية.

)د(

فحص رقابة جودة اmرتباط :آلية مصممة لتقدي تقوي موضوعي ,ف تاريخ التقرير أو قبله ,ل™حكام ا9هنية ا9همة التي
اتخذها فريق اmرتباط واmستنتاجات التي توصل إليها ف صياغة التقرير .وتستهدف آلية فحص رقابة جودة اmرتباط
عمليات مراجعة القوائم ا9الية للمنشآت ا9درجة واmرتباطات اYخرى ,إن وجدت ,التي يرى ا9كتب أنه من الضروري إجراء
فحص لرقابة جودتها.

)ه(

فاحص رقابة جودة اmرتباط :شريك ,أو شخص آخر ف ا9كتب ,أو شخص خارجي مؤهل بشكل مناسب ,أو فريق مكون من
مثل هؤmء اYفراد ,ليس من بينهم من هو جزء من فريق اmرتباط ,ولديهم ص^حية وخبرة كافية ومناسبة للتقوي ا9وضوعي
ل™حكام ا9همة التي اتخذها فريق اmرتباط واmستنتاجات التي توصل إليها ف صياغة التقرير.

)و(

فريق اmرتباط :جميع الشركاء وا9وظفي الذين ينفذون اmرتباط ,وأي أفراد يتم تكليفهم من قبل ا9كتب أو مكتب ف شبكة
لتنفيذ إجراءات خاصة باmرتباط .وُيستثنى من ذلك ا\بير ا\ارجي الذي يستعي به ا9راجع والذي يقوم بتكليفه ا9كتب
أو مكتب ف شبكة وُيستثني من مصطلح "فريق اmرتباط" أيضًا اYفراد ف وظيفة ا9راجعة الداخلية لدى العميل الذين
يقدمون مساعدة مباشرة بشأن ارتباط مراجعة ما عندما يلتزم ا9راجع ا\ارجي ¨تطلبات معيار ا9راجعة )٣.(٦١٠
مهنية(*).

)ز(

ا9كتب :محاسب قانوني فرد ,أو شركة

)ح(

التقصي :فيما يتعلق باmرتباطات ا9كتملة ,إجراءات مصممة للحصول على أدلة عن التزام فريق اmرتباط بسياسات
وإجراءات رقابة ا@ودة با9كتب.

ُتقرأ مصطلحات "الشريك ا9سؤول عن اmرتباط" و"الشريك" و"ا9كتب" على أنها تشير إلى ما يعادلها ف القطاع العام ,عند اmقتضاء.
يفرض معيار ا9راجعة " ٦١٠استخدام عمل ا9راجعي الداخليي" حدودًا على استخدام ا9ساعدة ا9باشرة .وينص أيضًا على أنه قد ُيحظر على ا9راجع ا\ارجي ¨وجب
نظام أو mئحة ا¶صول على مساعدة مباشرة من ا9راجعي الداخليي .وبناًء عليه ,يقتصر استخدام ا9ساعدة ا9باشرة على ا¶اmت التي يسمح فيها بذلك.
وفقًا لنظام الشركات ا9هنية ف ا9ملكة ,يجوز تأسيس شركة مهنية تضامنية فقط .وعليه ت تعديل التعريف ليتفق مع اYنظمة ا9عمول بها ف ا9ملكة .وقد كان نص
التعريف الدولي ما يلي )مكتب :فرد Æارس أو شركة أشخاص أو شركة مساهمة أو أي منشأة أخرى çاسبي قانونيي(.

ترجمة الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي

٣٣

رقابة ا@ودة للمكاتب التي تنفذ ارتباطات مراجعة وفحص للقوائم
ا9الية وارتباطات التأكيد اYخرى وارتباطات ا\دمات ذات الع^قة

ا"عيار الدولي لرقابة ا/ودة )(١
)ط(

منشأة مدرجة :هي منشأة تكون أسهمها أو ديونها مسجلة أو مدرجة ف سوق أوراق مالية معترف بها ,أو يتم تداولها طبقًا
للوائح سوق أوراق مالية معترف بها أو جهة أخرى Æاثلة.

)ي(

ص دوري Üموعة
ا9تابعة :آلية تتألف من مراعاة مستمرة لنظام رقابة ا@ودة ف ا9كتب وتقو∞ه¨ ,ا ف ذلك ,إجراء تق ٍ
مختارة من اmرتباطات ا9كتملة ,بغية تزويد ا9كتب بتأكيد معقول بأن نظام رقابة ا@ودة لديه يعمل بفاعلية.

)ك(

مكتب ف شبكة :هو مكتب أو منشأة تنتمي إلى شبكة.

)ل(

الشبكة :هيكل أكبر حجمًا:
)(١

يهدف إلى Ñقيق التعاون;

)(٢

يهدف بوضوح إلى التشارك ف اYرباح أو التكاليف ,أو يتشارك ف ملكية أو سيطرة أو إدارة مشتركة أو ف سياسات
وإجراءات رقابة جودة مشتركة أو استراتيجية عمل مشتركة أو استخدام اسم †اري مشترك أو جزء مهم من ا9وارد
ا9هنية.

)م(

الشريك :أي فرد لديه ص^حية Öلزام ا9كتب بشأن أداء أحد ارتباطات ا\دمات ا9هنية.

)ن(

العاملون :الشركاء وا9وظفون.

)س(

ا9عايير ا9هنية :معايير اmرتباط الصادرة عن مجلس ا9عايير الدولية للمراجعة والتأكيد ,حسب تعريفها ف التمهيد Öصدارات
ا9عايير الدولية لرقابة ا@ودة وا9راجعة والفحص والتأكيدات اYخرى وا\دمات ذات الع^قة ,وا9تطلبات اYخ^قية ذات
الصلة.

)ع(

التأكيد ا9عقول :ف سياق هذا ا9عيار ,مستوى تأكيد مرتفع ,ولكنه غير مطلق.

)ف(

ا9تطلبات اYخ^قية ذات الصلة :ا9تطلبات اYخ^قية ,التي يخضع لها فريق اmرتباط وفاحص رقابة جودة اmرتباط ,والتي
تشمل عادًة ا@زأين )أ( و)ب( من قواعد أخ^قيات ا9هنة للمحاسبي ا9هنيي )القواعد( الصادرة عن مجلس ا9عايير الدولية
Yخ^قيات ا9هنة للمحاسبي ,جنبًا إلى جنب مع ا9تطلبات الوطنية التي تكون أكثر

تشددًا(*).

)ص( ا9وظفون :ا9هنيون ,بخ^ف الشركاء¨ ,ا ف ذلك أي خبراء يوظفهم ا9كتب.
)ق(

شخص خارجي مؤهل بشكل مناسب :شخص من خارج ا9كتب لديه الكفاءات والقدرات ال^زمة للتصرف كشريك مسؤول
عن اmرتباط ,على سبيل ا9ثال ,شريك من مكتب آخر ,أو موظف )لديه ا\برة ا9ناسبة( من هيئة محاسبة مهنية يجوز
Yعضائها تنفيذ عمليات مراجعة وفحص للمعلومات ا9الية التاريخية أو أداء ارتباطات تأكيد أو خدمات ذات ع^قة أخرى,
أو من منشأة تقدم خدمات رقابة جودة ذات صلة.

ا"تطلبات
تطبيق ا"تطلبات ذات الصلة وا^لتزام بها

*

.١٣

يجب أن يكون لدى العاملي داخل ا9كتب ,ا9سؤولي عن وضع نظام رقابة ا@ودة وصونه ف ا9كتب ,فهم لنص هذا ا9عيار بكامله,
¨ا ف ذلك ا9واد التطبيقية وا9واد التفسيرية اYخرى ,من أجل فهم أهدافه وتطبيق متطلباته بالشكل الصحيح.

.١٤

يجب على ا9كتب أن يلتزم بكل متطلب وارد ف هذا ا9عيار ما لم يكن ذلك ا9تطلب ,ف ظل ظروف ا9كتب ,غير ذي صلة با\دمات
ا9قدمة فيما يتعلق بارتباطات مراجعة وفحص القوائم ا9الية ,وارتباطات التأكيد اYخرى وارتباطات ا\دمات ذات الع^قة) .راجع:
الفقرة أ(١

.١٥

تهدف ا9تطلبات إلى íكي ا9كتب من Ñقيق الهدف ا9نصوص عليه ف هذا ا9عيار .ولذلك ,فمن ا9توقع أن يوفر التطبيق السليم
لهذه ا9تطلبات أساسًا كافيًا لتحقيق الهدف .ولكن نظرًا Yن الظروف تختلف بشكل كبير وجميع مثل تلك الظروف ∞ mكن توقعها,

يجب اmلتزام بقواعد سلوك وآداب ا9هنة ا9عتمدة ف ا9ملكة العربية السعودية.

ترجمة الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي

٣٤

رقابة ا@ودة للمكاتب التي تنفذ ارتباطات مراجعة وفحص للقوائم
ا9الية وارتباطات التأكيد اYخرى وارتباطات ا\دمات ذات الع^قة

ا"عيار الدولي لرقابة ا/ودة )(١
فيجب على ا9كتب أن ينظر فيما إذا كانت هناك أموٍر أو ظروف خاصة تتطلب من ا9كتب أن يضع سياسات وإجراءات ,إضافة لتلك
التي يتطلبها هذا ا9عيار لتحقيق الهدف ا9نصوص عليه.
عناصر نظام رقابة ا/ودة
.١٦

.١٧

يجب على ا9كتب أن يضع ويصون نظامًا لرقابة ا@ودة يشتمل على سياسات وإجراءات للتعامل مع كل من العناصر ا£تية:
)أ(

مسؤوليات القيادة عن ا@ودة داخل ا9كتب.

)ب(

ا9تطلبات اYخ^قية ذات الصلة.

)ج(

قبول الع^قات مع العم^ء وقبول ارتباطات معينة واmستمرار ف هذه الع^قات واmرتباطات.

)د(

ا9وارد البشرية.

)ه(

تنفيذ اmرتباطات.

)و(

ا9تابعة.

يجب على ا9كتب توثيق سياساته وإجراءاته وإب^غها للعاملي به) .راجع :الفقرتي أ ,٢أ(٣

مسؤوليات القيادة عن ا/ودة داخل ا"كتب
.١٨

يجب على ا9كتب أن يضع سياسات وإجراءات تهدف إلى نشر ثقافة داخلية تقر بأن ا@ودة هي أمر أساسي لتنفيذ اmرتباطات.
ويجب أن تتطلب تلك السياسات واÖجراءات من ا9دير التنفيذي للمكتب )أو من يقوم مقامه( ,أو إذا كان ذلك مناسبًا ,من اÜلس
اÖداري للشركاء ف ا9كتب )أو ما يعادله( ,أن يتحمل ا9سؤولية ا9طلقة عن نظام رقابة ا@ودة با9كتب) .راجع :الفقرتي أ ,٤أ(٥

.١٩

يجب على ا9كتب أن يضع سياسات وإجراءات تضمن أن يكون لدى أي أشخاص ُتسند إليهم ا9سؤولية التشغيلية عن نظام رقابة
ا@ودة با9كتب ,من قبل ا9دير التنفيذي للمكتب أو اÜلس اÖداري للشركاء ف ا9كتب ,ا\برات والقدرات الكافية وا9ناسبة
والص^حيات الضرورية لتحمل تلك ا9سؤولية) .راجع :الفقرة أ(٦

ا"تطلبات اJخOقية ذات الصلة
.٢٠

يجب على ا9كتب أن يضع سياسات وإجراءات تهدف إلى تزويده بتأكيد معقول بأن ا9كتب والعاملي فيه يلتزمون با9تطلبات اYخ^قية
ذات الصلة) .راجع :الفقرات أ–٧أ(١٠

اmستق^ل
.٢١

.٢٢

يجب على ا9كتب أن يضع سياسات وإجراءات تهدف إلى تزويده بتأكيد معقول بأن ا9كتب والعاملي فيه ,وعند اmقتضاء ,اYشخاص
ا£خرين ا\اضعي 9تطلبات اmستق^ل )¨ا ف ذلك العاملي ف مكاتب الشبكة( يحافظون على استق^لهم متى كان ذلك مطلوبًا
¨وجب ا9تطلبات اYخ^قية ذات الصلة .ويجب أن ّíكن تلك السياسات واÖجراءات ا9كتب من) :راجع :الفقرة أ(١٠
)أ(

إب^غ العاملي فيه ¨تطلبات اmستق^ل ,وعند اmقتضاء إب^غ اYشخاص ا£خرين الذين يخضعون لتلك ا9تطلبات;

)ب(

Ñديد وتقوي الظروف والع^قات التي تنشأ عنها تهديدات ل^ستق^ل ,واتخاذ اÖجراء ا9ناسب للقضاء على مثل هذه
التهديدات ,أو تخفيضها 9ستوى مقبول بتخفيض التدابير الوقائية ,أو اmنسحاب من اmرتباط إذا كان ذلك مناسبًا ,وعندما
يكون اmنسحاب Æكنًا ¨وجب اYنظمة أو اللوائح.

يجب أن تتطلب تلك السياسات واÖجراءات ما يلي) :راجع :الفقرة أ(١٠
)أ(

أن يوفر الشركاء ا9سؤولون عن اmرتباط للمكتب ا9علومات ذات الصلة عن ارتباطات العم^ء¨ ,ا ف ذلك نطاق ا\دمات,
لتمكي ا9كتب من تقوي اYثر الكلي ,إن وجد ,على متطلبات اmستق^ل;

)ب(

أن يخطر العاملون ا9كتب فورًا بالظروف والع^قات التي ينشأ عنها تهديٌد ل^ستق^ل حتى ∞كن اتخاذ التصرف ا9ناسب;
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٣٥

رقابة ا@ودة للمكاتب التي تنفذ ارتباطات مراجعة وفحص للقوائم
ا9الية وارتباطات التأكيد اYخرى وارتباطات ا\دمات ذات الع^قة

ا"عيار الدولي لرقابة ا/ودة )(١
)ج(

.٢٣

جمع ا9علومات ذات الصلة وإب^غها للموظفي ا9عنيي ,بحيث:
)(١
يستطيع ا9كتب والعاملون فيه أن يحددوا بسهولة ما إذا كانوا مستوفي 9تطلبات اmستق^ل;
)(٢

يستطيع ا9كتب أن يصون ويحّدث سج^ته ا9تعلقة باmستق^ل;

)(٣

يستطيع ا9كتب أن يتخذ التصرف ا9ناسب فيما يتعلق بتهديدات اmستق^ل التي ت Ñديدها والتي ليست عند
مستوى ∞كن قبوله.

يجب على ا9كتب أن يضع سياسات وإجراءات تهدف إلى تزويده بتأكيد معقول بأنه يتم إخطاره بانتهاكات متطلبات اmستق^ل ,وإلى
íكينه من اتخاذ التصرفات ا9ناسبة ¶ل تلك ا9واقف .ويجب أن تشتمل السياسات واÖجراءات على متطلبات 9ا يلي) :راجع :الفقرة
أ(١٠
)أ(

أن يقوم العاملون ف ا9كتب بإخطار ا9كتب على الفور بانتهاكات اmستق^ل التي يصبحون على علم بها;

)ب(

أن يقوم ا9كتب على الفور باÖب^غ عن اmنتهاكات التي يتم Ñديدها لهذه السياسات واÖجراءات لكل من:

)ج(

)(١

الشريك ا9سؤول عن اmرتباط الذي يتعي عليه مواجهة هذا اmنتهاك بالتعاون مع ا9كتب;

)(٢

العاملي ا£خرين ا9عنيي ف ا9كتب ,وعند اmقتضاء ,ف الشبكة ,وأولئك ا\اضعي 9تطلبات اmستق^ل الذين يتعي
عليهم اتخاذ تصرف مناسب;

أن يتم إب^غ ا9كتب على الفور ,عند الضرورة ,من قبل الشريك ا9سؤول عن اmرتباط واYفراد ا£خرين ا9شار إليهم ف
الفقرة الفرعية ) ٢٣ب( ) (٢بالتصرفات ا9تخذة ¶ل اYمر ,بحيث يستطيع ا9كتب Ñديد ما إذا كان ينبغي اتخاذ تصرف
إضاف.

.٢٤

يجب أن يحصل ا9كتب بشكل سنوي على اYقل على تأكيد كتابي باmلتزام بسياساته وإجراءاته بشأن اmستق^ل من جميع العاملي
ف ا9كتب ا9طالبي بالتحلي باmستق^ل ¨وجب ا9تطلبات اYخ^قية ذات الصلة) .راجع :الفقرتي أ ,١٠أ(١١

.٢٥

يجب على ا9كتب أن يضع سياسات وإجراءات) :راجع :الفقرة أ(١٠
)أ(

تنص على ضوابط لتحديد ا¶اجة mتخاذ تدابير وقائية لتخفيض تهديدات اYلفة مع العميل إلى مستوى مقبوٍل عندما يتم
استخدام نفس كبار العاملي ف ارتباط التأكيد لفترة طويلة من الزمن;

)ب(

تتطلب لعمليات مراجعة القوائم ا9الية للمنشآت ا9درجة التغيير الدوري للشريك ا9سؤول عن اmرتباط واYفراد ا9سؤولي
عن فحص رقابة جودة اmرتباط ,وعند اmقتضاء أي أشخاص آخرين يخضعون 9تطلبات التغيير الدوري ,بعد فترة محددة
استيفاًء للمتطلبات اYخ^قية ذات الصلة) (*).راجع :الفقرات أ–١٢أ(١٧

قبول العOقات مع العمOء وقبول كل ارتباط معي وا^ستمرار ف تلك العOقات وا^رتباطات
.٢٦

*

يجب على ا9كتب أن يضع سياسات وإجراءات لقبول الع^قات مع العم^ء وقبول كل ارتباط معي واmستمرار ف تلك الع^قات
واmرتباطات ,بغية تزويد ا9كتب بتأكيد معقول بأنه لن ينفذ أو يستمر إ mف الع^قات واmرتباطات التي يكون فيها:
)أ(

كفؤًا لتنفيذ اmرتباط ولديه القدرات ال^زمة للقيام بذلك¨ ,ا ف ذلك امت^كه للوقت وا9وارد; )راجع :الفقرتي أ ,١٨أ(٢٣

)ب(

قادرًا على اmلتزام با9تطلبات اYخ^قية ذات الصلة;

)ج(

قد أخذ ف ا¶سبان نزاهة العميل ,وليست لديه معلومات من شأنها أن تدعوه إلى استنتاج أن العميل يفتقر إلى النزاهة.
)راجع :الفقرات أ ,١٩أ ,٢٠أ(٢٣

تنص ا9ادة الثالثة والث^ثون بعد ا9ائة من نظام الشركات السعودي ) (٢٠١٥على أنه" :يجب أن يكون للشركة مراجع حسابات )أو أكثر( من بي مراجعي ا¶سابات
ا9رخص لهم بالعمل ف ا9ملكة تعينه ا@معية العامة العادية ,وÑدد مكافأته ومدة عمله ,ويجوز لها إعادة تعيينه ,على أ mيتجاوز مجموع مدة تعيينه خمس سنوات
متصلة ,ويجوز 9ن استنفد هذه ا9دة أن يعاد تعيينه بعد مضي سنتي من تاريخ انتهائها .ويجوز للجمعية أيضًا ف كل وقت تغييره مع عدم اÖخ^ل بحقه ف التعويض
إذا وقع التغيير ف وقت غير مناسب أو لسبب غير مشروع
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٣٦

رقابة ا@ودة للمكاتب التي تنفذ ارتباطات مراجعة وفحص للقوائم
ا9الية وارتباطات التأكيد اYخرى وارتباطات ا\دمات ذات الع^قة

ا"عيار الدولي لرقابة ا/ودة )(١
.٢٧

.٢٨

يجب أن تتطلب تلك السياسات واÖجراءات ما يلي:
)أ(

أن يحصل ا9كتب على ا9علومات التي يراها ضرورية ف ظل الظروف القائمة قبل قبول اmرتباط مع عميل جديد ,وعند
اتخاذ قرار باmستمرار ف ارتباط قائم ,وعند النظر ف قبول ارتباط جديد مع عميل حالي) .راجع :الفقرتي أ ,٢١أ(٢٣

)ب(

أن يحدد ا9كتب ما إذا كان من ا9ناسب قبول اmرتباط ,وذلك ف حال التعرف على تضارب محتمل ف ا9صالح عند قبول
ارتباط من عميل جديد أو حالي.

)ج(

أن يوثق ا9كتب كيفية حل اÖشكاmت ,وذلك إذا كان قد ت التعرف على أي إشكاmت ,وقرر ا9كتب مع ذلك قبول أو اmستمرار
ف الع^قة مع العميل أو ف ارتباط معي.

يجب على ا9كتب أن يضع بشأن اmستمرار ف اmرتباطات والع^قات مع العم^ء سياسات وإجراءات تتناول الظروف التي يحصل
فيها ا9كتب على معلومات كان من شأنها أن تتسبب ف رفضه ل^رتباط فيما لو توفرت له تلك ا9علومات ف وقت سابق .ويجب أن
تشتمل هذه السياسات واÖجراءات على النظر فيما يلي:
)أ(

ا9سؤوليات ا9هنية والنظامية ا9نطبقة ف ظل هذه الظروف¨ ,ا ف ذلك ما إذا كان هناك متطلب ُيلزم ا9كتب بتقدي تقرير
بذلك إلى الشخص أو اYشخاص الذين قاموا بتعيينه ,أو ف بعض ا¶اmت ,إلى السلطات التنظيمية;

)ب(

إمكانية اmنسحاب من اmرتباط ,أو من كٍل من اmرتباط والع^قة مع العميل) .راجع :الفقرتي أ ,٢٢أ(٢٣

ا"وارد البشرية
.٢٩

يجب على ا9كتب أن يضع سياسات وإجراءات تهدف إلى تزويده بتأكيد معقول بأن لديه عددًا كافيًا من اYفراد العاملي ذوي الكفاءة
والقدرة وا9لتزمي با9بادئ اYخ^قية الضرورية 9ا يلي:
)أ(

تنفيذ اmرتباطات وفقًا للمعايير ا9هنية وا9تطلبات النظامية والتنظيمية ا9نطبقة;

)ب(

íكي ا9كتب أو الشركاء ا9سؤولي عن اmرتباطات من إصدار التقارير ا9ناسبة ف ظل الظروف القائمة) .راجع :الفقرات
أ–٢٤أ(٢٩

تعيي فرق اmرتباط
.٣٠

.٣١

يجب على ا9كتب أن يقوم بإسناد ا9سؤولية عن كل ارتباط Yحد الشركاء ,ويجب أن يضع سياسات وإجراءات تتطلب ما يلي:
)أ(

أن يتم اÖب^غ عن هوية ودور الشريك ا9سؤول عن اmرتباط ل™عضاء اYساسيي ف إدارة العميل وا9كلفي با¶وكمة;

)ب(

أن يحظى الشريك ا9سؤول عن اmرتباط بالكفاءات والقدرات والص^حيات ا9ناسبة لتنفيذ الدور ا9نوط به;

)ج(

أن يتم Ñديد مسؤوليات الشريك ا9سؤول عن اmرتباط بوضوح وإب^غها لذلك الشريك) .راجع :الفقرة أ(٣٠

يجب على ا9كتب أيضًا أن يضع سياسات وإجراءات لتعيي العاملي ا9ناسبي الذين يتمتعون بالكفاءات والقدرات ال^زمة 9ا يلي:
)أ(

تنفيذ اmرتباطات وفقًا للمعايير ا9هنية وا9تطلبات النظامية والتنظيمية ا9نطبقة;

)ب(

íكي ا9كتب أو الشركاء ا9سؤولي عن اmرتباطات من إصدار التقارير ا9ناسبة ف ظل الظروف القائمة) .راجع :الفقرة
أ(٣١

تنفيذ ا^رتباط
.٣٢

يجب على ا9كتب أن يضع سياسات وإجراءات تهدف إلى تزويده بتأكيد معقول بأن اmرتباطات يتم تنفيذها وفقًا للمعايير ا9هنية
وا9تطلبات النظامية والتنظيمية ا9نطبقة ,وأن ا9كتب أو الشريك ا9سؤول عن اmرتباط يصدر التقارير التي ُتعد مناسبة ف ظل
الظروف القائمة .ويجب أن تتضمن تلك السياسات واÖجراءات ما يلي:
)أ(

اYمور ذات الصلة بتعزيز اmتساق ف جودة تنفيذ اmرتباطات; )راجع :الفقرتي أ ,٣٢أ(٣٣
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٣٧

رقابة ا@ودة للمكاتب التي تنفذ ارتباطات مراجعة وفحص للقوائم
ا9الية وارتباطات التأكيد اYخرى وارتباطات ا\دمات ذات الع^قة

ا"عيار الدولي لرقابة ا/ودة )(١
)ب(

مسؤوليات اÖشراف; )راجع :الفقرة أ(٣٤

)ج(

مسؤوليات الفحص) .راجع :الفقرة أ(٣٥

.٣٣

يجب Ñديد اÖجراءات والسياسات ا\اصة ¨سؤوليات الفحص ف ا9كتب على أساس قيام أعضاء فريق اmرتباط اYكثر خبرة
بفحص العمل الذي قام بأدائه أعضاء الفريق اYقل خبرة.

التشاور
.٣٤

يجب على ا9كتب أن يضع سياسات وإجراءات تهدف إلى تزويده بتأكيد معقول بتحقق ما يلي:
)أ(

إجراء تشاور مناسب بشأن اYمور الصعبة أو ا9ثيرة للجدل;

)ب(

توفر موارد كافية ّíكن من إجراء التشاور ا9ناسب;

)ج(

توثيق طبيعة ونطاق تلك ا9شاورات واmستنتاجات النا†ة عنها ,واmتفاق عليها بي كٍل من الفرد الذي يطلب ا9شورة والفرد
الذي íت استشارته;

)د(

تطبيق اmستنتاجات النا†ة من ا9شاورات) .راجع :الفقرات أ–٣٦أ(٤٠

فحص رقابة جودة اmرتباط
.٣٥

يجب على ا9كتب أن يضع سياسات وإجراءات تتطلب إجراء فحص لرقابة جودة اmرتباط ,فيما يتعلق باmرتباطات ا9ناسبة ,على أن
يوفر هذا الفحص تقو∞ًا موضوعيًا ل™حكام ا9همة الصادرة عن فريق اmرتباط واmستنتاجات التي ت التوصل إليها عند صياغة
التقرير .ويجب أن تتضمن تلك السياسات واÖجراءات ما يلي:
)أ(

ا9طالبة بفحص رقابة جودة اmرتباط @ميع عمليات مراجعة القوائم ا9الية للمنشآت ا9درجة;

)ب(

Ñديد الضوابط التي على أساسها يجب تقوي جميع اmرتباطات اYخرى 9راجعة وفحص ا9علومات ا9الية التاريخية
وارتباطات التأكيد اYخرى وارتباطات ا\دمات ذات الع^قة ,لتحديد ما إذا كان ينبغي تنفيذ فحص لرقابة جودة اmرتباط;
)راجع :الفقرة أ(٤١

)ج(

^ بالفقرة الفرعية
ا9طالبة بفحص رقابة جودة اmرتباط @ميع اmرتباطات ,إن وجدت ,التي تستوف الضوابط ا9وضوعة عم ً
)٣٥ب(.

.٣٦

يجب على ا9كتب أن يضع سياسات وإجراءات Ñدد طبيعة وتوقيت ومدى فحص رقابة جودة اmرتباط .ويجب أن تتطلب تلك
السياسات واÖجراءات عدم تأريخ تقرير اmرتباط ¶ي اmنتهاء من فحص رقابة جودة اmرتباط) .راجع :الفقرتي أ ,٤٢أ(٤٣

.٣٧

يجب على ا9كتب أن يضع سياسات وإجراءات تتطلب أن يتضمن فحص رقابة جودة اmرتباط:

.٣٨

)أ(

مناقشة اYمور ا9همة مع الشريك ا9سؤول عن اmرتباط;

)ب(

فحص القوائم ا9الية أو معلومات ا9وضوع اYخرى والتقرير ا9قترح;

)ج(

فحص وثائق أعمال اmرتباط ا∑تارة ا9تعلقة باYحكام ا9همة التي اتخذها فريق اmرتباط واmستنتاجات التي ت التوصل
إليها;

)د(

تقوي اmستنتاجات التي ت التوصل إليها ف صياغة التقرير والنظر فيما إذا كان تقرير التأكيد ا9قترح ُيعد مناسبًا) .راجع:
الفقرة أ(٤٤

لعمليات مراجعة القوائم ا9الية للمنشآت ا9درجة ,يجب على ا9كتب أن يضع سياسات وإجراءات تتطلب أن يتضمن فحص رقابة
جودة اmرتباط أيضًا النظر فيما يلي:
)أ(

تقوي فريق اmرتباط mستق^ل ا9كتب فيما يتعلق باmرتباط اçدد;
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)ب(

ما إذا كان قد ت التشاور بشكل مناسب بشأن اYمور التي تنطوي على اخت^ف ف الرأي أو اYمور اYخرى الصعبة أو ا9ثيرة
للجدل ,واmستنتاجات الناشئة من تلك ا9شاورات;

)ج(

ما إذا كانت وثائق أعمال اmرتباط ا∑تارة للفحص تعكس العمل الذي ت أداؤه فيما يتعلق باYحكام ا9همة وتدعم
اmستنتاجات التي ت التوصل إليها) .راجع :الفقرتي أ ,٤٥أ(٤٦

ضوابط أهلية فاحصي رقابة جودة اmرتباطات
.٣٩

يجب على ا9كتب أن يضع سياسات وإجراءات تتناول تعيي فاحصي رقابة جودة اmرتباطات ويجب أن يحدد أهليتهم من خ^ل:
)أ(

ا9ؤه^ت الفنية ا9طلوبة لتنفيذ اYدوار ا9نوطة بهم¨ ,ا ف ذلك ا\برة والص^حية ال^زمة; )راجع :الفقرة أ(٤٧

)ب(

الدرجة التي ∞كن أن تتم بها استشارة فاحص رقابة جودة اmرتباط بشأن اmرتباط دون ا9ساس ¨وضوعية الفاحص.
)راجع :الفقرة أ(٤٨

.٤٠

يجب على ا9كتب أن يضع سياسات وإجراءات تهدف إلى صون موضوعية فاحص رقابة جودة اmرتباط) .راجع :الفقرات أ–٤٩أ(٥١

.٤١

يجب أن تنص سياسات وإجراءات ا9كتب على استبدال فاحص رقابة جودة اmرتباط عندما تقل قدرته على تنفيذ فحص موضوعي.

توثيق فحص رقابة جودة اmرتباط
.٤٢

يجب على ا9كتب أن يضع سياسات وإجراءات بشأن توثيق فحص رقابة جودة اmرتباط ,تتطلب توثيق ما يلي:
)أ(

أن اÖجراءات التي تتطلبها سياسات ا9كتب لفحص رقابة جودة اmرتباط قد ت تنفيذها;

)ب(

أن فحص رقابة جودة اmرتباط قد اكتمل ف تاريخ التقرير أو قبله;

)ج(

أن الفاحص  mيعلم بأي أمور لم يتم حلها ,من شأنها أن تؤدي إلى اmعتقاد بأن اYحكام ا9همة التي اتخذها فريق اmرتباط
واmستنتاجات التي توصل إليها كانت غير مناسبة.

اmخت^فات ف الرأي
.٤٣

يجب على ا9كتب أن يضع سياسات وإجراءات للتعامل مع اmخت^فات ف الرأي داخل فريق اmرتباط ,ومع أولئك الذين íت
استشارتهم ,وعند اmنطباق ,بي الشريك ا9سؤول عن اmرتباط وفاحص رقابة جودة اmرتباط ,وحل هذه اmخت^فات) .راجع :الفقرتي
أ ,٥٢أ(٥٣

.٤٤

يجب أن تتطلب تلك السياسات واÖجراءات ما يلي:
)أ(

توثيق وتطبيق اmستنتاجات التي ت التوصل إليها;

)ب(

عدم تأريخ التقرير حتى يتم حل اYمر.

توثيق أعمال اmرتباط
استكمال جمع ملفات اmرتباط النهائية
.٤٥

يجب على ا9كتب أن يضع سياسات وإجراءات لقيام فرق اmرتباط باستكمال جمع ملفات اmرتباط النهائية ف الوقت ا9ناسب بعد
اmنتهاء من إعداد تقارير اmرتباط) .راجع :الفقرتي أ ,٥٤أ(٥٥

سرية وثائق أعمال اmرتباط وحفظها ا£من وس^متها وإمكانية الوصول إليها وإمكانية استرجاعها
.٤٦

يجب على ا9كتب أن يضع سياسات وإجراءات تهدف إلى ا¶فاظ على سرية وثائق أعمال اmرتباط وحفظها ا£من وس^متها وإمكانية
الوصول إليها وإمكانية استرجاعها) .راجع :الفقرات أ–٥٦أ(٥٩
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اmحتفاظ بوثائق أعمال اmرتباط
.٤٧

يجب على ا9كتب أن يضع سياسات وإجراءات تهدف إلى اmحتفاظ بوثائق أعمال اmرتباط لفترة كافية للوفاء باحتياجات ا9كتب ,أو
للفترة التي تتطلبها اYنظمة أو اللوائح) .راجع :الفقرات أ–٦٠أ(٦٣

ا9تابعة
متابعة سياسات وإجراءات رقابة ا@ودة ا\اصة با9كتب
 .٤٨يجب على ا9كتب أن يضع آلية متابعة تهدف إلى تزويده بتأكيد معقول بأن السياسات واÖجراءات ا9تعلقة بنظام رقابة ا@ودة ُتعد
م^ئمة وكافية وتعمل بفاعلية .وهذه ا£لية يجب أن:
)أ(

تتضمن تقو∞ًا ومراعاة مستمرة لنظام رقابة ا@ودة با9كتب¨ ,ا ف ذلك التقصي بشكل دوري عن ارتباط واحد مكتمل على
اYقل لكل شريك من الشركاء ا9سؤولي عن اmرتباطات;

)ب(

تتطلب إسناد ا9سؤولية عن آلية ا9تابعة إلى شريك أو شركاء أو أشخاص آخرين لديهم ما يكفي من ا\برات والص^حيات
ا9ناسبة ف ا9كتب لتحمل تلك ا9سؤولية;

)ج(

تتطلب عدم إشراك القائمي على تنفيذ اmرتباط أو على فحص رقابة جودة اmرتباطات ف التقصي عن اmرتباطات) .راجع:
الفقرات أ–٦٤أ(٦٨

تقوي أوجه القصور التي ت Ñديدها واÖب^غ عنها ومعا@تها
.٤٩

يجب على ا9كتب تقوي تأثير أوجه القصور التي íت م^حظتها نتيجة £لية ا9تابعة ,وÑديد ما إذا كانت ُتعد:
)أ(

حاmت  mتشير بالضرورة إلى أن نظام رقابة ا@ودة ف ا9كتب ليس كافيًا لتزويده بتأكيد معقول بأن ا9كتب ملتزم با9عايير
ا9هنية وا9تطلبات النظامية والتنظيمية ا9نطبقة ,وأن التقارير الصادرة عن ا9كتب أو الشركاء ا9سؤولي عن اmرتباطات ُتعد
مناسبة ف ظل الظروف القائمة; أو

)ب(

أوجه قصور منهجية أو متكررة أو أوجه قصور أخرى مهمة ,تتطلب اتخاذ تصرف تصحيحي على الفور.

.٥٠

يجب على ا9كتب إب^غ الشركاء ا9سؤولي عن اmرتباطات ذات الصلة والعاملي ا£خرين ا9عنيي ,بأوجه القصور التي íت م^حظتها
نتيجة £لية ا9تابعة ,وبالتوصيات mتخاذ التصرف التصحيحي ا9ناسب) .راجع :الفقرة أ(٦٩

.٥١

يجب أن تتضمن التوصيات ا9تعلقة بالتصرفات التصحيحية ا9ناسبة Yوجه القصور التي íت م^حظتها واحدًا أو أكثر Æا يلي:
)أ(

اتخاذ تصرف تصحيحي مناسب فيما يتعلق بارتباط بعينه أو بعضو من العاملي;

)ب(

إب^غ النتائج للمسؤولي عن التدريب والتطوير ا9هني;

)ج(

إدخال تغييرات ف سياسات وإجراءات رقابة ا@ودة;

)د(

اتخاذ إجراءات تأديبية ضد غير ا9لتزمي بسياسات وإجراءات ا9كتب ,وبخاصة من يفعلون ذلك بشكٍل متكرٍر.

.٥٢

يجب على ا9كتب أن يضع سياسات وإجراءات للتعامل مع ا¶اmت التي تشير فيها نتائج إجراءات ا9تابعة إلى عدم مناسبة أحد
التقارير أو إلى إغفال اÖجراءات أثناء تنفيذ اmرتباط .ويجب أن تتطلب تلك السياسات واÖجراءات من ا9كتب Ñديد التصرف
اÖضاف ا9ناسب ل^لتزام با9عايير ا9هنية ذات الصلة وا9تطلبات النظامية والتنظيمية ا9نطبقة واYخذ ف ا¶سبان ما إذا كان اYمر
يتطلب ا¶صول على مشورة قانونية.

.٥٣

يجب على ا9كتب إب^غ نتائج متابعته لنظام رقابة ا@ودة ا\اص به بشكل سنوي على اYقل للشركاء ا9سؤولي عن اmرتباطات
وغيرهم من اYفراد ا9عنيي داخل ا9كتب¨ ,ا ف ذلك ا9دير التنفيذي للمكتب أو اÜلس اÖداري للشركاء إذا كان ذلك مناسبًا .ويجب
أن يكون هذا اÖب^غ كافيًا لتمكي ا9كتب وهؤmء اYفراد من اتخاذ تصرف فوري ومناسب عند الضرورة ,طبقًا ل™دوار وا9سؤوليات
اçددة .ويجب أن تتضمن ا9علومات التي يتم اÖب^غ بها ما يلي:
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.٥٤

)أ(

وصف Öجراءات ا9تابعة اُ9نفذة.

)ب(

اmستنتاجات اُ9ستخلصة من إجراءات ا9تابعة.

)ج(

متى كان ذلك م^ئمًا ,وصف Yوجه القصور ا9نهجية أو ا9تكررة أو أوجه القصور ا9همة اYخرى ,والتصرفات ا9تخذة ¶ل
أوجه القصور تلك أو تعديلها.

تعمل بعض ا9كاتب كجزء من شبكة مكاتب ,ومن أجل Ñقيق اmتساق ,قد تطبق ا9كاتب بعض إجراءات ا9تابعة التي تكون مطبقة
على مستوى الشبكة .وعندما تعمل ا9كاتب التي تنتمي لشبكة ف ظل سياسات وإجراءات متابعة مشتركة تهدف إلى اmلتزام بهذا
ا9عيار ,وتعتمد هذه ا9كاتب على نظام ا9تابعة هذا ,فإن سياسات وإجراءات ا9كتب يجب أن تتطلب:
)أ(

قيام الشبكة ,بشكل سنوي على اYقل ,بإب^غ اYفراد ا9عنيي داخل مكاتب الشبكة بالنطاق وا9دى والنتائج العامة £لية
ا9تابعة;

)ب(

قيام الشبكة على الفور باÖب^غ عن أي أوجه قصور ت Ñديدها ف نظام رقابة ا@ودة ل™فراد ا9عنيي داخل مكتب أو
مكاتب الشبكة ذات الصلة ,بحيث ∞كن اتخاذ التصرف ال^زم,

وذلك حتى يتسنى للشركاء ا9سؤولي عن اmرتباطات ف مكاتب الشبكة اmعتماد على نتائج آلية ا9تابعة ا9طبقة داخل الشبكة ,ما لم
توصي ا9كاتب أو الشبكة بخ^ف ذلك.

الشكاوى واmدعاءات
.٥٥

يجب على ا9كتب أن يضع سياسات وإجراءات تهدف إلى تزويده بتأكيد معقول بأنه يتعامل بشكل مناسب مع ما يلي:
)أ(

الشكاوى واmدعاءات بأن العمل ا9نفذ من قبل ا9كتب أخفق ف اmلتزام با9عايير ا9هنية وا9تطلبات النظامية والتنظيمية
ا9نطبقة;

)ب(

اmدعاءات بشأن عدم اmلتزام بنظام رقابة ا@ودة ف ا9كتب.

وكجزء من هذه ا£لية ,يجب على ا9كتب أن ُينشئ قنوات محددة بوضوح للعاملي ف ا9كتب Öثارة أي مخاوف قد تكون لديهم بطريقة
íكنهم من اÖقدام على ذلك دون ا\وف من ردود الفعل اmنتقامية) .راجع :الفقرة أ(٧٠
.٥٦

خ^ل التحقيق ف الشكاوى واmدعاءات ,وأوجه القصور ف تصميم أو عمل سياسات وإجراءات رقابة ا@ودة ,أو عدم اmلتزام بنظام
رقابة ا@ودة ف ا9كتب من قبل فرد أو أفراد ت Ñديدهم ,يجب على ا9كتب اتخاذ التصرفات ا9ناسبة ا9وضحة ف الفقرة .٥١
)راجع :الفقرتي أ ,٧١أ(٧٢

توثيق نظام رقابة ا/ودة
.٥٧

يجب على ا9كتب أن يضع سياسات وإجراءات تتطلب إجراء توثيق مناسب لتوفير أدلة على عمل كل عنصر ف نظام رقابة ا@ودة
ا\اص به) .راجع :الفقرات أ–٧٣أ(٧٥

.٥٨

يجب على ا9كتب أن يضع سياسات وإجراءات تتطلب اmحتفاظ بالوثائق لفترة زمنية كافية تسمح للذين ينفذون إجراءات ا9تابعة من
تقوي التزام ا9كتب بنظام رقابة ا@ودة ا\اص به ,أو لفترة أطول ,إذا كان ذلك مطلوبًا ¨وجب اYنظمة أو اللوائح.

.٥٩

يجب على ا9كتب أن يضع سياسات وإجراءات تتطلب توثيق الشكاوى واmدعاءات واmستجابات لها.
***
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ا"واد التطبيقية وا"واد التفسيرية اJخرى
تطبيق ا"تطلبات ذات الصلة وا^لتزام بها
اعتبارات خاصة با9كاتب اYصغر )راجع :الفقرة (١٤
أ.١

 mيدعو هذا ا9عيار إلى اmلتزام ¨تطلبات ُ mتعد ذات صلة ,على سبيل ا9ثال ,ف ظروف اçاسب القانوني الفرد الذي ليس لديه
موظفون .وف ظل عدم وجود موظفي فإن ثمة متطلبات واردة ف هذا ا9عيار  mتعد ذات صلة ,مثل السياسات واÖجراءات ا\اصة
بتعيي عاملي مناسبي ف فريق اmرتباط )انظر الفقرة  ,(٣١ومسؤوليات الفحص )انظر الفقرة  ,(٣٣واÖب^غ السنوي عن نتائج
ا9تابعة للشركاء ا9سؤولي عن اmرتباطات ف ا9كتب )انظر الفقرة .(٥٣

عناصر نظام رقابة ا/ودة )راجع :الفقرة (١٧
أ.٢

بشكل عام ,يتضمن اÖب^غ بسياسات وإجراءات رقابة ا@ودة للعاملي ف ا9كتب وصفًا لهذه السياسات واÖجراءات ,واYهداف التي
تهدف السياسات واÖجراءات إلى Ñقيقها ,والرسالة بأن كل فرد يتحمل مسؤولية شخصية عن ا@ودة وُيتوقع منه اmلتزام بهذه
السياسات واÖجراءات .كما إن تشجيع العاملي ف ا9كتب على إيصال وجهات نظرهم ومخاوفهم بشأن اYمور ا9تعلقة برقابة ا@ودة,
فيه اعتراف بأهمية ا¶صول على تعليقات وم^حظات عن نظام رقابة ا@ودة ا\اص با9كتب.

اعتبارات خاصة با9كاتب اYصغر
أ.٣

إن توثيق السياسات واÖجراءات واÖب^غ بها ف ا9كاتب اYصغر قد يكون أقل رسمية وشمولية مقارنة با9كاتب اYكبر.

مسؤوليات القيادة عن ا/ودة داخل ا"كتب
نشر ثقافة داخلية خاصة با@ودة )راجع :الفقرة (١٨
أ.٤

تؤثر قيادة ا9كتب والقدوة العملية التي تقدمها بشكل كبير على الثقافة الداخلية للمكتب .ويعتمد القيام بنشر ثقافة داخلية تستهدف
ا@ودة على التصرفات والرسائل الواضحة وا9تسقة وا9تكررة من جميع ا9ستويات اÖدارية با9كتب ,التي تؤكد على سياسات وإجراءات
رقابة ا@ودة ف ا9كتب ,وعلى ضرورة:
)أ(

تنفيذ العمل ا9ستوف 9تطلبات ا9عايير ا9هنية وا9تطلبات النظامية والتنظيمية ا9نطبقة;

)ب(

إصدار التقارير التي تكون مناسبة ف ظل الظروف القائمة.

وتشجع تلك التصرفات والرسائل على نشر ثقافة تقدر العمل ذي ا@ودة العالية وتكافئ عليه .و∞كن أن يتم نقل هذه التصرفات
والرسائل ,على سبيل ا9ثال  mا¶صر ,من خ^ل الندوات التدريبية ,أو اmجتماعات ,أو ا¶وارات الرسمية أو غير الرسمية ,أو
بيانات ا9هام ,أو النشرات اÖخبارية ,أو مذكرات اÖحاطة .و∞كن أن يتم دمجها ف الوثائق الداخلية وا9واد التدريبية للمكتب ,وف
إجراءات تقييم أداء الشركاء وا9وظفي ,بحيث تدعم وتعزز وجهة نظر ا9كتب بشأن أهمية ا@ودة وكيف ∞كن أن يتم Ñقيقها عمليًا.
أ.٥

من اYهمية ¨كان عند نشر ثقافة داخلية تستند إلى ا@ودة ,أن تدرك قيادة ا9كتب أن استراتيجية عمل ا9كتب تخضع 9تطلب
أساسي يتمثل ف Ñقيق ا9كتب للجودة ف جميع اmرتباطات التي ينفذها .ويتضمن نشر تلك الثقافة الداخلية:
)أ(

وضع سياسات وإجراءات تتناول تقوي اYداء واYجور والترقيات )¨ا ف ذلك نظم ا¶وافز( فيما يتعلق بالعاملي ف ا9كتب,
من أجل إظهار التزام ا9كتب اYساسي با@ودة;

)ب(

Ñديد مسؤوليات اÖدارة بحيث  mتطغى اmعتبارات التجارية على جودة العمل ا9نفذ;

)ج(

تدبير ا9وارد الكافية للتطوير والتوثيق ودعم سياسات وإجراءات رقابة ا@ودة ا\اصة با9كتب.

إسناد ا9سؤولية التشغيلية عن نظام رقابة ا@ودة ا\اص با9كتب )راجع :الفقرة (١٩
أ.٦

ّíكن القدرة وا\برة الكافية وا9ناسبة الشخص أو اYشخاص ا9سؤولي عن نظام رقابة ا@ودة ف ا9كتب من Ñديد مشاكل رقابة
ا@ودة وفهمها ووضع السياسات واÖجراءات ا9ناسبة .وّíكن الص^حيات الضرورية الشخص أو اYشخاص من تطبيق تلك
السياسات واÖجراءات.
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٤٢

رقابة ا@ودة للمكاتب التي تنفذ ارتباطات مراجعة وفحص للقوائم
ا9الية وارتباطات التأكيد اYخرى وارتباطات ا\دمات ذات الع^قة

ا"عيار الدولي لرقابة ا/ودة )(١
ا"تطلبات اJخOقية ذات الصلة
اmلتزام با9تطلبات اYخ^قية ذات الصلة )راجع :الفقرة (٢٠
أ.٧

Ñدد قواعد أخ^قيات ا9هنة الصادرة عن مجلس ا9عايير الدولية Yخ^قيات ا9هنة للمحاسبي ا9بادئ اYساسية Yخ^قيات ا9هنة,
والتي تشمل:
)أ(

النزاهة;

)ب(

ا9وضوعية;

)ج(

الكفاءة ا9هنية والعناية الواجبة;

)د(

السرية;

)ه(

السلوك ا9هني.

أ.٨

يوضح ا@زء )ب( من قواعد أخ^قيات ا9هنة كيفية تطبيق اÖطار ا9فاهيمي ف مواقف معينة (*).ويقدم أمثلة للتدابير الوقائية التي
قد تكون مناسبة 9واجهة التهديدات التي íس اmلتزام با9بادئ اYساسية ,ويقدم أيضًا أمثلة 9واقف  mتتوفر فيها تدابير وقائية
9واجهة تلك التهديدات.

أ.٩

Æا يعزز ا9بادئ اYساسية على وجه ا\صوص:
•

قيادة ا9كتب;

•

التعليم والتدريب;

•

ا9تابعة;

•

وضع آلية للتعامل مع عدم اmلتزام.

تعريف "ا9كتب ,و"الشبكة" و "مكتب ف شبكة" )راجع :الفقرات (٢٥-٢٠
أ.١٠

قد تختلف تعريفات "ا9كتب" أو "الشبكة" أو "مكتب ف شبكة" ف ا9تطلبات اYخ^قية ذات الصلة عن التعريفات ا9نصوص عليها ف
هذا ا9عيار .فعلى سبيل ا9ثال ,تعرف قواعد أخ^قيات ا9هنة الصادرة عن مجلس ا9عايير الدولية Yخ^قيات ا9هنة للمحاسبي
"ا9كتب" على النحو ا£تي:
مهنية;)**(

)أ(

محاسب قانوني فرد ,أو شركة

)ب(

منشأة تسيطر على مثل هذه اYطراف من خ^ل ا9لكية أو اÖدارة أو غيرها من الوسائل;

)ج(

منشأة ُمسيطر عليها من قبل هذه اYطراف من خ^ل ا9لكية أو اÖدارة أو غيرها من الوسائل.

كما تقدم قواعد أخ^قيات ا9هنة الصادرة عن مجلس ا9عايير الدولية Yخ^قيات ا9هنة للمحاسبي إرشادات فيما يتعلق ¨صطلحي
"الشبكة" و"مكتب ف شبكة".
وعم ً
^ با9تطلبات الواردة ف الفقرات  ,٢٥-٢٠فإن التعريفات ا9ستخدمة ف ا9تطلبات اYخ^قية ذات الصلة تنطبق بقدر ضرورتها
لتفسير تلك ا9تطلبات اYخ^قية.
التأكيد الكتابي )راجع :الفقرة (٢٤
أ.١١

∞كن أن يكون التأكيد الكتابي ف شكٍل ورقي أو الكتروني .وعن طريق ا¶صول على التأكيد واتخاذ التصرف ا9ناسب بشأن ا9علومات
التي تشير إلى عدم اmلتزام ,يثبت ا9كتب عمليًا اYهمية التي يوليها ل^ستق^ل ,ويجعله موضوعًا حيًا وواضحًا بالنسبة للعاملي فيه.

* يجب اmلتزام بقواعد سلوك وآداب ا9هنة ا9عتمدة ف ا9ملكة العربية السعودية.
** وفقًا لنظام الشركات ا9هنية ف ا9ملكة ,يجوز تأسيس شركة مهنية تضامنية فقط .وعليه ت تعديل التعريف ليتفق مع اYنظمة ا9عمول بها ف ا9ملكة .وقد كان نص
التعريف الدولي ما يلي )مكتب :فرد Æارس أو شركة أشخاص أو شركة مساهمة أو أي منشأة أخرى çاسبي قانونيي(
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٤٣

رقابة ا@ودة للمكاتب التي تنفذ ارتباطات مراجعة وفحص للقوائم
ا9الية وارتباطات التأكيد اYخرى وارتباطات ا\دمات ذات الع^قة

ا"عيار الدولي لرقابة ا/ودة )(١
تهديد اYلفة مع العميل )راجع :الفقرة (٢٥
أ.١٢

تناقش قواعد أخ^قيات ا9هنة الصادرة عن مجلس ا9عايير الدولية Yخ^قيات ا9هنة للمحاسبي تهديد اYلفة مع العميل الذي قد
ينشأ عن طريق استخدام نفس كبار العاملي ف ارتباط تأكيد لفترة طويلة من الزمن ,والتدابير الوقائية التي قد تكون مناسبة 9واجهة
تلك

التهديدات(*).

أ .١٣قد يتضمن Ñديد الضوابط ا9ناسبة 9واجهة تهديد اYلفة أمورًا مثل:
•

طبيعة اmرتباط¨ ,ا ف ذلك مدى انطوائه على أمر يتعلق با9صلحة العامة;

•

طول مدة خدمة كبار العاملي ف ارتباط بعينه.

ومن أمثلة التدابير الوقائية التغيير الدوري لكبار العاملي أو ا9طالبة بإجراء فحص لرقابة جودة اmرتباط.
أ .١٤توضح قواعد أخ^قيات ا9هنة الصادرة عن مجلس ا9عايير الدولية Yخ^قيات ا9هنة للمحاسبي أن تهديد اYلفة يكون ذا صلة بشكل
خاص ف سياق عمليات مراجعة القوائم ا9الية للمنشآت ا9درجة .ولعمليات ا9راجعة هذه ,تتطلب تلك القواعد التغيير الدوري
للشريك الرئيس ا9سؤول عن ا9راجعة ٤بعد فترة يتم Ñديدها بشكل مسبق ,وعادًة خ^ل مدة  mتتجاوز سبع سنوات ,وتوفر هذه
القواعد معايير وإرشادات ف هذا الشأن .وقد Ñدد ا9تطلبات الوطنية فترات أقصر للتغيير

الدوري(**).

اعتبارات خاصة بجهات ا9راجعة ف القطاع العام
أ.١٥

قد توفر التدابير النظامية ضمانات mستق^ل مراجعي القطاع العام .لكن التهديدات التي íس اmستق^ل قد تظل قائمة بغض
النظر عن أي تدابير قانونية موضوعه ¶مايته .ولهذا ,فعند وضع السياسات واÖجراءات التي تتطلبها الفقرات ∞ ,٢٥-٢٠كن أن
يرجع مراجع القطاع العام إلى أمر التكليف الصادر له ف القطاع العام ومواجهة أي تهديدات íس اmستق^ل ف ذلك السياق.

أ.١٦

ا9نشآت ا9درجة ,وا9شار إليها ف الفقرتي  ٢٥وأ ,١٤ليست شائعة ف القطاع العام .ومع ذلك ,قد تكون هناك منشآت قطاع عام
أخرى تكتسب أهميتها بسبب حجمها أو تعّقدها أو اعتبارات ا9صلحة العامة ,وبالتالي يكون لديها قطاع عريض من أصحاب ا9صالح.
وبناًء على ذلك ,قد توجد حاmت يحدد فيها ا9كتب ,استنادًا إلى سياسات وإجراءات رقابة ا@ودة ا\اصة به ,أن إحدى منشآت
القطاع العام ُتعد مهمة Yغراض التوسع ف إجراءات رقابة ا@ودة.

أ.١٧

ف القطاع العام ,قد يحدد النظام عمليات التعاقد مع ا9راجع الذي يتولى مسؤولية الشريك ا9سؤول عن اmرتباط ومدة عمله .ونتيجة
لذلك ,قد  mيكون من ا9مكن اmلتزام íامًا ¨تطلبات التغيير الدوري للشريك ا9سؤول عن اmرتباط ا9نصوص عليها للمنشآت
ا9درجة .وبالرغم من ذلك ,وبالنسبة 9نشآت القطاع العام التي تعد مهمة على النحو ا9وضح ف الفقرة أ ,١٦فقد يكون من ا9صلحة
العامة أن تضع جهات ا9راجعة ف القطاع العام سياسات وإجراءات تعزز اmلتزام بالغرض من التغيير الدوري للشركاء ا9سؤولي عن
اmرتباطات.

قبول العOقات مع العمOء وقبول كل ارتباط معي وا^ستمرار ف تلك العOقات وا^رتباطات
الكفاءة والقدرات وا9وارد )راجع :الفقرة )٢٦أ((
أ.١٨

يشتمل النظر فيما إذا كان ا9كتب لديه الكفاءة والقدرات وا9وارد ال^زمة لتنفيذ ارتباط جديد لعميل جديد أو حالي ,على فحص
ا9تطلبات ا\اصة باmرتباط والتاريخ الوظيفي للشركاء وا9وظفي ا¶اليي على جميع ا9ستويات ذات الصلة¨ ,ا ف ذلك ما إذا كان:
•

العاملون ف ا9كتب لديهم معرفة بالصناعات أو ا9وضوعات ذات الصلة;

* يجب اmلتزام بقواعد سلوك وآداب ا9هنة ا9عتمدة ف ا9ملكة العربية السعودية.
٤
حسب التعريف الوارد ف قواعد أخ^قيات ا9هنة الصادرة عن مجلس ا9عايير الدولية Yخ^قيات ا9هنة للمحاسبي
** تنص ا9ادة الثالثة والث^ثي بعد ا9ائة من نظام الشركات السعودي ) (٢٠١٥على أنه" :يجب أن يكون للشركة مراجع حسابات )أو أكثر( من بي مراجعي ا¶سابات
ا9رخص لهم بالعمل ف ا9ملكة تعينه ا@معية العامة العادية ,وÑدد مكافأته ومدة عمله ,ويجوز لها إعادة تعيينه ,على أ mيتجاوز مجموع مدة تعيينه خمس سنوات
متصلة ,ويجوز 9ن استنفد هذه ا9دة أن يعاد تعيينه بعد مضي سنتي من تاريخ انتهائها .ويجوز للجمعية أيضًا ف كل وقت تغييره مع عدم اÖخ^ل بحقه ف التعويض
إذا وقع التغيير ف وقت غير مناسب أو لسبب غير مشروع
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٤٤

رقابة ا@ودة للمكاتب التي تنفذ ارتباطات مراجعة وفحص للقوائم
ا9الية وارتباطات التأكيد اYخرى وارتباطات ا\دمات ذات الع^قة

ا"عيار الدولي لرقابة ا/ودة )(١
•

العاملون ف ا9كتب لديهم خبرة با9تطلبات التنظيمية ومتطلبات التقرير ذات الصلة ,أو القدرة على اكتساب ا9هارات وا9عارف
ال^زمة بفاعلية;

•

ف من العاملي الذين يتمتعون بالكفاءات والقدرات ال^زمة;
ا9كتب لديه عدد كا ٍ

•

ا\براء متوافرين ,إذا لزم اYمر;

•
•

اYفراد مستوفي للضوابط ومتطلبات اYهلية لتنفيذ فحص رقابة جودة اmرتباط ,عند اmقتضاء;
ا9كتب قادرًا على إîاز اmرتباط خ^ل اÖطار الزمني لعملية التقرير.

نزاهة العميل )راجع :الفقرة )٢٦ج((
أ.١٩

من بي اYمور التي يتم أخذها ف ا¶سبان فيما يتعلق بنزاهة العميل ,على سبيل ا9ثال:
•

هوية ا^9ك الرئيسيي للعميل واÖدارة الرئيسية وا9كلفي با¶وكمة ,وسمعتهم التجارية.

•

طبيعة عمليات العميل¨ ,ا ف ذلك Æارساته التجارية.

•

ا9علومات التي تتعلق بتوجه ا^9ك الرئيسيي للعميل واÖدارة الرئيسية وا9كلفي با¶وكمة †اه أمور مثل التفسير ا9تجاوز
9عايير اçاسبة وبيئة الرقابة الداخلية.

•

ما إذا كان العميل مهتمًا كثيرًا بإبقاء أتعاب ا9كتب منخفضًه قدر اÖمكان.

•

ا9ؤشرات الدالة على وجود قيد غير مناسب على نطاق العمل.

•

ا9ؤشرات على احتمال تورط العميل ف عمليات غسل اYموال أو غيرها من اYنشطة اÖجرامية.

•

أسباب التعاقد ا9قترح مع ا9كتب ,وعدم إعادة التعاقد مع ا9كتب السابق.

•

الهوية والسمعة التجارية ل™طراف ذات الع^قة.

ومن ا9تعارف عليه أن قدر ا9عرفة الذي سيكون لدى ا9كتب فيما يتعلق بنزاهة عميل ما سيزيد ف سياق استمرار الع^قة مع ذلك
العميل.
أ .٢٠قد يكون من بي ا9صادر التي يحصل منها ا9كتب على معلومات بشأن تلك اYمور:
•

اmتصال ¨قدمي ا\دمات ا9هنية اçاسبية للعميل ,ا¶اليي أو السابقي ,وفقًا للمتطلبات اYخ^قية ذات الصلة ,وا9ناقشات
مع اYطراف اYخرى.

•

اmستفسار من العاملي ف ا9كتب أو من أطراف أخرى كالبنوك وا9ستشار القانوني ونظراء الصناعة.

•

البحث ف قواعد البيانات ذات الصلة.

اmستمرار ف الع^قة مع العم^ء )راجع :الفقرة )٢٧أ((
أ.٢١

يتضمن اتخاذ القرارات ا9تعلقة باmستمرار ف الع^قة مع العم^ء ,النظر ف اYمور ا9همة التي نشأت خ^ل اmرتباطات ا¶الية أو
السابقة ,وانعكاساتها على اmستمرار ف الع^قة .فعلى سبيل ا9ثال ,قد يبدأ عميل ما ف توسيع عملياته التجارية ف مجال ∞ mلك
ا9كتب بشأنه ا\برة ال^زمة.

اmنسحاب )راجع :الفقرة (٢٨
أ.٢٢

تتناول السياسات واÖجراءات بشأن اmنسحاب من ارتباط ما أو من كٍل من اmرتباط والع^قة مع العميل مسائل من بينها ما يلي:
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٤٥

رقابة ا@ودة للمكاتب التي تنفذ ارتباطات مراجعة وفحص للقوائم
ا9الية وارتباطات التأكيد اYخرى وارتباطات ا\دمات ذات الع^قة

ا"عيار الدولي لرقابة ا/ودة )(١
•

مناقشة ا9ستوى اÖداري ا9ناسب لدى العميل ومناقشة ا9كلفي با¶وكمة ف التصرف ا9ناسب الذي قد يتخذه ا9كتب استنادًا
إلى ا¶قائق والظروف ذات الصلة.

•

مناقشة اmنسحاب من اmرتباط ,أو من كٍل من اmرتباط والع^قة مع العميل وأسباب اmنسحاب ,مع ا9ستوى اÖداري ا9ناسب
لدى العميل ومع ا9كلفي با¶وكمة ,وذلك عندما يقرر ا9كتب أنه من ا9ناسب اmنسحاب.

•

اYخذ ف ا¶سبان ما إذا كان يوجد متطلب مهني أو نظامي أو تنظيمي يفرض على ا9كتب اmستمرار ,أو إب^غ السلطات
التنظيمية باmنسحاب من اmرتباط ,أو من كٍل من اmرتباط والع^قة مع العميل ,وأسباب اmنسحاب.

•

توثيق اYمور ا9همة وا9شاورات واmستنتاجات وأساس اmستنتاجات.

اعتبارات خاصة بجهات ا9راجعة ف القطاع العام )راجع :الفقرات (٢٨-٢٦
أ.٢٣

ف القطاع العام ,قد يتم تعيي ا9راجعي وفقًا لΩجراءات النظامية .وبناًء عليه ,فإن بعض ا9تطلبات واmعتبارات التي تتعلق بقبول
الع^قات مع العم^ء وارتباطات ا9راجعة واmستمرار ف تلك الع^قات واmرتباطات وا9وضحة ف الفقرات  ٢٨-٢٦وأ-١٨أ ٢٢قد
تكون غير م^ئمة .ومع ذلك ,فإن وضع السياسات واÖجراءات ا9وضحة قد يوفر معلومات قّيمة للمراجعي ف القطاع العام عند
تنفيذ عمليات تقييم ا∑اطر وعند Ñمل مسؤوليات التقرير.

ا"وارد البشرية )راجع :الفقرة (٢٩
أ.٢٤

من بي ا9سائل ا9تعلقة بالعاملي والتي ُتعد ذات صلة بسياسات وإجراءات ا9كتب فيما يتعلق با9وارد البشرية ,على سبيل ا9ثال:
•

التوظيف.

•

تقوي اYداء.

•

القدرات¨ ,ا ف ذلك الوقت ا9ستغرق لتنفيذ ا9هام.

•

الكفاءة.

•

التطوير الوظيفي.

•

الترقيات.

•

اYجور.

•

تقدير اmحتياجات من العاملي.

وتساعد آليات وإجراءات التوظيف الفعالة ا9كتب ف اختيار أفراد يتسمون بالنزاهة وتتوفر لديهم القدرة على تطوير الكفاءات
والقدرات ال^زمة لتنفيذ أعمال ا9كتب ويتمتعون بالصفات التي íكنهم من تنفيذ ا9هام بجدارة.
أ.٢٥

∞كن تطوير الكفاءة من خ^ل عدة طرق ,من بينها ما يلي:
•

التعليم ا9هني.

•

التطوير ا9هني ا9ستمر¨ ,ا ف ذلك التدريب.

•

ا\برة العملية.

•

اÖرشاد الذي يقدمه ا9وظفون اYكثر خبرة ,على سبيل ا9ثال ,اYعضاء ا£خرين ف فريق اmرتباط.

•

تقدي التعليم ا9تعلق باmستق^ل للعاملي ا9طالبي به.
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أ.٢٦

يعتمد استمرار كفاءة العاملي ف ا9كتب إلى حٍد كبير على وجود مستوى مناسب من التطور ا9هني ا9ستمر حتى يحافظ هؤmء اYفراد
على معارفهم وقدراتهم .وتؤكد السياسات واÖجراءات الفّعالة على ا¶اجة للتدريب ا9ستمر @ميع مستويات العاملي ف ا9كتب,
وتوفر موارد التدريب الضرورية وا9ساعدة لتمكي العاملي من تطوير الكفاءات والقدرات ا9طلوبة وا¶فاظ عليها.

أ.٢٧

^ بشكل مناسب ,على سبيل ا9ثال ,عندما تكون ا9وارد الفنية والتدريبية الداخلية غير
قد يستخدم ا9كتب شخصًا خارجيًا مؤه ً
متوفرة.

أ.٢٨

تعطي اÖجراءات ا9تعلقة بتقوي اYداء واYجور والترقيات التقدير ا9ستحق لتطوير وصون الكفاءات واmلتزام با9بادئ اYخ^قية,
وتثيب على ذلك .ومن بي ا\طوات التي قد يتخذها ا9كتب لتطوير وصون الكفاءات واmلتزام با9بادئ اYخ^قية:
•

إحاطة اYفراد علمًا بتوقعات ا9كتب فيما يتعلق باYداء وا9بادئ اYخ^قية;

•

تزويد العاملي بتقوي Yدائهم وتقدمهم وتطورهم الوظيفي ,وتقدي ا9شورة لهم ف هذا الصدد;

•

مساعدة العاملي على فهم أن الترقي 9راكز ذات مسؤولية أكبر يعتمد على جملة أمور من بينها جودة اYداء والتقيد با9بادئ
اYخ^قية ,وأن عدم اmلتزام بالسياسات واÖجراءات قد يؤدي إلى إجراء تأديبي.

اعتبارات خاصة با9كاتب اYصغر
أ.٢٩

سيؤثر حجم ا9كتب وظروفه على شكل آلية تقوي اYداء ف ا9كتب .فقد تستخدم ا9كاتب اYصغر بشكل خاص طرقًا أقل رسمية
لتقوي أداء العاملي فيها.

تعيي فرق اmرتباط
الشركاء ا9سؤولي عن اmرتباطات )راجع :الفقرة (٣٠
أ.٣٠

قد تتضمن السياسات واÖجراءات نظمًا 9تابعة عبء العمل ومدى توفر الشركاء ا9سؤولي عن اmرتباطات ,وذلك لتمكي هؤmء
ف.
اYفراد من ا¶صول على الوقت الكاف للوفاء ¨سؤولياتهم بشكٍل كا ٍ

فرق اmرتباط )راجع :الفقرة (٣١
أ.٣١

يتضمن تعيي ا9كتب لفرق اmرتباط وÑديد مستوى اÖشراف ا9طلوب ,على سبيل ا9ثال ,النظر ف أن فريق اmرتباط لديه:
•

فهم اmرتباطات ذات الطبيعة ودرجة التعقيد ا9ماثلة ,وا\برة العملية فيها وذلك من خ^ل ا9شاركة والتدريب;

•

فهم ا9عايير ا9هنية وا9تطلبات النظامية والتنظيمية ا9نطبقة;

•

ا9عرفة وا\برة الفنية¨ ,ا ف ذلك ا9عرفة بتقنية ا9علومات ذات الصلة;

•

ا9عرفة بالقطاعات ذات الصلة التي يعمل فيه العميل;

•

القدرة على تطبيق ا¶كم ا9هني;

•

فهم سياسات وإجراءات رقابة ا@ودة ا\اصة با9كتب.

تنفيذ ا^رتباط
اmتساق ف جودة تنفيذ اmرتباطات )راجع :الفقرة )٣٢أ((
أ.٣٢

يعزز ا9كتب اmتساق ف جودة تنفيذ اmرتباطات من خ^ل سياساته وإجراءاته .وغالبًا ما يتحقق ذلك من خ^ل أدلة العمل ا9كتوبة
أو اÖلكترونية أو اYدوات البرامجية أو أشكال التوثيق ا9عيارية اYخرى ,وا9واد اÖرشادية ا\اصة بصناعات أو موضوعات معينة.
وقد تشمل اYمور التي يتم تناولها ما يلي:
•

كيفية إحاطة فرق اmرتباط علمًا باmرتباط حتى يتحقق لديها فهم Yهداف عملها.
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•

آليات اmلتزام ¨عايير اmرتباط ا9نطبقة.

•

آليات اÖشراف على اmرتباط وتدريب وإرشاد ا9وظفي.

•

طرق فحص العمل اُ9نفذ واYحكام ا9همة ا9تخذة وشكل التقرير الذي سيصدر.

•

التوثيق ا9ناسب للعمل اُ9نفذ وتوقيت ومدى الفحص.

•

آليات ا¶فاظ على جميع السياسات واÖجراءات ُمحّدثة.

أ .٣٣يساعد العمل ا@ماعي والتدريب ا9ناسب أعضاء فريق اmرتباط اYقل خبرة ف فهم أهداف العمل ا9سند لهم بوضوح.
اÖشراف )راجع :الفقرة )٣٢ب((
أ.٣٤

يتضمن اÖشراف على اmرتباط ما يلي:
•

متابعة التقدم ف اmرتباط;

•

ف íÖام عملهم ,وما إذا كانوا
مراعاة القدرات والكفاءات ا9هنية الفردية Yعضاء فريق اmرتباط ,وما إذا كان لديهم وقت كا ٍ
يفهمون التعليمات ا9وجهة لهم ,وما إذا كان العمل يتم وفق النهج ا∑طط Yداء اmرتباط;

•

معا@ة اYمور ا9همة التي تظهر أثناء اmرتباط ,مع اYخذ ف ا¶سبان أهميتها ,والتعديل ا9ناسب للنهج ا9عد;

•

Ñديد اYمور التي Ñتاج للتشاور أو النظر فيها من ِقبل أعضاء فريق اmرتباط اYكثر خبرة أثناء اmرتباط.

الفحص )راجع :الفقرة ) ٣٢ج((
أ.٣٥

يتألف الفحص من النظر فيما إذا كان:
•

قد ت تنفيذ العمل ¨ا يتفق مع ا9عايير ا9هنية وا9تطلبات النظامية والتنظيمية ا9نطبقة;

•

قد طرأت أمور مهمة Ñتاج إلى ا9زيد من اmهتمام;

•

قد جرت مشاورات مناسبة ,وت توثيق اmستنتاجات ا9ترتبة عليها وتنفيذها;

•

هناك حاجة Öعادة النظر ف طبيعة وتوقيت ومدى العمل ا9نفذ;

•

العمل ا9نفذ يدعم ما ت التوصل إليه من استنتاجات ,وأنه قد ت توثيقه بالصورة ا9ناسبة;

•

مجموع اYدلة التي ت ا¶صول عليها كافيًا ومناسبًا لدعم التقرير;

•

قد ت Ñقيق أهداف إجراءات اmرتباط.

التشاور )راجع :الفقرة (٣٤
أ.٣٦

يتضمن التشاور ا9ناقشة على ا9ستوى ا9هني ا9ناسب ,مع أفراد من داخل أو خارج ا9كتب Æن ∞لكون خبرات متخصصة.

أ .٣٧يستخدم التشاور ا9وارد البحثية ا9ناسبة باÖضافة إلى ا\برات العملية والفنية ا@ماعية للمكتب .ويساعد التشاور ف تعزيز ا@ودة
ويحسن من تطبيق ا¶كم ا9هني .ويساعد اmهتمام ا9ناسب الذي يتم إي^ؤه للتشاور ف سياسات وإجراءات ا9كتب على نشر ثقافة
ُينظر فيها إلى التشاور على أنه عامل قوة ,كما يشجع ذلك العاملي على التشاور بشأن اYمور الصعبة أو ا9ثيرة للجدل.
أ.٣٨

∞كن Ñقيق التشاور الفّعال ف اYمور الفنية واYخ^قية واYمور اYخرى ا9همة ,داخل ا9كتب أو خارجه ,عند اmقتضاء ,عندما يكون
الذين يتم استشارتهم:
•

قد ت تزويدهم بجميع ا¶قائق ذات الصلة التي ستمكنهم من تقدي مشورة مدروسة;
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•

يتمتعون با9عرفة واYقدمية وا\برة ا9ناسبة,

وعندما يتم توثيق وتطبيق اmستنتاجات النا†ة عن ا9شاورات بشكل مناسب.
أ.٣٩

ف للتشاور مع ا9هنيي ا£خرين فيما يتعلق باYمور الصعبة أو ا9ثيرة للجدل ف فهم:
يساهم التوثيق الكامل وا9فصل بشكل كا ٍ
•
•

القضية التي ت التشاور بشأنها;
نتائج التشاور¨ ,ا ف ذلك أي قرارات ت اتخاذها واYسس التي ُبنيت عليها تلك القرارات وكيفية تنفيذها.

اعتبارات خاصة با9كاتب اYصغر
أ.٤٠

قد يستفيد ا9كتب الذي يحتاج إلى استشارة خارجية ,على سبيل ا9ثال مكتب بدون موارد داخلية مناسبة ,من ا\دمات اmستشارية
ا9قدمة من:
•

مكاتب أخرى; أو

•

جهات مهنية وتنظيمية; أو

•

منشآت †ارية تقدم خدمات رقابة جودة ذات صلة.

وقبل التعاقد على تلك ا\دمات ,فإن مراعاة كفاءة وقدرات مقدم ا\دمة ا\ارجي يساعد ا9كتب ف Ñديد ما إذا كان مقدم
^ بشكٍل مناسب لذلك الغرض.
ا\دمة ا\ارجي مؤه ً

فحص رقابة جودة اmرتباط
ضوابط فحص رقابة جودة اmرتباط )راجع :الفقرة ) ٣٥ب((
أ.٤١

قد تتضمن الضوابط ا\اصة بتحديد اmرتباطات اYخرى ,بخ^ف عمليات مراجعة القوائم ا9الية للمنشآت ا9درجة ,والتي يلزم أن
تخضع لفحص رقابة جودة اmرتباط ,على سبيل ا9ثال:
•

طبيعة اmرتباط¨ ,ا ف ذلك مدى انطوائه على أمر يتعلق با9صلحة العامة;

•

Ñديد الظروف أو ا∑اطر غير العادية ف ارتباط ما أو ف فئة من اmرتباطات.

•

ما إذا كانت اYنظمة أو اللوائح تتطلب إجراء فحص لرقابة جودة اmرتباط.

طبيعة وتوقيت ومدى فحص رقابة جودة اmرتباط )راجع :الفقرتي (٣٧ ,٣٦
أ.٤٢

 mيؤرخ تقرير اmرتباط حتى اmنتهاء من فحص رقابة جودة اmرتباط .ومع ذلك ,فإن توثيق فحص رقابة جودة اmرتباط ∞كن استكماله
بعد تاريخ التقرير.

أُ .٤٣يتيح القيام بفحص رقابة جودة اmرتباط ف الوقت ا9ناسب وف ا9راحل ا9ناسبة خ^ل اmرتباط حل اYمور ا9همة على الفور و¨ا
يحقق رضا فاحص رقابة جودة اmرتباط ف تاريخ التقرير أو قبله.
أ.٤٤

قد يتوقف مدى فحص رقابة جودة اmرتباط على أمور من بينها مدى تعّقد اmرتباط ,وما إذا كانت ا9نشأة مدرجة ,وخطر أ mيكون
التقرير مناسبًا ف ظل الظروف القائمة .و mيقلل أداء فحص رقابة جودة اmرتباط من مسؤوليات الشريك ا9سؤول عن اmرتباط.

فحص رقابة جودة اmرتباط 9نشأة مدرجة )راجع :الفقرة (٣٨
أ.٤٥

تتضمن اYمور اYخرى ذات الصلة بتقوي اYحكام ا9همة ا9تخذة من قبل فريق اmرتباط ,والتي ∞كن أخذها ف ا¶سبان عند فحص
رقابة جودة اmرتباط 9راجعة القوائم ا9الية 9نشأة مدرجة ما يلي:
•

ا∑اطر ا9همة التي ت Ñديدها أثناء اmرتباط واmستجابات لتلك ا∑اطر.
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•

اYحكام التي ت اتخاذها ,وخاصًة فيما يتعلق باYهمية النسبية وا∑اطر ا9همة.

•

أهمية التحريفات ا9صححة وغير ا9صححة التي ت Ñديدها أثناء اmرتباط والتصرف بشأنها.

•

اYمور التي سيتم إب^غها لΩدارة وا9كلفي با¶وكمة ,وعند اmقتضاء ,اYطراف اYخرى مثل السلطات التنظيمية.

وقد تكون تلك اYمور اYخرى منطبقة أيضًا ,حسب الظروف ,على عمليات فحص رقابة جودة اmرتباط 9راجعات القوائم ا9الية
9نشآت أخرى وأيضًا على ارتباطات فحص القوائم ا9الية وارتباطات التأكيد اYخرى وارتباطات ا\دمات ذات الع^قة.
اعتبارات خاصة بجهات ا9راجعة ف القطاع العام
أ.٤٦

على الرغم من عدم اÖشارة إليها كمنشآت مدرجة ,كما هو موضح ف الفقرة أ ,١٦فإن بعض منشآت القطاع العام قد تكون مهمة
بدرجة تكفي لتبرير تنفيذ فحص لرقابة جودة اmرتباطات معها.

ضوابط أهلية فاحصي رقابة جودة اmرتباطات
ا9ؤه^ت الفنية وا\برة والص^حية الكافية وا9ناسبة )راجع :الفقرة ) ٣٩أ((
أ.٤٧

ما يشكل مؤه^ت فنية وخبرة وص^حية كافية ومناسبة يعتمد على ظروف اmرتباط .فعلى سبيل ا9ثال ,فاحص رقابة جودة اmرتباط
عند مراجعة القوائم ا9الية 9نشأة مدرجة من ا9رجح أن يكون فردًا لديه خبرة وص^حية كافية ومناسبة للعمل كشريك مسؤول عن
ارتباطات مراجعة القوائم ا9الية للمنشآت ا9درجة.

التشاور مع فاحص رقابة جودة اmرتباط )راجع :الفقرة ) ٣٩ب((
أ.٤٨

∞كن أن يتشاور الشريك ا9سؤول عن اmرتباط مع فاحص رقابة جودة اmرتباط أثناء اmرتباط ,على سبيل ا9ثال ,للتأكد من أن أحد
اYحكام التي اتخذها الشريك ا9سؤول عن اmرتباط سيكون مقبوً mلدى فاحص رقابة جودة اmرتباط .ويؤدي ذلك التشاور إلى †نب
ظهور اخت^فات ف الرأي ف مرحلة متأخرة من اmرتباط ,و mتؤدي بالضرورة إلى إضعاف أهلية فاحص رقابة جودة اmرتباط لتنفيذ
الدور ا9نوط به .وعندما تصبح اmستشارات مهمة من حيث طبيعتها ومداها ,فإن موضوعية الفاحص قد يتم إضعافها ما لم يتم
اتخاذ ا¶يطة من جانب كٍل من فريق اmرتباط والفاحص للحفاظ على موضوعية الفاحص .وعندما يكون ذلك غير Æكٍن∞ ,كن
تعيي فرد آخر من داخل ا9كتب أو شخص خارجي مؤهل بشكل مناسب ليتولى دور إّما فاحص رقابة جودة اmرتباط أو الشخص
الذي ستتم استشارته بشأن اmرتباط.

موضوعية فاحص رقابة جودة اmرتباط )راجع :الفقرة (٤٠
أ.٤٩

ُيعد ا9كتب مطالبًا بوضع سياسات وإجراءات تهدف إلى صون موضوعية فاحص رقابة جودة اmرتباط .وبالتالي ,تنص تلك السياسات
واÖجراءات على أن فاحص رقابة جودة اmرتباط:
•

 mيتم اختياره من قبل الشريك ا9سؤول عن اmرتباط ,متى كان ذلك Æكنًا عمليًا;

•

 mيشارك بأية طريقة أخرى ف اmرتباط أثناء فترة الفحص;

•

 mيتخذ قرارات لفريق اmرتباط;

•

 mيخضع mعتبارات أخرى من شأنها أن تهدد موضوعية الفاحص.

اعتبارات خاصة با9كاتب اYصغر
أ.٥٠

ف حالة ا9كاتب التي بها عدد قليل من الشركاء ,قد يكون من غير ا9مكن عمليًا ,أ mيشارك الشريك ا9سؤول عن اmرتباط ف اختيار
فاحص رقابة جودة اmرتباط .وقد يتم التعاقد مع أشخاص خارجيي مؤهلي بشكٍل مناسب عندما يحدد اçاسبون القانونيون
اYفراد أو ا9كاتب الصغيرة ارتباطات تتطلب إجراء عمليات فحص لرقابة جودة اmرتباط .وف حاmت أخرى ,قد يرغب بعض
اçاسبي القانونيي اYفراد أو ا9كاتب الصغيرة ف استخدام مكاتب أخرى لتسهيل عمليات فحص رقابة جودة اmرتباط .وعندما
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يتعاقد ا9كتب مع أشخاص خارجيي مؤهلي بشكل مناسب ,تنطبق ا9تطلبات الواردة ف الفقرات  ٤١-٣٩واÖرشادات الواردة ف
الفقرتي أ ٤٧وأ.٤٨
اعتبارات خاصة بجهات ا9راجعة ف القطاع العام
أ.٥١

^ مناسبًا يتم تعينه نيابًة
ف القطاع العام ,قد يقوم ا9راجع ا9عي نظاميًا )على سبيل ا9ثال ,ا9راجع العام ,أو شخص آخر مؤهل تأهي ً
عن ا9راجع العام( بدور يعادل دور الشريك ا9سؤول عن اmرتباط ,مع Ñمل هذا ا9راجع للمسؤولية الكاملة عن عمليات ا9راجعة ف
القطاع العام .وف مثل هذه الظروف ,وعند اmقتضاء ,يتضمن اختيار فاحص رقابة جودة اmرتباط اYخذ ف ا¶سبان ا¶اجة إلى
اmستق^ل عن ا9نشأة ا\اضعة للمراجعة وقدرة فاحص رقابة جودة اmرتباط على تقدي تقوي موضوعي.

اmخت^فات ف الرأي )راجع :الفقرة (٤٣
أ.٥٢

تشجع اÖجراءات الفعالة على Ñديد اmخت^فات ف الرأي ف مرحلة مبكرة ,وتوفر إرشادات واضحة فيما يتعلق با\طوات ا9تعاقبة
التي سيتم اتخاذها بعد ذلك ,وتتطلب توثيقًا فيما يتعلق بحل اmخت^فات وتطبيق اmستنتاجات التي ت التوصل إليها.

أ.٥٣

قد تشمل اÖجراءات التي تهدف إلى حل هذه اmخت^فات التشاور مع محاسب قانوني آخر أو مع مكتب آخر ,أو مع جهة مهنية أو
تنظيمية.

توثيق أعمال اmرتباط
استكمال جمع ملفات اmرتباط النهائية )راجع :الفقرة (٤٥
أ.٥٤

قد تنص اYنظمة أو اللوائح على ا¶دود الزمنية mستكمال جمع ملفات اmرتباط النهائية Yنواع محددة من اmرتباطات .وعندما m
يوجد نص بشأن ا¶دود الزمنية ف اYنظمة أو اللوائح ,فإن الفقرة  ٤٥تتطلب من ا9كتب وضع حدود زمنية تعكس ضرورة اmنتهاء
من جمع ملفات اmرتباط النهائية ف الوقت ا9ناسب .وف حالة ا9راجعة ,على سبيل ا9ثال ,فإن هذا ا¶د الزمني لن يتجاوز عادًة
ستي يومًا من تاريخ تقرير ا9راجع.

أ.٥٥

عند إصدار تقريرين مختلفي أو أكثر فيما يتعلق بنفس معلومات ا9وضوع 9نشأة معينة ,فإن سياسات وإجراءات ا9كتب ا9تعلقة
با¶دود الزمنية @مع ملفات اmرتباط النهائية تتناول كل تقرير كما لو كان التقرير mرتباط منفصل .وقد يكون هذا هو ا¶ال ,على
سبيل ا9ثال ,عندما يصدر ا9كتب تقرير مراجع عن ا9علومات ا9الية Yحد مكونات اÜموعة Yغراض توحيد اÜموعة ,ويصدر ف
تاريخ mحق تقرير مراجع عن نفس ا9علومات ا9الية Yغراض نظامية.

سرية وثائق أعمال اmرتباط وحفظها ا£من وس^متها وإمكانية الوصول إليها وإمكانية استرجاعها )راجع :الفقرة (٤٦

٥

أ.٥٦

تفرض ا9تطلبات اYخ^قية ذات الصلة التزامًا على العاملي ف ا9كتب ¨راعاة سرية ا9علومات اُ9ضﱠمنة ف وثائق أعمال اmرتباط
ف جميع اYوقات ,وذلك ما لم يقم العميل بإعطاء موافقة خاصة لΩفصاح عن تلك ا9علومات ,أو ما لم تكن هناك مسؤوليات للقيام
بذلك ¨وجب اYنظمة أو اللوائح أو ا9تطلبات اYخ^قية ذات الصلة ٥.وقد تفرض أنظمة أو لوائح معينة التزامات إضافية على
العاملي ف ا9كتب للحفاظ على سرية العميل ,وخاصًة عندما يتعلق اYمر ببيانات ذات طبيعة شخصية.

أ.٥٧

سواًء كان توثيق أعمال اmرتباط ف شكل ورقي أو إلكتروني أو غير ذلك ,فإن س^مة البيانات اYساسية أو إمكانية الوصول إليها أو
إمكانية استرجاعها قد يتم إضعافها إذا كان من ا9مكن تغيير الوثائق أو اÖضافة إليها أو ا¶ذف منها بدون علم ا9كتب ,أو إذا كان
من ا9مكن فقدانها نهائيًا أو إت^فها .وبناًء عليه ,فإن أدوات الرقابة التي ُيصممها ا9كتب ويطبقها لتجنب التغيير غير ا9صرح به
لوثائق أعمال اmرتباط أو لتجنب فقدانها قد تتضمن تلك التي:
•

ّíكن من Ñديد وقت إنشاء وثائق أعمال اmرتباط أو تغييرها أو فحصها ,والقائم بذلك;

•

Ñمي س^مة ا9علومات ف جميع مراحل اmرتباط ,خاصًة عند مشاركة ا9علومات داخل فريق اmرتباط أو إرسال ا9علومات
Yطراف أخرى عبر شبكة اÖنترنت;

انظر على سبيل ا9ثال البند  ٧-١٤٠والبند  ٣٥-٢٢٥من قواعد أخ^قيات ا9هنة
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•

íنع التغييرات غير ا9صرح بها ف وثائق أعمال اmرتباط;

•

تسمح بالوصول إلى وثائق أعمال اmرتباط من قبل فريق اmرتباط واYطراف اYخرى ا9صرح لها عند الضرورة للوفاء
¨سؤولياتهم بشكٍل سليم.

أ .٥٨قد تتضمن أدوات الرقابة التي يصممها ويطبقها ا9كتب للحفاظ على سرية وثائق أعمال اmرتباط وحفظها ا£من وس^متها وإمكانية
الوصول إليها وإمكانية استرجاعها ما يلي:
•

استخدام كلمة سر بي أعضاء فريق اmرتباط لتقييد الوصول إلى وثائق أعمال اmرتباط اÖلكترونية وجعله قاصرًا على
ا9ستخدمي ا9صرح لهم بذلك.

•

اÖجراءات الروتينية ا9ناسبة لعمل نسخ احتياطية من وثائق أعمال اmرتباط اÖلكترونية ف ا9راحل ا9ناسبة أثناء اmرتباط.

•

إجراءات لتوزيع وثائق أعمال اmرتباط بشكٍل سليم بي أعضاء الفريق عند بداية اmرتباط ,ومعا@تها خ^ل اmرتباط ,وجمعها
ف نهاية اmرتباط.

•

إجراءات لتقييد الوصول إلى وثائق أعمال اmرتباط الورقية ,والتمكي من التوزيع السليم والتخزين السري لها.

أY .٥٩سباب عملية ,قد يتم إجراء نسخ ضوئي إلكتروني للوثائق الورقية اYصلية Öدراجها ف ملفات اmرتباط .وف تلك ا¶اmت ,قد
تتضمن إجراءات ا9كتب ا9صممة للحفاظ على س^مة الوثائق وإمكانية الوصول إليها وإمكانية استرجاعها ,مطالبة فرق اmرتباط
¨ا يلي:
•

إنشاء نسخ ضوئية تعكس اçتوى الكامل للوثائق الورقية اYصلية¨ ,ا ف ذلك التوقيعات اليدوية واÖشارات ا9رجعية وتعليقات
دليل العمل;

•

دمج النسخ الضوئية ف ملفات اmرتباط¨ ,ا ف ذلك فهرسة هذه النسخ والتوقيع عليها عند الضرورة;

•

التمكي من استرجاع النسخ الضوئية وطباعتها عند الضرورة.

وقد توجد أسباب نظامية أو تنظيمية أو أسباب أخرى تلزم ا9كتب باmحتفاظ بالوثائق الورقية اYصلية التي ت نسخها ضوئيًا.
اmحتفاظ بوثائق أعمال اmرتباط )راجع :الفقرة (٤٧
أ.٦٠

ستختلف احتياجات ا9كتب بشأن اmحتفاظ بوثائق أعمال اmرتباط ,وفترة ذلك اmحتفاظ ,وفقًا لطبيعة اmرتباط وظروف ا9كتب,
على سبيل ا9ثال ,ما إذا كانت وثائق أعمال اmرتباط mزمة لتوفير سجل باYمور التي تستمر أهميتها ل^رتباطات ا9ستقبلية .وقد
تعتمد فترة اmحتفاظ أيضًا على عوامل أخرى ,مثل ما إذا كانت هناك أنظمة أو لوائح محلية تنص على فترات احتفاظ محددة Yنواع
معينة من اmرتباطات ,أو ما إذا كانت توجد فترات احتفاظ متعارف عليها ف الدولة ف حال عدم وجود متطلبات نظامية أو تنظيمية
محددة.

أ .٦١ف ا¶الة ا\اصة بارتباطات ا9راجعة m ,تقل مدة اmحتفاظ عادًة عن خمس سنوات من تاريخ تقرير ا9راجع ,أو من تاريخ تقرير
مراجع اÜموعة ,إذا كان
أ.٦٢

تتضمن اÖجراءات التي يتبناها ا9كتب ل^حتفاظ بوثائق أعمال اmرتباط ,تلك التي íكنه من الوفاء ¨تطلبات الفقرة  ٤٧خ^ل فترة
اmحتفاظ ,على سبيل ا9ثال:
•

*

متأخرًا(*).

للتمكي من استرجاع وثائق أعمال اmرتباط والوصول إليها خ^ل فترة اmحتفاظ ,خاصًة ف حالة الوثائق اÖلكترونية طا9ا أن
التقنية اYساسية ∞كن Ñديثها أو تغييرها ¨رور الوقت;

تنص ا9ادة الثانية عشرة من نظام اçاسبي القانونيي ف ا9ملكة العربية السعودية ,على أنه يجب على اçاسب القانوني  -ف جميع اYحوال  -اmحتفاظ باYوراق
ا9قدمة من العم^ء وأوراق عمل ا9راجعة ونسخ من ا¶سابات ا\تامية وذلك 9دة  mتقل عن عشر سنوات من تاريخ إصدار تقريره عن كل سنة مالية تتم مراجعتها.
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•

للقيام ,عند الضرورة ,بتوفير سجل بالتغييرات التي íت على وثائق أعمال اmرتباط بعد أن تكون ملفات اmرتباط قد ت اmنتهاء
منها;

•

لتمكي اYطراف ا\ارجية ا9صرح لها من الوصول إلى وثائق محددة من وثائق أعمال اmرتباط وفحصها Yغراض رقابة ا@ودة
أو Yغراض أخرى.

ملكية وثائق أعمال اmرتباط
أ.٦٣

ما لم تنص اYنظمة أو اللوائح على خ^ف ذلك ,فإن وثائق أعمال اmرتباط تعد ملكًا للمكتب .ويجوز للمكتب وفقًا لتقديره جعل
أجزاء أو مقتطفات من وثائق أعمال اmرتباط متاحة لعم^ئه ,شريطة أ mيضعف مثل هذا اÖفصاح من صحة العمل ا9نفذ ,أو من
استق^ل ا9كتب أو العاملي فيه ف حالة ارتباطات التأكيد.

ا"تابعة
متابعة سياسات وإجراءات رقابة ا@ودة ا\اصة با9كتب )راجع :الفقرة (٤٨
أ.٦٤

أ.٦٥

يتمثل الغرض من متابعة اmلتزام بسياسات وإجراءات رقابة ا@ودة ف توفير تقوي 9ا يلي:
•

التقيد با9عايير ا9هنية وا9تطلبات النظامية والتنظيمية ا9نطبقة;

•

ما إذا كان نظام رقابة ا@ودة قد ت تصميمه بشكل مناسب ,ومطبق بشكل فّعال;

•

ما إذا كانت سياسات وإجراءات رقابة ا@ودة ا\اصة با9كتب قد ت تطبيقها بشكٍل مناسب ,بحيث تكون التقارير التي يصدرها
ا9كتب أو الشركاء ا9سؤولي عن اmرتباطات مناسبة ف ظل الظروف القائمة.

تتضمن ا9راعاة والتقوي ا9ستمر لنظام رقابة ا@ودة أمورًا مثل ما يلي:
•

أ.٦٦

Ñليل:
○

التطورات ا@ديدة ف ا9عايير ا9هنية وا9تطلبات النظامية والتنظيمية ا9نطبقة ,وكيف أنها تنعكس ف سياسات
وإجراءات ا9كتب ,عند اmقتضاء;

○

التأكيد الكتابي بشأن اmلتزام بالسياسات واÖجراءات ا9تعلقة باmستق^ل;

○

التطوير ا9هني ا9ستمر¨ ,ا ف ذلك التدريب;

○

القرارات ا9تعلقة بقبول الع^قات مع العم^ء وقبول كل ارتباط معي واmستمرار ف تلك الع^قات واmرتباطات.

•

Ñديد التصرفات التصحيحية التي سيتم اتخاذها والتحسينات التي سيتم إدخالها ف النظام¨ ,ا ف ذلك توفير تعليقات
وم^حظات عن سياسات وإجراءات ا9كتب فيما يتعلق بالتعليم والتدريب.

•

إب^غ العاملي ا9عنيي ف ا9كتب بأوجه الضعف التي ت Ñديدها ف النظام ,أو ف مستوى فهم النظام ,أو ف اmلتزام به.

•

ا9تابعة من قبل العاملي ا9عنيي ف ا9كتب بحيث يتم إدخال التعدي^ت ال^زمة فورًا على سياسات وإجراءات رقابة ا@ودة.

قد ّÑدد سياسات وإجراءات دورة التقصي ,على سبيل ا9ثال ,دورًة íتد لث^ث سنوات .وتعتمد طريقة تنظيم دورة التقصي¨ ,ا ف
ذلك توقيت اختيار اmرتباطات الفردية على عدة عوامل ,مثل ما يلي:
•

حجم ا9كتب.

•

عدد الفروع وموقعها ا@غراف.

•

نتائج إجراءات ا9تابعة السابقة.
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ا9الية وارتباطات التأكيد اYخرى وارتباطات ا\دمات ذات الع^قة

ا"عيار الدولي لرقابة ا/ودة )(١
•

أ.٦٧

مستوى الص^حية التي لدى كٍل من العاملي والفروع )على سبيل ا9ثال ,ما إذا كانت الفروع الفردية مصرح لها بإجراء عمليات
التقصي ا\اصة بها ,أو ما إذا كان ا9ركز الرئيسي للمكتب هو فقط من يجوز له القيام بذلك(.

•

طبيعة ومدى تعقد Æارسات ا9كتب وهيكله التنظيمي.

•

ا∑اطر ا9صاحبة لعم^ء ا9كتب واmرتباطات اçددة.

تتضمن آلية التقصي اختيار ارتباطات فردية ,وقد يتم اختيار بعضها دون إخطار مسبق لفريق اmرتباط .وعند Ñديد نطاق عمليات
التقصي ,قد يأخذ ا9كتب ف حسبانه نطاق أو استنتاجات برامج التقصي ا\ارجي ا9ستقل .ومع ذلكُ m ,تعد برامج التقصي
^ لبرنامج ا9تابعة الداخلية ا\اص با9كتب.
ا\ارجي ا9ستقل بدي ً

اعتبارات خاصة با9كاتب اYصغر
أ.٦٨

ف حالة ا9كاتب الصغيرة ,قد توجد حاجة لتنفيذ إجراءات ا9تابعة من خ^ل اYفراد ا9سؤولي عن تصميم وتطبيق سياسات وإجراءات
رقابة ا@ودة ا\اصة با9كتب ,أو الذين يشاركون ف تنفيذ فحص رقابة جودة اmرتباط .وقد يختار ا9كتب ,الذي لديه عدد محدود
من اYشخاص ,استخدام شخص خارجي مؤهل بشكل مناسب أو مكتب آخر للقيام بعمليات التقصي عن اmرتباطات وإجراءات
ا9تابعة اYخرى .وف حاmت أخرى ,قد يضع ا9كتب ترتيبات للمشاركة ف ا9وارد مع جهات مناسبة أخرى لتسهيل أنشطة ا9تابعة.

اÖب^غ عن أوجه القصور )راجع :الفقرة (٥٠
أ.٦٩

Ñ mتاج عملية التقرير عن أوجه القصور التي ت Ñديدها إلى اYفراد ا£خرين بخ^ف الشركاء ا9سؤولي عن اmرتباطات ذات
الصلة ,أن تتضمن Ñديدًا ل^رتباطات التي حدث فيها القصور بعينها ,على الرغم من وجود حاmت قد يكون فيها هذا التحديد
ضروريًا للوفاء كما ينبغي ¨سؤوليات هؤmء اYفراد ا£خرين بخ^ف الشركاء ا9سؤولي عن اmرتباطات.

الشكاوى واmدعاءات
مصدر الشكاوى واmدعاءات )راجع :الفقرة (٥٥
أ.٧٠

قد تنشأ الشكاوى واmدعاءات )التي  mتتضمن تلك التي تعد غير جدية بشكٍل واضح( من داخل ا9كتب أو من خارجه .وقد تكون
ُمقﱠدمة من العاملي ف ا9كتب أو العم^ء أو من أطراف أخرى .وقد يقوم باست^مها أعضاء ف فريق اmرتباط أو عاملون آخرون ف
ا9كتب.

سياسات وإجراءات التحقيق )راجع :الفقرة (٥٦
أ.٧١

قد تنص السياسات واÖجراءات ا9وضوعة للتحقيق ف الشكاوى واmدعاءات ,على سبيل ا9ثال ,أن يكون الشريك الذي يشرف على
التحقيق:
•

لديه ا\برة الكافية وا9ناسبة;

•

يتمتع بص^حية داخل ا9كتب;

•

 mيشارك ف اmرتباط بطريقة أخرى.

وقد يقوم الشريك الذي يشرف على التحقيق بإشراك مستشار قانوني عند الضرورة.
اعتبارات خاصة با9كاتب اYصغر
أ.٧٢

ف حالة ا9كاتب التي بها عدد قليل من الشركاء ,قد يكون من غير ا9مكن عمليًا للشريك الذي يشرف على التحقيق أ mيكون مشاركًا
ف اmرتباط .وقد تستخدم هذه ا9كاتب الصغيرة واçاسبي القانونيي اYفراد خدمات شخص خارجي مؤهل بشكل مناسب أو
مكتب آخر للتحقيق ف الشكاوى واmدعاءات.
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رقابة ا@ودة للمكاتب التي تنفذ ارتباطات مراجعة وفحص للقوائم
ا9الية وارتباطات التأكيد اYخرى وارتباطات ا\دمات ذات الع^قة

ا"عيار الدولي لرقابة ا/ودة )(١
توثيق نظام رقابة ا/ودة )راجع :الفقرة (٥٧
أ.٧٣

ُيعد شكل ومحتوى التوثيق الذي يدل على التشغيل العملي لكل عنصر من عناصر نظام رقابة ا@ودة مسألة حكم شخصي ,ويعتمد
على عدة عوامل ,من بينها ما يلي:
•

حجم ا9كتب وعدد الفروع.

•

طبيعة ومدى تعقد Æارسات ا9كتب وهيكله التنظيمي.

فعلى سبيل ا9ثال ,قد تستخدم ا9كاتب الكبيرة قواعد بيانات إلكترونية لتوثيق أمور مثل التأكيدات ا9تعلقة باmستق^ل ,وعمليات
تقوي اYداء ,ونتائج متابعة عمليات التقصي.
أ.٧٤

يتضمن التوثيق ا9ناسب ا9تعلق با9تابعة ,على سبيل ا9ثال:
•
•

•

إجراءات ا9تابعة¨ ,ا ف ذلك اÖجراء ا9تعلق باختيار اmرتباطات ا9كتملة التي سيتم التقصي عنها.
إعداد سجل لتقوي ما يلي:
○

التقيد با9عايير ا9هنية وا9تطلبات النظامية والتنظيمية ا9نطبقة;

○

ما إذا كان نظام رقابة ا@ودة قد ت تصميمه بشكل مناسب ,ومطبق بشكل فّعال;

○

ما إذا كانت سياسات وإجراءات رقابة ا@ودة ا\اصة با9كتب قد ت تطبيقها بشكٍل مناسب ,بحيث تكون التقارير
التي يصدرها ا9كتب أو الشركاء ا9سؤولي عن اmرتباطات مناسبة ف ظل الظروف القائمة.

Ñديد أوجه القصور التي íت م^حظتها وتقوي تأثيرها ,وأساس Ñديد ما إذا كان من الضروري اتخاذ تصرف إضاف
وطبيعة هذا التصرف.

اعتبارات خاصة با9كاتب اYصغر
أ.٧٥

قد تستخدم ا9كاتب اYصغر طرقًا غير رسمية بشكل أكبر ف توثيق نظم رقابة ا@ودة ا\اصة بها ,مثل ا^9حظات وقوائم التحقق
والنماذج اليدوية.
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رقابة ا@ودة للمكاتب التي تنفذ ارتباطات مراجعة وفحص للقوائم
ا9الية وارتباطات التأكيد اYخرى وارتباطات ا\دمات ذات الع^قة

ا"عيار الدولي للمراجعة ) :(٢٠٠ا2هداف العامة للمراجع ا"ستقل والقيام با"راجعة ,وفقًا للمعايير الدولية للمراجعة ا"عتمدة
ف ا"ملكة العربية السعودية

اعتمدت الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي معيار ا;راجعة ) ,(٢٠٠كما صدر من مجلس ا;عايير الدولية للمراجعة والتأكيد.

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٢٠٠
ا"عيار الدولي للمراجعة )(٢٠٠
ا2هداف العامة للمراجع ا"ستقل والقيام با"راجعة وفقًا للمعايير الدولية للمراجعة
ا"عتمدة ف ا"ملكة العربية السعودية
)يسري هذا ا;عيار على أعمال مراجعة القوائم ا;الية ا;رتبط عليها اعتبارًا من  ٢٠١٧/١/١أو بعد ذلك التاريخ(
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٥٨

ا"هداف العامة للمراجع ا0ستقل والقيام با0راجعة ,وفقًا للمعايير
الدولية للمراجعة ا0عتمدة ف ا0ملكة العربية السعودية

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٢٠٠
مقدمة
نطاق هذا ا"عيار
.١

يتناول هذا ا;عيار الدولي للمراجعة ا;سؤوليات العامة للمراجع ا;ستقل عند القيام dراجعة القوائم ا;الية وفقًا ;عايير ا;راجعة)*(.
وعلى وجه التحديد ,فإنه يوضح ا`هداف العامة للمراجع ا;ستقل ,ويشرح طبيعة ونطاق ا;راجعة ا;صممة لتمكي ا;راجع ا;ستقل من
{قيق تلك ا`هداف .ويوضح هذا ا;عيار أيضًا نطاق معايير ا;راجعة واختصاصها وهيكلها ,ويتضمن ا;تطلبات ا~ّددة للمسؤوليات
العامة للمراجع ا;ستقل ا;نطبقة على جميع أعمال ا;راجعةd ,ا ف ذلك اÇلتزام dراعاة معايير ا;راجعة .وستتم اÉشارة إلى ا;راجع
ا;ستقل فيما بعد بلفظ "ا;راجع".

.٢

áت صياغة معايير ا;راجعة ف سياق قيام ا;راجع dراجعة القوائم ا;الية .ويلزم تكييفها حسب اjاجة ف ظل الظروف القائمة
عندمًا ُتطبق على أعمال مراجعة معلومات مالية تاريخية أخرى .و Çتتناول معايير ا;راجعة مسؤوليات ا;راجع التي قد توجد ف نظام
أو Çئحة أو غير ذلك فيما يتعلق ,على سبيل ا;ثال ,بطرح ا`وراق ا;الية لbكتتاب العام .وقد تختلف مثل هذه ا;سؤوليات عن تلك
ا~ددة ف معايير ا;راجعة .وبناًء عليه ,وعلى الرغم من أن ا;راجع قد يجد ف معايير ا;راجعة أمورًا مِعينة له ف مثل هذه الظروف,
فإنه من مسؤوليته ضمان اÇلتزام بجميع اÇلتزامات النظامية أو التنظيمية أو ا;هنية ذات الصلة.

مراجعة القوائم ا"الية
.٣

يتمثل غرض ا;راجعة ف تعزيز درجة ثقة ا;ستخدمي ا;ستهدفي ف القوائم ا;الية .ويتحقق ذلك من خbل إبداء ا;راجع لرأيه ,فيما
إذا كانت القوائم ا;الية قد ت إعدادها ,من جميع اöوانب اöوهرية ,وفقًا Éطار التقرير ا;الي ا;نطبق .وف حالة معظم اُ`طر ذات
الغرض العام ,فإن الرأي يكون عّما إذا كانت القوائم ا;الية معروضة بصورة عادلة ,من جميع اöوانب اöوهرية ,أو أنها تعطي صورة
حقيقية وعادلة وفقًا لùطار .ومن شأن ا;راجعة ا;نفذة وفقًا ;عايير ا;راجعة وا;تطلبات ا`خbقية ذات الصلة أن ّáكن ا;راجع من
تكوين ذلك الرأي) .راجع :الفقرة أ(١

.٤

القوائم ا;الية التي تخضع للمراجعة هي تلك القوائم اûاصة با;نشأة والتي أعدتها إدارة ا;نشأة)*( {ت إشراف ا;كلفي باjوكمة.
و Çتفرض معايير ا;راجعة مسؤوليات على اÉدارة أو ا;كلفي باjوكمة و Çتلغي ا`نظمة واللوائح التي {كم مسؤولياتهم .ومع ذلك,
فإن ا;راجعة وفقًا ;عايير ا;راجعة ُتنفذ على افتراض أساس بأن اÉدارة وا;كلفي باjوكمة ,حسب مقتضى اjال ,قد أقروا
dسؤوليات معينة ُتعد ضرورية للقيام با;راجعة .و Çتعفي مراجعة القوائم ا;الية اÉدارة أو ا;كلفي باjوكمة من مسؤولياتهم) .راجع:
الفقرات أ–٢أ(١١

.٥

تتطلب معايير ا;راجعة من ا;راجع أن يؤسس رأيه على تأكيد معقول يصل إليه بشأن ما إذا كانت القوائم ا;الية ككل تخلو من التحريف
اöوهري ,سواًء بسبب غش أو خطأ .والتأكيد ا;عقول هو مستوى عاٍل من التأكيد .ويتم الوصول إليه عندما يحصل ا;راجع على ما
يكفي من أدلة ا;راجعة ا;ناسبة لتخفيض خطر ا;راجعة )وهو خطر إبداء ا;راجع لرأي غير مناسب عندما تكون القوائم ا;الية محّرفة
بشكل جوهري( إلى مستوى منخفض بشكل مقبول .ومع ذلك ,فإن التأكيد ا;عقول ُ Çيعد مستوى مطلقًا من التأكيد ,نظرًا لوجود قيود
مbزمة للمراجعة يترتب عليها أن تكون معظم أدلة ا;راجعة التي يستخلص منها ا;راجع استنتاجاته ويؤسس عليها رأيه أدلة مقنعة
وليست قطعية) .راجع :الفقرات أ–٣٠أ(٥٤

.٦

)*(

)*(

١

يطبق ا;راجع مفهوم ا`همية النسبية عند التخطيط للمراجعة وتنفيذها ,وعند تقوي تأثير التحريفات ا;كتشفة على ا;راجعة وتأثير
التحريفات غير ا;صححة ,إن وجدت ,على القوائم ا;الية ١.وبصفة عامةُ ,تعد التحريفاتd ,ا ف ذلك اÉغفاÇت ,جوهرية إذا كان من
ا;توقع بدرجة معقولة أن تؤثر ,منفردة أو ف مجملها ,على القرارات اÇقتصادية التي يتخذها ا;ستخدمون على أساس القوائم ا;الية.
يعني مصطلح معايير ا.راجعة  -أينما يرد  -ا.عايير الدولية للمراجعة ا.عتمدة للتطبيق ف ا.ملكة العربية السعودية ,وفقًا لوثيقة اEعتماد الصادرة من مجلس إدارة الهيئة
السعودية للمحاسبي القانونيي ,والتي تتضمن بعض اUضافات الضرورية لتكييف تطبيق ا.عايير الدولية للمراجعة ف ا.ملكة العربية السعودية ,ولكنها لم تغير من
متطلباتها .وتبعًا لذلك فقد ت إدخال تعديل محدود على ترجمة نصوص ا.عايير بالقدر الcزم لتكييف تطبيقها ف ظل البيئة النظامية للمملكة.
يقصد hصطلح اUدارة ف جميع معايير ا.راجعة ا.عتمدة ف ا.ملكة العربية السعودية ,اjهة أو الشخص ا.سؤول عن إعداد القوائم ا.الية سواء hوجب نظام أو Eئحة
منطبقة أو hوجب النظام اrساسي للمنشأة محل ا.راجعة.
معيار ا.راجعة )" (٣٢٠اrهمية النسبية عند تخطيط وتنفيذ ا.راجعة" ومعيار ا.راجعة )" (٤٥٠تقوي التحريفات ا.كتشفة خcل ا.راجعة".
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ا"هداف العامة للمراجع ا0ستقل والقيام با0راجعة ,وفقًا للمعايير
الدولية للمراجعة ا0عتمدة ف ا0ملكة العربية السعودية

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٢٠٠
ويتم إصدار ا`حكام بخصوص ا`همية النسبية ف ضوء الظروف ا~يطة به ,وتتأثر تلك ا`حكام بتقدير ا;راجع Çحتياجات
مستخدمي القوائم ا;الية من ا;علومات ا;الية ,وبحجم أو طبيعة التحريف أو بكليهما .ويتناول رأي ا;راجع القوائم ا;الية ككل ,ولذلك
فإنه  Çيعد مسؤوً Çعن اكتشاف التحريفات التي  Çتعد جوهرية للقوائم ا;الية ككل.
تشتمل معايير ا;راجعة على ا`هداف وا;تطلبات وا;واد التطبيقية وا;واد التفسيرية ا`خرى ,ا;صممة لدعم ا;راجع للوصول إلى تأكيد
معقول .وتتطلب معايير ا;راجعة أن ßارس ا;راجع اjكم ا;هني ,وأن يحافظ على نزعة الشك ا;هني طوال عملية التخطيط للمراجعة
وتنفيذها ,وتتطلب منه القيام بأمور أخرى من بينها:

.٧

•

{ديد مخاطر التحريف اöوهري وتقييمها ,سواًء كانت بسبب غش أو خطأ ,بناًء على فهم ا;نشأة وبيئتهاd ,ا ف ذلك
الرقابة الداخلية للمنشأة.

•

اjصول على ما يكفي من أدلة ا;راجعة ا;ناسبة حول ما إذا كانت توجد {ريفات جوهرية ,وذلك من خbل تصميم استجابات
مناسبة للمخاطر اُ;قّيمة وتنفيذها.

•

تكوين رأي ف القوائم ا;الية بناًء على اÇستنتاجات ا;ستنبطة من أدلة ا;راجعة التي ت اjصول عليها.

.٨

سيعتمد شكل الرأي الذي يبديه ا;راجع على إطار التقرير ا;الي ا;نطبق وأي أنظمة أو لوائح منطبقة) .راجع :الفقرتي أ ,١٢أ(١٣

.٩

قد تكون على ا;راجع أيضًا مسؤوليات أخرى تتعلق بالتواصل والتقرير ®اه ا;ستخدمي أو اÉدارة أو ا;كلفي باjوكمة أو أطراف
خارج ا;نشأة ,فيما يتعلق با`مور النا®ة عن ا;راجعة .وهذه ا;سؤوليات قد {ددها معايير ا;راجعة أو ا`نظمة أو اللوائح ا;نطبقة.٢

تاريخ السريان
.١٠

يسري هذا ا;عيار على أعمال مراجعة القوائم ا;الية ا;رتبط عليها اعتبارًا من  ٢٠١٧/١/١أو بعد ذلك التاريخ.

ا2هداف العامة للمراجع
.١١

.١٢

تتمثل ا`هداف العامة للمراجع عند القيام dراجعة القوائم ا;الية فيما يلي:
)أ(

الوصول إلى تأكيد معقول عّما إذا كانت القوائم ا;الية ككل تخلو من التحريف اöوهري ,سواًء بسبب غش أو خطأ ,ومن ثم
áكي ا;راجع من إبداء رأيه فيما إذا كانت القوائم ا;الية قد ت إعدادها من جميع اöوانب اöوهرية ,وفقًا Éطار التقرير
ا;الي ا;نطبق;

)ب(

إعداد تقرير عن القوائم ا;الية ,واÉبbغ حسبما تتطلبه معايير ا;راجعة ,وفقًا للنتائج التي توصل إليها ا;راجع.

ف جميع اjاÇت التي ß Çكن الوصول فيها إلى تأكيد معقول ,وف الظروف التي يكون فيها إبداء رأي متحفظ ف تقرير ا;راجع غير
ف `غراض تقدي التقرير إلى مستخدمي القوائم ا;الية ا;ستهدفي ,فإن معايير ا;راجعة تتطلب أن ßتنع ا;راجع عن إبداء الرأي ,أو
كا ٍ
أن ينسحب من اÇرتباط )أو يستقيل منه( ,٣عندما يكون اÇنسحاب Æكنًا وفقًا لØنظمة أو اللوائح ا;نطبقة.

التعريفات
.١٣

`غراض معايير ا;راجعة ,تكون للمصطلحات التالية ا;عاني ا;بينة قرين كل منها فيما يلي:
)أ(

٢

٣

إطار التقرير ا;الي ا;نطبق :إطار التقرير ا;الي الذي تقره اÉدارة وا;كلفون باjوكمة ,حسب مقتضى اjالÉ ,عداد القوائم
ا;الية والذي يكون مقبوً Çف ضوء طبيعة ا;نشأة والهدف من القوائم ا;الية ,أو هو ذلك اÉطار الذي تفرضه ا`نظمة أو
اللوائح.

انظر على سبيل ا.ثال معيار ا.راجعة )" (٢٦٠اEتصال با.كلفي باوكمة"; ومعيار ا.راجعة )" (٢٤٠مسؤوليات ا.راجع ذات العcقة بالغش عند مراجعة القوائم ا.الية",
الفقرة .٤٤
ف معايير ا.راجعة ,يستخدم مصطلح "اEنسحاب" فقط.
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٦٠

ا"هداف العامة للمراجع ا0ستقل والقيام با0راجعة ,وفقًا للمعايير
الدولية للمراجعة ا0عتمدة ف ا0ملكة العربية السعودية

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٢٠٠
وُيستخدم مصطلح "إطار العرض العادل" لùشارة إلى إطار تقرير مالي يتطلب اÇلتزام dتطلبات هذا اÉطار إضافة إلى ما
يلي:
)(١

يقّر ,صراحًة أو ضمنًا ,أنه لتحقيق عرض عادل للقوائم ا;الية ,قد يكون من الضروري لùدارة أن تقدم إفصاحات
تتعدى تلك ا;طلوبة على وجه التحديد dوجب اÉطار; أو

)(٢

يقّر صراحًة أنه قد يكون من الضروري لùدارة اûروج عن متطلب من متطلبات اÉطار لتحقيق العرض العادل للقوائم
ا;الية .ومن ا;توقع أ Çيكون مثل هذا اûروج ضروريًا إ Çف ظروف نادرة للغاية.

ويستخدم مصطلح "إطار اÇلتزام" لùشارة إلى إطار تقرير مالي يتطلب اÇلتزام dتطلبات اÉطار ,دون أن يحتوي على
اÉقرارات الواردة ف البندين ) (١أو ) (٢أعbه.
)ب(

أدلة ا;راجعة :معلومات يستخدمها ا;راجع ف التوصل إلى اÇستنتاجات التي يبنى رأيه على أساسها .وتتضمن أدلة ا;راجعة
 bمن ا;علومات الواردة ف السجbت ا~اسبية التي تستند إليها القوائم ا;الية وا;علومات ا`خرى .و`غراض معايير
ك ً
ا;راجعة ,فإن:
)(١

كفاية أدلة ا;راجعة هي مقياس لكميتها .وتتأثر كمية أدلة ا;راجعة ا;طلوبة بتقييم ا;راجع ∞اطر التحريف اöوهري,
وأيضًا بجودة مثل هذه ا`دلة.

)(٢

مناسبة أدلة ا;راجعة هي مقياس öودتها ,أي مدى مbءمتها وإمكانية اÇعتماد عليها ف توفير الدعم لbستنتاجات
التي يستند إليها رأي ا;راجع.

)ج(

خطر ا;راجعة :خطر إبداء ا;راجع لرأي غير مناسب ,عندما تكون القوائم ا;الية محّرفة بشكل جوهري .ويعد خطر ا;راجعة
دالة ف مخاطر التحريف اöوهري وخطر اÇكتشاف.

)د(

ا;راجع :الشخص أو ا`شخاص الذين يؤدون ا;راجعة ,وهو -عادًة -الشريك ا;سؤول عن اÇرتباط أو أعضاء فريق اÇرتباط
ا±خرين أو ا;كتب ,حسب مقتضى اjال .ومتى كان هناك معيار مراجعة معي يهدف صراحة إلى قيام الشريك ا;سؤول عن
اÇرتباط بالوفاء dتطلب أو مسؤولية ما ,اسُتخدم مصطلح "الشريك ا;سؤول عن اÇرتباط" بدً Çمن "ا;راجع" .وُيقرأ مصطلحا
"الشريك ا;سؤول عن اÇرتباط" و"ا;كتب" على أنهما يشيران إلى ما يعادلهما ف القطاع العام ,عند اÇقتضاء.

)ه(

خطر اÇكتشاف :خطر أن اÉجراءات ا;نفذة بواسطة ا;راجع لتخفيض خطر ا;راجعة إلى مستوى منخفض بشكل مقبول لن
تكتشف {ريفًا ما موجودًا ,قد يكون جوهريًا ,سواًء dفرده أو عند اقترانه بتحريفات أخرى.

)و(

القوائم ا;الية :عرض ُمهيكل ;علومات مالية تاريخيةd ,ا فيها اÉفصاحات ,بهدف اÉبbغ باÇلتزامات أو ا;وارد اÇقتصادية
;نشأة ما ف jظة زمنية معينة ,أو التغيرات التي طرأت على هذه ا;وارد أو اÇلتزامات خbل فترة زمنية معينة ,وذلك وفقًا
طر التقرير ا;الي .ويشير مصطلح "القوائم ا;الية" عادًة إلى مجموعة كاملة من القوائم ا;الية ,كما {ددها متطلبات
`حد ُأ ُ
إطار التقرير ا;الي ا;نطبق ,لكنه ßكن أن يشير أيضًا إلى قائمة مالية واحدة .وتشتمل اÉفصاحات على معلومات توضيحية أو
وصفية ,موضحة حسبما هو مطلوب أو مسموح به صراحًة أو مصرح به بأي شكل آخر dوجب إطار التقرير ا;الي ا;نطبق ,ف
صلب القوائم ا;الية أو ف اÉيضاحات ,أو ُمضّمنة فيها بإشارات مرجعية) .راجع :الفقرتي أ ,١٤أ(١٥

)ز(

ت تخص منشأة معينة ,معبٌر عنها dصطلحات مالية ,ومستمدة أساسًا من النظام ا~اسبي
ا;علومات ا;الية التاريخية :معلوما ٌ
لتلك ا;نشأة ,بشأن ا`حداث اÇقتصادية التي حدثت ف فترات زمنية سابقة ,أو بشأن ا`وضاع أو الظروف اÇقتصادية ف
نقاط زمنية ف ا;اضي.

)ح(

اÉدارة :شخص )أشخاص( يتحمل ا;سؤولية التنفيذية عن إجراء عمليات ا;نشأة .وبالنسبة لبعض ا;نشآت ف بعض الدول,
تشمل اÉدارة بعض أو جميع ا;كلفي باjوكمة ,على سبيل ا;ثال ,ا`عضاء التنفيذيي ف مجلس اjوكمة ,أو ا;دير ا;الك.

)ط(

التحريف :اختbف بي مبلغ بند من بنود القوائم ا;الية أو تصنيفه أو عرضه أو اÉفصاح عنه وما يجب أن يكون عليه مبلغ هذا
البند أو تصنيفه أو عرضه أو اÉفصاح عنه وفقًا Éطار التقرير ا;الي ا;نطبق .وßكن أن تنشأ التحريفات عن طريق خطأ أو
غش.
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٦١

ا"هداف العامة للمراجع ا0ستقل والقيام با0راجعة ,وفقًا للمعايير
الدولية للمراجعة ا0عتمدة ف ا0ملكة العربية السعودية

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٢٠٠
وعندما يبدي ا;راجع رأيه بشأن ما إذا كانت القوائم ا;الية معروضة بشكل عادل من جميع اöوانب اöوهرية ,أو أنها تعطي
صورة حقيقية وعادلة ,فإن التحريفات تشمل أيضًا التعديbت ف ا;بالغ أو التصنيفات أو العرض أو اÉفصاحات التي ُتعد,
بحسب حكم ا;راجع ,ضرورية لعرض القوائم ا;الية بشكل عادل من جميع اöوانب اöوهرية ,أو حتى تعطي القوائم ا;الية
صورة حقيقية وعادلة)*(.
)ي(

اÇفتراض ا`ساس ,فيما يتعلق dسؤوليات اÉدارة وا;كلفي باjوكمة ,حسب مقتضى اjال ,التي يتم على أساسها إجراء
ا;راجعة :أن اÉدارة وا;كلفي باjوكمة ,حسب مقتضى اjال ,قد أقروا وفهموا أنهم يتحملون ا;سؤوليات ا±تية التي ُتعد
ضرورية للقيام با;راجعة ,وفقًا ;عايير ا;راجعة .وتتمثل هذه ا;سؤوليات فيما يلي:
)(١

إعداد القوائم ا;الية طبقًا Éطار التقرير ا;الي ا;نطبقd ,ا ف ذلك عرضها العادل ,عند اÇقتضاء;

)(٢

الرقابة الداخلية التي ترى اÉدارة وا;كلفون باjوكمة ,حسب مقتضى اjال ,أنها ضرورية للتمكي من إعداد قوائم
مالية خالية من التحريف اöوهري سواًء بسبب غش أو خطأ;

)(٣

áكي ا;راجع Æا يلي:
أ.

الوصول إلى جميع ا;علومات التي تدرك اÉدارة وا;كلفون باjوكمة ,حسب مقتضى اjال ,أنها ذات صلة
بإعداد القوائم ا;الية مثل السجbت والوثائق وا`مور ا`خرى;

ب.

ا;علومات اÉضافية التي قد يطلبها ا;راجع من اÉدارة وا;كلفي باjوكمة ,حسب مقتضى اjال ,لغرض
ا;راجعة;

ج.

الوصول غير ا;قيد إلى ا`شخاص داخل ا;نشأة الذين يرى ا;راجع أنه من الضروري اjصول منهم على أدلة
ا;راجعة.

وف حالة إطار العرض العادل ,قد ُتعاد صياغة النقطة ) (١أعbه على النحو ا±تي "اÉعداد والعرض العادل للقوائم ا;الية وفقًا
Éطار التقرير ا;الي" ,أو "إعداد القوائم ا;الية التي تعطي صورة حقيقية وعادلة وفقًا Éطار التقرير ا;الي".
وßكن اÉشارة أيضًا إلى "اÇفتراض ا`ساس فيما يتعلق dسؤوليات اÉدارة وا;كلفي باjوكمة ,حسب مقتضى اjال ,التي
يتم على أساسها إجراء ا;راجعة" بلفظ "اÇفتراض ا`ساس".

)*(

)ك(

اjكم ا;هني :تطبيق ما هو مbئم من تدريب ومعرفة وخبرة ,ف السياق الذي توفره معايير ا~اسبة وا;راجعة وا;عايير
ا`خbقية ,عند اتخاذ قرارات مدروسة بشأن التصرفات التي تكون مناسبة ف ظل الظروف ا~يطة بارتباط ا;راجعة.

)ل(

نزعة الشك ا;هني :موقف سلوكي يتضمن التحلي بعقلية متسائلة ,والتيّقظ للحاÇت التي قد تشير إلى إمكانية وجود {ريف
بسبب خطأ أو غش ,وإجراء تقييم نقدي لØدلة.

)م(

التأكيد ا;عقولُ :يقصد به ف سياق مراجعة القوائم ا;الية مستوى تأكيد مرتفع ,ولكنه غير مطلق.

)ن(

خطر التحريف اöوهري :خطر أن تكون القوائم ا;الية محرفة بشكل جوهري قبل ا;راجعة .ويتألف ذلك من مكوني ,يتم
توضيحهما كما يلي على مستوى اÉقرارات:
)(١

اûطر ا;bزم :قابلية احتواء أحد اÉقرارات عن فئة معاملة أو رصيد حساب أو إفصاح ما على {ريف ßكن أن يكون
جوهريًا ,سواًء dفرده أو عند اقترانه بتحريفات أخرى ,وذلك قبل ا`خذ ف اjسبان أي أدوات رقابة ذات عbقة.

)(٢

خطر الرقابة :خطر أن التحريف الذي ßكن أن يحدث ف إقرار عن فئة معاملة أو رصيد حساب أو إفصاح ما والذي
قد يكون {ريفًا جوهريًا ,سواًء dفرده أو عند اقترانه بتحريفات أخرى ,لن يتم منعه أو اكتشافه وتصحيحه ف الوقت
ا;ناسب عن طريق الرقابة الداخلية للمنشأة.

Üشيًا مع العرف السائد ف ا.ملكة العربية السعودية ,فإن العبارة التي سيتم استخدامها ف äاذج تقارير ا.راجع ا.ستقل هي :وف رأينا ,فإن القوائم ا.الية ا.رفقة ,تعرض
بعدل من جميع اjوانب اjوهرية ]…[ وفقًا لـ ]إطار التقرير ا.الي ا.نطبق[) .انظر ا.عيار ) ,(٧٠٠الفقرة .٢٥
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٦٢

ا"هداف العامة للمراجع ا0ستقل والقيام با0راجعة ,وفقًا للمعايير
الدولية للمراجعة ا0عتمدة ف ا0ملكة العربية السعودية

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٢٠٠
)س(

ا;كلفون باjوكمة :أشخاص أو مؤسسات )على سبيل ا;ثال ,مجلس أمناء( يقع على عاتقهم مسؤولية اÉشراف على التوجه
اÇستراتيجي للمنشأة والواجبات ا;رتبطة dساءلتها .ويشمل ذلك اÉشراف على آلية إعداد التقرير ا;الي .وبالنسبة لبعض
ا;نشآت ف بعض الدول ,قد يشمل ا;كلفون باjوكمة العاملي ف اÉدارة ,مثل ا`عضاء التنفيذيي ف مجلس حوكمة ;نشأة
قطاع خاص أو عام ,أو ا;دير ا;الك.

ا"تطلبات
ا"تطلبات ا2خUقية ا"تعلقة Wراجعة القوائم ا"الية
.١٤

يجب على ا;راجع اÇلتزام با;تطلبات ا`خbقية ذات الصلة بارتباطات مراجعة القوائم ا;اليةd ,ا ف ذلك تلك ا;تعلقة

باÇستقbل(*).

)راجع :الفقرات أ–١٦أ(١٩
نزعة الشك ا"هني
.١٥

يجب على ا;راجع التخطيط للمراجعة وتنفيذها مع التحلي بنزعة الشك ا;هني وإدراك أنه قد توجد ظروف تتسبب ف {ريف القوائم
مالية بشكل جوهري) .راجع :الفقرات أ–٢٠أ(٢٤

ا]كم ا"هني
.١٦

يجب على ا;راجع Æارسة اjكم ا;هني عند التخطيط ;راجعة القوائم ا;الية وتنفيذها) .راجع :الفقرات أ–٢٥أ(٢٩

كفاية أدلة ا"راجعة ا"ناسبة وخطر ا"راجعة
.١٧

للوصول إلى تأكيد معقول ,يجب على ا;راجع اjصول على ما يكفي من أدلة ا;راجعة ا;ناسبة لتخفيض خطر ا;راجعة إلى مستوى
منخفض بشكل مقبول ,ومن ثم áكي ا;راجع من استنباط استنتاجات معقولة تشكل أساسًا لرأيه) .راجع :الفقرات أ–٣٠أ(٥٤

القيام با"راجعة وفقًا "عايير ا"راجعة
اÇلتزام dعايير ا;راجعة ذات الصلة با;راجعة
.١٨

يجب على ا;راجع اÇلتزام بجميع معايير ا;راجعة ذات الصلة با;راجعة .ويكون ا;عيار ذا صلة با;راجعة عندما يكون ساريًا وتكون
الظروف التي يتناولها ا;عيار قائمة) .راجع :الفقرات أ–٥٥أ(٥٩

.١٩

يجب أن يكون لدى ا;راجع فهم لنص ا;عيار بكاملهd ,ا ف ذلك ا;واد التطبيقية وا;واد التفسيرية ا`خرى ,من أجل فهم أهدافه
وتطبيق متطلباته بالشكل الصحيح) .راجع :الفقرات أ–٦٠أ(٦٨

.٢٠

 Çيجوز للمراجع أن يشير إلى التزامه dعايير ا;راجعة ف تقريره ما لم يكن قد التزم dتطلبات هذا ا;عيار وجميع معايير ا;راجعة
ا`خرى ذات الصلة با;راجعة.

ا`هداف ا;نصوص عليها ف كل معيار من معايير ا;راجعة
.٢١

لتحقيق ا`هداف العامة للمراجع ,يجب على ا;راجع استخدام ا`هداف ا;نصوص عليها ف معايير ا;راجعة ذات الصلة ف التخطيط
للمراجعة وتنفيذها ,مع مراعاة العbقات ا;تبادلة بي معايير ا;راجعة ,وذلك من أجل) :راجع :الفقرات أ–٦٩أ(٧١

)*(

)أ(

{ديد ما إذا كانت هناك ضرورة Çتخاذ أي إجراءات مراجعة أخرى ,باÉضافة إلى تلك التي تتطلبها معايير ا;راجعة ,للوفاء
با`هداف ا;نصوص عليها ف معايير ا;راجعة; )راجع :الفقرة أ(٧٢

)ب(

تقوي ما إذا كان قد ت اjصول على ما يكفي من أدلة ا;راجعة ا;ناسبة) .راجع :الفقرة أ(٧٣

يجب أن يلتزم ا.راجع بقواعد سلوك وآداب ا.هنة ا.عتمدة ف ا.ملكة العربية السعودية.
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٦٣

ا"هداف العامة للمراجع ا0ستقل والقيام با0راجعة ,وفقًا للمعايير
الدولية للمراجعة ا0عتمدة ف ا0ملكة العربية السعودية

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٢٠٠
اÇلتزام با;تطلبات ذات الصلة
.٢٢

.٢٣

مع مراعاة أحكام الفقرة  ,٢٣يجب على ا;راجع اÇلتزام بكل متطلب `ي من معايير ا;راجعة ,إ Çإذا توفرت إحدى اjالتي ا±تيتي ف
ظل ظروف ا;راجعة:
)أ(

إذا لم يكن ا;عيار بأكمله ذا صلة; أو

)ب(

إذا لم يكن ا;تطلب ذا صلة` ,نه مشروط والشرط غير موجود) .راجع :الفقرتي أ ,٧٤أ(٧٥

قد يتوصل ا;راجع ,ف ظروف استثنائية ,إلى اjكم بضرورة اûروج عن متطلب ذي صلة ف معيار من معايير ا;راجعة .وف مثل هذه
الظروف ,يجب على ا;راجع تنفيذ إجراءات مراجعة بديلة لتحقيق هدف ذلك ا;تطلب .و Çيتوقع أن تنشأ حاجة ا;راجع للخروج عن
متطلب ذي صلة إ Çعندما يكون ا;تطلب خاصًا بتنفيذ إجراء معي ,ويعتقد ا;راجع أن ذلك اÉجراء لن يكون فعاً Çف {قيق هدف
ا;تطلب ف ظل الظروف اûاصة با;راجعة) .راجع :الفقرة أ(٧٦

الفشل ف {قيق الهدف
.٢٤

إذا لم ßكن {قيق أحد ا`هداف ف معيار مراجعة ذي صلة ,فيجب على ا;راجع تقوي ما إذا كان هذا ßنع ا;راجع من {قيق
ا`هداف العامة للمراجع ,ومن ثّم يتطلب من ا;راجع ,وفقًا ;عايير ا;راجعة ,تعديل رأيه أو اÇنسحاب من اÇرتباط )عندما يكون
اÇنسحاب Æكنًا dوجب ا`نظمة أو اللوائح ا;نطبقة( .وßثل الفشل ف {قيق الهدف أمرًا مهمًا يتطلب التوثيق وفقًا ;عيار ا;راجعة
)) ٤.(٢٣٠راجع :الفقرتي أ ,٧٧أ(٧٨
***

ا"واد التطبيقية وا"واد التفسيرية ا2خرى
مراجعة القوائم ا"الية
نطاق ا;راجعة )راجع :الفقرة (٣
أ.١

يتناول رأي ا;راجع ف القوائم ا;الية ما إذا كانت القوائم ا;الية قد ت إعدادها من جميع اöوانب اöوهرية وفقًا Éطار التقرير ا;الي
ا;نطبق .ويشترك ف مثل هذا الرأي جميع أعمال مراجعة القوائم ا;الية .ولذلك ,فإن رأي ا;راجع  Çيضمن ,على سبيل ا;ثال ,اöدوى
ا;ستقبلية للمنشأة ,و Çالكفاءة أو الفاعلية التي أدارت بها اÉدارة شؤون ا;نشأة .ومع ذلك ,فإنه ف بعض الدول ,قد تتطلب ا`نظمة أو
اللوائح ا;نطبقة من ا;راجعي تقدي آراء بشأن أمور محددة أخرى ,مثل فاعلية الرقابة الداخلية ,أو مدى اتساق تقرير اÉدارة ا;نفصل
مع القوائم ا;الية .وف حالة اشتمال معايير ا;راجعة على متطلبات وإرشادات تتعلق dثل هذه ا`مور طا;ا كانت ذات صلة بتكوين رأي
ف القوائم ا;الية ,فإن ا;راجع سيكون مطالبًا بتنفيذ عمل إضاف إذا كانت تقع عليه مسؤوليات إضافية بتقدي تلك ا±راء.

إعداد القوائم ا;الية )راجع :الفقرة (٤
أ.٢

٤

قد {دد ا`نظمة أو اللوائح مسؤوليات اÉدارة وا;كلفي باjوكمة ,حسب مقتضى اjال ,فيما يتعلق بالتقرير ا;الي .ومع ذلك ,فقد
يختلف مدى هذه ا;سؤوليات ,أو الطريقة التي توصف بها ,عبر مختلف الدول .وعلى الرغم من هذه اÇختbفات ,فإن ا;راجعة وفقًا
;عايير ا;راجعة ُتنفذ على افتراض أساس بأن اÉدارة وا;كلفي باjوكمة ,حسب مقتضى اjال ,قد أقروا وفهموا أنهم يتحملون
ا;سؤولية عّما يلي:
)أ(

إعداد القوائم ا;الية طبقًا Éطار التقرير ا;الي ا;نطبقd ,ا ف ذلك عرضها العادل ,عند اÇقتضاء;

)ب(

الرقابة الداخلية التي ترى اÉدارة وا;كلفون باjوكمة ,حسب مقتضى اjال ,أنها ضرورية للتمكي من إعداد قوائم مالية
خالية من التحريف اöوهري سواًء بسبب غش أو خطأ;

معيار ا.راجعة )" (٢٣٠توثيق أعمال ا.راجعة" ,الفقرة )٨ج(
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٦٤

ا"هداف العامة للمراجع ا0ستقل والقيام با0راجعة ,وفقًا للمعايير
الدولية للمراجعة ا0عتمدة ف ا0ملكة العربية السعودية

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٢٠٠
)ج(

أ.٣

áكي ا;راجع Æا يلي:
)(١

الوصول إلى جميع ا;علومات التي تدرك اÉدارة وا;كلفون باjوكمة ,حسب مقتضى اjال ,أنها ذات صلة بإعداد
القوائم ا;الية مثل السجbت والوثائق وا`مور ا`خرى;

)(٢

ا;علومات اÉضافية التي قد يطلبها ا;راجع من اÉدارة وا;كلفي باjوكمة ,حسب مقتضى اjال ,لغرض ا;راجعة;

)(٣

الوصول غير ا;قيد إلى ا`شخاص داخل ا;نشأة الذين يرى ا;راجع أنه من الضروري اjصول منهم على أدلة
ا;راجعة.

يتطلب إعداد القوائم ا;الية بواسطة اÉدارة وا;كلفي باjوكمة ,حسب مقتضى اjال:
•

{ديد إطار التقرير ا;الي ا;نطبق ,ف سياق أية أنظمة أو لوائح ذات صلة.

•

إعداد القوائم ا;الية وفقًا لذلك اÉطار.

•

ف لذلك اÉطار ف القوائم ا;الية.
إدراج وصف كا ٍ

ويتطلب إعداد القوائم ا;الية من اÉدارة Æارسة اÇجتهاد عند إجراء تقديرات محاسبية معقولة ف ظل الظروف القائمة ,باÉضافة إلى
اختيار وتطبيق السياسات ا~اسبية ا;ناسبة .وُتنفذ هذه اÇجتهادات ف سياق إطار التقرير ا;الي ا;نطبق.
أ.٤

أ.٥

قد ُتعّد القوائم ا;الية وفقًا Éطار تقرير مالي مصﱠمم لتلبية:
•

اÇحتياجات ا;شتركة من ا;علومات ا;الية لقطاع عريض من ا;ستخدمي )بعبارة أخرى" ,القوائم ا;الية ذات الغرض العام"(; أو

•

اÇحتياجات من ا;علومات ا;الية ;ستخدمي محددين )بعبارة أخرى" ,القوائم ا;الية ذات الغرض اûاص"(.

يشتمل إطار التقرير ا;الي ا;نطبق غالبًا على معايير التقرير ا;الي التي تضعها اöهات ا;عترف بها أو ا;صرح لها لوضع ا;عايير ,أو
على ا;تطلبات النظامية أو التنظيمية .وف بعض اjاÇت ,قد يشتمل إطار التقرير ا;الي على كل من معايير التقرير ا;الي التي تضعها
اöهات ا;عترف بها أو ا;صرح لها لوضع ا;عايير وا;تطلبات النظامية أو التنظيمية .وقد توفر مصادر أخرى توجيهات بشأن تطبيق
إطار التقرير ا;الي ا;نطبق .وف بعض اjاÇت ,قد يشتمل إطار التقرير ا;الي ا;نطبق على مثل هذه ا;صادر ا`خرى ,أو حتى ßكن أن
يتكون فقط من هذه ا;صادر .وقد تشمل هذه ا;صادر ا`خرى:
•

البيئة النظامية وا`خbقيةd ,ا ف ذلك ا`نظمة ا`ساسية واللوائح وقرارات ا~اكم واÇلتزامات ا`خbقية ا;هنية ذات الصلة
با`مور ا~اسبية;

•

التفسيرات ا~اسبية ا;نشورة ا;تباينة ف قوتها والصادرة عن جهات وضع ا;عايير أو الهيئات ا;هنية أو السلطات التنظيمية;

•

ا±راء ا;نشورة ا;تباينة ف قوتها التي تتناول اÉشكاÇت ا~اسبية ا;ستجدة ,والصادرة عن جهات وضع ا;عايير أو الهيئات
ا;هنية أو السلطات التنظيمية;

•

ا;مارسات العامة وا;مارسات اûاصة بالصناعة ا;عترف بها والسائدة;

•

أدبيات ا~اسبة.

ومتى نشأ تعارض بي إطار التقرير ا;الي وا;صادر التي ßكن اjصول منها على توجيهات بشأن تطبيق هذا اÉطار ,أو نشأ تعارض
بي ا;صادر التي يشتمل عليها إطار التقرير ا;الي ,فإنه ُيعمل با;صدر الذي يتمتع بالقوة ا`على.
أ.٦

{دد متطلبات إطار التقرير ا;الي ا;نطبق شكل ومحتوى القوائم ا;الية .وعلى الرغم من أن اÉطار قد  Çيحدد كيفية ا~اسبة أو
اÉفصاح عن جميع ا;عامbت أو ا`حداث ,إ Çأنه ُيجسد عادًة ما يكفي من ا;بادئ العريضة التي ßكن أن ُتستخدم كأساس لتطوير
وتطبيق السياسات ا~اسبية التي تتسق مع ا;فاهيم ا`ساسية ;تطلبات اÉطار.
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٦٥

ا"هداف العامة للمراجع ا0ستقل والقيام با0راجعة ,وفقًا للمعايير
الدولية للمراجعة ا0عتمدة ف ا0ملكة العربية السعودية

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٢٠٠
أ.٧

بعض أطر التقرير ا;الي هي أطر للعرض العادل والبعض ا±خر أطر التزام .إن أطر التقرير ا;الي التي تشتمل بشكل رئيس على معايير
للتقرير ا;الي صادرة عن جهة مصرح لها أو معترف بها لوضع ا;عاييرÇ ,ستخدامها من قبل ا;نشآت Éعداد القوائم ا;الية ذات الغرض
العام ,تكون ف الغالب ُمصﱠممة لتحقيق العرض العادل ,ومثال ذلك ا;عايير الدولية للتقرير ا;الي الصادرة عن مجلس ا;عايير الدولية
للمحاسبة.

أ.٨

{دد متطلبات إطار التقرير ا;الي ا;نطبق أيضًا ما الذي يشّكل مجموعة كاملة من القوائم ا;الية .وف حالة العديد من ا`طر ,تهدف
القوائم ا;الية إلى توفير معلومات عن ا;ركز ا;الي وا`داء ا;الي والتدفقات النقدية للمنشأة .وطبقًا لهذه ا`طر ,فإن اªموعة الكاملة
من القوائم ا;الية تتضمن قائمة ا;ركز ا;الي وقائمة الدخل وقائمة التغيرات ف حقوق ا;لكية وقائمة التدفقات النقدية واÉيضاحات
ا;تعلقة بها .وطبقًا لبعض أطر التقرير ا;الي ا`خرى ,قد تشكل قائمة مالية واحدة واÉيضاحات ا;تعلقة بها مجموعة كاملة من القوائم
ا;الية:

أ.٩

•

على سبيل ا;ثال ,ينص ا;عيار الدولي للمحاسبة ف القطاع العام "التقرير ا;الي ف ظل ا`ساس النقدي للمحاسبة" الصادر عن
مجلس ا;عايير الدولية للمحاسبة ف القطاع العام على أن القائمة ا;الية ا`ساس هي قائمة ا;قبوضات وا;دفوعات النقدية
عندما تعد منشأة ف القطاع العام قوائمها ا;الية وفقًا لذلك ا;عيار.

•

من ا`مثلة ا`خرى على القوائم ا;الية ا;نفردة ,التي تشتمل كل منها على ما يتعلق بها من إيضاحات ما يلي:
○

قائمة ا;ركز ا;الي.

○

قائمة الدخل أو قائمة العمليات.

○

قائمة ا`رباح ا;بقاة.

○

قائمة التدفقات النقدية.

○

قائمة ا`صول واÇلتزامات التي  Çتتضمن حقوق ا;لكية.

○

قائمة التغيرات ف حقوق ا;لكية.

○

قائمة اÉيرادات وا;صروفات.

○

قائمة العمليات بحسب خطوط اÉنتاج.

يضع معيار ا;راجعة ) (٢١٠متطلبات ويقدم إرشادات بشأن {ديد إمكانية قبول إطار التقرير ا;الي ا;نطبق ٥.ويضع معيار ا;راجعة
) (٨٠٠اعتبارات خاصة عند إعداد القوائم ا;الية وفقًا Éطار ذي غرض خاص٦.

أ .١٠نظرًا `همية اÇفتراض ا`ساس للقيام با;راجعة ,فإن ا;راجع مطالب بأن يحصل على موافقة اÉدارة وا;كلفي باjوكمة ,حسب
مقتضى اjال ,على أنهم يقرون ويفهمون أنهم يتحملون ا;سؤوليات ا~ددة ف الفقرة أ ٢كشرط مسبق لقبول ارتباط ا;راجعة٧.
اعتبارات خاصة بعمليات ا;راجعة ف القطاع العام
أ.١١

٥
٦
٧
٨

قد تكون التكليفات الرسمية الصادرة ;راجعة القوائم ا;الية ;نشآت القطاع العام أوسع نطاقًا منها للمنشآت ا`خرى .ونتيجة لذلك,
فإن اÇفتراض ا`ساس ا;تعلق dسؤوليات اÉدارة ,والذي يتم على أساسه القيام dراجعة القوائم ا;الية ;نشأة ف القطاع العام قد
يشمل مسؤوليات إضافية ,مثل ا;سؤولية عن تنفيذ ا;عامbت وا`حداث ,وفقًا لØنظمة أو اللوائح أو ا`وامر ا;لزمة ا`خرى٨.

معيار ا.راجعة )" (٢١٠اEتفاق على شروط ارتباطات ا.راجعة" ,الفقرة )٦أ(
معيار ا.راجعة )" (٨٠٠اعتبارات خاصة  -عمليات مراجعة القوائم ا.الية ا.عدة وفقًا rطر ذات غرض خاص" ,الفقرة ٨
معيار ا.راجعة ) ,(٢١٠الفقرة )٦ب(
انظر الفقرة أ.٥٩
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ا"هداف العامة للمراجع ا0ستقل والقيام با0راجعة ,وفقًا للمعايير
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ا"عيار الدولي للمراجعة )(٢٠٠
شكل رأي ا;راجع )راجع :الفقرة (٨
أ.١٢

إن الرأي الذي يبديه ا;راجع هو عّما إذا كانت القوائم ا;الية قد ت إعدادها من جميع اöوانب اöوهرية وفقًا Éطار التقرير ا;الي
ا;نطبق .ومع ذلك ,فإن شكل رأي ا;راجع ف القوائم ا;الية سيعتمد على إطار التقرير ا;الي ا;نطبق ,وأي أنظمة أو لوائح منطبقة.
وتشمل معظم أطر التقرير ا;الي متطلبات تتعلق بعرض القوائم ا;الية; وبالنسبة لهذه ا`طر ,يشتمل إعداد القوائم ا;الية وفقًا Éطار
التقرير ا;الي ا;نطبق على العرض.

أ.١٣

عندما يكون إطار التقرير ا;الي إطار عرض عادل ,كما هو اjال عمومًا ف القوائم ا;الية ذات الغرض العام ,فإن الرأي الذي تتطلبه
معايير ا;راجعة يكون عّما إذا كانت القوائم ا;الية معروضة بشكل عادل ,من جميع اöوانب اöوهرية ,أو عّما إذا كانت تعطي صورة
حقيقية وعادلة .وعندما يكون إطار التقرير ا;الي إطار التزام ,فإن الرأي ا;طلوب يكون عّما إذا كانت القوائم ا;الية قد ت إعدادها من
جميع جوانبها اöوهرية وفقًا لهذا اÉطار .وما لم ُيذكر خbف ذلك على وجه التحديد ,فإن اÉشارات ف معايير ا;راجعة إلى رأي
ا;راجع تشمل الرأي بك bشكليه.

التعريفات
القوائم ا;الية )راجع :الفقرة )١٣و((
أ.١٤

قد تشير بعض أطر التقرير ا;الي إلى ا;وارد اÇقتصادية للمنشأة أو التزاماتها dصطلحات أخرى .فعلى سبيل ا;ثالß ,كن أن ُيشار
إليها على أنها أصول والتزامات ا;نشأة ,وقد ُيشار إلى الفرق ا;تبقي بينهما على أنها حقوق ملكية أو حصص ملكية.

أ.١٥

قد يتم إدراج ا;علومات التوضيحية أو الوصفية التي يلزم تضمينها ف القوائم ا;الية dوجب إطار التقرير ا;الي ا;نطبق من خbل
إشارات مرجعية ;علومات ف مستند آخر ,مثل تقرير اÉدارة أو تقرير ا∞اطر .ويعني "اÉدراج من خbل إشارات مرجعية" إشارة
مرجعية من القوائم ا;الية إلى ا;ستند ا±خر ,ولكن ليس من ا;ستند ا±خر إلى القوائم ا;الية .وعندما  Çيحظر إطار التقرير ا;الي
ا;نطبق صراحًة اÉشارة ا;رجعية للمكان الذي ßكن العثور فيه على معلومات توضيحية أو وصفية ,وعندما تتم اÉشارة ا;رجعية
للمعلومات بشكل مناسب ,فإن ا;علومات تشكل جزءًا من القوائم ا;الية.

ا"تطلبات ا2خUقية ا"تعلقة Wراجعة القوائم ا"الية )راجع :الفقرة (١٤
أ.١٦

يخضع ا;راجع للمتطلبات ا`خbقية ذات الصلةd ,ا ف ذلك اûاصة باÇستقbل ,وذلك فيما يتعلق بارتباطات مراجعة القوائم ا;الية.
وتشمل ا;تطلبات ا`خbقية ذات الصلة عادًة اöزأين )أ( و )ب( من قواعد أخbقيات ا;هنة للمحاسبي ا;هنيي الصادرة عن مجلس
ا;عايير الدولية `خbقيات ا;هنة للمحاسبي ,فيما يتعلق dراجعة القوائم ا;الية ,جنبًا إلى جنب مع ا;تطلبات الوطنية التي تكون أكثر
تشددًا(*).

أ.١٧

يحدد اöزء )أ( من قواعد أخbقيات ا;هنة للمحاسبي ا;هنيي ا;بادئ ا`ساس لØخbقيات ا;هنية ذات الصلة با;راجع عند القيام
dراجعة القوائم ا;الية ,ويوفر إطارًا مفاهيميًا لتطبيق تلك ا;بادئ .وفيما يلي ا;بادئ ا`ساس التي يلزم أن يتقيد بها ا;راجع طبقًا
لقواعد أخbقيات ا;هنة:
)أ(

النزاهة;

)ب(

ا;وضوعية;

)ج(

الكفاءة ا;هنية والعناية الواجبة;

)د(

السرية;

)ه(

السلوك ا;هني.

ويوضح اöزء )ب( من قواعد أخbقيات ا;هنة كيفية تطبيق اÉطار ا;فاهيمي ف مواقف معينة.
*

يجب أن يلتزم ا.راجع بقواعد سلوك وآداب ا.هنة ا.عتمدة ف ا.ملكة العربية السعودية.
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ا"عيار الدولي للمراجعة )(٢٠٠
أ.١٨

 bعن ا;نشأة اûاضعة للمراجعة ,ولذلك تتطلب قواعد
ف حالة القيام بارتباط مراجعة ,فللمصلحة العامة يجب أن يكون ا;راجع مستق ً
 bمن اÇستقbل الذهني واÇستقbل
أخbقيات ا;هنة ذلك اÇستقbل .وتصف قواعد أخbقيات ا;هنة اÇستقbل بأنه يشمل ك ً
الظاهري .ويحفظ استقbل ا;راجع عن ا;نشأة قدرة ا;راجع على تكوين رأي ا;راجعة دون التأثر با;ؤثرات التي ßكن أن تخل بذلك
الرأي .ويعزز اÇستقbل قدرة ا;راجع على التصرف بنزاهة وعلى التحلي با;وضوعية وعلى اÇلتزام dوقف سلوكي قائم على نزعة
الشك ا;هني.

أ.١٩

يتناول معيار رقابة اöودة ) ٩,(١أو ا;تطلبات الوطنية التي تكون مساوية على ا`قل ;تطلبات ا;عيار ١٠,مسؤوليات ا;كتب عن وضع نظام
خاص به لرقابة جودة ارتباطات ا;راجعة واÇلتزام به .ويحدد معيار رقابة اöودة ) (١مسؤوليات ا;كتب عن وضع سياسات وإجراءات
تهدف إلى تقدي تأكيد معقول بأن ا;كتب والعاملي فيه ملتزمون با;تطلبات ا`خbقية ذات الصلةd ,ا ف ذلك تلك ا;تعلقة
باÇستقbل ١١.ويحدد معيار ا;راجعة ) (٢٢٠مسؤوليات الشريك ا;سؤول عن اÇرتباط فيما يتعلق با;تطلبات ا`خbقية ذات الصلة.
وتتضمن هذه ا;تطلبات اÇنتباه الدائم ,من خbل ا;bحظة وطرح اÇستفسارات عند الضرورة ,لØدلة على عدم اÇلتزام با;تطلبات
ا`خbقية ذات الصلة من جانب أعضاء فريق اÇرتباط ,و{ديد اÉجراء ا;ناسب إذا ºا إلى علم الشريك ا;سؤول عن اÇرتباط ما
يشير إلى أن أعضاء فريق اÇرتباط لم يلتزموا با;تطلبات ا`خbقية ذات الصلة ,وتكوين استنتاج بشأن اÇلتزام dتطلبات اÇستقbل
ا;نطبقة على ارتباط ا;راجعة ١٢.ويصّرح معيار ا;راجعة ) (٢٢٠بأن فريق اÇرتباط يحق له اÇعتماد على نظام رقابة اöودة اûاص
با;كتب ف الوفاء dسؤولياته فيما يتعلق بإجراءات رقابة اöودة ا;نطبقة على كل ارتباط من ارتباطات ا;راجعة ,ما لم ُتقّدم معلومات
من ا;كتب أو أطراف أخرى تشير إلى خbف ذلك.

نزعة الشك ا"هني )راجع :الفقرة (١٥
أ.٢٠

أ.٢١

أ.٢٢

٩
١٠
١١
١٢

تتضمن نزعة الشك ا;هني أن يكون ا;راجع منتبهًا ,على سبيل ا;ثال ;ا يلي:
•

أدلة ا;راجعة التي تتناقض مع أدلة مراجعة أخرى ت اjصول عليها.

•

ا;علومات التي تشكك ف إمكانية اÇعتماد على ا;ستندات والردود على اÇستفسارات التي سيتم استخدامها كأدلة مراجعة.

•

الظروف التي قد تشير إلى إمكانية وجود غش.

•

الظروف التي توحي باjاجة إلى اتخاذ إجراءات مراجعة أخرى إضافة إلى تلك التي تتطلبها معايير ا;راجعة.

من الضروري اjفاظ على نزعة الشك ا;هني طوال عملية ا;راجعة إذا أراد ا;راجع ,على سبيل ا;ثال ,تخفيض مخاطر:
•

عدم مbحظة الظروف غير ا;ألوفة.

•

التعميم الزائد عن اjد عند استنباط اÇستنتاجات من مbحظات ا;راجعة.

•

استخدام افتراضات غير مناسبة عند {ديد طبيعة وتوقيت ومدى إجراءات ا;راجعة وتقوي نتائجها.

ُتعد نزعة الشك ا;هني من ا`مور الضرورية للتقوي النقدي `دلة ا;راجعة .ويشمل ذلك التشكيك ف أدلة ا;راجعة ا;تناقضة وإمكانية
اÇعتماد على ا;ستندات والردود على اÇستفسارات وغيرها من ا;علومات التي يتم اjصول عليها من اÉدارة وا;كلفي باjوكمة.
ويشمل أيضًا النظر ف كفاية ومناسبة أدلة ا;راجعة التي ت اjصول عليها ف ضوء الظروف القائمة ,على سبيل ا;ثال ف حالة وجود
عوامل خطر الغش ووجود مستند واحد ,معرض للغش بطبيعته ,كدليل وحيد داعم ;بلغ جوهري ف القوائم ا;الية.

معيار رقابة اjودة )" (١رقابة اjودة للمكاتب التي تنفذ ارتباطات مراجعة وفحص للقوائم ا.الية وارتباطات التأكيد اrخرى وارتباطات اúدمات ذات العcقة
معيار ا.راجعة )" (٢٢٠رقابة اjودة .راجعة القوائم ا.الية" ,الفقرة ٢
معيار رقابة اjودة ) ,(١الفقرات ٢٥-٢٠
معيار ا.راجعة ) ,(٢٢٠الفقرات ١٢-٩
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ا"عيار الدولي للمراجعة )(٢٠٠
أ.٢٣

قد يقبل ا;راجع السجbت وا;ستندات على أنها صحيحة ,ما لم يكن لديه سبب يدعوه لbعتقاد بعكس ذلك .ومع ذلك ,فإن على
ا;راجع النظر ف إمكانية اÇعتماد على ا;علومات التي سيتم استخدامها على أنها أدلة مراجعة ١٣.وف حاÇت الشك ف إمكانية
اÇعتماد على ا;علومات أو وجود مؤشرات على إمكانية حدوث غش )على سبيل ا;ثال إذا كانت اjاÇت ا;كتشفة أثناء ا;راجعة تدعو
ا;راجع لbعتقاد بأن مستندًا ما قد  Çيكون موثوقًا ,أو أن الشروط الواردة ف ا;ستند قد ت تزويرها( ,تتطلب معايير ا;راجعة من
ا;راجع إجراء ا;زيد من التحري و{ديد التعديbت أو اÉضافات التي يلزم إدخالها على إجراءات ا;راجعة jل هذا ا`مر١٤.

أ.٢٤

ُ Çيتوقع من ا;راجع أن يتجاهل خبرته السابقة حول أمانة ونزاهة إدارة ا;نشأة وا;كلفي باjوكمة .ومع ذلك ,فإن اÇعتقاد بأن اÉدارة
وا;كلفي باjوكمة يتمتعون با`مانة والنزاهة  Çيعفي ا;راجع من ضرورة اjفاظ على نزعة الشك ا;هني ,و Çيسمح له بأن يرضى
بأدلة مراجعة أقل إقناعًا للوصول إلى التأكيد ا;عقول.

ا]كم ا"هني )راجع :الفقرة (١٦
أُ .٢٥يعد اjكم ا;هني ضروريًا للقيام با;راجعة بشكل سليم .وذلك `نه ß Çكن تفسير ا;تطلبات ا`خbقية ذات الصلة ومعايير ا;راجعة وÇ
ßكن اتخاذ القرارات ا;دروسة الbزمة طوال عملية ا;راجعة بدون تطبيق ا;عرفة واûبرة ذات الصلة على اjقائق والظروف .وُيعد
اjكم ا;هني ضروريًا بصفة خاصة عند اتخاذ القرارات ا;تعلقة dا يلي:

١٣
١٤
١٥
١٦

•

ا`همية النسبية وخطر ا;راجعة.

•

طبيعة وتوقيت ومدى إجراءات ا;راجعة ا;ستخدمة للوفاء dتطلبات معايير ا;راجعة وجمع أدلة مراجعة.

•

تقوي ما إذا كان قد ت اjصول على ما يكفي من أدلة ا;راجعة ا;ناسبة ,وما إذا كان يتعي بذل ا;زيد من اöهد لتحقيق
أهداف معايير ا;راجعة ,ومن ثّم ,ا`هداف العامة للمراجع.

•

تقوي اجتهادات اÉدارة عند تطبيق إطار التقرير ا;الي ا;نطبق اûاص با;نشأة.

•

استنباط اÇستنتاجات استنادًا إلى أدلة ا;راجعة التي ت اjصول عليها ,كالقيام على سبيل ا;ثال بتقوي مدى معقولية
التقديرات التي قامت بها اÉدارة عند إعداد القوائم ا;الية.

أ.٢٦

تتمثل السمة ا;ميزة للحكم ا;هني ا;أمول من ا;راجع ف أن تتم Æارسة هذا اjكم من جانب مراجع ساهم تدريبه ومعرفته وخبرته ف
تطوير الكفاءات الbزمة Çتخاذ أحكام معقولة.

أ.٢٧

تعتمد Æارسة اjكم ا;هني ف أية حالة بعينها على اjقائق والظروف التي يعرفها ا;راجع .ويساعد التشاور بشأن ا`مور الصعبة أو
ا;ثيرة للجدل خbل سير ا;راجعة ,سواًء داخل فريق اÇرتباط أو بي فريق اÇرتباط وأشخاص آخرين على مستوى مناسب من داخل
ا;كتب أو خارجه ,كذلك التشاور الذي يتطلبه معيار ا;راجعة ) ١٥,(٢٢٠ا;راجع ف اتخاذ أحكام مدروسة ومعقولة.

أ.٢٨

ßكن تقوي اjكم ا;هني بناًء على ما إذا كان اjكم ا;توصل إليه يعكس تطبيقًا ذا كفاءة ;بادئ ا~اسبة وا;راجعة ,وما إذا كان مناسبًا
ف ضوء اjقائق والظروف التي كانت معروفة للمراجع حتى تاريخ تقرير ا;راجع ,ومتسقًا معها.

أ.٢٩

يلزم Æارسة اjكم ا;هني طوال مدة ا;راجعة .ويلزم أيضًا توثيقه على نحو مناسب .وف هذا الصدد ,فإن ا;راجع مطالب بإعداد
ف `عمال ا;راجعة لتمكي أي مراجع خبير ,لم تكن له صلة ف السابق با;راجعة ,من فهم ا`حكام ا;هنية ا;همة التي ت
توثيق كا ٍ
١٦
اتخاذها للتوصل إلى اÇستنتاجات بشأن ا`مور ا;همة التي ظهرت أثناء ا;راجعة .وß Çكن استخدام اjكم ا;هني كمبرر Çتخاذ
قرارات  Çتدعمها حقائق اÇرتباط وظروفه أو ما يكفي من أدلة ا;راجعة ا;ناسبة.

معيار ا.راجعة )" (٥٠٠أدلة ا.راجعة" ,الفقرات ٩-٧
معيار ا.راجعة ) ,(٢٤٠الفقرة  ;١٤ومعيار ا.راجعة ) ,(٥٠٠الفقرة  ;١١ومعيار ا.راجعة " ٥٠٥ا.صادقات اúارجية" ,الفقرات  ١٠و ١١و١٦
معيار ا.راجعة ) ,(٢٢٠الفقرة ١٨
معيار ا.راجعة ) ,(٢٣٠الفقرة ٨
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ا"عيار الدولي للمراجعة )(٢٠٠

كفاية أدلة ا"راجعة ا"ناسبة وخطر ا"راجعة )راجع :الفقرتي (١٧ ,٥
كفاية أدلة ا;راجعة ومناسبتها
أُ .٣٠تعد أدلة ا;راجعة ضرورية لدعم رأي ا;راجع وتقريره .وهي تراكمية بطبيعتها ,ويتم اrصول عليها بشكل أساسي من إجراءات
ا;راجعة ا;نفذة خjل سير ا;راجعة .وßكن أن تشمل أيضًا ا;علومات التي يتم اrصول عليها من مصادر أخرى مثل عمليات ا;راجعة
السابقة )بشرط أن يكون ا;راجع قد حدد ما إذا كانت قد حدثت تغيرات منذ ا;راجعة السابقة ,قد تؤثر على مدى مjءمتها للمراجعة
اrالية ,(١٧أو إجراءات رقابة اöودة ف ا;كتب اûاصة بقبول العمjء واستمرار العjقة معهم .وباÉضافة إلى ا;صادر اKخرى من
داخل ا;نشأة وخارجها ,فإن السجjت اÄاسبية للمنشأة ُتعد مصدرًا مهمًا من مصادر أدلة ا;راجعة .وأيضًا ,قد تكون ا;علومات التي
من ا;مكن استخدامها كأدلة مراجعة من إعداد خبير يعمل عند ا;نشأة أو متعاقد معها .وتشمل أدلة ا;راجعة ا;علومات التي تدعم
وتؤيد إقرارات اÉدارة ,وأي معلومات تتعارض مع هذه اÉقرارات .وباÉضافة إلى ذلك ,وف بعض اrاÇت ,يستخدم ا;راجع غياب
 jمن أدلة ا;راجعة .وينصرف معظم عمل
ا;علومات )على سبيل ا;ثال ,رفض اÉدارة تقدي إفادة مطلوبة( ومن ثم يعد ذلك أيضًا دلي ً
ا;راجع ف تكوين رأيه إلى جمع أدلة ا;راجعة وتقوßها.
أ.٣١

إن كفاية أدلة ا;راجعة ومناسبتها عامjن مرتبطان ببعضها .وتعد الكفاية مقياسًا لكمية أدلة ا;راجعة .وتتأثر كمية أدلة ا;راجعة
ا;طلوبة بتقييم ا;راجع ∞اطر التحريف اöوهري )فكلما ارتفعت ا∞اطر ا;قّيمة ,زادت أدلة ا;راجعة التي قد يلزم اrصول عليها(,
وأيضًا بجودة أدلة ا;راجعة )فكلما زادت اöودة ,قلت اKدلة ا;طلوبة( .غير أن اrصول على ا;زيد من أدلة ا;راجعة قد  Çيعّوض عن
ضعف جودتها.

أ.٣٢

تعد مناسبة أدلة ا;راجعة مقياسًا öودة اKدلة ,أي مدى مjءمتها وإمكانية اÇعتماد عليها ف توفير الدعم لjستنتاجات التي يستند
إليها رأي ا;راجع .وتتأثر إمكانية اÇعتماد على اKدلة lصدرها وطبيعتها ,وتتوقف على الظروف الفردية اÄيطة باrصول عليها.

أ.٣٣

إن }ديد ما إذا كان قد ت اrصول على ما يكفي من أدلة ا;راجعة ا;ناسبة لتخفيض مخاطر ا;راجعة إلى مستوى منخفض بشكل
مقبول ,ومن ثم áكي ا;راجع من استنباط استنتاجات معقولة تشكل أساسًا لرأيه ,يعد أمرًا خاضعًا للحكم ا;هني .وقد وضع معيار
ا;راجعة ) (٥٠٠ومعايير ا;راجعة اKخرى ذات الصلة متطلبات إضافية ووفرت ا;زيد من اÉرشادات للتطبيق طوال عملية ا;راجعة,
فيما يتعلق باعتبارات ا;راجع للحصول على ما يكفي من أدلة ا;راجعة ا;ناسبة.

خطر ا;راجعة
أ .٣٤يعد خطر ا;راجعة دالة على مخاطر التحريف اöوهري وخطر اÇكتشاف .ويستند تقييم ا∞اطر إلى إجراءات ا;راجعة للحصول على
ا;علومات الضرورية لهذا الغرض واKدلة ا;تحصل عليها طوال عملية ا;راجعة .ويعد تقييم ا∞اطر أمرًا خاضعًا للحكم ا;هني ,وليس
 jللقياس بدقة.
أمرًا قاب ً
أ.٣٥

ي بأن القوائم ا;الية محرفة بشكل جوهري ,وهي
Kغراض معايير ا;راجعة Ç ,يتضمن خطر ا;راجعة خطر احتمال إبداء ا;راجع لرأ ٍ
ليست كذلك .وهذا اûطر عادًة غير مهم .وباÉضافة إلى ذلك ,فإن خطر ا;راجعة هو مصطلح فني متعلق بآلية ا;راجعة; و Çيشير
إلى خطر اKعمال الذي يتعرض له ا;راجع ,كاûسارة الناشئة عن الدعاوى القضائية ,أو السمعة السلبية ,أو اKحداث اKخرى التي
تنشأ فيما يتصل lراجعة القوائم ا;الية.

مخاطر التحريف اöوهري
أ.٣٦

١٧

قد تظهر مخاطر التحريف اöوهري على مستويي:
•

مستوى القوائم ا;الية عمومًا;

•

مستوى اÉقرارات لفئات من فئات ا;عامjت وأرصدة اrسابات واÉفصاحات.

معيار ا;راجعة )}" (٣١٥ديد مخاطر التحريف اöوهري وتقييمها من خjل فهم ا;نشأة وبيئتها" ,فقرة ٩
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اKهداف العامة للمراجع ا;ستقل والقيام با;راجعة ,وفقًا للمعايير
الدولية للمراجعة ا;عتمدة ف ا;ملكة العربية السعودية

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٢٠٠
أ.٣٧

تشير مخاطر التحريف اöوهري على مستوى القوائم ا;الية عمومًا إلى مخاطر التحريف اöوهري التي تتعلق بشكل منتشر بالقوائم
ا;الية ككل ,وßكن أن تؤثر على العديد من اÉقرارات.

أ.٣٨

يتم تقييم مخاطر التحريف اöوهري على مستوى اÉقرارات لغرض {ديد طبيعة وتوقيت ومدى إجراءات ا;راجعة اÉضافية
الضرورية للحصول على ما يكفي من أدلة ا;راجعة ا;ناسبة .وáكن هذه ا`دلة ا;راجع من إبداء رأي ف القوائم ا;الية عند مستوى
منخفض بشكل مقبول من خطر ا;راجعة .ويستخدم ا;راجعون مناهج متعددة لتحقيق هدف تقييم مخاطر التحريف اöوهري .فعلى
سبيل ا;ثال ,قد يستخدم ا;راجع ºوذجًا يعّبر عن العbقة العامة ;كونات خطر ا;راجعة ف صورة رياضية للوصول إلى مستوى مقبول
ûطر اÇكتشاف .ويجد بعض ا;راجعي مثل هذا النموذج مفيدًا عند التخطيط Éجراءات ا;راجعة.

أ.٣٩

تتكون مخاطر التحريف اöوهري على مستوى اÉقرارات من مكوني ,هما :اûطر ا;bزم وخطر الرقابة .وُيعد كل من اûطر ا;bزم
وخطر الرقابة من مخاطر ا;نشأة; وهما يوجدان بشكل مستقل وغير مرتبط dراجعة القوائم ا;الية.

أ.٤٠

يكون اûطر ا;bزم لبعض اÉقرارات ,وما يتعلق بها من فئات معامbت وأرصدة حسابات وإفصاحات ,أعلى منه ف إقرارات أخرى.
فعلى سبيل ا;ثال ,قد يكون اûطر ا;bزم أعلى للعمليات اjسابية ا;عقدة أو jسابات تتألف من مبالغ مستمدة من تقديرات
محاسبية تنطوي على عدم تأكد مهم ف التقدير .وقد تؤثر أيضًا الظروف اûارجية التي تنشأ عنها مخاطر ا`عمال على اûطر
ا;bزم .فعلى سبيل ا;ثال ,قد تؤدي التطورات التقنية إلى جعل منتج معي متقادمًاÆ ,ا يتسبب ف جعل ا∞زون منه أكثر عرضة
للمبالغة ف تقديره .وقد تؤثر أيضًا عوامل من داخل ا;نشأة وبيئتها تتعلق ببعض أو جميع فئات ا;عامbت أو أرصدة اjسابات أو
اÉفصاحات على اûطر ا;bزم ا;تعلق بإقرار معي .وقد يكون من بي هذه العوامل ,على سبيل ا;ثال ,وجود نقص ف رأس ا;ال العامل
الكاف Çستمرار العمليات ,أو وجود تراجع ف إحدى الصناعات متصف بفشل عدد كبير من ا`عمال.

أ.٤١

ُيعد خطر الرقابة دالة على فاعلية تصميم الرقابة الداخلية وتطبيقها وصونها من ِقَبل اÉدارة ;واجهة ا∞اطر ا~ددة التي تهدد
{قيق أهداف ا;نشأة ذات الصلة بإعداد القوائم ا;الية للمنشأة .ومع ذلك ,فإن الرقابة الداخلية ,مهما كانت جودة تصميمها وتشغيلها,
تستطيع أن {د فقط من مخاطر التحريف اöوهري ف القوائم ا;الية ,ولكنها  Çتقضي عليها نهائيًا ,وذلك بسبب القيود ا;bزمة
للرقابة الداخلية .وتتضمن تلك القيود ,على سبيل ا;ثال ,احتمال وقوع ا`خطاء البشرية أو التحايل على أدوات الرقابة بالتواطؤ أو
التجاوز غير ا;ناسب من ِقَبل اÉدارة .وعليه ,فإن جزءًا من خطر الرقابة سيظل موجودًا بصفة دائمة .وتوفر معايير ا;راجعة الظروف
التي يكون ا;راجع ف ظلها مطالبًا باختبار ,أو قد يختار اختبار ,الفاعلية التشغيلية `دوات الرقابة عند {ديده لطبيعة وتوقيت ومدى
اÉجراءات ا`ساس التي سيتم اتخاذها١٨.

أ.٤٢

 Çتشير معايير ا;راجعة عادًة إلى اûطر ا;bزم وخطر الرقابة بشكل منفصل ,لكنها تشير إلى تقييم مشترك لـ "مخاطر التحريف
اöوهري" .ومع ذلك ,فقد يقوم ا;راجع بإجراء تقييمات منفصلة أو مشتركة للخطر ا;bزم وخطر الرقابة بناًء على أساليب أو
منهجيات ا;راجعة ا;فضلة ,وبناًء على اÇعتبارات العملية .وßكن التعبير عن تقييم مخاطر التحريف اöوهري بصورة كمية ,مثل
النسب ا;ئوية ,أو بصورة غير كمية .وعلى أية حال ,فإن حاجة ا;راجع Éجراء تقييمات مناسبة للمخاطر أكثر أهمية من ا;ناهج
ا∞تلفة التي قد يتم استخدامها ف التقييمات.

أ.٤٣

يحدد معيار ا;راجعة ) (٣١٥متطلبات ويوفر إرشادات بشأن {ديد مخاطر التحريف اöوهري وتقييمها على مستوى اÉقرارات
ومستوى القوائم ا;الية.

خطر اÇكتشاف
أ.٤٤

١٨

عند مستوى معي من خطر ا;راجعة ,ينطوي ا;ستوى ا;قبول ûطر اÇكتشاف على عbقة عكسية مع مخاطر التحريف اöوهري
ا;قّيمة على مستوى اÉقرارات .فعلى سبيل ا;ثال ,كلما زادت مخاطر التحريف اöوهري التي يعتقد ا;راجع بوجودها ,انخفض مستوى
خطر اÇكتشاف الذي ßكن قبوله ,وبناًء على ذلك ,يحتاج ا;راجع إلى أدلة مراجعة أكثر إقناعًا.

معيار ا.راجعة )" (٣٣٠استجابات ا.راجع للمخاطر ا.قيمة" ,الفقرات ١٧-٧
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ا"هداف العامة للمراجع ا0ستقل والقيام با0راجعة ,وفقًا للمعايير
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ا"عيار الدولي للمراجعة )(٢٠٠
أ.٤٥

يتعلق خطر اÇكتشاف بطبيعة وتوقيت ومدى إجراءات ا;راجع التي يحددها لتخفيض خطر ا;راجعة إلى مستوى منخفض بشكل
مقبول .ولذلك ,فهو دالة على فاعلية إجراءات ا;راجعة وتنفيذها من جانب ا;راجع .وتساعد أمور مثل:
•

التخطيط الكاف;

•

التعيي الصحيح للعاملي ف فريق اÇرتباط;

•

Æارسة نزعة الشك ا;هني;

•

اÉشراف على أعمال ا;راجعة ا;نجزة وفحصها,

ف تعزيز فاعلية إجراءات ا;راجعة وتنفيذها ,واjد من إمكانية اختيار ا;راجع Éجراءات مراجعة غير مناسبة ,أو التطبيق اûاطئ
Éجراءات ا;راجعة ا;ناسبة ,أو إساءة تفسير نتائج ا;راجعة.
أ.٤٦

يحدد معيار ا;راجعة ) ١٩(٣٠٠ومعيار ا;راجعة ) (٣٣٠متطلبات ويقدمان إرشادات بشأن التخطيط ;راجعة القوائم ا;الية واستجابات
ا;راجع للمخاطر ا;قّيمة .ومع ذلك ,فإن خطر اÇكتشاف ßكن فقط اjد منه ,دون القضاء عليه نهائيًا ,وذلك بسبب القيود ا;bزمة
للمراجعة .وعليه ,فإن جزءًا من خطر اÇكتشاف سيظل موجودًا بصفة دائمة.

القيود ا;bزمة للمراجعة
أُ Ç .٤٧يتوقع من ا;راجع ,بل ß Çكنه ,أن يخفض خطر ا;راجعة إلى مستوى الصفر ,ولذلك ß Çكنه أن يصل إلى تأكيد مطلق بأن القوائم
ا;الية خالية من التحريف اöوهري سواًء بسبب الغش أو اûطأ .ويرجع ذلك إلى وجود قيود مbزمة للمراجعة ,يترتب عليها أن تكون
معظم أدلة ا;راجعة التي يستخلص منها ا;راجع استنتاجاته ويؤسس عليها رأيه أدلة مقنعة وليست قطعية .وتنشأ القيود ا;bزمة
للمراجعة من:
•

طبيعة التقرير ا;الي;

•

طبيعة إجراءات ا;راجعة;

•

اjاجة إلى القيام با;راجعة خbل فترة زمنية معقولة وبتكاليف معقولة.

طبيعة التقرير ا;الي
أ.٤٨

١٩
٢٠

ينطوي إعداد القوائم ا;الية على Æارسة اÉدارة لbجتهاد عند تطبيقها ;تطلبات إطار تقريرها ا;الي ا;نطبق اûاص بها على اjقائق
والظروف اûاصة با;نشأة .وباÉضافة إلى ذلك ,فإن كثيرًا من بنود القوائم ا;الية تنطوي على قرارات شخصية أو تقييمات أو درجة
من عدم التأكد ,وقد تكون هناك مجموعة من التفسيرات ا;قبولة أو اÇجتهادات التي ßكن تطبيقها .ونتيجّة لذلك ,تكون بعض بنود
القوائم ا;الية خاضعة ;ستوى من التباين مbزم لها وß Çكن القضاء عليه بتطبيق إجراءات مراجعة إضافية .وعلى سبيل ا;ثال ,غالبًا
ما يكون هذا هو اjال لبعض التقديرات ا~اسبية .ورغم ذلك ,تتطلب معايير ا;راجعة من ا;راجع إعطاء اهتمام خاص ;ا إذا كانت
التقديرات ا~اسبية معقولة ف سياق إطار التقرير ا;الي ا;نطبق واÉفصاحات ذات العbقة ,وإعطاء اهتمام خاص للجوانب النوعية
للممارسات ا~اسبية اûاصة با;نشأةd ,ا ف ذلك ا;ؤشرات على وجود {يز محتمل ف اجتهادات اÉدارة٢٠.

معيار ا.راجعة )" (٣٠٠التخطيط .راجعة القوائم ا.الية"
معيار ا.راجعة )" (٥٤٠مراجعة التقديرات اüاسبيةh ,ا ف ذلك التقديرات اüاسبية للقيمة العادلة واUفصاحات ذات العcقة" ومعيار ا.راجعة )" (٧٠٠تكوين الرأي
والتقرير عن القوائم ا.الية" ,الفقرة .١٢
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ا"هداف العامة للمراجع ا0ستقل والقيام با0راجعة ,وفقًا للمعايير
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ا"عيار الدولي للمراجعة )(٢٠٠

طبيعة إجراءات ا;راجعة
أ.٤٩

توجد قيود عملية ونظامية على قدرة ا;راجع ف اjصول على أدلة ا;راجعة .ومن ذلك على سبيل ا;ثال:
•

ُيحتمل أ Çتقوم اÉدارة أو غيرها ,سواء بشكل متعمد أو غير متعمد ,بتوفير ا;علومات الكاملة ذات الصلة بإعداد القوائم
ا;الية ,أو تلك التي قد يطلبها ا;راجع .وبناًء عليه Ç ,يستطيع ا;راجع التأكد من اكتمال ا;علومات ,حتى ولو قام ا;راجع بتنفيذ
إجراءات مراجعة للوصول إلى تأكيد بأنه قد ت اjصول على جميع ا;علومات ذات الصلة.

•

قد ينطوي الغش على مخططات متقدمة ومنظمة بعناية Éخفائه .ولذلك ,فإن إجراءات ا;راجعة ا;ستخدمة öمع أدلة
ا;راجعة قد تكون غير فّعالة ف الكشف عن {ريف متعمد ينطوي ,على سبيل ا;ثال ,على تواطؤ لتزوير الوثائق التي قد
تتسبب ف اعتقاد ا;راجع بأن أدلة ا;راجعة صحيحة وهي ليست كذلك .فا;راجع غير مدرب ,و Çيتوقع منه أن يكون خبيرًا ف
التحقق من صحة ا;ستندات.

•

ُ Çتعد ا;راجعة {ريًا رسميًا ف مخالفات مزعومة .وعليه ,فإن ا;راجع ليست لديه سلطات قانونية خاصة ,مثل سلطة
التفتيش ,التي قد تكون ضرورية Éجراء مثل هذا التحري.

توقيت التقرير ا;الي وا;وازنة بي ا;نفعة والتكلفة
أ.٥٠

إن مسألة الصعوبة أو الوقت أو التكلفة ا;ترتبة á Çثل ف حد ذاتها أساسًا صاًjا ليقوم ا;راجع بإغفال إجراء مراجعة  Çبديل له ,أو
ليرضى بأدلة مراجعة أقل إقناعًا .ويساعد التخطيط ا;ناسب ف إتاحة الوقت الكاف وا;وارد الكافية للقيام با;راجعة .وعلى الرغم من
ذلك ,فمbءمة ا;علومات ,وبالتالي قيمتهاá ,يل إلى التناقص dرور الوقت ,ويجب أن تتم ا;وازنة بي إمكانية اÇعتماد على ا;علومات
وتكلفتها .وهذا معترف به ف بعض أطر التقرير ا;الي )انظر ,على سبيل ا;ثال "إطار إعداد وعرض القوائم ا;الية" الصادر عن مجلس
ا;عايير الدولية للمحاسبة( .ولذلك ,فهناك توقع من مستخدمي القوائم ا;الية بأن ا;راجع سوف ُيكّون رأيًا ف القوائم ا;الية خbل فترة
زمنية معقولة وبتكاليف معقولة ,مع اÇعتراف بأنه يصعب عمليًا التعامل مع جميع ا;علومات التي قد تكون موجودة أو متابعة كل ا`مور
باستفاضة بافتراض أن ا;علومات فيها أخطاء أو غش ,حتى يثبت العكس.

أ .٥١ونتيجة لذلك ,فإنه من الضروري أن يقوم ا;راجع dا يلي:

أ.٥٢

٢١
٢٢

•

التخطيط للمراجعة بحيث يتم تنفيذها بطريقة فعالة;

•

توجيه جهود ا;راجعة `كثر اªاÇت التي يتوقع أن {توي على مخاطر التحريف اöوهري ,سواًء بسبب غش أو خطأ ,ف
مقابل توجيه جهد أقل إلى اªاÇت ا`خرى;

•

استخدام اÇختبارات والوسائل ا`خرى للتحقق من مجتمعات العينة بحثًا عن التحريفات.

ف ضوء ا;ناهج ا;بّينة ف الفقرة )أ{ ,(٥١توي معايير ا;راجعة على متطلبات لتخطيط وتنفيذ ا;راجعة وتتطلب من ا;راجع أن يقوم
بجملة أمور من بينها ما يلي:
•

أن يكون لديه أساس للتعرف على مخاطر التحريف اöوهري وتقييمها على مستوى القوائم ا;الية ومستوى اÉقرارات ,عن
طريق تنفيذ إجراءات تقييم ا∞اطر وا`نشطة ا;تعلقة بها;٢١

•

استخدام اÇختبارات والوسائل ا`خرى للتحقق من مجتمعات العينة بطريقة توفر أساسًا معقوً Çللمراجع Çستنباط
اÇستنتاجات بشأن مجتمع العينة٢٢.

معيار ا.راجعة ) ,(٣١٥الفقرات ١٠-٥
معيار ا.راجعة ) (٣٣٠ومعيار ا.راجعة ) (٥٠٠ومعيار ا.راجعة )" (٥٢٠اUجراءات التحليلية" ومعيار ا.راجعة )" (٥٣٠العينات ف ا.راجعة"
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أمور أخرى تؤثر على القيود ا;bزمة للمراجعة
أ.٥٣

تكتسب التأثيرات ا~تملة للقيود ا;bزمة للمراجعة على قدرة ا;راجع على اكتشاف التحريفات اöوهرية أهمية خاصة ف حالة
إقرارات أو موضوعات معينة .وتتضمن مثل هذه اÉقرارات أو ا;وضوعات ما يلي:
•

الغش ,وخاصة الغش الذي تتورط فيه اÉدارة العليا أو الذي ينتج عن التواطؤ .انظر معيار ا;راجعة ); (٢٤٠زيد من التفصيل.

•

وجود واكتمال العbقات وا;عامbت مع ا`طراف ذات العbقة .انظر معيار ا;راجعة ); ٢٣(٥٥٠زيد من التفصيل.

•

حدوث عدم التزام با`نظمة واللوائح .انظر معيار ا;راجعة )) (٢٥٠اُ;عﱠدل(; ٢٤زيد من التفصيل.

•

ا`حداث أو الظروف ا;ستقبلية التي قد تتسبب ف توقف ا;نشأة عن البقاء كمنشأة مستمرة .انظر معيار ا;راجعة
;زيد من التفصيل.

)٢٥(٥٧٠

و{دد معايير ا;راجعة ذات الصلة إجراءات مراجعة معينة للمساعدة ف التخفيف من تأثير القيود ا;bزمة.
أ.٥٤

بسبب القيود ا;bزمة للمراجعة ,فإنه يوجد خطر ß Çكن ®نبه ,يتمثل ف أن بعض التحريفات اöوهرية ف القوائم ا;الية قد  Çيتم
اكتشافها ,حتى ولو ت التخطيط والتنفيذ الصحيح للمراجعة وفقًا ;عايير ا;راجعة .وعليه ,فإن اÇكتشاف الbحق لتحريف جوهري ف
القوائم ا;الية نات عن غش أو خطأ  Çيشير ف حد ذاته إلى فشل ف القيام با;راجعة وفقًا ;عايير ا;راجعة .ومع ذلك ,فإن القيود
ا;bزمة للمراجعة ليست مبررًا `ن يرضى ا;راجع بأدلة مراجعة أقل إقناعًا .ويتحدد ما إذا كان ا;راجع قد نفذ ا;راجعة وفقًا ;عايير
ا;راجعة من خbل إجراءات ا;راجعة ا;نفذة ف ظل الظروف القائمة ,وكفاية ومناسبة أدلة ا;راجعة التي ت اjصول عليها نتيجة
لذلك ,ومدى مناسبة تقرير ا;راجع على أساس تقوي تلك ا`دلة ف ضوء ا`هداف العامة للمراجع.

القيام با"راجعة وفقًا "عايير ا"راجعة
طبيعة معايير ا;راجعة )راجع :الفقرة (١٨
أ.٥٥

توفر معايير ا;راجعة ,ف مجملها ,معايير لعمل ا;راجع لتحقيق ا`هداف العامة للمراجع .وتتناول معايير ا;راجعة ا;سؤوليات العامة
للمراجع ,باÉضافة إلى اÇعتبارات ا`خرى ذات الصلة بتطبيق تلك ا;سؤوليات على موضوعات محددة.

أ.٥٦

يحدد كل معيار مراجعة بوضوح نطاق ا;عيار وتاريخ سريانه وأي قيد معي على إمكانية تطبيقه .وما لم ُينص ف معيار ا;راجعة على
خbف ذلك ,فإن ا;راجع مسموح له بتطبيق معيار ا;راجعة قبل تاريخ السريان ا~دد فيه.

أ.٥٧

عند تنفيذ ا;راجعة ,قد يكون ا;راجع مطالبًا باÇلتزام dتطلبات نظامية أو تنظيمية ,باÉضافة إلى معايير ا;راجعة .و Çتلغي معايير
ا;راجعة ا`نظمة أو اللوائح التي {كم مراجعة القوائم ا;الية .وف حالة اختbف ا`نظمة أو اللوائح عن معايير ا;راجعة ,فإن القيام
ف ;تطلبات معايير ا;راجعة.
با;راجعة وفقًا لØنظمة أو اللوائح فقط سيعد تلقائيًا غير مستو ٍ

أ.٥٨

قد يقوم ا;راجع أيضًا با;راجعة وفقًا لكٍل من ا;عايير الدولية للمراجعة ا;عتمدة ,ومعايير ا;راجعة اûاصة بدولة أو سلطة معينة .وف
مثل هذه اjاÇت ,فإنه باÉضافة إلى اÇلتزام بكل من ا;عايير الدولية للمراجعة ا;عتمدة ذات الصلة با;راجعة ,قد يكون من الضروري
للمراجع تنفيذ إجراءات مراجعة إضافية من أجل اÇلتزام با;عايير ذات الصلة اûاصة بذلك اÉقليم أو

٢٣
٢٤
٢٥
)*(

البلد(*).

معيار ا.راجعة )" (٥٥٠اrطراف ذات العcقة"
معيار ا.راجعة )) (٢٥٠ا.عدل( "مراعاة اrنظمة واللوائح عند مراجعة القوائم ا.الية"
معيار ا.راجعة )" (٥٧٠اEستمرارية"
وفقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي ) (SOCPAبالتحول الى ا.عايير الدولية للمراجعة وفقًا úطة التحول ا.عتمدة من مجلس إدارة الهيئة ,فإنه
لن يكون هناك مجموعتي من معايير ا.راجعة ف ا.ملكة¢ ,ا يعني عدم انطباق هذه الفقرة على البيئة اüلية للمراجعة ف ا.ملكة.
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اعتبارات خاصة بعمليات ا;راجعة ف القطاع العام
أ.٥٩

ُتعد معايير ا;راجعة ذات صلة باÇرتباطات ف القطاع العام .ومع ذلك ,قد تتأثر مسؤوليات ا;راجع ف القطاع العام بالتكليف الرسمي
با;راجعة ,أو باÇلتزامات ا;فروضة على منشآت القطاع العام والناشئة عن نظام أو Çئحة أو أوامر ملزمة أخرى مثل )التوجيهات
الوزارية ,أو متطلبات السياسات اjكومية ,أو قرارات سلطة إصدار ا`نظمة( ,والتي قد تشمل نطاقًا أوسع من مجرد إجراء مراجعة
للقوائم ا;الية وفقًا ;عايير ا;راجعة .و Çتتعامل معايير ا;راجعة مع هذه ا;سؤوليات اÉضافية .وقد يكون ت التعامل معها ف إصدارات
"ا;نظمة الدولية لØجهزة العليا للرقابة ا;الية العامة وا~اسبة" ,أو إصدارات اöهات الوطنية لوضع ا;عايير ,أو ف اÉرشادات التي
تطورها الهيئات ا;سؤولة عن ا;راجعة اjكومية.

محتويات معايير ا;راجعة )راجع :الفقرة (١٩
أ.٦٠

باÉضافة إلى ا`هداف وا;تطلبات )يتم التعبير عن ا;تطلبات الواردة ف معايير ا;راجعة باستخدام كلمة "يجب"( ,يحتوي معيار ا;راجعة
على إرشادات ذات عbقة به ف شكل مواد تطبيقية ومواد تفسيرية أخرى .وقد يحتوي أيضًا على مقدمة توفر سياقًا مناسبًا للفهم
ص ا;عيار بأكمله ُيعد ذا صلة بفهم ا`هداف الواردة ف معيار
الصحيح ;عيار ا;راجعة ,ويحتوي أيضًا على تعريفات .ولذلك ,فإن ن ّ
ا;راجعة ,وبالتطبيق الصحيح ;تطلبات ا;عيار.

أ.٦١

عند الضرورة ,تقدم ا;واد التطبيقية وا;واد التفسيرية ا`خرى شرحًا إضافيًا ;تطلبات معيار مراجعة ,وإرشادات لتنفيذها .وبشكل
خاص ,فإنها:
•

قد تشرح بشكل أكثر دقة ما يعنيه متطلب ما ,أو ما يهدف إلى تناوله.

•

قد تتضمن أمثلة على اÉجراءات التي قد تكون مناسبة ف ظل ظروف معينة.

وف حي أن مثل هذه اÉرشادات  Çتفرض ف حد ذاتها متطلبًا ,إ Çأنها ذات صلة بالتطبيق الصحيح ;تطلبات معيار ا;راجعة .وقد
توفر أيضًا ا;واد التطبيقية وا;واد التفسيرية ا`خرى معلومات عامة عن ا`مور التي ت تناولها ف معيار ا;راجعة.
أ.٦٢

تشكل ا;bحق جزءًا من ا;واد التطبيقية وا;واد التفسيرية ا`خرى .ويكون الغرض من ا;لحق واÇستخدام ا;قصود له موضحي ف مت
ا;عيار ذي الصلة ,أو ف عنوان ومقدمة ا;لحق نفسه.

أ.٦٣

قد تتضمن ا;قدمة ,عند اjاجة ,أمورًا مثل شرح:
•

غرض ونطاق معيار ا;راجعةd ,ا ف ذلك كيفية ارتباط هذا ا;عيار با;عايير ا`خرى.

•

موضوع ا;عيار.

•

ا;سؤوليات اûاصة با;راجع وغيره فيما يتعلق dوضوع معيار ا;راجعة.

•

السياق الذي ت فيه وضع معيار ا;راجعة.

أ.٦٤

قد يتضمن معيار ا;راجعة ,ف جزء منفصل {ت عنوان "تعريفات" وصفًا للمعاني ا;عطاة لبعض ا;صطلحات `غراض معايير ا;راجعة.
وقد ُقدمت هذه التعريفات للمساعدة ف {قيق التطبيق والتفسير ا;تسقي ;عايير ا;راجعة ,و Çتهدف إلى ®اوز التعريفات التي قد
تكون موضوعة `غراض أخرى ,سواًء كان ذلك ف نظام أو Çئحة أو غير ذلك .وما لم ُيذكر خbف ذلك ,فإنه سيكون لتلك ا;صطلحات
ا;عاني نفسها ف كل معايير ا;راجعة .ويحتوي مسرد ا;صطلحات ا;تعلق با;عايير الدولية الصادرة عن مجلس ا;عايير الدولية للمراجعة
والتأكيد ف كتاب "إصدارات ا;عايير الدولية لرقابة اöودة وا;راجعة والفحص والتأكيدات ا`خرى واûدمات ذات العbقة" والذي
نشره ا{Çاد الدولي للمحاسبي ,على قائمة كاملة با;صطلحات ا;عّرفة ف معايير ا;راجعة .ويتضمن ا;سرد أيضًا توضيحات
للمصطلحات ا`خرى ا;وجودة ف معايير ا;راجعة للمساعدة ف الوصول إلى تفسير وترجمة مشتركة ومّتسقة.

أ.٦٥

عندما يكون ذلك مناسبًا ,تتضمن ا;واد التطبيقية وا;واد التفسيرية ا`خرى ;عيار ا;راجعة اعتبارات إضافية خاصة بأعمال مراجعة
ا;نشآت ا`صغر ومنشآت القطاع العام .وتساعد هذه اÇعتبارات اÉضافية ف تطبيق متطلبات معيار ا;راجعة ف مراجعة مثل هذه
ا;نشآت .إ Çأنها { Çد أو تقلل من مسؤولية ا;راجع عن تطبيق متطلبات معايير ا;راجعة واÇلتزام بها.
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اعتبارات خاصة با"نشآت ا2صغر
أ` .٦٦غراض {ديد اÇعتبارات اÉضافية `عمال مراجعة ا;نشآت ا`صغر ,يشير مصطلح "ا;نشأة ا`صغر" إلى ا;نشأة التي عادًة ما
تتصف بخصائص نوعية مثل:
)أ(

تركز ا;لكية واÉدارة ف عدد قليل من ا`فراد )غالبًا فرد واحد ,إما شخص طبيعي أو شركة أخرى áتلك ا;نشأة شريطة
اتصاف ا;الك باûصائص النوعية ذات الصلة(;

)ب(

واحد أو أكثر Æا يلي:
)(١

معامbت بسيطة وغير معقدة; أو

)(٢

إمساك دفاتر بسيطة; أو

)(٣

القليل من مسارات العمل ,وعدد قليل من ا;نتجات ضمن هذه ا;سارات; أو

)(٤

القليل من أدوات الرقابة الداخلية; أو

)(٥

القليل من ا;ستويات اÉدارية التي تكون مسؤولة عن مجموعة كبيرة من أدوات الرقابة; أو

)(٦

القليل من العاملي ,الذين يكون لدى الكثير منهم مدى واسع من الواجبات.

وهذه اûصائص النوعية ليست شاملة ,وهي غير قاصرة على ا;نشآت ا`صغر ,و Çيلزم أن تتوفر جميع تلك اûصائص ف
ا;نشآت ا`صغر.
أ.٦٧

ت وضع اÇعتبارات اûاصة با;نشآت ا`صغر التي تتضمنها معايير ا;راجعة بشكل أساس أخذًا ف اjسبان ا;نشآت غير ا;درجة.
ومع ذلك ,فإن بعض اÇعتبارات قد تكون مفيدة ف مراجعة منشآت أصغر مدرجة.

أ.٦٨

تشير معايير ا;راجعة إلى مالك ا;نشأة ا`صغر الذي يدير ا;نشأة على أساس يومي بلفظ "ا;دير ا;الك".

ا`هداف ا;نصوص عليها ف كل معيار من معايير ا;راجعة )راجع :الفقرة (٢١
أ .٦٩يحتوي كل معيار من معايير ا;راجعة على هدف واحد أو أكثر ,يوفر رابطًا بي ا;تطلبات وا`هداف العامة للمراجع .وتخدم ا`هداف
ف
ا~ددة ف كل معيار من معايير ا;راجعة ف تركيز ا;راجع على النتيجة ا;رجّوة من معيار ا;راجعة ,حال كونها محددة بشكل كا ٍ
;ساعدة ا;راجع فيما يلي:
•

فهم ما يلزم إƒازه ,وعند الضرورة ,الوسائل ا;ناسبة للقيام بذلك;

•

اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان يتعي بذل ا;زيد من اöهد لتحقيق تلك ا`هداف ف الظروف اûاصة با;راجعة.

أ.٧٠

يجب فهم ا`هداف ف سياق ا`هداف العامة للمراجع ,ا;نصوص عليها ف الفقرة ) (١١من هذا ا;عيار .وكما هو شأن ا`هداف العامة
للمراجع ,فإن القدرة على {قيق كل هدف dفرده تخضع بالقدر نفسه للقيود ا;bزمة للمراجعة.

أ.٧١

عند استخدام ا`هدافُ ,يطالب ا;راجع dراعاة العbقات ا;تبادلة بي معايير ا;راجعة .ويرجع ذلك  -كما هو مبي ف الفقرة )أ- (٥٣
إلى أن معايير ا;راجعة تتناول ا;سؤوليات العامة ف بعض اjاÇت ,وف حاÇت أخرى تتناول تطبيق تلك ا;سؤوليات على مواضيع
محددة .فعلى سبيل ا;ثال ,يتطلب هذا ا;عيار من ا;راجع تبني موقف سلوكي قائم على نزعة الشك ا;هني; وهذا أمر ضروري ف جميع
,b
اöوانب ا;تعلقة بالتخطيط للمراجعة وتنفيذها ,ولكنه ُ Çيكﱠرر كمتطلب ف كل معيار من معايير ا;راجعة .وعلى مستوى أكثر تفصي ً
يتضمن معيار ا;راجعة ) (٣١٥ومعيار ا;راجعة ) ,(٣٣٠من بي عدة أمور ,ا`هداف وا;تطلبات التي تتناول مسؤوليات ا;راجع لتحديد
وتقييم مخاطر التحريف اöوهري ,ومسؤولياته لتصميم وتنفيذ إجراءات مراجعة إضافية لbستجابة لهذه ا∞اطر ا;قيمة على
التوالي .وتنطبق هذه ا`هداف وا;تطلبات طوال عملية ا;راجعة .وقد يتوسع معيار مراجعة معي يتناول جوانب محددة من ا;راجعة
)على سبيل ا;ثال ,معيار ا;راجعة ) ((٥٤٠ف كيفية تطبيق ا`هداف وا;تطلبات اûاصة dعايير مراجعة أخرى مثل معيار ا;راجعة
) (٣١٥ومعيار ا;راجعة ) (٣٣٠فيما يتعلق dوضوع معيار ا;راجعة ولكنه  Çيكررها .ومن ثّم ,فإنه لتحقيق الهدف ا;نصوص عليه ف
معيار ا;راجعة ) ,(٥٤٠يأخذ ا;راجع ف اjسبان أهداف ومتطلبات معايير ا;راجعة ا`خرى ذات الصلة.
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٧٦

ا"هداف العامة للمراجع ا0ستقل والقيام با0راجعة ,وفقًا للمعايير
الدولية للمراجعة ا0عتمدة ف ا0ملكة العربية السعودية

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٢٠٠
استخدام ا`هداف لتحديد اjاجة Çتخاذ إجراءات مراجعة إضافية )راجع :الفقرة )٢١أ((
أ .٧٢تهدف متطلبات معايير ا;راجعة إلى áكي ا;راجع من {قيق ا`هداف ا~ددة ف معايير ا;راجعة ,ومن ثّم {قيق ا`هداف العامة
للمراجع .ولذلك ,فإنه يتوقع أن يوفر التطبيق السليم ;تطلبات معايير ا;راجعة أساسًا كافيًا لتحقيق ا;راجع لØهداف .ومع ذلك,
ونظرًا للتباين الكبير ف ظروف ارتباطات ا;راجعة ,و`ن جميع هذه الظروف ß Çكن توقعها ف معايير ا;راجعة ,فإن ا;راجع هو
ا;سؤول عن {ديد إجراءات ا;راجعة الضرورية للوفاء dتطلبات معايير ا;راجعة ولتحقيق ا`هداف .وف الظروف اûاصة بكل
ارتباط ,قد تكون هناك أمور معينة تتطلب من ا;راجع القيام بإجراءات مراجعة أخرى باÉضافة إلى تلك التي تتطلبها معايير ا;راجعة
لتحقيق ا`هداف ا~ددة ف تلك ا;عايير.
استخدام ا`هداف لتقوي ما إذا كان قد ت اjصول على ما يكفي من أدلة ا;راجعة ا;ناسبة )راجع :الفقرة )٢١ب((
أ.٧٣

يتعي على ا;راجع استخدام ا`هداف لتقوي ما إذا كان قد ت اjصول على ما يكفي من أدلة ا;راجعة ا;ناسبة ف سياق ا`هداف
العامة للمراجع .وإذا خلص ا;راجع إلى أن أدلة ا;راجعة غير كافية وغير مناسبة ,فقد يﱠتبع عندئذ منهجًا أو أكثر من ا;ناهج ا±تية
للوفاء dتطلب الفقرة ) ٢١ب(:
•

تقوي ما إذا كانت أدلة مراجعة أخرى ذات صلة قد ت ,أو سيتم ,اjصول عليها نتيجة لbلتزام dعايير ا;راجعة ا`خرى; أو

•

توسيع العمل ا;نفذ ف تطبيق متطلب واحد أو أكثر; أو

•

تنفيذ إجراءات أخرى يرى ا;راجع أنها ضرورية ف هذه الظروف.

وعندما يكون من ا;توقع أن أيًا Æا ذكر أعbه لن يكون عمليًا أو لن يكون Æكنًا ف ظل الظروف القائمة ,فلن يكون ا;راجع قادرًا على
اjصول على ما يكفي من أدلة ا;راجعة ا;ناسبة ,ويكون مطالبًا dوجب معايير ا;راجعة بتحديد تأثير ذلك على تقريره أو على قدرته
على إáام اÇرتباط.

اÇلتزام با;تطلبات ذات الصلة
ا;تطلبات ذات الصلة )راجع :الفقرة (٢٢
أ.٧٤

ف بعض اjاÇت ,قد يكون معيار مراجعة معي )وبالتالي جميع متطلباته( غير ذي صلة ف ظل الظروف القائمة .فعلى سبيل ا;ثال,
إذا لم تكن لدى ا;نشأة وظيفة مراجعة داخلية ,فلن يكون `ي Æا ورد ف معيار ا;راجعة ) ٢٦(٦١٠صلة با;نشأة.

أ.٧٥

قد تكون هناك متطلبات مشروطة ضمن معيار مراجعة ذي صلة .ويكون مثل هذا ا;تطلب ذا صلة عندما تنطبق الظروف ا;تصورة ف
ا;تطلب وعندما يتحقق الشرط .وبصفة عامة ,فإن الطابع الشرطي للمتطلب قد يكون صريحًا أو ضمنيًا ,فعلى سبيل ا;ثال:
•

متطلب تعديل رأي ا;راجع إذا كان هناك تقييد للنطاقّß ٢٧ثل متطلبًا مشروطًا بشكل صريح.

•

متطلب إبbغ ا;كلفي باjوكمة بأوجه القصور ا;همة ف الرقابة الداخلية ا~ددة أثناء ا;راجعة ٢٨,والذي يعتمد على وجود
أوجه قصور مهمة ت {ديدها ,ومتطلب اjصول على ما يكفي من أدلة ا;راجعة ا;ناسبة فيما يتعلق بالعرض واÉفصاح عن
ا;علومات القطاعية وفقًا Éطار التقرير ا;الي ا;نطبق ٢٩,والذي يعتمد على مطالبة اÉطار dثل هذا اÉفصاح أو سماحه به,
ßثbن متطلبي مشروطي بشكل ضمني.

وف بعض اjاÇت ,قد يعبّر عن ا;تطلب على أنه مشروط بناًء على ا`نظمة أو اللوائح ا;نطبقة .فعلى سبيل ا;ثال ,قد يكون ا;راجع
مطالبًا باÇنسحاب من ارتباط ا;راجعة ,عندما يكون اÇنسحاب Æكنًا ف ظل ا`نظمة أو اللوائح ا;نطبقة ,أو قد يكون ا;راجع مطالبًا

٢٦
٢٧
٢٨
٢٩

معيار ا.راجعة )" (٦١٠استخدام عمل ا.راجعي الداخليي" ,الفقرة ٢
معيار ا.راجعة )" ,(٧٠٥التعديcت على الرأي ف تقرير ا.راجع ا.ستقل" ,الفقرة ١٣
معيار ا.راجعة )" (٢٦٥إبcغ أوجه القصور ف الرقابة الداخلية للمكلفي باوكمة واUدارة" ,الفقرة ٩
معيار ا.راجعة )" (٥٠١أدلة ا.راجعة  -اعتبارات محددة لبنود مختارة" ,الفقرة ١٣
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٧٧

ا"هداف العامة للمراجع ا0ستقل والقيام با0راجعة ,وفقًا للمعايير
الدولية للمراجعة ا0عتمدة ف ا0ملكة العربية السعودية

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٢٠٠
بعمل شيء ما ,ما لم يكن محظورًا dوجب ا`نظمة أو اللوائح .واعتمادًا على اÉقليم ,فإن السماح أو ا;نع النظامي أو التنظيمي قد
يكون صريحًا أو ضمنيًا.
اûروج عن متطلب )راجع :الفقرة (٢٣
أ .٧٦يحدد معيار ا;راجعة ) (٢٣٠متطلبات التوثيق ف الظروف اÇستثنائية التي يخرج فيها ا;راجع عن متطلب ذي صلة ٣٠.و Çتدعو معايير
ا;راجعة إلى اÇلتزام dتطلب غير ذي صلة بظروف ا;راجعة.
الفشل ف {قيق الهدف )راجع :الفقرة (٢٤
أ.٧٧

أ.٧٨

٣٠

يعد {ديد ما إذا كان هدف ما قد ت {قيقه أمرًا خاضعّا للحكم ا;هني للمراجع .ويأخذ ذلك اjكم ف اjسبان نتائج إجراءات
ا;راجعة التي ت تنفيذها لتحقيق اÇلتزام dتطلبات معايير ا;راجعة ,وتقوي ا;راجع ;ا إذا كان قد ت اjصول على ما يكفي من أدلة
ا;راجعة ا;ناسبة ,وما إذا كان يتعي بذل ا;زيد من اöهد ,ف ظل الظروف اûاصة با;راجعة ,لتحقيق ا`هداف ا;نصوص عليها ف
معايير ا;راجعة .وعليه ,تشمل الظروف التي قد تؤدي إلى الفشل ف {قيق الهدف تلك التي:
•

áنع ا;راجع من اÇلتزام dتطلبات معايير ا;راجعة ذات الصلة.

•

تنتج عنها صعوبة أو عدم إمكانية تنفيذ ا;راجع Éجراءات ا;راجعة اÉضافية أو حصوله على ا;زيد من أدلة ا;راجعة التي يرى
أنها ضرورية من خbل استخدام ا`هداف وفقًا للفقرة  ,٢١على سبيل ا;ثال بسبب وجود قصور ف أدلة ا;راجعة ا;تاحة.

يوفر توثيق أعمال ا;راجعة الذي يفي dتطلبات معيار ا;راجعة ) (٢٣٠ومتطلبات التوثيق ا~ددة ف معايير ا;راجعة ا`خرى ذات
الصلة دلي ً
 bعلى ا`ساس الذي يستند إليه ا;راجع ف استنتاجه حول {قيق ا`هداف العامة للمراجع .ورغم أنه ليس من الضروري
للمراجع توثيق {قيق كل هدف على حدة بشكل منفصل )كما ف قوائم التحقق على سبيل ا;ثال( ,فإن توثيق الفشل ف {قيق هدف ما
يساعد ا;راجع ف تقوي ما إذا كان مثل هذا الفشل قد حال دون {قيق ا`هداف العامة للمراجع.

معيار ا.راجعة ) ,(٢٣٠الفقرة ١٢
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٧٨

ا"هداف العامة للمراجع ا0ستقل والقيام با0راجعة ,وفقًا للمعايير
الدولية للمراجعة ا0عتمدة ف ا0ملكة العربية السعودية

ا"عيار الدولي للمراجعة ) :(٢١٠ا3تفاق على شروط ارتباطات ا"راجعة

اعتمدت الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي معيار ا;راجعة ) ,(٢١٠كما صدر من مجلس ا;عايير الدولية للمراجعة والتأكيد.

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٢١٠
ا"عيار الدولي للمراجعة )(٢١٠
ا3تفاق على شروط ارتباطات ا"راجعة
)يسري هذا ا;عيار على أعمال مراجعة القوائم ا;الية ا;رتبط عليها اعتبارًا من  ٢٠١٧/١/١أو بعد ذلك التاريخ(
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٨٠

اKتفاق على شروط ارتباطات ا;راجعة

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٢١٠

مقدمة
نطاق هذا ا"عيار
يتناول هذا ا;عيار الدولي للمراجعة مسؤوليات ا;راجع عند اKتفاق على شروط ارتباط ا;راجعة مع اÄدارة وا;كلفي باÅوكمة ,حسب
مقتضى اÅال .ويشمل ذلك التحقق من توفر شروط مسبقة معينة للمراجعة ,تقع ا;سؤولية عنها على عاتق اÄدارة وا;كلفي باÅوكمة,
حسب مقتضى اÅال .ويتناول معيار ا;راجعة ) ١(٢٢٠تلك اÑوانب اsاصة بقبول اKرتباط ,والتي تقع ف نطاق سيطرة ا;راجع.
)راجع :الفقرة أ(١

.١

تاريخ السريان
.٢

يسري هذا ا;عيار على أعمال مراجعة القوائم ا;الية ا;رتبط عليها اعتبارًا من  ٢٠١٧/١/١أو بعد ذلك التاريخ.

الهدف
هدف ا;راجع هو قبول ارتباط ا;راجعة أو اKستمرار فيه فقط عندما يتم اKتفاق على اqساس الذي سُينفذ بناًء عليه ,وذلك من
خâل:

.٣

)أ(

التحقق من توفر الشروط ا;سبقة للمراجعة;

)ب(

التأكد من وجود تفاهم مشترك بي ا;راجع ,من جانب ,واÄدارة وا;كلفي باÅوكمة ,حسب مقتضى اÅال ,من جانب آخر,
بخصوص شروط ارتباط ا;راجعة.

التعريفات
qغراض معايير ا;راجعة ,يكون للمصطلح اíتي ا;عنى ا;بي قرينه أدناه:

.٤

الشروط ا;سبقة للمراجعة :استخدام اÄدارة Äطار تقرير مالي مقبول ف إعداد القوائم ا;الية وموافقة اÄدارة وا;كلفي باÅوكمة,
حسب مقتضى اÅال ,على اKفتراض اqساس ٢الذي يتم على أساسه إجراء ا;راجعة.
qغراض هذا ا;عيارُ ,تقرأ اÄشارات إلى مصطلح "اÄدارة" فيما يلي على أنها "اÄدارة وا;كلفون باÅوكمة ,حسب مقتضى اÅال".

.٥
ا"تطلبات

الشروط ا"سبقة للمراجعة
.٦

حتى îكن للمراجع التأكد من توفر الشروط ا;سبقة للمراجعة ,يجب عليه القيام ïا يلي:
)أ(

vديد ما إذا كان إطار التقرير ا;الي الذي سيتم تطبيقه ف إعداد القوائم ا;الية مقبوً) ;Kراجع :الفقرات أ-٢أ(١٠

)ب(

اÅصول على موافقة اÄدارة بأنها تقر وتفهم مسؤوليتها عن اqمور اíتية) :راجع :الفقرات أ-١١أ ,١٤أ(٢١
)(١

إعداد القوائم ا;الية ,وفقًا Äطار التقرير ا;الي ا;نطبقï ,ا ف ذلك ,عند اKقتضاء ,عرضها العادل; )راجع :الفقرة
أ(١٥

)(٢

الرقابة الداخلية التي ترى اÄدارة أنها ضرورية للتمكي من إعداد قوائم مالية خالية من التحريف اÑوهري ,سواء
بسبب غش أو خطأ; )راجع :الفقرات أ–١٦أ(١٩

)(٣

١
٢

ôكي ا;راجع öا يلي:

معيار ا'راجعة )" (٢٢٠رقابة ا/ودة 'راجعة القوائم ا'الية"
معيار ا'راجعة " ٢٠٠ا7هداف العامة للمراجع ا'ستقل والقيام با'راجعة وفقًا للمعايير الدولية للمراجعة" ,الفقرة ١٣
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٨١

اKتفاق على شروط ارتباطات ا;راجعة

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٢١٠
أ.

الوصول إلى جميع ا;علومات التي تدرك اÄدارة أنها ذات صلة بإعداد القوائم ا;الية مثل السجâت والوثائق
واqمور اqخرى;

ب.

ا;علومات اÄضافية التي قد يطلبها ا;راجع من اÄدارة لغرض ا;راجعة;

ج.

الوصول غير ا;قيد إلى اqشخاص داخل ا;نشأة الذين يرى ا;راجع أنه من الضروري اÅصول منهم على أدلة
ا;راجعة.

القيود على النطاق قبل قبول ارتباط ا;راجعة
.٧

إذا فرضت اÄدارة أو ا;كلفون باÅوكمة قيدًا على نطاق عمل ا;راجع ف شروط ارتباط مراجعة مقترح بشكل يعتقد ا;راجع معه بأن
القيد سيؤدي إلى امتناعه عن إبداء رأيه ف القوائم ا;الية ,ف âيجوز للمراجع قبول مثل هذا اKرتباط ا;قيد كارتباط مراجعة ,ما لم
يكن مطالبًا بذلك ïوجب نظام أو Kئحة.

عوامل أخرى تؤثر ف قبول ارتباط ا;راجعة
.٨

ف حالة عدم توفر الشروط ا;سبقة للمراجعة ,فيجب على ا;راجع مناقشة اqمر مع اÄدارة .وما لم يكن ا;راجع ملزمًا ïوجب نظام أو
Kئحة على قبول اKرتباط ,ف âيجوز له قبول ارتباط ا;راجعة ا;قترح:
)أ(

إذا قرر ا;راجع أن إطار التقرير ا;الي الذي سُيطبق ف إعداد القوائم ا;الية غير مقبول ,باستثناء ما هو منصوص عليه ف
الفقرة  ;١٩أو

)ب(

إذا لم يتم اÅصول على ا;وافقة ا;شار إليها ف الفقرة )٦ب(.

ا3تفاق على شروط ارتباطات ا"راجعة
.٩

يجب على ا;راجع أن يتفق على شروط ارتباط ا;راجعة مع اÄدارة أو ا;كلفي باÅوكمة ,حسب مقتضى اÅال) .راجع :الفقرة أ(٢٢

.١٠

مع مراعاة الفقرة  ,١١يجب أن ُتسجل شروط ارتباط ا;راجعة ا;تفق عليها ف خطاب ارتباط أو ف شكل آخر مناسب من أشكال
اKتفاق ا;كتوب ,ويجب أن تتضمن) :راجع :الفقرات أ–٢٣أ(٢٧
)أ(

هدف ونطاق مراجعة القوائم ا;الية;

)ب(

مسؤوليات ا;راجع;

)ج(

مسؤوليات اÄدارة;

)د(

vديد إطار التقرير ا;الي ا;نطبق Äعداد القوائم ا;الية;

)ه(

اÄشارة إلى الشكل وا£توى ا;توقعي qي تقارير سيصدرها ا;راجع; )راجع :الفقرة أ(٢٤

)و(

تصريحًا بأنه قد توجد ظروف îكن أن يتغير فيها شكل ومحتوى التقرير.

.١١

ف شروط ارتباط ا;راجعة ,ا;شار إليها ف الفقرة  ,١٠ف âيلزم أن يقوم ا;راجع بتسجيلها ف اتفاق
إذا حدد نظام أو Kئحة بتفصيل كا ٍ
مكتوب ,باستثناء النص على أنه يجب تطبيق هذا النظام أو هذه الâئحة وأن اÄدارة تقر وتفهم مسؤولياتها ا;نصوص عليها ف الفقرة
)٦ب() .راجع :الفقرات أ ,٢٣أ ,٢٨أ(٢٩

.١٢

إذا حدد نظام أو Kئحة مسؤوليات لßدارة تشبه تلك ا;بينة ف الفقرة )٦ب( ,فقد يرى ا;راجع أن النظام أو الâئحة تتضمن ,بحسب
حكم ا;راجع ,مسؤوليات ذات تأثير öاثل لتلك ا;وضحة ف تلك الفقرة .وفيما يتعلق بهذه ا;سؤوليات ا;ماثلة ,فقد يستخدم ا;راجع
نص النظام أو الâئحة لوصف هذه ا;سؤوليات ف اتفاق مكتوب .وفيما يتعلق با;سؤوليات التي  Kينص عليها النظام أو الâئحة بحيث
تكون ذات تأثير öاثل ,فيجب أن يستخدم اKتفاق ا;كتوب الوصف الوارد ف الفقرة )٦ب() .راجع :الفقرة أ(٢٨
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٨٢

اKتفاق على شروط ارتباطات ا;راجعة

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٢١٠
عمليات ا"راجعة ا"تكررة
.١٣

ف عمليات ا;راجعة ا;تكررة ,يجب على ا;راجع تقييم ما إذا كانت الظروف تتطلب إعادة النظر ف شروط ارتباط ا;راجعة ,وما إذا
كانت هناك حاجة إلى تذكير ا;نشأة بالشروط القائمة Kرتباط ا;راجعة) .راجع :الفقرة أ(٣٠

قبول التغيير ف شروط ارتباط ا"راجعة
.١٤

 Kيجوز للمراجع أن يقبل بأي تغيير ف شروط ارتباط ا;راجعة ,ما لم توجد مبررات معقولة لذلك) .راجع :الفقرات أ–٣١أ(٣٣

.١٥

طلب من ا;راجع قبل إ©از ارتباط ا;راجعة تغيير اKرتباط إلى ارتباط يحمل مستوى أقل من التأكيد ,فيجب على ا;راجع vديد
إذا ُ
ما إذا كانت هناك مبررات معقولة للقيام بذلك) .راجع :الفقرتي أ ,٣٤أ(٣٥

.١٦

إذا تغيرت شروط ارتباط ا;راجعة ,فيجب أن يتفق ا;راجع واÄدارة على الشروط اÑديدة لâرتباط وتسجيلها ف خطاب ارتباط أو ف
شكل آخر مناسب من أشكال اKتفاق مكتوب.

.١٧

إذا لم يكن من ا;مكن للمراجع ا;وافقة على تغيير شروط ارتباط ا;راجعة ,ولم تسمح له اÄدارة باKستمرار ف ارتباط ا;راجعة اqصلي,
فيجب على ا;راجع:
)أ(

اKنسحاب من ارتباط ا;راجعة إذا كان ذلك öكنًا ïوجب اqنظمة أو اللوائح ا;نطبقة;

)ب(

vديد ما إذا كانت هناك أي التزامات ,سواًء أكانت تعاقدية أو غير ذلك ,تتطلب رفع تقرير عن هذه الظروف إلى أطراف
أخرى ,مثل ا;كلفي باÅوكمة أو ا;âك أو السلطات التنظيمية.

اعتبارات إضافية ف قبول ا3رتباطات

معايير التقرير ا;الي ا;ضاف إليها متطلبات نظام أو Kئحة
.١٨

إذا كانت معايير التقرير ا;الي الصادرة عن جهات معترف بها أو مصرح لها لوضع ا;عايير تكملها متطلبات نظام أو Kئحة ,فيجب على
ا;راجع vديد ما إذا كان هناك أي تعارض بي معايير التقرير ا;الي وتلك ا;تطلبات اÄضافية .وف حالة وجود مثل هذا التعارض,
يجب على ا;راجع أن يناقش مع اÄدارة طبيعة ا;تطلبات اÄضافية ,ويجب اKتفاق على ما إذا:
)أ(

كان من ا;مكن vقيق ا;تطلبات اÄضافية من خâل إفصاح إضاف ف القوائم ا;الية; أو

)ب(

كان من ا;مكن تعديل الوصف ا;عطى ف القوائم ا;الية Äطار التقرير ا;الي ا;نطبق.

وإذا لم يكن من ا;مكن اتخاذ أي من التصرفي ا;ذكورين أعâه ,فيجب على ا;راجع vديد ما إذا كان من الضروري تعديل رأيه وفقًا
;عيار ا;راجعة )) ٣.(٧٠٥راجع :الفقرة أ(٣٦

إطار التقرير ا;الي ا;فروض ïوجب نظام أو Kئحة  -أمور أخرى تؤثر ف قبول اKرتباط
.١٩

إذا ارتأى ا;راجع أن إطار التقرير ا;الي ا;فروض ïوجب نظام أو Kئحة لم يكن ليتم قبوله لو Kحقيقة أنه مفروض ïوجب نظام أو
Kئحة ,ف âيجوز للمراجع قبول ارتباط ا;راجعة إ Kف حال توفر الشروط اíتية) :راجع :الفقرة أ(٣٧
)أ(

موافقة اÄدارة على توفير إفصاحات إضافية ف القوائم ا;الية لتفادي أن تكون القوائم ا;الية مضللة;

)ب(

النص ف شروط ارتباط ا;راجعة على ما يلي:
)(١

٣
٤

أن تقرير ا;راجع عن القوائم ا;الية سيتضمن فقرة للفت اKنتباه ,لتوجيه عناية ا;ستخدمي إلى اÄفصاحات
اÄضافية ,وذلك وفقًا ;عيار ا;راجعة )٤;(٧٠٦

معيار ا'راجعة )" (٧٠٥التعديLت على الرأي ف تقرير ا'راجع ا'ستقل"
معيار ا'راجعة )" (٧٠٦فقرات لفت اVنتباه وفقرات أمور أخرى ف تقرير ا'راجع ا'ستقل"
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٨٣

اKتفاق على شروط ارتباطات ا;راجعة

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٢١٠
)(٢

.٢٠

أنه ما لم يكن ا;راجع مطالبًا ïوجب نظام أو Kئحة أن يبدي رأيه ف القوائم ا;الية باستخدام عبارات "تعبر بصورة
عادلة ,من جميع اÑوانب اÑوهرية" أو "تعطي صورة حقيقية وعادلة" وفقًا Äطار التقرير ا;الي ا;نطبق ,فإنه لن يتم
تضمي مثل هذه العبارات ف رأي ا;راجع ف القوائم ا;الية.

إذا كانت الشروط ا;بّينة ف الفقرة  ١٩غير متوفرة ,وكان ا;راجع مطالبًا ïوجب نظام أو Kئحة بتنفيذ ارتباط ا;راجعة ,فيجب على
ا;راجع:
)أ(

تقوي تأثير الطبيعة ا;ضللة للقوائم ا;الية على تقرير ا;راجع;

)ب(

تضمي إشارة مناسبة إلى هذا اqمر ف شروط ارتباط ا;راجعة.

تقرير ا;راجع ا;فروض ïوجب نظام أو Kئحة
.٢١

ف بعض اÅاKت ,قد يفرض نظام أو Kئحة للدولة ذات الصلة تنسيق تقرير ا;راجع أو صياغته بشكل أو محتوى يختلف اختâفًا كبيرًا
عن متطلبات معايير ا;راجعة .وف هذه الظروف ,يجب على ا;راجع تقوي:
)أ(
)ب(

ما إذا كان من ا£تمل أن ُيسيء ا;ستخدمون فهم التأكيد الذي ت التوصل إليه من مراجعة القوائم ا;الية ,وإذا كان اqمر
كذلك,
ما إذا كان تضمي تفسير إضاف ف تقرير ا;راجع îكن أن يخفف من سوء الفهم

ا£تمل٥.

وإذا استنتج ا;راجع أن التفسير اÄضاف ف تقرير ا;راجع لن يخفف من سوء الفهم ا£تمل ,ف âيجوز له قبول ارتباط ا;راجعة ,ما لم
يكن مطالبًا بذلك ïوجب نظام أو Kئحة .وُ Kيعد ارتباط ا;راجعة اُ;نّفذ وفقًا لهذا النظام أو هذه الâئحة مستوفيًا ;عايير ا;راجعة.
وعليه ,فإنه  Kيجوز للمراجع أن ُيضّمن ف تقريره أية إشارة إلى أن ا;راجعة قد ôت وفقًا للمعايير الدولية للمراجعة ا;عتمدة ف ا;ملكة
العربية السعودية) ٦.راجع :الفقرتي أ ,٣٨أ(٣٩
***
ا"واد التطبيقية وا"واد التفسيرية اIخرى
نطاق هذا ا"عيار )راجع :الفقرة (١
أ.١

î Kكن قبول ارتباطات التأكيد ,التي تتضمن ارتباطات ا;راجعة ,إ Kعندما يرى ا£اسب القانوني أن ا;تطلبات اqخâقية ذات الصلة
مثل اKستقâل والكفاءة ا;هنية سيتم الوفاء بها ,وعندما تتوفر ف اKرتباط خصائص معينة ٧.ويتناول معيار ا;راجعة ) (٢٢٠مسؤوليات
ا;راجع فيما يتعلق با;تطلبات اqخâقية ف سياق قبول ارتباط ا;راجعة ,طا;ا كانت ف نطاق سيطرة ا;راجع ٨.ويتناول هذا ا;عيار تلك
اqمور )أو الشروط ا;سبقة( التي تقع ف نطاق سيطرة ا;نشأة ,والتي من الضروري أن يتفق عليها ا;راجع وإدارة ا;نشأة.

الشروط ا"سبقة للمراجعة
إطار التقرير ا;الي )راجع :الفقرة ) ٦أ((
أ.٢

ا;ستهدفي٩.

من شروط قبول ارتباط التأكيد أن تكون الضوابط ا;شار إليها ف تعريف ارتباط التأكيد مناسبة ومتاحة للمستخدمي
والضوابط هي اqسس ا;رجعية التي ُتستخدم لتقوي أو قياس موضوع ماï ,ا فيها عند اKقتضاء ,اqسس ا;رجعية للعرض واÄفصاح.
وّôكن الضوابط ا;ناسبة من القياس أو التقوي ا;تسق بدرجة معقولة ;وضوع معي ف سياق اÅكم ا;هني .وqغراض معايير ا;راجعة,
فإن إطار التقرير ا;الي ا;نطبق يوفر الضوابط التي يستخدمها ا;راجع ;راجعة القوائم ا;اليةï ,ا ف ذلك العرض العادل عند

٥

معيار ا'راجعة )(٧٠٦
معيار ا'راجعة )" (٧٠٠تكوين الرأي والتقرير عن القوائم ا'الية" ,الفقرة ٤٣
ا_طار الدولي Vرتباطات التأكيد ,الفقرة ١٧

٨

معيار ا'راجعة ) ,(٢٢٠الفقرات ١١-٩
ا_طار الدولي Vرتباطات التأكيد ,الفقرة )١٧ب()(٢

٦
٧

٩
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٨٤

اKتفاق على شروط ارتباطات ا;راجعة

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٢١٠
اKقتضاء.
أ.٣

بدون وجود إطار مقبول للتقرير ا;الي ,لن يكون لدى اÄدارة أساس مناسب Äعداد القوائم ا;الية ,ولن يكون لدى ا;راجع ضوابط
مناسبة ;راجعة القوائم ا;الية .وف كثير من اÅاKتî ,كن للمراجع أن يفترض أن إطار التقرير ا;الي ا;نطبق مقبول ,كما هو موضح
ف الفقرتي أ ٨وأ.٩

vديد إمكانية قبول إطار التقرير ا;الي
أ.٤

تشمل العوامل ذات الصلة بتحديد ا;راجع Äمكانية قبول إطار التقرير ا;الي الذي سيتم تطبيقه ف إعداد القوائم ا;الية ما يلي:
•

طبيعة ا;نشأة )على سبيل ا;ثال ما إذا كانت منشأة ±ارية أو منشأة قطاع عام أو منظمة غير هادفة للربح(;

•

غرض القوائم ا;الية )على سبيل ا;ثال ما إذا كان قد ت إعدادها للوفاء باKحتياجات ا;شتركة من ا;علومات ا;الية لقطاع
عريض من ا;ستخدمي ,أو اKحتياجات من ا;علومات ا;الية ;ستخدمي محددين(;

•

طبيعة القوائم ا;الية )على سبيل ا;ثال ما إذا كانت القوائم ا;الية مجموعة كاملة من القوائم ا;الية أو قائمة مالية واحدة(;

•

ما إذا كان هناك نظام أو Kئحة تفرض إطار التقرير ا;الي ا;نطبق.

أ.٥

 Kيكون العديد من مستخدمي القوائم ا;الية ف وضع يسمح لهم با;طالبة بقوائم مالية مصممة لتلبية احتياجاتهم اsاصة من
ا;علومات .وعلى الرغم من عدم إمكانية توفير جميع ا;علومات التي vتاج إليها كل فئة معينة من ا;ستخدمي ,إ Kأن هناك احتياجات
عامة من ا;علومات ا;الية لقطاع عريض من ا;ستخدمي .وُيشار إلى القوائم ا;الية ا;عّدة وفقًا Äطار تقرير مالي مصمم لتلبية
اKحتياجات ا;شتركة من ا;علومات ا;الية لقطاع عريض من ا;ستخدمي بلفظ القوائم ا;الية ذات الغرض العام.

أ.٦

ف بعض اÅاKتُ ,تعّد القوائم ا;الية وفقًا Äطار تقرير مالي مصمم لتلبية احتياجات مستخدمي معيني من ا;علومات ا;الية .وُيشار
إلى مثل هذه القوائم ا;الية بلفظ القوائم ا;الية ذات الغرض اsاص .وvدد ا;علومات ا;الية التي يحتاج إليها ا;ستخدمون ا;ستهدفون
إطار التقرير ا;الي ا;نطبق ف هذه الظروف .ويناقش معيار ا;راجعة ) (٨٠٠إمكانية قبول أطر التقرير ا;الي ا;صممة لتلبية احتياجات
مستخدمي معيني من ا;علومات ا;الية١٠ .

أ.٧

قد تظهر أوجه قصور ف إطار التقرير ا;الي ا;نطبق ,تشير إلى أن اÄطار غير مقبول ,وذلك بعد قبول ارتباط ا;راجعة .وعندما يكون
استخدام ذلك اÄطار مفروضًا ïوجب نظام أو Kئحة ,تنطبق ا;تطلبات الواردة ف الفقرتي  ١٩و .٢٠وعندما  Kيكون استخدام هذا
اÄطار مفروضًا ïوجب نظام أو Kئحة ,فقد تقرر اÄدارة اعتماد إطار آخر îكن قبوله .وعند قيام اÄدارة بذلك ,فوفقُا ;تطلبات
الفقرة  ,١٦يتم اKتفاق على شروط جديدة Kرتباط ا;راجعة تعكس التغيير ف اÄطار ,إذ لم َتُعد الشروط ا;تفق عليها سابقًا دقيقة.

اqطر ذات الغرض العام
أ.٨

١٠

 Kيوجد ف الوقت الراهن أساس موضوعي وملزم متعارف عليه عا;يًا للحكم على إمكانية قبول اqطر ذات الغرض العام .وف ظل
غياب مثل هذا اqساس ,فإنه ُيفترض أن تكون معايير التقرير ا;الي التي تقّرها اÑهات ا;عترف بها وا;صرح لها بإصدار ا;عايير التي
سيتم استخدامها من قبل أنواع معينة من ا;نشآت مقبولة Äعداد القوائم ا;الية ذات الغرض العام التي تعدها هذه ا;نشآت ,بشرط أن
تتبع جهات وضع ا;عايير آلية منظمة وشفافة تنطوي على النقاش واqخذ ف اÅسبان وجهات نظر قطاع عريض من أصحاب ا;صالح.
ومن أمثلة هذه ا;عايير اsاصة بالتقرير ا;الي ما يلي:
•

ا;عايير الدولية للتقرير ا;الي الصادرة عن مجلس ا;عايير الدولية للمحاسبة وا;عتمدة ف ا;ملكة العربية السعودية;

•

ا;عايير الدولية للمحاسبة ف القطاع العام ,الصادرة عن مجلس ا;عايير الدولية للمحاسبة ف القطاع العام;

•

ا;بادئ ا£اسبية الصادرة عن جهات معترف بها أو مصرح لها بوضع ا;عايير ف دولة معينة ,بشرط أن تتبع هذه اÑهات آلية
منظمة وشفافة تنطوي على ا;ناقشة واqخذ ف اÅسبان وجهات نظر قطاع عريض من أصحاب ا;صالح.

معيار ا'راجعة )" (٨٠٠اعتبارات خاصة  -عمليات مراجعة القوائم ا'الية ا'عدة وفقًا 7طر ذات غرض خاص" ,الفقرة ٨
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اKتفاق على شروط ارتباطات ا;راجعة

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٢١٠
وغالبًا ما vﱠدد معايير التقرير ا;الي هذه على أنها هي إطار التقرير ا;الي ا;نطبق ف النظام أو الâئحة التي vكم إعداد القوائم
ا;الية ذات الغرض العام.
طر التقرير ا;الي ا;فروضة ïوجب نظام أو Kئحة
ُأ ُ
وفقًا للفقرة ) ٦أ( ,فإن ا;راجع مطالب بتحديد ما إذا كان إطار التقرير ا;الي الذي سيطبق ف إعداد القوائم ا;الية مقبوً .Kوف بعض
الدول ,قد يفرض نظام أو Kئحة إطار التقرير ا;الي الذي سيتم استخدامه ف إعداد القوائم ا;الية ذات الغرض العام qنواع معينة من
ا;نشآت .وف حالة عدم وجود ما يدل على نقيض ذلكُ ,يفترض أن يكون أي إطار تقرير مالي من هذا القبيل مقبوًÄ Kعداد القوائم
ا;الية ذات الغرض العام بواسطة هذه ا;نشآت .وف اÅالة التي يكون فيها اÄطار غير مقبول ,تنطبق الفقرتان  ١٩و.٢٠

أ.٩

الدول التي  Kتوجد بها جهات لوضع ا;عايير أو أطر مفروضة للتقرير ا;الي
أ.١٠

جل ا;نشأة أو تعمل ف دولة ليست فيها جهات معترف بها أو مصرح لها بوضع ا;عايير ,أو عندما  Kيكون استخدام إطار
عندما تس ﱠ
التقرير ا;الي مفروضًا ïوجب نظام أو Kئحة ,فإن اÄدارة vدد إطار التقرير ا;الي الذي سيطبق ف إعداد القوائم ا;الية .ويشتمل
ا;لحق الثاني على إرشادات لتحديد إمكانية قبول أطر التقرير ا;الي ف مثل هذه الظروف.

اKتفاق على مسؤوليات اÄدارة )راجع :الفقرة ) ٦ب((
أ.١١

ض أساس بأن اÄدارة قد أقرت بتحمل ا;سؤوليات ا;بينة ف الفقرة )٦ب(
يتم إجراء ا;راجعة وفقًا ;عايير ا;راجعة على افترا ٍ
وفهمتها ١١.وف دول معينة ,قد vﱠدد هذه ا;سؤوليات ف نظام أو Kئحة .وف دول أخرى ,قد يوجد تعريف نظامي أو تنظيمي بسيط ,أو
 Kيوجد أي تعريف على اÄطâق ,لهذه ا;سؤوليات .و Kتلغي معايير ا;راجعة النظام أو الâئحة ف مثل هذه اqمور .ومع ذلك ,يتطلب
مفهوم ا;راجعة ا;ستقلة أ Kينطوي دور ا;راجع على vمل ا;سؤولية عن إعداد القوائم ا;الية ,أو عن الرقابة الداخلية للمنشأة,
ويتطلب أن يكون لدى ا;راجع توقع معقول بشأن اÅصول على ا;علومات الضرورية للمراجعة )ïا ف ذلك ا;علومات التي يتم اÅصول
عليها من خارج دفتر اqستاذ العام وا;ساعد( إلى اÅد الذي تكون فيه اÄدارة قادرة على توفيرها أو تدبيرها .وبناًء على ذلك ,فإن
ذلك اKفتراض يعد أساسًا Äجراء مراجعة مستقلة .وتفاديًا لسوء الفهم ,يتم التوصل إلى اتفاق مع اÄدارة بأنها تقر بتحمل مثل هذه
ا;سؤوليات وأنها تفهمها كجزء من اKتفاق على شروط ارتباط ا;راجعة الواردة ف الفقرات  ١٢–٩وتسجيلها.

أ .١٢تتنوع الطرق التي يتم بها تقاسم ا;سؤوليات عن التقرير ا;الي بي اÄدارة وا;كلفي باÅوكمة حسب موارد ا;نشأة وهيكلها وأي نظام أو
Kئحة ذات صلة ,وأدوار كل من اÄدارة وا;كلفي باÅوكمة داخل ا;نشأة .ففي معظم اÅاKت ,تكون اÄدارة هي ا;سؤولة عن التنفيذ,
بينما يشرف ا;كلفون باÅوكمة على اÄدارة .وف بعض اÅاKت ,يكون للمكلفي باÅوكمة ,أو يتحمل ا;كلفون باÅوكمة ,مسؤولية
اعتماد القوائم ا;الية أو متابعة نظام الرقابة الداخلية للمنشأة ذي الصلة بالتقرير ا;الي .وف ا;نشآت اqكبر أو ا;نشآت العامة ,قد
تتولى مجموعة فرعية من ا;كلفي باÅوكمة ,مثل Ñنة معنية با;راجعة ,مسؤوليات إشرافية معينة.
أ.١٣

يتطلب معيار ا;راجعة ) (٥٨٠أن يطلب ا;راجع من اÄدارة تقدي إفادات مكتوبة بأنها قد أوفت بجزء معي من مسؤولياتها ١٢.ولذلك,
فقد يكون من ا;ناسب جعل اÄدارة على دراية بأنه من ا;توقع اÅصول على مثل هذه اÄفادات ا;كتوبة ,جنبًا إلى جنب مع اÄفادات
ا;كتوبة التي تتطلبها معايير ا;راجعة اqخرى ,وعند اللزوم ,اÄفادات ا;كتوبة لدعم أدلة ا;راجعة اqخرى ذات الصلة بالقوائم ا;الية أو
بإقرار معي أو أكثر ف القوائم ا;الية.

أ .١٤ف حال عدم إقرار اÄدارة بتحمل مسؤولياتها ,أو عدم موافقتها على تقدي اÄفادات ا;كتوبة ,فلن يتمكن ا;راجع من اÅصول على ما
يكفي من أدلة ا;راجعة ا;ناسبة ١٣.وف مثل هذه الظروف ,فلن يكون من ا;ناسب للمراجع قبول ارتباط ا;راجعة ,ما لم يتطلب نظام أو
Kئحة من ا;راجع القيام بذلك .وف اÅاKت التي يكون ا;راجع مطالبًا فيها بقبول ارتباط ا;راجعة ,فقد يلزمه توضيح أهمية هذه
اqمور لßدارة وما يترتب عليها من آثار ف تقرير ا;راجع.

١١
١٢
١٣

معيار ا'راجعة ) ,(٢٠٠الفقرة أ٤
معيار ا'راجعة )" (٥٨٠ا_فادات ا'كتوبة" ,الفقرتان  ١٠و١١
معيار ا'راجعة ) ,(٥٨٠الفقرة أ٢٦
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ا"عيار الدولي للمراجعة )(٢١٠
إعداد القوائم ا;الية )راجع :الفقرة ) ٦ب( )((١
أ.١٥

تتضمن معظم أطر التقرير ا;الي متطلبات تتعلق بعرض القوائم ا;الية .وف مثل هذه اqطر ,فإن عملية إعداد القوائم ا;الية وفقًا Äطار
التقرير ا;الي تتضمن العرض .وف حالة إطار العرض العادل ,فإن أهمية هدف العرض العادل للتقرير تتمثل ف أن اKفتراض اqساس
ا;تفق عليه مع اÄدارة يتضمن إشارة خاصة إلى العرض العادل ,أو إلى مسؤولية ضمان أن تعطي القوائم ا;الية "صورة حقيقية وعادلة"
وفقًا Äطار التقرير ا;الي.

الرقابة الداخلية )راجع :الفقرة ) ٦ب( )((٢
أ.١٦

vافظ اÄدارة على الرقابة الداخلية التي ترى أنها ضرورية للتمكي من إعداد قوائم مالية خالية من التحريف اÑوهري ,سواء بسبب
غش أو خطأ .ونظرًا للقيود ا;âزمة للرقابة الداخلية ,فإنها ,ومهما بلغت فاعليتها ,لن توفر للمنشأة إ Kتأكيدًا معقوً Kعن vقيق
أهداف التقرير ا;الي للمنشأة١٤.

أ.١٧

 âلصون الرقابة الداخلية الâزمة Äعداد القوائم ا;الية بواسطة اÄدارة .وبناًء
 Kيعد القيام با;راجعة ا;ستقلة وفقًا ;عايير ا;راجعة بدي ً
عليه ,فإن ا;راجع مطالب باÅصول على موافقة اÄدارة بأنها تقر ïسؤوليتها عن الرقابة الداخلية وتفهمها .ومع ذلك ,فإن ا;وافقة
ا;طلوبة ïوجب الفقرة) ٦ب( ) K (٢تعني أن ا;راجع سيجد أن الرقابة الداخلية التي تصونها اÄدارة قد حققت الغرض منها أو أنها
ستكون خالية من أوجه القصور.

أ.١٨

على إدارة ا;نشأة vديد ماهية الرقابة الداخلية الâزمة للتمكن من إعداد القوائم ا;الية .ويشمل مصطلح "الرقابة الداخلية" مجموعة
كبيرة من اqنشطة ضمن مكونات îكن وصفها بأنها بيئة الرقابة; وآلية ا;نشأة لتقييم ا∏اطر; ونظام ا;علوماتï ,ا ف ذلك آليات
اqعمال ذات العâقة فيما يتصل بالتقرير ا;الي واKتصاKت; وأنشطة الرقابة; ومتابعة أدوات الرقابة .ومع ذلك ,فإن هذا التقسيم K
يعكس بالضرورة الكيفية التي îكن ;نشأة معينة أن تقوم بها بتصميم رقابتها الداخلية وتطبيقها وصونها ,أو الكيفية التي îكن أن
ي مكون معي من هذه ا;كونات ١٥.وتعكس الرقابة الداخلية اsاصة با;نشأة )على وجه اsصوص ,دفاترها وسجâتها
تصنف بها أ ّ
ظمها ا£اسبية( احتياجات اÄدارة ,ومدى تعقيد اqعمال ,وطبيعة ا∏اطر التي تتعرض لها ا;نشأة ,واqنظمة واللوائح
ا£اسبية ,أو ُن ُ
ذات الصلة.

أ .١٩ف بعض الدول ,قد يشير نظام أو Kئحة إلى مسؤولية اÄدارة عن مدى كفاية الدفاتر والسجâت ا£اسبية ,أو النظم ا£اسبية .وف
بعض اÅاKت ,قد تفترض ا;مارسة العامة وجود اختâف بي الدفاتر والسجâت ا£اسبية أو النظم ا£اسبية ,من جهة ,والرقابة
الداخلية أو أدوات الرقابة من جهة أخرى .وحيث إن الدفاتر والسجâت ا£اسبية أو النظم ا£اسبية ,هي جزء  Kيتجزأ من الرقابة
الداخلية على النحو ا;شار إليه ف الفقرة أ ,١٨ف âتوجد إشارة محددة إليها ف الفقرة ) ٦ب( ) (٢لوصف مسؤولية اÄدارة .وتفاديًا
لسوء الفهم ,قد يكون من ا;ناسب للمراجع أن يشرح لßدارة نطاق هذه ا;سؤولية.
ا;علومات اÄضافية )راجع :الفقرة ) ٦ب( ) (٣ب(
أ.٢٠

قد تتضمن ا;علومات اÄضافية التي قد يطلبها ا;راجع من اÄدارة لغرض ا;راجعة ,عند اKنطباق ,أمورًا تتعلق ïعلومات أخرى وفقًا
;عيار ا;راجعة ) .(٧٢٠وعندما يتوقع ا;راجع اÅصول على معلومات أخرى بعد تاريخ تقرير ا;راجع ,فإن شروط ارتباط ا;راجعة قد
تقر أيضًا ïسؤوليات ا;راجع ذات العâقة بتلك ا;علومات اqخرى ïا ف ذلك ,ف حالة اKنطباق ,التصرفات التي قد تكون مناسبة أو
ضرورية إذا استنتج ا;راجع وجود vريف جوهري ف ا;علومات اqخرى التي ت اÅصول عليها بعد تاريخ تقرير ا;راجع.

اKعتبارات ذات الصلة با;نشآت اqصغر )راجع :الفقرة ) ٦ب((
أ.٢١

١٤
١٥

يتمثل أحد أغراض اKتفاق على شروط ارتباط ا;راجعة ف تفادي سوء الفهم حول مسؤوليات كل من اÄدارة وا;راجع .فعلى سبيل
ا;ثال ,إذا ساعد طرف ثالث ف إعداد القوائم ا;الية ,فقد يكون من ا;فيد تذكير اÄدارة بأنها ا;سؤولة عن إعداد القوائم ا;الية وفقًا
Äطار التقرير ا;الي ا;نطبق.

معيار ا'راجعة )m" (٣١٥ديد مخاطر التحريف ا/وهري وتقييمها من خLل فهم ا'نشأة وبيئتها" ,فقرة أ٥٤
معيار ا'راجعة ) ,(٣١٥الفقرة أ ٥٩وا'لحق ا7ول
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اKتفاق على شروط ارتباطات ا;راجعة

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٢١٠

ا3تفاق على شروط ارتباطات ا"راجعة
اKتفاق على شروط ارتباط ا;راجعة )راجع :الفقرة (٩
أ.٢٢

تعتمد أدوار اÄدارة وا;كلفي باÅوكمة ف اKتفاق على شروط ارتباط ا;راجعة على هيكل اÅوكمة ف ا;نشأة والنظام أو الâئحة ذات
الصلة.

خطاب ارتباط ا;راجعة أو شكل آخر من أشكال اKتفاق ا;كتوب) ١٦راجع :الفقرتي (١١ ,١٠
أ .٢٣من مصلحة كل من ا;نشأة وا;راجع أن يقوم ا;راجع بإرسال خطاب ارتباط مراجعة قبل البدء ف ا;راجعة ,لتفادي أي سوء فهم فيما
ف ïوجب
يتعلق با;راجعة .غير أنه ف بعض الدول قد يكون هدف ونطاق ا;راجعة ومسؤوليات اÄدارة وا;راجع محددة بشكل كا ٍ
النظام ,أي إن النظام يحدد اqمور الوارد وصفها ف الفقرة  .١٠وعلى الرغم من أن الفقرة  ١١تسمح للمراجع ف هذه الظروف بأن
يدرج ف خطاب اKرتباط إشارة فقط إلى حقيقة أن النظام أو الâئحة ذات الصلة تنطبق على اKرتباط وأن اÄدارة تقر ïسؤولياتها
ا;نصوص عليها ف الفقرة )٦ب( وتفهمها ,فإن ا;راجع مع ذلك قد يرى أنه من ا;ناسب إدراج اqمور ا;وضحة ف الفقرة  ١٠ف خطاب
اKرتباط Äعâم اÄدارة بها.
شكل ومحتوى خطاب ارتباط ا;راجعة
أ.٢٤

قد يختلف شكل ومحتوى خطاب ارتباط ا;راجعة لكل منشأة .وقد تستند ا;علومات اُ;ضّمنة ف خطاب ارتباط ا;راجعة عن مسؤوليات
ا;راجع على معيار ا;راجعة ) ١٧.(٢٠٠وتتناول الفقرة )٦ب( والفقرة  ١٢من هذا ا;عيار وصف مسؤوليات اÄدارة .وباÄضافة إلى
تضمني اqمور التي تتطلبها الفقرة  ,١٠فقد يشير خطاب ارتباط ا;راجعة ,على سبيل ا;ثال ,إلى ما يلي:
•

توضيح لنطاق ا;راجعةï ,ا ف ذلك اÄشارة إلى اqنظمة واللوائح ومعايير ا;راجعة وا;تطلبات اqخâقية ا;نطبقة,
واÄصدارات اqخرى للهيئات ا;هنية التي يجب أن يلتزم بها ا;راجع.

•

شكل أي تبليغ آخر بنتائج ارتباط ا;راجعة.

•

متطلب أن يبلغ ا;راجع عن اqمور الرئيسة للمراجعة ف تقريره وفقًا ;عيار ا;راجعة رقم

•

حقيقة أنه بسبب القيود ا;âزمة للمراجعة ,باÄضافة إلى القيود ا;âزمة للرقابة الداخلية ,فإن ثمة خطر î Kكن تفاديه يتمثل
ف أن بعض التحريفات اÑوهرية قد  Kيتم اكتشافها ,حتى ولو ت التخطيط للمراجعة وتنفيذها على نحو سليم وفقًا ;عايير
ا;راجعة.

•

الترتيبات اsاصة بالتخطيط للمراجعة وتنفيذهاï ,ا ف ذلك تشكيل فريق اKرتباط.

•

توقع أن اÄدارة ستقدم إفادات مكتوبة )انظر أيضًا الفقرة أ.(١٣

•

توقع أن توفر اÄدارة الوصول إلى جميع ا;علومات التي تدرك اÄدارة أنها ذات صلة بإعداد القوائم ا;اليةï ,ا ف ذلك توقع أن
توفر اÄدارة الوصول إلى ا;علومات ذات الصلة باÄفصاحات.

•

موافقة اÄدارة على تزويد ا;راجع ïسودة القوائم ا;اليةï ,ا ف ذلك جميع ا;علومات ذات الصلة بإعدادها ,سواًء ت اÅصول
عليها من داخل أو خارج دفتر اqستاذ العام وا;ساعد )ïا ف ذلك جميع ا;علومات ذات الصلة بإعداد اÄفصاحات(,

)١٨.(٧٠١

١٩

وا;علومات اqخرى ,إن وجدت ,وف الوقت ا;ناسب ,للسماح للمراجع بإ©از ا;راجعة وفقًا للجدول الزمني ا;قترح.

١٦

ف الفقرات التالية ,أية إشارة إلى خطاب ارتباط مراجعة تؤخذ على أنها إشارة إلى خطاب ارتباط مراجعة أو أي شكل آخر مناسب من أشكال اVتفاق ا'كتوب.
معيار ا'راجعة ) ,(٢٠٠الفقرات ٩-٣
معيار ا'راجعة )" (٧٠١ا_بLغ عن ا7مور الرئيسة للمراجعة ف تقرير ا'راجع ا'ستقل"

١٩

اÇددة ف معيار ا'راجعة )" (٧٢٠مسؤوليات ا'راجع ذات العLقة با'علومات ا7خرى"

١٧
١٨
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•

موافقة اÄدارة على إبâغ ا;راجع باÅقائق التي îكن أن تؤثر على القوائم ا;الية ,والتي قد تصبح اÄدارة على دراية بها خâل
الفترة من تاريخ تقرير ا;راجع وحتى تاريخ إصدار القوائم ا;الية.

•

اqسس التي ت بناًء عليها احتساب أتعاب ا;راجعة وترتيبات الفوترة.

•

مطالبة اÄدارة بتأكيد استâمها sطاب ارتباط ا;راجعة وموافقتها على شروط اKرتباط ا;وضحة ف اsطاب.

أ.٢٥

عندما  Kيكون ا;راجع مطالبًا باÄبâغ عن اqمور الرئيسة للمراجعة ,فقد يكون من ا;فيد للمراجع أن يدرج ف شروط ارتباط ا;راجعة
إشارة إلى إمكانية اÄبâغ عن اqمور الرئيسة للمراجعة ف تقرير ا;راجع ,وف بعض الدول ,قد يكون من الضروري للمراجع أن يدرج
إشارة إلى مثل هذه اÄمكانية لâحتفاظ بالقدرة على القيام بهذا اÄبâغ.

أ.٢٦

عندما يكون ذلك مâئمًا ,قد يتضمن خطاب ارتباط ا;راجعة أيضًا النقاط التالية:
•

الترتيبات ا;تعلقة بإشراك مراجعي وخبراء آخرين ف بعض جوانب ا;راجعة.

•

الترتيبات ا;تعلقة بإشراك ا;راجعي الداخليي وموظفي ا;نشأة اíخرين.

•

الترتيبات التي سيتم القيام بها مع ا;راجع السابق ,إن وجد ,ف حالة إجراء مراجعة ;نشأة qول مرة.

•

إشارة إلى مسؤوليات ا;راجع ووصفهاï ,وجب اqنظمة أو اللوائح أو ا;تطلبات اqخâقية ذات الصلة ,التي تتناول التقرير
لسلطة معنية خارج ا;نشأة عن حاKت عدم اKلتزام باqنظمة أو اللوائح ,ا£دد حدوثها أو ا;شتبه ف حدوثها.

•

أي تقييد Kلتزام ا;راجع ,متى كان ذلك öكنًا.

•

اÄشارة إلى أي اتفاقيات أخرى بي ا;راجع وا;نشأة.

•

أي التزامات بتقدي أوراق عمل ا;راجعة qطراف أخرى.

ومرفق مثال sطاب ارتباط مراجعة ف ا;لحق اqول.
عمليات مراجعة مكّونات اºموعة*
أ .٢٧عندما يكون مراجع ا;نشأة اqم هو نفسه مراجع ;كّون من مكوناتها ,فإن القرار اsاص بإرسال خطاب ارتباط مراجعة منفصل لهذا
ا;كّون يتأثر بعدة عوامل من بينها ما يلي:
•

القائم بتعيي مراجع ا;كون;

•

ما إذا كان سيتم إصدار تقرير مراجعة منفصل للمكّون;

•

ا;تطلبات النظامية ا;تعلقة بتعيينات ا;راجعة;

•

نسبة مساهمة ا;نشأة اqم ف حقوق ملكية ا;كون;

•

مدى استقâل إدارة ا;كّون عن ا;نشأة اqم.

مسؤوليات اÄدارة ا;فروضة ïوجب نظام أو Kئحة )راجع :الفقرتي (١٢ ,١١
أ.٢٨

*

إذا استنتج ا;راجع ,ف ظل الظروف ا;بينة ف الفقرتي أ ٢٣وأ ,٢٩أنه ليس من الضروري تسجيل شروط معينة Kرتباط ا;راجعة ف
خطاب ارتباط ا;راجعة ,فإنه يظل مطالبًا ïوجب الفقرة  ١١بالسعى للحصول على اتفاق مكتوب من اÄدارة بأنها تقر بتحمل
ا;سؤوليات ا;بينة ف الفقرة )٦ب( وأنها تفهمها .ومع ذلك ,ووفقًا للفقرة  ,١٢فإن مثل هذا اKتفاق ا;كتوب قد يستخدم نصوص النظام

يُقصد Öكّون اáموعة كما ورد ف قائمة مصطلحات ا'راجعة :منشأة )أو نشاط àاري( تقوم إدارة اáموعة أو مكون اáموعة بإعداد ا'علومات ا'الية له ,والتي يجب
تضمينها ف القوائم ا'الية للمجموعة.
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أو الâئحة ,إذا كان مثل هذا النظام أو الâئحة يحدد مسؤوليات لßدارة ôاثل ف تأثيرها تلك ا;ذكورة ف الفقرة )٦ب( .وقد تقدم
مهنة ا£اسبة أو جهات وضع ا;عايير أو السلطات ا;نظمة qعمال ا;راجعة ف الدولة إرشادات لتحديد ما إذا كان الوصف الوارد ف
.â
النظام أو الâئحة öاث ً
اعتبارات خاصة ïنشآت القطاع العام
أ.٢٩

تأمر عادة اqنظمة أو اللوائح التي vكم عمليات مراجعة القطاع العام بتعيي مراجع ;نشآت القطاع العام ,وvدد عادًة مسؤوليات
وسلطات مراجع منشآت القطاع العامï ,ا ف ذلك سلطة الوصول إلى السجâت وغيرها من ا;علومات اsاصة با;نشأة .وعندما يحدد
ف شروط ارتباط ا;راجعة ,فقد يرى ا;راجع ف القطاع العام مع ذلك أنه من ا;فيد إصدار خطاب
النظام أو الâئحة بتفصيل كا ٍ
Kرتباط ا;راجعة بتفاصيل أوفى öا تسمح به الفقرة .١١

عمليات ا"راجعة ا"تكررة )راجع :الفقرة (١٣
أ.٣٠

قد يقرر ا;راجع عدم إرسال خطاب ارتباط مراجعة جديد ,أو أي اتفاقات مكتوبة أخرى عن كل فترة مراجعة .ومع ذلك ,فإن العوامل
اíتية قد ±عل من ا;ناسب إعادة النظر ف شروط ارتباط ا;راجعة ,أو تذكير ا;نشأة بالشروط ا;وجودة:
•

أي مؤشر على سوء فهم ا;نشأة لهدف ونطاق ا;راجعة.

•

أي شروط معدلة أو خاصة Kرتباط ا;راجعة.

•

تغيير حديث ف اÄدارة العليا.

•

تغيير مهم ف مâك ا;نشأة.

•

تغيير مهم ف طبيعة أو حجم أعمال ا;نشأة.

•

تغيير ف ا;تطلبات النظامية أو التنظيمية.

•

تغيير ف إطار التقرير ا;الي الذي ت اتباعه ف إعداد القوائم ا;الية.

•

تغيير ف متطلبات التقرير اqخرى.

قبول التغيير ف شروط ارتباط ا"راجعة
طلب تغيير شروط ارتباط ا;راجعة )راجع :الفقرة (١٤
أ.٣١

قد تطلب ا;نشأة من ا;راجع تغيير شروط ارتباط ا;راجعة بسبب تغير ف الظروف ا;ؤثرة ف اÅاجة إلى اsدمة ,أو بسبب سوء فهم
طلبت ابتداًء ,أو بسبب قيد على نطاق ارتباط ا;راجعة ,سواًء كان مفروضًا من قبل اÄدارة أو كان بسبب ظروف
لطبيعة ا;راجعة التي ُ
أخرى .ووفقًا ;ا تقتضيه الفقرة  ,١٤فإن ا;راجع ينظر ف التبرير ا;قدم لطلب التغيير ,وبصفة خاصة ف اíثار ا;ترتبة على تقييد
نطاق ارتباط ا;راجعة.

أ .٣٢قد ُيعد التغير ف الظروف التي تؤثر على احتياجات ا;نشأة أو حدوث سوء فهم لطبيعة اsدمة ا;طلوبة ابتداًء أساسًا منطقيًا لطلب
إدخال تغيير على ارتباط ا;راجعة.
أ .٣٣وعلى العكس من ذلك ,قد  Kيعد التغير معقوً Kإذا كان من الواضح أنه يتعلق ïعلومات غير صحيحة أو غير مكتملة أو غير مرضية
بأية طريقة أخرى .ولعل من أمثلة ذلك عدم قدرة ا;راجع على اÅصول على ما يكفي من أدلة ا;راجعة ا;ناسبة فيما يتعلق با;بالغ
مستحقة التحصيل ,وقيام ا;نشأة بطلب تغيير ارتباط ا;راجعة إلى ارتباط فحص لتفادي الرأي ا;تحفظ أو اKمتناع عن إبداء الرأي.
طلب التغيير إلى فحص أو خدمة ذات عâقة )راجع :الفقرة (١٥
أ.٣٤

قبل ا;وافقة على تغيير ارتباط ا;راجعة إلى فحص أو خدمة ذات عâقة ,قد يحتاج ا;راجع الذى ت تكليفه بأداء ا;راجعة وفقًا ;عايير
ا;راجعة إلى تقييم أي آثار قانونية أو تعاقدية للتغيير ,باÄضافة لæمور اqخرى ا;شار إليها ف الفقرات أ-٣١أ ٣٣أعâه.
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أ .٣٥إذا استنتج ا;راجع أن هناك مبررات منطقية لتغيير ارتباط ا;راجعة إلى فحص أو خدمة أخرى ذات عâقة ,فإن عمل ا;راجعة الذي ت
تنفيذه حتى تاريخ التغيير قد يكون ذا صلة باKرتباط الذي ت التغيير إليه; غير أن العمل ا;طلوب أداؤه والتقرير ا;طلوب إصداره
سيكون ذلك ا;ناسب لâرتباط ا;عدل .وحتى  Kيتم إرباك القارئ ,فإن التقرير ا;تعلق باsدمة ذات العâقة لن يتضمن اÄشارة إلى ما
يلي:
)أ(

ارتباط ا;راجعة ا;طلوب ابتداًء; أو

)ب(

أي إجراءات رïا يكون قد ت تنفيذها ف ارتباط ا;راجعة ا;طلوب ابتداًء ,إ Kعندما يتم تغيير ارتباط ا;راجعة إلى ارتباط
لتطبيق إجراءات متفق عليها فعندئٍذ تكون اÄشارة إلى اÄجراءات ا;نفذة جزءًا عاديًا من التقرير.

اعتبارات إضافية ف قبول ا3رتباطات
معايير التقرير ا;الي ا;ضاف إليها متطلبات نظام أو Kئحة )راجع :الفقرة (١٨
أ.٣٦

ف بعض الدول ,قد تضيف اqنظمة أو اللوائح متطلبات إضافية ذات عâقة بإعداد القوائم ا;الية إلى معايير التقرير ا;الي الصادرة
عن جهات معترف بها أو مصرح لها بإعداد ا;عايير .وف تلك الدول ,يشمل إطار التقرير ا;الي ا;نطبق qغراض تطبيق معايير ا;راجعة
ك ً
 âمن إطار التقرير ا;الي ا£دد وا;تطلبات اÄضافية شريطة عدم تعارضها مع هذا اÄطار ا£دد .وقد يكون هذا هو اÅال ,على
سبيل ا;ثال ,عندما يحدد نظام أو Kئحة إفصاحات معينة ,باÄضافة إلى تلك ا;طلوبة ïوجب معايير التقرير ا;الي ,أو عند تضييق
نطاق اKختيارات ا;قبولة التي îكن تطبيقها ف نطاق معايير التقرير ا;الي٢٠.

إطار التقرير ا;الي ا;فروض ïوجب نظام أو Kئحة  -أمور أخرى تؤثر ف قبول اKرتباط )راجع :الفقرة (١٩
أ.٣٧

قد يفرض نظام أو Kئحة أن ُتستخَدم ف صياغة رأي ا;راجع عبارات "تعرض بشكل عادل ,من جميع اÑوانب اÑوهرية" أو "تعطي
صورة حقيقية وعادلة" ف حالة استنتاج ا;راجع أن إطار التقرير ا;الي ا;نطبق ا;فروض ïوجب نظام أو Kئحة لم يكن ليتم قبوله لوK
فرضه ïوجب النظام أو الâئحة .وف هذه اÅالة ,تختلف ا;صطلحات ا£ددة لصياغة تقرير ا;راجع بشكل كبير عن متطلبات معايير
ا;راجعة )انظر الفقرة .(٢١

تقرير ا;راجع ا;فروض ïوجب نظام أو Kئحة )راجع :الفقرة (٢١
أ.٣٨

 Kتسمح معايير ا;راجعة للمراجع أن يفيد بأنه ملتزم ïعايير ا;راجعة ما لم يكن قد التزم بجميع معايير ا;راجعة ذات الصلة
با;راجعة ٢١.وعندما يفرض نظام أو Kئحة تنسيق تقرير ا;راجع أو صياغته بشكل أو محتوى يختلف اختâفًا كبيرًا عن متطلبات معايير
ا;راجعة ,ويستنتج ا;راجع أن التفسير اÄضاف ف تقريره لن يخفف من سوء الفهم ا£تمل ,فقد ينظر ا;راجع ف تضمي عبارة ف
جع ا;راجع على تطبيق معايير ا;راجعةï ,ا ف ذلك
التقرير تفيد بأن ا;راجعة لم يتم القيام بها وفقًا ;عايير ا;راجعة .ومع ذلكُ ,يش ﱠ
تلك ا;عايير التي تتناول تقرير ا;راجع ,إلى أقصى مدى öكن عمليًا ,على الرغم من أنه غير مسموح له باÄشارة إلى أن ا;راجعة قد
ت القيام بها وفقًا ;عايير ا;راجعة.

اعتبارات خاصة ïنشآت القطاع العام
أ.٣٩

٢٠
٢١

ف القطاع العام ,قد توجد متطلبات خاصة ضمن النظام الذي يحكم التكليف الرسمي الصادر للمراجعة; فعلى سبيل ا;ثال ,قد يكون
ا;راجع مطالبًا بتقدي تقريره مباشرًة إلى وزير أو إلى سلطة إصدار اqنظمة أو اÑمهور إذا كانت ا;نشأة تسعى إلى تقييد نطاق
ا;راجعة.

ف.
تتضمن الفقرة  ١٥من معيار ا'راجعة ) (٧٠٠متطلبًا يتعلق بتقوي ما إذا كانت القوائم ا'الية تشير إلى إطار التقرير ا'الي ا'نطبق أو تصفه بشكل كا ٍ
معيار ا'راجعة ) ,(٢٠٠الفقرة ٢٠

ترجمة الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي

٩١

اKتفاق على شروط ارتباطات ا;راجعة

معيار ا"راجعة )(٢١٠
ا"لحق اIول
)راجع :الفقرات أ–٢٤أ(٢٦
مثال _طاب ارتباط مراجعة
فيما يلي مثال sطاب ارتباط ;راجعة قوائم مالية ذات غرض عام معﱠدة وفقًا للمعايير الدولية للتقرير ا;الي ا;عتمدة ف ا;ملكة العربية السعودية.
وهذا اsطاب ليس ملزمًا ,وإ¿ا ا;قصود أن يكون ¿وذجًا إرشاديًا قد يتم استخدامه جنبًا إلى جنب مع اKعتبارات الواردة ف هذا ا;عيار.
وسيكون من الâزم تعديل هذا اsطاب وفقًا للمتطلبات والظروف الفردية .وقد ôت صياغته لßشارة إلى مراجعة قوائم مالية عن فترة تقرير
واحدة ,وقد يحتاج إلى تكييفه إذا كان من ا;قصود أو من ا;توقع تطبيقه على عمليات مراجعة متكررة )انظر الفقرة  .(١٣وقد يكون من ا;ناسب
اÅصول على مشورة قانونية لتحديد مناسبة أي خطاب مقترح.
***
جه اsطاب إلى öثل اÄدارة ا;عني أو ا;كلفي باÅوكمة ف الشركة
ُيو ﱠ

)س(١:

]هدف ونطاق ا;راجعة[
لقد طلبتم ٢أن نقوم ïراجعة القوائم ا;الية للشركة )س( ,والتي تشمل قائمة ا;ركز ا;الي كما ف  ٣١ديسمبر  ,٢٠×١وقائمة الدخل الشامل,
وقائمة التغييرات ف حقوق ا;لكية ,وقائمة التدفقات النقدية عن السنة ا;نتهية ف ذك التاريخ ,واÄيضاحات ا;رفقة بالقوائم ا;الية ,والتي تشمل
ملخصًا بالسياسات ا£اسبية ا;همة .وُيسعدنا أن نؤكد لكم ïوجب خطابنا هذا قبولنا وفهمنا Kرتباط ا;راجعة ا;طلوب منا.
وتتمثل أهداف مراجعتنا ف الوصول إلى تأكيد معقول عّما إذا كانت القوائم ا;الية ككل تخلو من التحريف اÑوهري ,سواًء بسبب غش أو خطأ,
وف إصدار تقرير ا;راجع الذي يتضمن رأينا .والتأكيد ا;عقول هو مستوى عاٍل من التأكيد ,لكنه  Kيضمن أن ا;راجعة التي ت القيام بها وفقًا
للمعايير الدولية للمراجعة ا;عتمدة ف ا;ملكة العربية السعودية ستكشف دائمًا عن التحريف اÑوهري متى كان موجودًا .وîكن أن تنشأ
التحريفات عن غش أو خطأ ,وُتَعد التحريفات جوهرية إذا كان من ا;توقع بدرجة معقولة أن تؤثر ,منفردة أو ف مجملها ,على القرارات اKقتصادية
التي يتخذها ا;ستخدمون على أساس هذه القوائم ا;الية.
]مسؤوليات ا;راجع[
سوف نوم با;راجعة وفقًا للمعايير الدولية للمراجعة ا;عتمدة ف ا;ملكة العربية السعودية .وهذه ا;عايير تتطلب منا اKلتزام با;تطلبات اqخâقية.
وكجزء من ا;راجعة وفقًا للمعايير الدولية للمراجعة ا;عتمدة ف ا;ملكة العربية السعودية ,فإننا ¿ارس اÅكم ا;هني ,ونلتزم بنزعة الشك ا;هني
طوال عملية ا;راجعة .ونقوم أيضًا ïا يلي:
•

١

٢

vديد وتقييم مخاطر التحريف اÑوهري ف القوائم ا;الية ,سواًء بسبب غش أو خطأ ,وتصميم وتنفيذ إجراءات مراجعة تستجيب لتلك
ا∏اطر ,واÅصول على أدلة مراجعة كافية ومناسبة لتوفير أساس لرأينا .وُيعد خطر عدم اكتشاف التحريف اÑوهري النات عن غش
أعلى من اsطر النات عن خطأ ,نظرًا qن الغش قد ينطوي على تواطؤ أو تزوير أو إغفاKت متعمدة أو إفادات مضللة أو ±اوز للرقابة
الداخلية.

يكون mديد اèاطبي وا_شارات ف اëطاب وفقًا 'ا هو مناسب ف ظل ظروف اVرتباطÖ ,ا ف ذلك الدولة ذات الصلة .ومن ا'هم ا_شارة إلى ا7شخاص ا'عنيي  -انظر
الفقرة أ.٢٢
ف هذا اëطاب سيتم استخدام ا_شارة إلى الضمائر "أنتم" و"نحن" و"لنا" وألفاظ "ا_دارة" و"ا'كلفي باñوكمة" و"ا'راجع" أو سيتم تعديلها حسب مقتضى اñال تبعًا
للظروف.
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اKتفاق على شروط ارتباطات ا;راجعة

معيار ا"راجعة )(٢١٠
•

التوصل إلى فهم للرقابة الداخلية ذات الصلة با;راجعة من أجل تصميم إجراءات ا;راجعة ا;ناسبة ف ظل الظروف القائمة ,وليس لغرض
إبداء رأي ف فاعلية الرقابة الداخلية للمنشأة ٣.ومع ذلك ,فسنقوم بإبâغكم كتابة بشأن ما سنكتشفه خâل ا;راجعة من أوجه قصور
مهمة ف الرقابة الداخلية ذات الصلة ïراجعة القوائم ا;الية.

•

تقوي مدى مناسبة السياسات ا£اسبية ا;ستخدمة ومدى معقولية التقديرات ا£اسبية واÄفصاحات ا;تعلقة بها التي أعدتها اÄدارة.

•

التوصل إلى استنتاج بشأن مدى مناسبة استخدام اÄدارة qساس اKستمرارية ف ا£اسبة ,واستنادًا إلى أدلة ا;راجعة التي ت اÅصول
عليها ,ما إذا كان هناك عدم تأكد جوهري متعلق بأحداث أو ظروف قد تثير شكًا كبيرًا حول قدرة الشركة على البقاء كمنشأة مستمرة.
وإذا خلصنا إلى وجود عدم تأكد جوهري ,سنكون مطالبي بلفت اKنتباه ف تقريرنا إلى اÄفصاحات ذات العâقة الواردة ف القوائم ا;الية,
أو إذا كانت تلك اÄفصاحات غير كافية ,فسنكون مطالبي بتعديل رأينا .وتستند استنتاجاتنا إلى أدلة ا;راجعة التي يتم اÅصول عليها
حتى تاريخ تقرير ا;راجع .ومع ذلك ,فإن أحداثًا أو ظروفًا مستقبلية قد تتسبب ف توقف الشركة عن البقاء كمنشأة مستمرة.

•

تقوي العرض العام للقوائم ا;الية وهيكلها ومحتواهاï ,ا فيها اÄفصاحات ,وما إذا كانت القوائم ا;الية تعبر عن ا;عامâت واqحداث التي
ôثلها بطريقة vقق العرض العادل.

•

وبسبب القيود ا;âزمة للمراجع ,إضافة إلى القيود ا;âزمة للرقابة الداخلية ,فإنه يوجد خطر î Kكن تفاديه يتمثل ف أن بعض
التحريفات اÑوهرية قد  Kيتم اكتشافها ,حتى ولو ت التخطيط للمراجعة وتنفيذها بشكل سليم وفقًا ;عايير ا;راجعة.

]مسؤوليات اÄدارة وvديد إطار التقرير ا;الي ا;نطبق )qغراض هذا ا;ثالُ ,يفترض أن ا;راجع لم يقرر أن اqنظمة أو اللوائح تفرض تلك
ا;سؤوليات بالشكل الواجب .ولذلك ت استخدام التوصيفات الواردة ف الفقرة ) ٦ب( من هذا ا;عيار([.
سيتم إجراء مراجعتنا على أساس أن ]اKدارة وا;كلفي باÅوكمة ,حسب مقتضى اÅال[ ٤يقرون ويفهمون أنهم يتحملون ا;سؤولية عّما يلي:
السعودية; ٥

)أ(

اÄعداد والعرض العادل للقوائم ا;الية وفقًا للمعايير الدولية للتقرير ا;الي ا;عتمدة ف ا;ملكة العربية

)ب(

الرقابة الداخلية التي ترى ]اÄدارة[ أنها ضرورية للتمكي من إعداد قوائم مالية خالية من التحريف اÑوهري ,سواًء بسبب غش أو خطأ;

)ج(

ôكيننا öا يلي:

٦

)(١

الوصول إلى جميع ا;علومات التي تدرك اÄدارة أنها ذات صلة بإعداد القوائم ا;الية مثل السجâت والوثائق واqمور اqخرى;

)(٢

ا;علومات اÄضافية التي قد نطلبها من ]اÄدارة[ لغرض ا;راجعة;

)(٣

الوصول غير ا;قيد إلى اqشخاص داخل ا;نشأة الذين نرى أنه من الضروري اÅصول منهم على أدلة ا;راجعة.

وكجزء من آلية مراجعتنا ,سنطلب من ]اÄدارة وا;كلفي باÅوكمة ,حسب مقتضى اÅال[ تقدي مصادقة مكتوبة فيما يتعلق باÄفادات ا;قدمة لنا
فيما يتعلق با;راجعة.
ونتطلع إلى التعاون التام من جانب موظفي شركتكم أثناء ا;راجعة.
]معلومات أخرى ذات صلة[
]يتم إضافة أي معلومات أخرى ,مثل الترتيبات ا;تعلقة باqتعاب والفواتير وأي شروط أخرى خاصة ,عند اKقتضاء[.
]التقرير[
٣

٤
٥
٦

يتم تعديل هذه ا/ملة ,حسب مقتضى اñال ,ف الظروف التي يكون ا'راجع فيها مسؤوً Vأيضًا عن إصدار رأي ف فاعلية الرقابة الداخلية بالتزامن مع مراجعة القوائم
ا'الية.
يتم استخدام ا'صطلح ا'ناسب تبعًا للظروف.
وفقًا للعرف السائد ف ا'ملكة فإن عبارة "إعداد القوائم ا'الية التي تعطي صورة حقيقية وعادلة  V "...تستخدم ف ا'ملكة.
انظر الفقرة أ ٢٤لLطLع على أمثلة لúمور ا7خرى ذات العLقة Öسؤوليات ا_دارة التي قد يتم تضمينها.
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اKتفاق على شروط ارتباطات ا;راجعة

معيار ا"راجعة )(٢١٠

]يتم إضافة إشارة مناسبة للشكل وا£توى ا;توقعي لتقرير ا;راجعï ,ا ف ذلك التقرير عن ا;علومات اqخرى وفقًا ;عيار ا;راجعة ),(٧٢٠
ف حالة اKنطباق[
وقد يلزم تعديل شكل ومحتوى تقريرنا ف ضوء نتائج مراجعتنا.
نرجو التفضل بتوقيع النسخة ا;رفقة من هذا اsطاب وإعادة إرسالها إليناï ,ا يفيد علمكم بترتيبات مراجعتنا للقوائم ا;الية ïا ف ذلك
مسؤوليات كل منا ,وموافقتكم عليها.
]اسم ا;كتب[
أقر بالعلم والقبول بالنيابة عن الشركة )س(
)التوقيع(
......................
اKسم والوظيفة
التاريخ
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اKتفاق على شروط ارتباطات ا;راجعة

معيار ا"راجعة )(٢١٠
ا"لحق الثاني
)راجع :الفقرة أ(١٠
aديد إمكانية قبول اIطر ذات الغرض العام
طر تقرير مالي مفروضة lوجب نظام أو 3ئحة
الدول التي  3توجد بها جهات معترف بها أو مصرح لها بوضع ا"عايير ,أو  3توجد بها ُأ ُ
.١

جل ا;نشأة أو تعمل ف دولة ليست فيها جهات معترف بها أو مصرح لها
وفقًا ;ا ت توضيحه ف الفقرة أ ١٠من هذا ا;عيار ,فعندما ُتس ﱠ
بوضع ا;عايير ,أو عندما  Kيكون استخدام إطار التقرير ا;الي مفروضًا ïوجب نظام أو Kئحة ,تقوم اÄدارة بتحديد إطار التقرير ا;الي
ا;نطبق .وعادًة ما تعتمد ا;مارسة ف هذه الدول على استخدام معايير التقرير ا;الي التي تضعها إحدى اÑهات الوارد ذكرها ف
الفقرة أ ٨من هذا ا;عيار.

.٢

وف ا;قابل ,قد تكون هناك أعراف محاسبية مستقرة ف دولة معينة ومتعارف عليها على أنها إطار التقرير ا;الي للقوائم ا;الية ذات
الغرض العام التي تعدها منشآت معينة تعمل ف تلك الدولة .وعندما يتم اتباع هذا اÄطار ,فإن ا;راجع يكون مطالبًا ïوجب الفقرة ٦
)أ( من هذا ا;عيار بتحديد ما إذا كانت تلك اqعراف ا£اسبية îكن أن تشكل ف مجملها إطارًا مقبوً Kللتقرير ا;الي Äعداد القوائم
ا;الية ذات الغرض العام .وعندما تكون اqعراف ا£اسبية مستخدمة على نطاق واسع ف دولة معينة ,فرïا تكون مهنة ا£اسبة ف
تلك الدولة قد نظرت ف إمكانية قبول إطار التقرير ا;الي بالنيابة عن ا;راجعي .وبدً Kمن ذلك ,فقد يقوم ا;راجع باتخاذ هذا القرار
طر التقرير ا;الي ا;قبولة
عن طريق النظر فيما إذا كانت اqعراف ا£اسبية تتصف بتلك اsصائص التي تكون موجودة عادًة ف ُأ ُ
طر التقرير ا;الي ا;وجودة ,والذي ت اعتباره مقبوًK
)انظر الفقرة  ٣أدناه( ,أو عن طريق مقارنة اqعراف ا£اسبية ïتطلبات أحد ُأ ُ
)انظر الفقرة  ٤أدناه(.

.٣

تتصف عادًة أطر التقرير ا;الي ا;قبولة باsصائص التالية ,التي تؤدي إلى تقدي معلومات ف القوائم ا;الية تكون مفيدة للمستخدمي
ا;ستهدفي:

.٤

)أ(

ا;âءمة ,وتعني أن تكون ا;علومات الواردة ف القوائم ا;الية ذات صلة بطبيعة ا;نشأة وبالغرض من القوائم ا;الية .فعلى سبيل
ا;ثال ,ف حالة ا;نشآت التجارية التي ُتعد قوائم مالية ذات غرض عام ,يتم تقييم ا;âءمة من حيث ا;علومات الâزمة لتلبية
اKحتياجات ا;شتركة من ا;علومات ا;الية التي يحتاج إليها قطاع عريض من ا;ستخدمي عند اتخاذ القرارات اKقتصادية.
وعادًة ما يتم تلبية هذه اKحتياجات بعرض ا;ركز ا;الي واqداء ا;الي والتدفقات النقدية للمنشأة التجارية.

)ب(

اKكتمال ,وتعني أ Kيتم حذف معامâت وأحداث وأرصدة حسابات وإفصاحات ,قد تؤثر على اKستنتاجات التي تستند على
القوائم ا;الية.

)ج(

إمكانية اKعتماد على ا;علومات ,وتعني أّن ا;علومات ا;قدمة ف القوائم ا;الية:
)(١

تعكس ,عند اKقتضاء ,اÑوهر اKقتصادي لæحداث وا;عامâت ,وليس مجرد شكلها القانوني;

)(٢

تؤدي إلى التقوي والقياس والعرض واÄفصاح ا;تسق بدرجة معقولة ,عندما تستخدم ف ظروف öاثلة.

)د(

اÅيادية ,وتعني أن تكون ا;علومات التي توفرها القوائم ا;الية خالية من التحيز.

)ه(

القابلية للفهم ,وتعني أن تكون ا;علومات الواردة ف القوائم ا;الية واضحة وشاملة وغير قابلة لتفسيرات مختلفة بشكل
جوهري.

قد يقرر ا;راجع مقارنة اqعراف ا£اسبية ïتطلبات إطار تقرير مالي موجود يعتبره مقبوً .Kفعلى سبيل ا;ثال ,قد يقارن ا;راجع
اqعراف ا£اسبية با;عايير الدولية للتقرير ا;الي .و;راجعة منشأة صغيرة ,قد يقرر ا;راجع مقارنة اqعراف ا£اسبية بإطار تقرير
مالي ُمعد خصيصًا لهذه ا;نشآت من قبل جهات معترف بها أو مصرح لها بوضع ا;عايير .وعندما يقوم ا;راجع ïثل هذه ا;قارنة ,ويتم
vديد اختâفات ,فإن القرار بشأن ما إذا كانت اqعراف ا£اسبية ا;تبعة ف إعداد القوائم ا;الية تشكل إطار تقرير مالي مقبول ,يتم
أخذه ف ضوء النظر ف أسباب اKختâفات ,وما إذا كان تطبيق اqعراف ا£اسبية ,أو وصف إطار التقرير ا;الي ف القوائم ا;الية,
îكن أن يؤدي إلى قوائم مالية مضِللة.
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٩٥

اKتفاق على شروط ارتباطات ا;راجعة

معيار ا"راجعة )(٢١٠
.٥

ُ Kتعد مجموعة اqعراف ا£اسبية ا;وضوعة لتâئم تفضيâت فردية ,إطار تقرير مالي مقبوًÄ Kعداد القوائم ا;الية ذات الغرض
العام .وعلى نحو öاثل ,فإن إطار اKلتزام لن يكون إطارًا مقبوً Kللتقرير ا;الي ,ما لم يكن يحظى بقبول عام من جانب معّدي القوائم
ا;الية ومستخدميها ف الدول ا;عنية.
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٩٦

اKتفاق على شروط ارتباطات ا;راجعة

ا"عيار الدولي للمراجعة ) :(٢٢٠رقابة ا4ودة "راجعة القوائم ا"الية

اعتمدت الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي معيار ا;راجعة ) ,(٢٢٠كما صدر من مجلس ا;عايير الدولية للمراجعة والتأكيد ,مع اIخذ ف
اMعتبار متطلبات نطام الشركات ا;هنية ف ا;ملكة العربية السعودية ,والذي يُجيز تأسيس شركة مهنية تضامنية فقط.
وعليه ت تعديل تعريف مكتب ا;راجعة ليتفق مع اIنظمة ا;عمول بها ف ا;ملكة.

معيار ا'راجعة )(٢٢٠
ا"عيار الدولي للمراجعة )(٢٢٠
رقابة ا4ودة "راجعة القوائم ا"الية
)يسري هذا ا;عيار على أعمال مراجعة القوائم ا;الية ا;رتبط عليها اعتبارًا من  ٢٠١٧/١/١أو بعد ذلك التاريخ(
الفهرس

م ق دم ة

الفقرة

نطاق هذا ا;عيار ...................................................................................................................

١

نظام رقابة اgودة ودور فرق اMرتباط .............................................................................................

٤-٢

تاريخ السريان.......................................................................................................................

٥

الهدف .............................................................................................................................

٦

التعريفات ..........................................................................................................................

٧

ا"تطلبات
مسؤوليات القيادة عن جودة عمليات ا;راجعة .....................................................................................

٨

ا;تطلبات اIخ|قية ذات الصلة ...................................................................................................

١١-٩

قبول الع|قات مع العم|ء وارتباطات ا;راجعة واMستمرار ف تلك الع|قات واMرتباطات ١٣ -١٢ ........................................
تعيي فرق اMرتباط ................................................................................................................

١٤

تنفيذ اMرتباط .....................................................................................................................

٢٢-١٥

ا;تابعة .............................................................................................................................

٢٣

التوثيق .............................................................................................................................

٢٥-٢٤

ا"واد التطبيقية وا"واد التفسيرية اFخرى
نظام رقابة اgودة ودور فرق اMرتباط .............................................................................................

أ-١أ٢

مسؤوليات القيادة عن جودة عمليات ا;راجعة .....................................................................................

أ٣

ا;تطلبات اIخ|قية ذات الصلة ...................................................................................................

أ-٤أ٧

قبول الع|قات مع العم|ء وارتباطات ا;راجعة واMستمرار ف تلك الع|قات واMرتباطات  ........................................أ -٨أ١٠
تعيي فرق اMرتباط  .................................................................................................................أ-١١أ١٣
تنفيذ اMرتباط  .....................................................................................................................أ-١٤أ٣٣
ا;تابعة  ..............................................................................................................................أ-٣٤أ٣٦
التوثيق .............................................................................................................................

أ٣٧

ينبغي قراءة معيار ا;راجعة )" (٢٢٠رقابة اgودة ;راجعة القوائم ا;الية" جنباً إلى جنب مع معيار ا;راجعة )" (٢٠٠اIهداف العامة
للمراجع ا;ستقل والقيام با;راجعة وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة ا;عتمدة ف ا;ملكة العربية السعودية".
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٩٩

رقابة اgودة ;راجعة القوائم ا;الية

ا'عيار الدولي للمراجعة )(٢٢٠
م ق دم ة
نطاق هذا ا"عيار
يتناول هذا ا;عيار الدولي للمراجعة ا;سؤوليات اÜددة للمراجع فيما يتعلق بإجراءات رقابة اgودة على عملية مراجعة القوائم
ا;الية .ويتناول أيضاً ,عند اMقتضاء ,مسؤوليات فاحص رقابة جودة اMرتباط .وينبغي أن يُقرأ هذا ا;عيار جنباً إلى جنب مع
ا;تطلبات اIخ|قية ذات الصلة.

.١

نظام رقابة ا4ودة ودور فرق اPرتباط
.٢

تُعد نظم رقابة اgودة وسياساتها وإجراءاتها من مسؤوليات مكتب ا;راجعة .وäوجب معيار رقابة اgودة ) ,(١فإن ا;كتب يتحمل
التزاماً بإرساء نظام لرقابة اgودة وصونه ليوفر له تأكيدًا معقو ًMبأن:
)أ(

ا;كتب والعاملي فيه يلتزمون با;عايير ا;هنية وا;تطلبات النظامية والتنظيمية ا;نطبقة;

)ب(

التقارير الصادرة عن ا;كتب أو الشركاء ا;سؤولي عن اMرتباط مناسبة ف ظل الظروف

القائمة١.

وينبني هذا ا;عيار على أساس أن ا;كتب يخضع ;عيار رقابة اgودة ) (١أو للمتطلبات الوطنية التي تكون مساوية على اIقل
;تطلبات ا;عيار) .راجع :الفقرة أ(١
.٣

ف سياق نظام رقابة اgودة با;كتب ,تتحمل فرق اMرتباط مسؤولية تطبيق إجراءات رقابة اgودة ا;نطبقة على ارتباط ا;راجعة,
وتزويد ا;كتب با;علومات ا;|ئمة لتمكينه من التفعيل السليم لذلك اgزء ا;تعلق باMستق|ل من نظام رقابة اgودة اêاص
با;كتب.

.٤

يحق لفرق اMرتباط اMعتماد على نظام رقابة اgودة با;كتب ,ما لم تكن ا;علومات ا;قدمة من ا;كتب أو اIطراف اIخرى تشير
إلى عكس ذلك) .راجع :الفقرة أ(٢

تاريخ السريان
يسري هذا ا;عيار على أعمال مراجعة القوائم ا;الية ا;رتبط عليها اعتبارًا من  ٢٠١٧/١/١أو بعد ذلك التاريخ.

.٥
الهدف

يهدف ا;راجع إلى أن يطبق على مستوى اMرتباطات إجراءات رقابة اgودة التي توفر له تأكيدًا معقو ًMبشأن ما يلي:

.٦

)أ(

التزام ا;كتب با;عايير ا;هنية وا;تطلبات النظامية والتنظيمية ا;نطبقة;

)ب(

مناسبة التقرير الصادر عن ا;راجع ف ظل الظروف القائمة.

التعريفات
.٧

١

٢

Iغراض معايير ا;راجعة ,تكون للمصطلحات اïتية ا;عاني ا;بينة قرين كل منها فيما يلي:
)أ(

الشريك ا;سؤول عن اMرتباط ٢ :الشريك ,أو شخص آخر ف ا;كتب يكون مسؤو ًMعن ارتباط ا;راجعة وأدائه ,وعن تقرير
ا;راجع الذي يصدر من خ|ل ا;كتب ,وتكون لديه -إذا تطلب اIمر -الص|حية ا;ناسبة من جهة مهنية أو نظامية أو
تنظيمية.

)ب(

فحص رقابة جودة اMرتباط :آلية مصممة لتقدي تقوي موضوعي ,ف تاريخ تقرير ا;راجع أو قبله ,لôحكام ا;همة التي
اتخذها فريق اMرتباط واMستنتاجات التي توصل إليها ف صياغة تقرير ا;راجع .وتستهدف آلية فحص رقابة جودة

معيار رقابة اgودة )" (١رقابة اgودة للمكاتب التي تنفذ ارتباطات مراجعة وفحص للقوائم ا;الية وارتباطات التأكيد اIخرى وارتباطات اêدمات ذات الع|قة",
الفقرة ١١
تُقرأ مصطلحات "الشريك ا;سؤول عن اMرتباط" و"الشريك" و"ا;كتب" على أنها تشير إلى ما يعادلها ف القطاع العام ,عند اMقتضاء.
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١٠٠

رقابة اgودة ;راجعة القوائم ا;الية

ا'عيار الدولي للمراجعة )(٢٢٠
اMرتباط عمليات مراجعة القوائم ا;الية للمنشآت ا;درجة وارتباطات ا;راجعة اIخرى ,إن وجدت ,التي يرى ا;كتب أنه من
الضروري إجراء فحص لرقابة جودتها.
)ج(

فاحص رقابة جودة اMرتباط :شريك ,أو شخص آخر ف ا;كتب ,أو شخص خارجي مؤهل بشكل مناسب ,أو فريق مكون
من مثل هؤMء اIفراد ,ليس من بينهم من هو جزء من فريق اMرتباط ,ولديهم ص|حية وخبرة كافية ومناسبة للتقوي
ا;وضوعي لôحكام ا;همة التي اتخذها فريق اMرتباط واMستنتاجات التي توصل إليها ف صياغة تقرير ا;راجع.

)د(

فريق اMرتباط :جميع الشركاء وا;وظفي الذين ينفذون اMرتباط ,وأي أفراد يتم تكليفهم من قبل ا;كتب أو مكتب ف شبكة
لتنفيذ إجراءات ا;راجعة اêاصة باMرتباط .ويُستثنى من ذلك اêبير اêارجي للمراجع الذي يقوم بتكليفه ا;كتب أو
مكتب ف شبكة ٣.ويُستثنى من مصطلح "فريق اMرتباط" أيضاً اIفراد ف وظيفة ا;راجعة الداخلية لدى العميل الذين
يقدمون مساعدة مباشرة بشأن ارتباط مراجعة ما عندما يلتزم ا;راجع اêارجي äتطلبات معيار ا;راجعة )٤.(٦١٠

)ه(

ا;كتب :محاسب قانوني فرد ,أو شركة مهنية*.

)و(

التقصي :فيما يتعلق بارتباطات ا;راجعة ا;كتملة ,هو إجراءات مصممة لتقدي أدلة على التزام فرق اMرتباط بسياسات
وإجراءات رقابة اgودة اêاصة با;كتب.

)ز(

منشأة مدرجة :هي منشأة تكون أسهمها أو ديونها مسجلة أو مدرجة ف سوق أوراق مالية معترف بها ,أو يتم تداولها طبقاً
للوائح سوق أوراق مالية معترف بها أو جهة أخرى °اثلة.

)ح(

ا;تابعة :آلية تتألف من مراعاة مستمرة لنظام رقابة اgودة ف ا;كتب وتقو£هä ,ا ف ذلك ,إجراء تقصٍ دوري •موعة
مختارة من اMرتباطات ا;كتملة ,بغية تزويد ا;كتب بتأكيد معقول بأن نظام رقابة اgودة لديه يعمل بفاعلية.

)ط(

مكتب ف شبكة :هو مكتب أو منشأة تنتمي إلى شبكة.

)ي(

الشبكة :هيكل أكبر حجماً:
)(١

يهدف إلى ¶قيق التعاون;

)(٢

يهدف بوضوح إلى التشارك ف اIرباح أو التكاليف ,أو يتشارك ف ملكية أو سيطرة أو إدارة مشتركة ,أو ف
سياسات وإجراءات رقابة جودة مشتركة ,أو استراتيجية عمل مشتركة ,أو ف استخدام اسم ®اري مشترك أو
جزء مهم من ا;وارد ا;هنية.

)ك(

الشريك :أي فرد لديه ص|حية ©لزام ا;كتب بشأن أداء ارتباط خدمات مهنية.

)ل(

العاملون :الشركاء وا;وظفون.

)م(

ا;عايير ا;هنية :ا;عايير الدولية للمراجعة وا;تطلبات اIخ|قية ذات الصلة.

)ن(

ا;تطلبات اIخ|قية ذات الصلة :ا;تطلبات اIخ|قية التي يخضع لها فريق اMرتباط وفاحص رقابة جودة اMرتباط ,والتي
تشمل عادًة اgزأين )أ( و)ب( من قواعد أخ|قيات ا;هنة للمحاسبي ا;هنيي الصادرة عن مجلس ا;عايير الدولية
Iخ|قيات ا;هنة للمحاسبي وا;تعلقة äراجعة القوائم ا;الية ,جنباً إلى جنب مع ا;تطلبات الوطنية التي تكون أكثر
تشددًا.

٣
٤

*

)س(

ا;وظفون :ا;هنيون ,بخ|ف الشركاءä ,ا ف ذلك أي خبراء يوظفهم ا;كتب.

)ع(

شخص خارجي مؤهل بشكل مناسب :شخص من خارج ا;كتب لديه الكفاءات والقدرات ال|زمة للتصرف كشريك مسؤول

يعرّف معيار ا;راجعة )" (٦٢٠استخدام عمل خبير استعان به ا;راجع" ,ف الفقرة )٦أ( ,مصطلح "اêبير الذي يستعي به ا;راجع".
يفرض معيار ا;راجعة )" (٦١٠استخدام عمل ا;راجعي الداخليي" حدوداً على استخدام ا;ساعدة ا;باشرة .وينص أيضًا على أنه قد يُحظر على ا;راجع اêارجي
äوجب نظام أو Mئحة ا´صول على مساعدة مباشرة من ا;راجعي الداخليي .وبناًء عليه ,يقتصر استخدام ا;ساعدة ا;باشرة على ا´اMت التي يسمح فيها بذلك.
وفقًا لنظام الشركات ا;هنية ف ا;ملكة ,يجوز تأسيس شركة مهنية تضامنية فقط .وعليه ت تعديل التعريف ليتفق مع اIنظمة ا;نطبقة ف ا;ملكة .وقد كان نص
التعريف الدولي ما يلي )ا;كتب :محاسب قانوني فرد أو شركة أشخاص أو شركة مساهمة أو أي منشأة أخرى Üاسبي مهنيي(.
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١٠١

رقابة اgودة ;راجعة القوائم ا;الية

ا'عيار الدولي للمراجعة )(٢٢٠
عن اMرتباط ,على سبيل ا;ثال ,شريك من مكتب آخر ,أو موظف )لديه اêبرة ا;ناسبة( من هيئة محاسبة مهنية يجوز
Iعضائها تنفيذ عمليات مراجعة للمعلومات ا;الية التاريخية ,أو من منشأة تقدم خدمات رقابة جودة ذات صلة.
ا"تطلبات
مسؤوليات القيادة عن جودة عمليات ا"راجعة
.٨

يتحمل الشريك ا;سؤول عن اMرتباط مسؤولية اgودة العامة لكل ارتباط مراجعة يُكلّف به) .راجع :الفقرة أ(٣

ا"تطلبات اFخXقية ذات الصلة
.٩

طوال مدة ارتباط ا;راجعة ,يجب على الشريك ا;سؤول عن اMرتباط أن يظل منتبهاً ,عن طريق ا;|حظة وتوجيه اMستفسارات
إذا لزم اIمر ,لكل ما يدل على عدم التزام فريق اMرتباط با;تطلبات اIخ|قية ذات الصلة) .راجع :الفقرتي أ ,٤أ(٥

.١٠

إذا ≠ا إلى علم الشريك ا;سؤول عن اMرتباط ,من خ|ل نظام رقابة اgودة با;كتب أو من أي مصدر آخر ,أموٌر تشير إلى عدم
التزام أعضاء فريق اMرتباط با;تطلبات اIخ|قية ذات الصلة ,فيجب على الشريك ا;سؤول عن اMرتباط ¶ديد التصرف
ا;ناسب الذي يجب اتخاذه بالتشاور مع ا;سؤولي اïخرين ف ا;كتب) .راجع :الفقرة أ(٥

اMستق|ل
.١١

يجب على الشريك ا;سؤول عن اMرتباط أن يكّون استنتاجاً عن مدى اMلتزام äتطلبات اMستق|ل ا;نطبقة على ارتباط ا;راجعة.
ولتحقيق ذلك ,يجب عليه) :راجع :الفقرة أ(٥
)أ(

ا´صول على ا;علومات ذات الصلة من ا;كتب ومكاتب الشبكة ,عند اMقتضاء ,لتحديد وتقوي الظروف والع|قات التي
تشكل تهديدًا ل|ستق|ل;

)ب(

تقوي ا;علومات اêاصة باØالفات ا;كتشفة ,إن وجدت ,التي تتعلق بسياسات وإجراءات اMستق|ل اêاصة با;كتب,
لتحديد ما إذا كانت تشكل تهديدًا ل|ستق|ل ا;طلوب Mرتباط ا;راجعة;

)ج(

اتخاذ التصرف ا;ناسب للقضاء على مثل هذه التهديدات ,أو تخفيضها ;ستوى مقبول بتطبيق التدابير الوقائية ,أو
اMنسحاب من ارتباط ا;راجعة إذا كان ذلك مناسباً ,وعندما يكون اMنسحاب °كناً äوجب اIنظمة أو اللوائح .ويجب
على الشريك ا;سؤول عن اMرتباط أن يخطر ا;كتب على الفور بأي عجز عن حل اIمرM ,تخاذ التصرف ا;ناسب) .راجع:
الفقرتي أ ,٦أ(٧

قبول العXقات مع العمXء وارتباطات ا"راجعة واPستمرار ف تلك العXقات واPرتباطات
.١٢

يجب أن يقتنع الشريك ا;سؤول عن اMرتباط بأنه قد اتُبعت إجراءات مناسبة بشأن قبول الع|قات مع العم|ء وارتباطات ا;راجعة
واMستمرار ف تلك الع|قات واMرتباطات ,ويجب عليه أن يحدد أن اMستنتاجات التي ت التوصل إليها ف هذا اêصوص تُعد
مناسبة) .راجع :الفقرات أ-٨أ(١٠

.١٣

إذا حصل الشريك ا;سؤول عن اMرتباط على معلومات كان من ا;مكن أن تؤدي إلى رفض ا;كتب Mرتباط ا;راجعة فيما لو كانت
متاحة من قبل ,فيجب عليه إب|غ ا;كتب على الفور بهذه ا;علومات ,حتى يتسنى للمكتب وللشريك ا;سؤول عن اMرتباط اتخاذ
التصرف ال|زم) .راجع :الفقرة أ(١٠

تعيي فرق اPرتباط
.١٤

يجب أن يقتنع الشريك ا;سؤول عن اMرتباط بأن فريق اMرتباط ,وأي خبراء يستعي بهم ا;راجع وليسوا ضمن فريق اMرتباط,
يتمتعون مجتمعي بالكفاءات والقدرات ا;ناسبة ;ا يلي:
)أ(

تنفيذ ارتباط ا;راجعة وفقاً للمعايير ا;هنية وا;تطلبات النظامية والتنظيمية ا;نطبقة;

)ب(

التمكن من إصدار تقرير ا;راجع ا;ناسب ف ظل الظروف القائمة) .راجع :الفقرات أ–١١أ(١٣

ترجمة الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي

١٠٢

رقابة اgودة ;راجعة القوائم ا;الية

ا'عيار الدولي للمراجعة )(٢٢٠
تنفيذ اPرتباط

التوجيه وا©شراف واIداء
.١٥

يجب على الشريك ا;سؤول عن اMرتباط ¶مل ا;سؤولية عّما يلي:
)أ(

توجيه ارتباط ا;راجعة وتنفيذه وا©شراف عليه ,ف إطار اMلتزام با;عايير ا;هنية وا;تطلبات النظامية والتنظيمية ا;نطبقة;
)راجع :الفقرات أ-١٤أ ,١٦أ(٢١

)ب(

صدور تقرير ا;راجع بشكل مناسب ف ظل الظروف القائمة.

فحص عمل أعضاء فريق اMرتباط اïخرين
.١٦

يتحمل الشريك ا;سؤول عن اMرتباط مسؤولية تنفيذ الفحص وفقاً لسياسات وإجراءات الفحص اêاصة با;كتب) .راجع:
الفقرات أ ,١٧أ ,١٨أ(٢١

.١٧

يجب أن يقتنع الشريك ا;سؤول عن اMرتباط ,من خ|ل فحصه لتوثيق أعمال ا;راجعة وا;ناقشة مع فريق اMرتباط ,ف تاريخ
تقرير ا;راجع أو قبله ,بأنه قد ت ا´صول على ما يكفي من أدلة ا;راجعة ا;ناسبة لدعم اMستنتاجات التي ت التوصل إليها
و©صدار تقرير ا;راجع) .راجع :الفقرات أ–١٩أ(٢١

التشاور
.١٨

يجب على الشريك ا;سؤول عن اMرتباط:
)أ(

أن يتحمل ا;سؤولية عن قيام فريق اMرتباط بإجراء التشاور ا;ناسب بشأن اIمور الصعبة أو ا;ثيرة للجدل;

)ب(

أن يكون على قناعة بأن أعضاء فريق اMرتباط قد قاموا خ|ل سير اMرتباط بإجراء التشاور ا;ناسب ,سواءً داخل فريق
اMرتباط أو بي فريق اMرتباط وأشخاص آخرين على مستوى مناسب من داخل ا;كتب أو خارجه;

)ج(

أن يقتنع بأن طبيعة ونطاق هذه ا;شاورات ,واMستنتاجات ا;ستخلصة منها ,مُتفق عليها مع الطرف الذي ت التشاور معه;

)د(

أن يحدد ما إذا كانت اMستنتاجات التي أسفر عنها التشاور قد ت تطبيقها) .راجع :الفقرتي أ ,٢٢أ(٢٣

فحص رقابة جودة اPرتباط
.١٩

.٢٠

لغرض مراجعة القوائم ا;الية للمنشآت ا;درجة ,وارتباطات ا;راجعة اIخرى ,إن وجدت ,التي يرى ا;كتب أنه من الضروري إجراء
فحص لرقابة جودتها ,يجب على الشريك ا;سؤول عن اMرتباط:
)أ(

التأكد من تعيي فاحص لرقابة جودة اMرتباط;

)ب(

مناقشة اIمور ا;همة التي تظهر أثناء ارتباط ا;راجعةä ,ا ف ذلك تلك التي يتم ¶ديدها أثناء فحص رقابة جودة
اMرتباط ,مع فاحص رقابة جودة اMرتباط;

)ج(

عدم تأريخ تقرير ا;راجع ´ي اMنتهاء من فحص رقابة جودة اMرتباط) .راجع :الفقرات أ–٢٤أ(٢٦

يجب على فاحص رقابة جودة اMرتباط إجراء تقوي موضوعي لôحكام ا;همة التي اتخذها فريق اMرتباط ,واMستنتاجات التي ت
التوصل إليها ف صياغة تقرير ا;راجع .ويجب أن يتضمن هذا التقوي ما يلي:
)أ(

مناقشة اIمور ا;همة مع الشريك ا;سؤول عن اMرتباط;

)ب(

فحص القوائم ا;الية وتقرير ا;راجع ا;قترح;

)ج(

فحص وثائق أعمال ا;راجعة اØتارة ا;تعلقة باIحكام ا;همة التي اتخذها فريق اMرتباط واMستنتاجات التي ت التوصل
إليها;
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١٠٣

رقابة اgودة ;راجعة القوائم ا;الية

ا'عيار الدولي للمراجعة )(٢٢٠
)د(

تقوي اMستنتاجات التي ت التوصل إليها ف صياغة تقرير ا;راجع ,والنظر فيما إذا كان تقرير ا;راجع ا;قترح يُعد
مناسباً) .راجع :الفقرات أ–٢٧أ ,٢٩أ–٣١أ(٣٣

.٢١

عند مراجعة القوائم ا;الية للمنشآت ا;درجة ,يجب على فاحص رقابة جودة اMرتباط ,عند فحص رقابة جودة اMرتباط ,أن يأخذ
ف ا´سبان ما يلي:
)أ(

تقوي فريق اMرتباط Mستق|ل ا;كتب فيما يتعلق بارتباط ا;راجعة;

)ب(

ما إذا كان قد ت التشاور بشكل مناسب بشأن اIمور التي تنطوي على اخت|ف ف الرأي أو اIمور اIخرى الصعبة أو
ا;ثيرة للجدل ,واMستنتاجات الناشئة من تلك ا;شاورات;

)ج(

ما إذا كانت وثائق أعمال ا;راجعة اØتارة للفحص تعكس العمل الذي ت أداؤه فيما يتعلق باIحكام ا;همة وتدعم
اMستنتاجات التي ت التوصل إليها) .راجع :الفقرات أ–٣٠أ(٣٣

اMخت|فات ف الرأي
.٢٢

إذا حدثت اخت|فات ف الرأي داخل فريق اMرتباط ,أو مع أولئك الذين ¥ت استشارتهم ,أو عند اMقتضاء بي الشريك ا;سؤول
عن اMرتباط وفاحص رقابة جودة اMرتباط ,فيجب على فريق اMرتباط اتباع سياسات وإجراءات ا;كتب للتعامل مع حاMت
اMخت|ف ف الرأي وحلها.

ا"تابعة
.٢٣

يتضمن النظام الفعال لرقابة اgودة تطبيق آلية متابعة مصممة لتزويد ا;كتب بتأكيد معقول بأن السياسات وا©جراءات ا;تعلقة
بنظام رقابة اgودة م|ئمة وكافية وتعمل بفاعلية .ويجب على الشريك ا;سؤول عن اMرتباط أن يأخذ ف ا´سبان نتائج آلية
ا;تابعة اêاصة با;كتب الثابتة ف آخر معلومات ت تعميمها من خ|ل ا;كتب ومكاتب الشبكة اIخرى ,ف حالة اMنطباق ,وما إذا
كان من ا;مكن Iوجه القصور التي ¥ت ا©شارة إليها ف تلك ا;علومات أن تؤثر على ارتباط ا;راجعة) .راجع :الفقرات أ-٣٤أ(٣٦

التوثيق
.٢٤

.٢٥

يجب على ا;راجع أن يُضّمن ف توثيقه Iعمال ا;راجعة ما

يلي٥:

)أ(

القضايا التي ت ¶ديدها فيما يتعلق باMلتزام با;تطلبات اIخ|قية ذات الصلة وكيفية حلها.

)ب(

اMستنتاجات عن اMلتزام äتطلبات اMستق|ل ا;نطبقة على ارتباط ا;راجعة ,وأية مناقشات ذات صلة ¥ت مع ا;كتب
لدعم هذه اMستنتاجات.

)ج(

اMستنتاجات التي ت التوصل إليها بشأن قبول الع|قات مع العم|ء وارتباطات ا;راجعة واMستمرار ف تلك الع|قات
واMرتباطات.

)د(

طبيعة ونطاق ا;شاورات التي ¥ت خ|ل سير ارتباط ا;راجعة ,واMستنتاجات النا®ة عنها) .راجع :الفقرة أ(٣٧

يجب أن يوثق فاحص رقابة جودة اMرتباط ,بالنسبة Mرتباط ا;راجعة الذي ت فحصه:
)أ(

أن ا©جراءات التي تتطلبها سياسات ا;كتب لفحص رقابة جودة اMرتباط قد ت تنفيذها;

)ب(

أن فحص رقابة جودة اMرتباط قد اكتمل ف تاريخ تقرير ا;راجع أو قبله;

)ج(

أن الفاحص  Mيعلم بأي أمور لم يتم حلها ,من شأنها أن تؤدي إلى اMعتقاد بأن اIحكام ا;همة التي اتخذها فريق اMرتباط
واMستنتاجات التي توصل إليها كانت غير مناسبة.
***

٥

معيار ا;راجعة )" (٢٣٠توثيق أعمال ا;راجعة" ,الفقرات  ,١١-٨وأ٦
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١٠٤

رقابة اgودة ;راجعة القوائم ا;الية

ا'عيار الدولي للمراجعة )(٢٢٠
ا"واد التطبيقية وا"واد التفسيرية اFخرى
نظام رقابة ا4ودة ودور فرق اPرتباط )راجع :الفقرة (٢
أ.١

يتناول معيار رقابة اgودة ) ,(١أو ا;تطلبات الوطنية التي تكون مساوية على اIقل ;تطلبات ا;عيار ,مسؤوليات ا;كتب عن إنشاء
وصون نظام لرقابة اgودة على ارتباطات ا;راجعة .ويشتمل نظام رقابة اgودة على سياسات وإجراءات للتعامل مع كل من
العناصر اïتية:
•

مسؤوليات القيادة عن اgودة داخل ا;كتب;

•

ا;تطلبات اIخ|قية ذات الصلة;

•

القبول ببناء الع|قات مع العم|ء وتنفيذ ارتباطات معينة واMستمرار فيها;

•

ا;وارد البشرية;

•

تنفيذ اMرتباطات;

•

ا;تابعة.

تُعد ا;تطلبات الوطنية التي تتناول مسؤوليات ا;كتب عن إنشاء وصون نظام لرقابة اgودة أنها ذات متطلبات مساوية على اIقل
;تطلبات معيار رقابة اgودة ) (١عندما تتناول جميع العناصر ا;شار إليها ف هذه الفقرة وتفرض التزامات على ا;كتب لتحقيق
أهداف ا;تطلبات ا;نصوص عليها ف معيار رقابة اgودة ).(١
اMعتماد على نظام رقابة اgودة اêاص با;كتب )راجع :الفقرة (٤
أ.٢

ما لم تشر ا;علومات ا;قدمة من ا;كتب أو من اIطراف اIخرى إلى غير ذلك ,يجوز لفريق اMرتباط أن يعتمد على نظام رقابة
اgودة اêاص با;كتب فيما يتعلق على سبيل ا;ثال äا يلي:
•

الكفاءة ا;هنية للعاملي من خ|ل توظيفهم وتدريبهم الرسمي.

•

اMستق|ل من خ|ل جمع معلومات اMستق|ل ا;|ئمة وا©ب|غ بها.

•

ا´فاظ على الع|قات مع العم|ء ,من خ|ل نُظُم القبول واMستمرار.

•

اMلتزام با;تطلبات النظامية والتنظيمية ا;نطبقة من خ|ل آلية ا;تابعة.

مسؤوليات القيادة عن جودة عمليات ا"راجعة )راجع :الفقرة (٨
أ.٣

تؤكد تصرفات الشريك ا;سؤول عن اMرتباط والرسائل ا;ناسبة التي ينقلها Iعضاء فريق اMرتباط اïخرين ,ف سياق ¶مله
ا;سؤولية عن اgودة العامة ف كل ارتباط من ارتباطات ا;راجعة ,على ما يلي:
)أ(

)ب(

أهمية ما يلي gودة ا;راجعة:
)(١

تنفيذ العمل ا;ستوف ;تطلبات ا;عايير ا;هنية وا;تطلبات النظامية والتنظيمية ا;نطبقة;

)(٢

اMلتزام بسياسات وإجراءات ا;كتب ا;نطبقة فيما يتعلق برقابة اgودة;

)(٣

إصدار تقارير ا;راجع التي تكون مناسبة ف ظل الظروف القائمة;

)(٤

قدرة فريق اMرتباط على إثارة الشكوك دون اêوف من ردود الفعل اMنتقامية;

حقيقة أن اgودة أمر أساس ف تنفيذ ارتباطات ا;راجعة.
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١٠٥

رقابة اgودة ;راجعة القوائم ا;الية

ا'عيار الدولي للمراجعة )(٢٢٠
ا"تطلبات اFخXقية ذات الصلة
اMلتزام با;تطلبات اIخ|قية ذات الصلة )راجع :الفقرة (٩
أ.٤

¶دد قواعد أخ|قيات ا;هنة الصادرة عن مجلس ا;عايير الدولية Iخ|قيات ا;هنة للمحاسبي ا;بادئ اIساسية Iخ|قيات
ا;هنة ,والتي

تشمل*:

)أ(

النزاهة;

)ب(

ا;وضوعية;

)ج(

الكفاءة ا;هنية والعناية الواجبة;

)د(

السرية;

)ه(

السلوك ا;هني.

تعريف "ا;كتب و"الشبكة" و"مكتب ف شبكة" )راجع :الفقرات (١١–٩
أ.٥

قد تختلف تعريفات "ا;كتب" أو "الشبكة" أو "مكتب ف شبكة" ف ا;تطلبات اIخ|قية ذات الصلة عن التعريفات ا;نصوص عليها
ف هذا ا;عيار .فعلى سبيل ا;ثال ,تعرف قواعد أخ|قيات ا;هنة الصادرة عن مجلس ا;عايير الدولية Iخ|قيات ا;هنة للمحاسبي
"ا;كتب" على النحو اïتي:
)أ(

محاسب قانوني فرد ,أو شركة مهنية**;

)ب(

منشأة تسيطر على مثل هذه اIطراف من خ|ل ا;لكية أو ا©دارة أو غيرها من الوسائل;

)ج(

منشأة مُسيطر عليها من قبل هذه اIطراف من خ|ل ا;لكية أو ا©دارة أو غيرها من الوسائل.

كما تقدم قواعد أخ|قيات ا;هنة الصادرة عن مجلس ا;عايير الدولية Iخ|قيات ا;هنة للمحاسبي إرشادات فيما يتعلق
äصطلحي "الشبكة" و"مكتب ف شبكة".
| با;تطلبات الواردة ف الفقرات  ,١١-٩فإن التعريفات ا;ستخدمة ف ا;تطلبات اIخ|قية ذات الصلة تنطبق بقدر ضرورتها
وعم ً
لتفسير تلك ا;تطلبات اIخ|قية.
تهديدات اMستق|ل )راجع :الفقرة )١١ج((
أ.٦

قد يكتشف الشريك ا;سؤول عن اMرتباط أن هناك تهديد ل|ستق|ل خاص بارتباط ا;راجعة M ,تستطيع التدابير الوقائية
القضاء عليه أو تخفيضه إلى مستوى مقبول .وف هذه ا´الة ,ووفقاً ;تطلبات الفقرة )١١ج( ,يجب أن يرفع الشريك ا;سؤول عن
اMرتباط تقريرًا بذلك إلى الشخص أو اIشخاص ا;عنيي ف ا;كتب لتحديد التصرف ا;ناسب ,الذي قد يشمل التخلص من
النشاط أو ا;صلحة التي ¥ثل تهديدًا ل|ستق|ل أو اMنسحاب من ارتباط ا;راجعة ,إذا كان اMنسحاب °كناً ف ظل اIنظمة أو
اللوائح ا;نطبقة.

اعتبارات خاصة äنشآت القطاع العام
أ.٧

*
**

قد توفر التدابير النظامية ضمانات Mستق|ل مراجعي القطاع العام .ومع ذلك ,فإن مراجعي القطاع العام أو مكاتب ا;راجعة التي
تقوم بعمليات ا;راجعة ف القطاع العام نيابةً عن ا;راجع ا´كومي ,قد ¶تاج  -اعتمادًا على شروط التكليف الرسمي الصادر لها
ف دولة معينة  -إلى تكييف نهجها لتعزيز اMلتزام äضمون الفقرة ) .(١١وقد يشمل ذلك ,عندما  Mيسمح التكليف الرسمي

يجب أن يشير ا;راجع إلى قواعد سلوك وآداب ا;هنة ا;عتمدة ف ا;ملكة العربية السعودية.
وفقًا لنظام الشركات ا;هنية ف ا;ملكة ,يجوز تأسيس شركة مهنية تضامنية فقط .وعليه ت تعديل التعريف ليتفق مع اIنظمة ا;نطبقة ف ا;ملكة .وقد كان نص
التعريف الدولي ما يلي )ا;كتب :فرد °ارس أو شركة أشخاص أو شركة مساهمة أو أي منشأة أخرى Üاسبي مهنيي.
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١٠٦

رقابة اgودة ;راجعة القوائم ا;الية

ا'عيار الدولي للمراجعة )(٢٢٠
الصادر للمراجع ف القطاع العام باMنسحاب من اMرتباط ,ا©فصاح من خ|ل تقرير عام ,عن الظروف التي نشأت ,والتي لو كانت
ف القطاع اêاصI ,دت إلى انسحاب ا;راجع.
قبول العXقات مع العمXء وارتباطات ا"راجعة واPستمرار ف تلك العXقات واPرتباطات )راجع :الفقرة (١٢
أ.٨

أ.٩

يتطلب معيار رقابة اgودة ) (١حصول ا;كتب على ا;علومات التي تعد ضرورية ف ظل الظروف القائمة قبل قبول اMرتباط مع
عميل جديد ,وعند اتخاذ قرار باMستمرار ف ارتباط قائم ,وعند النظر ف قبول ارتباط جديد مع عميل حالي ٦.وثمة معلومات
تساعد الشريك ا;سؤول عن اMرتباط ف ¶ديد ما إذا كانت اMستنتاجات التي خلص إليها فيما يتعلق بقبول الع|قات مع العم|ء
وارتباطات ا;راجعة واMستمرار ف تلك الع|قات واMرتباطات مناسبة ,وذلك مثل ا;علومات اïتية:
•

نزاهة ا;|ك الرئيسيي وا©دارة العليا وا;كلفي با´وكمة ف ا;نشأة;

•

| للقيام با;راجعة ويحظى بالقدرات الضروريةä ,ا ف ذلك الوقت وا;وارد;
ما إذا كان فريق اMرتباط مؤه ً

•

ما إذا كان ا;كتب وفريق اMرتباط يستطيعون اMلتزام با;تطلبات اIخ|قية ذات الصلة;

•

اIمور ا;همة التي ظهرت أثناء ارتباط ا;راجعة ا´الي أو السابق ,وما يترتب عليها من آثار على استمرار الع|قة.

قد تتطلب اIنظمة أو اللوائح أو ا;تطلبات اIخ|قية ذات الصلة ٧من ا;راجع أن يطلب من ا;راجع السابق ,قبل قبول اMرتباط ,أن
يزوده با;علومات التي يعرفها فيما يتعلق بأي حقائق أو ظروف ,والتي بحسب ا´كم ا;هني للمراجع السابق ,يحتاج ا;راجع إلى
الدراية بها قبل اتخاذ قراره بشأن قبول اMرتباط .وف بعض الظروف ,قد يكون مطلوباً من ا;راجع السابق أن يقدم للمراجع
التالي ا;قترح ,بناءً على طلب منه ,معلومات عن حاMت عدم اMلتزام باIنظمة واللوائح ,اÜدد حدوثها أو ا;شتبه ف حدوثها.
فعلى سبيل ا;ثال ,عندما ينسحب ا;راجع السابق من اMرتباط ,نتيجةً ´الة عدم التزام باIنظمة واللوائح ,محدد حدوثها أو
مشتبه ف حدوثها ,فإن قواعد أخ|قيات ا;هنة الصادرة عن مجلس ا;عايير الدولية Iخ|قيات ا;هنة للمحاسبي تتطلب أن يقدم
ا;راجع السابق ,بناءً على طلب ا;راجع التالي ا;قترح ,جميع تلك ا´قائق وا;علومات اIخرى ا;تعلقة بعدم اMلتزام ,والتي بحسب
رأي ا;راجع السابق ,يحتاج ا;راجع التالي ا;قترح أن يكون على دراية بها قبل اتخاذ قراره بشأن قبول ارتباط ا;راجعة.٨

اعتبارات خاصة äنشآت القطاع العام )راجع :الفقرتي (١٣ ,١٢
أ.١٠

ف القطاع العام ,قد يتم تعيي ا;راجعي وفقاً ل∏جراءات النظامية .وبناءً عليه ,فإن بعض ا;تطلبات واMعتبارات التي تتعلق بقبول
الع|قات مع العم|ء وارتباطات ا;راجعة واMستمرار ف تلك الع|قات واMرتباطات وا;وضحة ف الفقرات  ١٢و ١٣وأ ٨وأ ٩قد
تكون غير م|ئمة .ومع ذلك ,فقد تكون ا;علومات ا•معة نتيجةً لπلية ا;وضحة ذات قيمة للمراجعي ف القطاع العام عند تقييم
اØاطر و¶مل مسؤوليات التقرير.

تعيي فرق اPرتباط )راجع :الفقرة (١٤
أ.١١

يضم فريق اMرتباط شخصاً ذا خبرة ف مجال متخصص ف اÜاسبة أو ا;راجعة ,سواءً كان من خارج ا;كتب وت تكليفه أو كان
من موظفي ا;كتب ,إن وجد ,وهو الذي يقوم بتنفيذ إجراءات ا;راجعة على اMرتباط .ومع ذلك M ,يُعد الشخص الذي £لك مثل
هذه اêبرة من أعضاء فريق اMرتباط إذا كانت مشاركته ف اMرتباط تقتصر على تقدي ا;شورة .وتتناول الفقرات  ١٨وأ ٢٢وأ٢٣
موضوع التشاور.

أ.١٢

عند النظر ف القدرات والكفاءات ا;ناسبة ا;توقعة من فريق اMرتباط ككل ,قد يأخذ الشريك ا;سؤول عن اMرتباط ف ا´سبان
بعض اIمور ا;تعلقة بالفريق مثل:
•

٦
٧
٨

فهم ارتباطات ا;راجعة ذات الطبيعة ودرجة التعقيد ا;ماثلة ,واêبرة العملية فيها وذلك من خ|ل ا;شاركة والتدريب
ا;ناسبي.

معيار رقابة اgودة ) ,(١الفقرة )٢٧أ(
انظر ,على سبيل ا;ثال ,البند  ١٤-٢١٠من قواعد أخ|قيات ا;هنة.
انظر ,على سبيل ا;ثال ,البند  ٣١-٢٢٥من قواعد أخ|قيات ا;هنة.
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١٠٧

رقابة اgودة ;راجعة القوائم ا;الية

ا'عيار الدولي للمراجعة )(٢٢٠
•

فهم ا;عايير ا;هنية وا;تطلبات النظامية والتنظيمية ا;نطبقة.

•

اêبرة الفنيةä ,ا ف ذلك اêبرة ف تقنية ا;علومات ذات الصلة ومجاMت اÜاسبة أو ا;راجعة ا;تخصصة.

•

ا;عرفة بالقطاع ذي الصلة الذي يعمل فيه العميل.

•

القدرة على تطبيق ا´كم ا;هني.

•

فهم سياسات وإجراءات رقابة اgودة اêاصة با;كتب.

اعتبارات خاصة äنشآت القطاع العام
أ.١٣

ف القطاع العام ,قد تشمل الكفاءات ا©ضافية ا;ناسبة ا;هارات ال|زمة للوفاء بشروط التكليف الرسمي با;راجعة ف دولة معينة.
وقد تشتمل هذه الكفاءات أيضاً على فهم ترتيبات التقرير ا;نطبقةä ,ا ف ذلك تقدي التقارير إلى سلطة إصدار اIنظمة أو إلى
سلطة أخرى أو عرض التقرير على عموم اgمهور .وقد يشتمل النطاق اIوسع للمراجعة ف القطاع العام ,على سبيل ا;ثال ,على
بعض اgوانب اêاصة äراجعة اIداء أو التقييم الشامل ل|لتزام باIنظمة أو اللوائح أو اIوامر ا;لزمة اIخرى ومنع الغش
والفساد واكتشاف حدوثهما.

تنفيذ اPرتباط
التوجيه وا©شراف واIداء )راجع :الفقرة ) ١٥أ((
أ.١٤

يتضمن توجيه فريق اMرتباط إب|غ أعضاء الفريق بأمور مثل:
•

مسؤولياتهمä ,ا ف ذلك ا´اجة إلى اMلتزام با;تطلبات اIخ|قية ذات الصلة ,والتخطيط للمراجعة وتنفيذها مع التحلي
بنزعة الشك ا;هني حسب متطلبات معيار ا;راجعة )٩.(٢٠٠

•

مسؤوليات كل شريك عندما يشارك ف ارتباط ا;راجعة أكثر من شريك واحد.

•

أهداف العمل الذي سيتم تنفيذه.

•

طبيعة عمل ا;نشأة.

•

القضايا ا;تعلقة باØاطر.

•

ا;شاكل التي قد تطرأ.

•

ا;نهج التفصيلي لتنفيذ اMرتباط.

ويسمح النقاش بي أعضاء فريق اMرتباط لôعضاء اIقل خبرة بطرح أسئلة على اIعضاء اIكثر خبرة حتى £كن ¶قيق اMتصال
ا;ناسب بي أعضاء فريق اMرتباط.

٩

أ.١٥

يساعد العمل اgماعي والتدريب ا;ناسب أعضاء فريق اMرتباط اIقل خبرة ف فهم أهداف العمل ا;سند لهم بوضوح.

أ.١٦

يشتمل ا©شراف على أمور مثل:
•

متابعة التقدم ف ارتباط ا;راجعة.

•

مراعاة القدرات والكفاءات ا;هنية الفردية Iعضاء فريق اMرتباطä ,ا ف ذلك ما إذا كان لديهم وقت كافٍ ©¥ام عملهم,
وما إذا كانوا يفهمون التعليمات ا;وجهة لهم ,وما إذا كان العمل يتم وفق النهج اØطط Iداء ارتباط ا;راجعة.

•

معاgة اIمور ا;همة التي تظهر أثناء ارتباط ا;راجعة ,مع اIخذ ف ا´سبان أهميتها ,والتعديل ا;ناسب للنهج ا;عد.

معيار ا;راجعة )" (٢٠٠اIهداف العامة للمراجع ا;ستقل والقيام با;راجعة وفقًا للمعايير الدولية للمراجعة" ,الفقرة ١٥
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رقابة اgودة ;راجعة القوائم ا;الية

ا'عيار الدولي للمراجعة )(٢٢٠
•

¶ديد اIمور التي ¶تاج للتشاور أو النظر فيها من ِقبل أعضاء فريق اMرتباط اIكثر خبرة أثناء ارتباط ا;راجعة.

فحص عمل أعضاء فريق اMرتباط اïخرين
مسؤوليات الفحص )راجع :الفقرة (١٦
أ.١٧

طبقاً ;عيار رقابة اgودة ) ,(١يتم ¶ديد ا©جراءات والسياسات اêاصة äسؤوليات الفحص ف ا;كتب على أساس قيام أعضاء
الفريق اIكثر خبرة بفحص العمل الذي قام بأدائه أعضاء الفريق اIقل خبرة١٠.

أ.١٨

يتألف الفحص ,على سبيل ا;ثال ,من النظر فيما إذا كان:
•

قد ت تنفيذ العمل äا يتفق مع ا;عايير ا;هنية وا;تطلبات النظامية والتنظيمية ا;نطبقة;

•

قد طرأت أمور مهمة ¶تاج إلى ا;زيد من اMهتمام;

•

قد جرت مشاورات مناسبة ,وت توثيق اMستنتاجات ا;ترتبة عليها وتنفيذها;

•

هناك حاجة ©عادة النظر ف طبيعة وتوقيت ومدى العمل ا;نفذ;

•

العمل ا;نفذ يدعم ما ت التوصل إليه من استنتاجات ,وأﻧﮫ قد ت توثيقه بالصورة ا;ناسبة;

•

اIدلة التي ت ا´صول عليها كافية ومناسبة لدعم تقرير ا;راجع;

•

قد ت ¶قيق أهداف إجراءات اMرتباط.

فحص الشريك ا;سؤول عن اMرتباط للعمل ا;نفذ )راجع :الفقرة (١٧
أ.١٩

يسمح قيام الشريك ا;سؤول عن اMرتباط بفحص اIمور التالية أو ًMبأول ف ا;راحل ا;ناسبة أثناء اMرتباط ,بحل اIمور اgوهرية
ف الوقت ا;ناسب على النحو الذي يحوز على رضا الشريك ا;سؤول عن اMرتباط ف تاريخ تقرير ا;راجع أو قبله:
•

مجاMت ا´كم ا´ساسة ,وبصفة خاصة تلك ا;تعلقة باIمور الصعبة أو ا;ثيرة للجدل والتي يتم ¶ديدها خ|ل سير
اMرتباط;

•

اØاطر ا;همة;

•

ا•اMت اIخرى التي يرى الشريك ا;سؤول عن اMرتباط أنها مهمة.

و Mيلزم الشريك ا;سؤول عن اMرتباط أن يقوم بفحص جميع وثائق أعمال ا;راجعة ,ولكن يجوز له القيام بذلك .إ Mأنه ,وفقاً
;تطلبات معيار ا;راجعة ) ,(٢٣٠فإن الشريك يوثق مدى عمليات الفحص وتوقيتها١١.
أ.٢٠

١٠
١١

قد يطبق الشريك ا;سؤول عن اMرتباط الذي يتولى ا;راجعة بدل شريك آخر خ|ل القيام باMرتباط ,إجراءات الفحص ا;نصوص
عليها ف الفقرة أ ,١٩لفحص العمل الذي ت أداؤه حتى تاريخ التغيير بغرض ¶مل ا;سؤوليات ا;نوطة بالشريك ا;سؤول عن
اMرتباط.

معيار رقابة اgودة ) ,(١الفقرة ٣٣
معيار ا;راجعة ) ,(٢٣٠الفقرة )٩ج(
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١٠٩

رقابة اgودة ;راجعة القوائم ا;الية

ا'عيار الدولي للمراجعة )(٢٢٠

اMعتبارات ا;|ئمة عند اMستعانة بعضو ف فريق اMرتباط له خبرة ف أحد مجاMت اÜاسبة أو ا;راجعة ا;تخصصة )راجع :الفقرات –١٥
(١٧
أ.٢١

عند اMستعانة بعضو ف فريق اMرتباط له خبرة ف أحد مجاMت اÜاسبة أو ا;راجعة ا;تخصصة ,فإن توجيه عمل ذلك العضو
وا©شراف عليه وفحصه قد يتضمن أمورًا مثل:
•

اMتفاق مع هذا العضو على طبيعة ونطاق وأهداف عمله; واIدوار اØتلفة Iعضاء فريق اMرتباط ,وطبيعة وتوقيت ومدى
اMتصال بينه وبي اIعضاء اïخرين ف فريق اMرتباط.

•

تقوي مدى كفاية عمل ذلك العضوä ,ا ف ذلك مدى م|ءمة ومدى معقولية النتائج أو اMستنتاجات التي توصل إليها,
ومدى اتساقها مع أدلة ا;راجعة اIخرى.

التشاور )راجع :الفقرة (١٨
أ.٢٢

£كن ¶قيق التشاور الفعّال ف اIمور الفنية واIخ|قية واIمور اIخرى ا;همة ,داخل ا;كتب أو خارجه ,عند اMقتضاء ,عندما
يكون الذين يتم استشارتهم:
•

قد ت تزويدهم بجميع ا´قائق ذات الصلة التي ستمكنهم من تقدي مشورة مدروسة;

•

يتمتعون با;عرفة واIقدمية واêبرة ا;ناسبة.

أ .٢٣قد يكون من ا;ناسب لفريق اMرتباط طلب ا;شورة من خارج ا;كتب ,على سبيل ا;ثال عندما يفتقر ا;كتب إلى ا;وارد الداخلية
ا;ناسبة .وقد يستفيدون من اêدمات اMستشارية ا;قدمة من مكاتب أخرى ,أو من هيئات مهنية وسلطات تنظيمية ,أو من
منشآت ®ارية تقدم خدمات رقابة جودة ذات صلة.

فحص رقابة جودة اMرتباط
اMنتهاء من فحص رقابة جودة اMرتباط قبل تأريخ تقرير ا;راجع )راجع :الفقرة ) ١٩ج((
أ.٢٤

يتطلب معيار ا;راجعة ) (٧٠٠أن يؤﱠرخ تقرير ا;راجع بتاريخ  Mيسبق التاريخ الذي حصل فيه ا;راجع على ما يكفي من أدلة
ا;راجعة ا;ناسبة التي تشكل أساساً لرأيه ف القوائم ا;الية ١٢.وف حاMت مراجعة القوائم ا;الية للمنشآت ا;درجة أو عندما يفي
اMرتباط بضوابط لفحص رقابة جودة اMرتباط ,فإن مثل هذا الفحص يساعد ا;راجع ف ¶ديد ما إذا كان قد ت ا´صول على
ما يكفي من اIدلة ا;ناسبة.

أ.٢٥

يُتيح القيام بفحص رقابة جودة اMرتباط ف الوقت ا;ناسب وف ا;راحل ا;ناسبة خ|ل اMرتباط حل اIمور ا;همة على الفور وäا
يحقق رضا فاحص رقابة جودة اMرتباط ف تاريخ تقرير ا;راجع أو قبله.

أ.٢٦

يعني استكمال فحص رقابة جودة اMرتباط قيام فاحص رقابة جودة اMرتباط باستيفاء ا;تطلبات الواردة ف الفقرتي  ٢٠و٢١
واMلتزام عند اMقتضاء äتطلبات الفقرة  .٢٢وقد يكتمل توثيق فحص رقابة جودة اMرتباط بعد تاريخ تقرير ا;راجع كجزء من
®ميع ملف ا;راجعة النهائي .ويحدد معيار ا;راجعة ) (٢٣٠متطلبات ويقدم إرشادات ف هذا الشأن١٣ .

طبيعة وتوقيت ومدى فحص رقابة جودة اMرتباط )راجع :الفقرة (٢٠

١٢
١٣

أ.٢٧

يسمح التيّقظ الدائم للتغيرات ف الظروف للشريك ا;سؤول عن اMرتباط بتحديد ا;واقف التي يكون فيها فحص رقابة جودة
اMرتباط ضرورياً ,حتى ولو كان هذا الفحص غير مطلوب ف بداية اMرتباط.

أ.٢٨

قد يتوقف مدى فحص رقابة جودة اMرتباط على أمور من بينها مدى تعّقد ارتباط ا;راجعة ,وما إذا كانت ا;نشأة مدرجة ,وخطر
أ Mيكون تقرير ا;راجع مناسباً ف ظل الظروف القائمة .و Mيقلل أداء فحص رقابة جودة اMرتباط من مسؤوليات الشريك ا;سؤول
عن اMرتباط عن ارتباط ا;راجعة وأدائه.

معيار ا;راجعة )" (٧٠٠تكوين الرأي والتقرير عن القوائم ا;الية"
معيار ا;راجعة ) ,(٢٣٠الفقرات ١٦-١٤
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١١٠

رقابة اgودة ;راجعة القوائم ا;الية

ا'عيار الدولي للمراجعة )(٢٢٠
أ.٢٩

ف حالة انطباق معيار ا;راجعة ) ,١٤(٧٠١فإن النتائج التي يخلص إليها فريق اMرتباط ف صياغة تقرير ا;راجع تتضمن ¶ديد ما
يل ي :
•

اIمور الرئيسة للمراجعة التي سيتم تضمينها ف تقرير ا;راجع;

•

اIمور الرئيسة للمراجعة التي لن يتم ا©ب|غ عنها ف تقرير ا;راجع وفقاً للفقرة  ١٤من معيار ا;راجعة ) ,(٧٠١إن وجدت;

•

عدم وجود أمور رئيسة للمراجعة ل∏ب|غ عنها ف تقرير ا;راجع ,عندما يكون ذلك منطبقاً بناءً على ا´قائق وظروف
ا;نشأة وعملية ا;راجعة.

وبا©ضافة إلى ذلك ,فإن فحص تقرير ا;راجع ا;قترح وفقاً للفقرة ) ٢٠ب( يتضمن اIخذ ف ا´سبان الصيغة ا;قترحة ;ا سيتم
تضمينه ف قسم اIمور الرئيسة للمراجعة.
فحص رقابة جودة اMرتباط للمنشآت ا;درجة )راجع :الفقرة (٢١
أ.٣٠

تتضمن اIمور اIخرى ذات الصلة بتقوي اIحكام ا;همة ا;تخذة من قبل فريق اMرتباط ,والتي £كن أخذها ف ا´سبان عند
فحص رقابة جودة اMرتباط ;نشأة مدرجة ما يلي:
•

اØاطر ا;همة التي ت ¶ديدها أثناء اMرتباط وفقاً ;عيار ا;راجعة ) ١٥,(٣١٥واMستجابة لتلك اØاطر وفقاً ;عيار
ا;راجعة )ä ١٦,(٣٣٠ا ف ذلك تقييم فريق اMرتباط êطر الغش واMستجابة له وفقاً ;عيار ا;راجعة )١٧ .(٢٤٠

•

اIحكام التي ت اتخاذها ,وخاصةً فيما يتعلق باIهمية النسبية واØاطر ا;همة.

•

أهمية التحريفات ا;صححة وغير ا;صححة التي ت ¶ديدها أثناء ا;راجعة والتصرف بشأنها.

•

اIمور التي سيتم إب|غها ل∏دارة وا;كلفي با´وكمة ,وعند اMقتضاء ,اIطراف اIخرى مثل السلطات التنظيمية.

وقد تكون تلك اIمور اIخرى منطبقة أيضاً ,حسب الظروف ,على عمليات فحص رقابة جودة اMرتباط ;راجعات القوائم ا;الية
;نشآت أخرى.
اعتبارات خاصة با;نشآت اIصغر )راجع :الفقرتي (٢١ ,٢٠
أ .٣١با©ضافة إلى عمليات مراجعة القوائم ا;الية للمنشآت ا;درجة ,يكون فحص رقابة جودة اMرتباط مطلوباً Mرتباطات ا;راجعة التي
تستوف الضوابط اÜددة من قبل ا;كتب الذي يُخضع اMرتباطات لفحص رقابة جودة اMرتباط .وف بعض ا´اMت ,قد  Mتستوف
أيٌ من ارتباطات ا;راجعة اêاصة با;كتب الضوابط التي من شأنها أن ®عل اMرتباطات خاضعة لعمليات الفحص.
اعتبارات خاصة äنشآت القطاع العام )راجع :الفقرتي (٢١ ,٢٠

١٤
١٥
١٦
١٧

أ.٣٢

|
ف القطاع العام ,قد يقوم ا;راجع ا;عي وفقاً لôنظمة ا´كومية )على سبيل ا;ثال ,ا;راجع العمومي ,أو شخص آخر مؤهل تأهي ً
مناسباً يتم تعينه نيابةً عن ا;راجع العمومي( بدور يعادل دور الشريك ا;سؤول عن اMرتباط ,مع ¶مل هذا ا;راجع للمسؤولية
الكاملة عن عمليات ا;راجعة ف القطاع العام .وف مثل هذه الظروف ,وعند اMقتضاء ,يتضمن اختيار فاحص رقابة جودة اMرتباط
اIخذ ف ا´سبان ا´اجة إلى اMستق|ل عن ا;نشأة اêاضعة للمراجعة وقدرة فاحص رقابة جودة اMرتباط على تقدي تقوي
موضوعي.

أ.٣٣

ا;نشآت ا;درجة ,وا;شار إليها ف الفقرتي  ٢١وأ ,٢٩ليست شائعة ف القطاع العام .ومع ذلك ,قد تكون هناك منشآت قطاع عام
أخرى تكتسب أهميتها بسبب حجمها أو تعّقدها أو اعتبارات ا;صلحة العامة ,وبالتالي يكون لديها قطاع عريض من أصحاب

معيار ا;راجعة )" (٧٠١ا©ب|غ عن اIمور الرئيسة للمراجعة ف تقرير ا;راجع ا;ستقل"
معيار ا;راجعة )¶" (٣١٥ديد مخاطر التحريف اgوهري وتقييمها من خ|ل فهم ا;نشأة وبيئتها"
معيار ا;راجعة )" (٣٣٠استجابات ا;راجع للمخاطر ا;قيمة"
معيار ا;راجعة )" (٢٤٠مسؤوليات ا;راجع ذات الع|قة بالغش عند مراجعة القوائم ا;الية"
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١١١

رقابة اgودة ;راجعة القوائم ا;الية

ا'عيار الدولي للمراجعة )(٢٢٠
ا;صالح .ومن أمثلة هذه ا;نشآت الشركات ا;ملوكة للدولة وا;رافق العامة .كما إن التحوMت ا;ستمرة داخل القطاع العام قد تؤدي
أيضاً إلى ظهور أنواع جديدة من ا;نشآت ا;همة .و Mتوجد ضوابط موضوعية ثابتة يُعتمد عليها ف ¶ديد اIهمية .ومع ذلك,
يقوم ا;راجعون ف القطاع العام بتقوي أيّ ا;نشآت قد تكون ذات أهمية كافية لتبرير إجراء فحص لرقابة جودة اMرتباط.
ا"تابعة )راجع :الفقرة (٢٣
أ.٣٤

يتطلب معيار رقابة اgودة ) (١من المكتب أن يضع آلية متابعة تهدف إلى تزويده بتأكيد معقول بأن السياسات وا©جراءات
ا;تعلقة بنظام رقابة اgودة تُعد م|ئمة وكافية وتعمل بفاعلية١٨.

أ.٣٥

عند النظر ف أوجه القصور التي قد تؤثر على ارتباط ا;راجعة ,قد يأخذ الشريك ا;سؤول عن اMرتباط ف ا´سبان التدابير
التي اتخذها ا;كتب لتصحيح الوضع والتي يراها الشريك ا;سؤول عن اMرتباط كافية ف سياق تلك ا;راجعة.

أ.٣٦

 Mيشير وجود وجه من أوجه القصور ف نظام رقابة اgودة اêاص با;كتب بالضرورة إلى أنه لم يتم تنفيذ ارتباط مراجعة معي
وفقاً للمعايير ا;هنية وا;تطلبات النظامية والتنظيمية ا;نطبقة ,أو إلى أن تقرير ا;راجع لم يكن مناسباً.

التوثيق
توثيق التشاور )راجع :الفقرة )٢٤د((
أ.٣٧

١٨

يساهم التوثيق الكامل وا;فصل بشكل كافٍ للتشاور مع ا;هنيي اïخرين فيما يتعلق باIمور الصعبة أو ا;ثيرة للجدل ف فهم:
•

القضية التي ت التشاور بشأنها;

•

نتائج التشاورä ,ا ف ذلك أي قرارات ت اتخاذها واIسس التي بُنيت عليها تلك القرارات وكيفية تنفيذها.

معيار رقابة اgودة ) ,(١الفقرة ٤٨
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١١٢

رقابة اgودة ;راجعة القوائم ا;الية

ا"عيار الدولي للمراجعة ) :(٢٣٠توثيق أعمال ا"راجعة

اعتمدت الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي معيار ا;راجعة ) ,(٢٣٠كما صدر من مجلس ا;عايير الدولية للمراجعة والتأكيد ,مع اJخذ ف
اNعتبار متطلبات ا;ادة الثانية عشرة من نظام اUاسبي القانونيي ف ا;ملكة العربية السعودية التي تنص على أنه "يجب على اUاسب القانوني
ف جميع اJحوال اNحتفاظ باJوراق ا;قدمة من العمeء وأوراق عمل ا;راجعة ونسخ من اiسابات اjتامية ,وذلك ;دة  Nتقل عن عشر سنوات
من تاريخ إصدار تقريره عن كل سنة مالية تتم مراجعتها".

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٢٣٠
ا"عيار الدولي للمراجعة )(٢٣٠
توثيق أعمال ا"راجعة
)يسري هذا ا;عيار على أعمال مراجعة القوائم ا;الية ا;رتبط عليها اعتبارًا من  ٢٠١٧/١/١أو بعد ذلك التاريخ(
الفهرس

الف قر ة

مقدمة
نطاق هذا ا;عيار ...................................................................................................................

١

طبيعة وأغراض توثيق أعمال ا;راجعة .............................................................................................

٣-٢

تاريخ السريان .......................................................................................................................

٤

الهدف ..............................................................................................................................

٥

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

٦

التعريفات
ا"تطلبات

القيام بتوثيق أعمال ا;راجعة ف الوقت ا;ناسب ..................................................................................

٧

توثيق إجراءات ا;راجعة ا;نفذة وأدلة ا;راجعة التي ت اiصول عليها ...........................................................

١٣-٨

جمع ملف ا;راجعة النهائي ........................................................................................................

١٦-١٤

ا"واد التطبيقية وا"واد التفسيرية اGخرى
القيام بتوثيق أعمال ا;راجعة ف الوقت ا;ناسب ..................................................................................

أ١

توثيق إجراءات ا;راجعة ا;نفذة وأدلة ا;راجعة التي ت اiصول عليها ...........................................................

أ-٢أ٢٠

جمع ملف ا;راجعة النهائي ........................................................................................................

أ-٢١أ٢٤

ا;لحق :ا;تطلبات اjاصة بتوثيق أعمال ا;راجعة الواردة ف معايير ا;راجعة اJخرى

ينبغي قراءة معيار ا;راجعة )" (٢٣٠توثيق أعمال ا;راجعة" جنبًا إلى جنب مع معيار ا;راجعة )" (٢٠٠اJهداف العامة للمراجع ا;ستقل والقيام
با;راجعة وفقًا للمعايير الدولية للمراجعة ا;عتمدة ف ا;ملكة العربية السعودية".
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١١٤

توثيق أعمال ا;راجعة

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٢٣٠
مقدمة
نطاق هذا ا"عيار
يتناول هذا ا;عيار الدولي للمراجعة مسؤولية ا;راجع عن القيام بتوثيق أعمال مراجعة القوائم ا;الية .ويحتوي ا;لحق اjاص بهذا
ّèد متطلبات التوثيق اUددة åوجب
ا;عيار على قائمة åعايير ا;راجعة اJخرى التي تتضمن متطلبات وإرشادات خاصة بالتوثيق .وُ N
ا;عايير اJخرى من تطبيق هذا ا;عيار .وقد èدد اJنظمة أو اللوائح متطلبات توثيق إضافية.

.١

طبيعة وأغراض توثيق أعمال ا"راجعة
.٢

يوفر توثيق أعمال ا;راجعة åا يتفق مع متطلبات هذا ا;عيار ومتطلبات التوثيق اjاصة اUددة åوجب معايير ا;راجعة اJخرى ذات
الصلة ما يلي:

.٣

للمراجع;١

)أ(

أدلة على اJساس الذي استخدمه ا;راجع ف التوصل إلى استنتاج حول èقيق اJهداف العامة

)ب(

أدلة على أن ا;راجعة قد ت التخطيط لها وت تنفيذها وفقًا ;تطلبات معايير ا;راجعة وا;تطلبات النظامية والتنظيمية
ا;نطبقة.

يخدم توثيق أعمال ا;راجعة عددًا من اJغراض اJخرى ,من بينها ما يلي:
•

دعم فريق اNرتباط ف التخطيط للمراجعة وتنفيذها.

•

مساعدة أعضاء فريق اNرتباط ا;سؤولي عن اöشراف ف توجيه أعمال ا;راجعة واöشراف عليها ,وف أداء مسؤولياتهم
اjاصة بالفحص وفقًا ;تطلبات معيار ا;راجعة )٢.(٢٢٠

•

õكي فريق اNرتباط من èمل ا;ساءلة عن عمله.

•

اNحتفاظ بسجل يضم اJمور التي تستمر أهميتها Jعمال ا;راجعة ا;ستقبلية.

•

õكي القيام بعمليات فحص رقابة اúودة والتقصي وفقًا ;عيار رقابة اúودة ) ٣(١أو ا;تطلبات الوطنية التي تكون مساوية
على اJقل ;تطلبات ا;عيار٤.

•

õكي القيام بعمليات التقصي اjارجية وفقًا للمتطلبات النظامية أو التنظيمية أو ا;تطلبات اJخرى ا;نطبقة.

تاريخ السريان
.٤

يسري هذا ا;عيار على أعمال مراجعة القوائم ا;الية ا;رتبط عليها اعتبارًا من  ٢٠١٧/١/١أو بعد ذلك التاريخ.

الهدف
.٥

١
٢
٣

٤

هدف ا;راجع هو أن يقوم بتوثيق يوفر ما يلي:
)أ(

 eكافيًا ومناسبًا كأساس لتقرير ا;راجع;
سج ً

)ب(

أدلة على أن ا;راجعة قد ت التخطيط لها وت تنفيذها وفقًا ;تطلبات معايير ا;راجعة وا;تطلبات النظامية والتنظيمية
ا;نطبقة.

معيار ا'راجعة )" (٢٠٠ا-هداف العامة للمراجع ا'ستقل والقيام با'راجعة وفقًا للمعايير الدولية للمراجعة" ,الفقرة ١١
معيار ا'راجعة )" (٢٢٠رقابة اDودة 'راجعة القوائم ا'الية" ,الفقرات ١٧-١٥
معيار رقابة اDودة )" (١رقابة اDودة للمكاتب التي تنفذ ارتباطات مراجعة وفحص للقوائم ا'الية وارتباطات التأكيد ا-خرى وارتباطات اZدمات ذات الع\قة" ,الفقرات
 ٣٣–٣٢و ٣٨–٣٥و٤٨
معيار ا'راجعة ) ,(٢٢٠الفقرة ٢
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١١٥

توثيق أعمال ا;راجعة

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٢٣٠
التعريفات
.٦

Jغراض معايير ا;راجعة ,تكون للمصطلحات اùتية ا;عاني ا;بينة قرين كل منها فيما يلي:
)أ(

توثيق أعمال ا;راجعة  -سجل إجراءات ا;راجعة التي ت تنفيذها وأدلة ا;راجعة ا;eئمة التي ت اiصول عليها واNستنتاجات
التي توصل إليها ا;راجع )ُيستخدم أيضًا ف بعض اJحيان مصطلح مثل "أوراق العمل"(.

)ب(

ملف ا;راجعة  -مجلد واحد أو أكثر ,أو أي وسائط تخزين أخرى -ف شكل مادي أو إلكترونيè -توي على السجeت التي
تشكل توثيق أعمال ا;راجعة Nرتباط محدد.

)ج(

ا;راجع اjبير  -فرد )سواًء من داخل مكتب ا;راجعة أو من خارجه( †تلك خبرة عملية ف ا;راجعة وفهمًا معقوً; Nا يلي:
)(١

آليات ا;راجعة;

)(٢

معايير ا;راجعة وا;تطلبات النظامية والتنظيمية ا;نطبقة;

)(٣

بيئة العمل التي تعمل فيها ا;نشأة;

)(٤

قضايا ا;راجعة والتقرير ا;الي ذات الصلة بالقطاع الذي تنتمي إليه ا;نشأة.

ا"تطلبات
القيام بتوثيق أعمال ا"راجعة ف الوقت ا"ناسب
.٧

يجب على ا;راجع القيام بتوثيق أعمال ا;راجعة ف الوقت ا;ناسب) .راجع :الفقرة أ(١

توثيق إجراءات ا"راجعة ا"نفذة وأدلة ا"راجعة التي ت ا_صول عليها

شكل ومحتوى ومدى توثيق أعمال ا;راجعة
.٨

يجب على ا;راجع القيام بتوثيق أعمال ا;راجعة على نحٍو يكفي لتمكي أي مراجع خبير ,لم تكن له صلة ف السابق با;راجعة ,من فهم
ما يلي) :راجع :الفقرات أ–٢أ ,٥أ–١٦أ(١٧
)أ(

طبيعة وتوقيت ومدى إجراءات ا;راجعة ا;نفذة لeلتزام åعايير ا;راجعة وا;تطلبات النظامية والتنظيمية ا;نطبقة; )راجع:
الفقرتي أ ,٦أ(٧

)ب(

نتائج إجراءات ا;راجعة ا;نفذة ,وأدلة ا;راجعة التي ت اiصول عليها;

)ج(

اJمور ا;همة التي تظهر أثناء ا;راجعة واNستنتاجات ا;توصل إليها بشأن هذه اJمور واJحكام ا;هنية ا;همة التي ت اتخاذها
ف التوصل إلى تلك اNستنتاجات) .راجع :الفقرات أ–٨أ(١١

.٩

عند توثيق طبيعة وتوقيت ومدى إجراءات ا;راجعة ا;نفذة ,يجب على ا;راجع تسجيل:
)أ(

اjصائص ا;مّيزة للبنود أو اJمور اjاصة التي ت اختبارها; )راجع :الفقرة أ(١٢

)ب(

الشخص القائم بأعمال ا;راجعة وتاريخ اNنتهاء من هذه اJعمال;

)ج(

الشخص الذي قام بفحص أعمال ا;راجعة ا;نفذة ,وتاريخ ومدى هذا الفحص) .راجع :الفقرة أ(١٣

.١٠

يجب على ا;راجع توثيق ا;ناقشات التي تناولت اJمور ا;همة مع اöدارة وا;كلفي باiوكمة وغيرهمå ,ا ف ذلك طبيعة اJمور ا;همة
التي õت مناقشتها ,وتوقيت حدوث هذه ا;ناقشات ,واúهة التي õت ا;ناقشة معها) .راجع :الفقرة أ(١٤

.١١

إذا تعرف ا;راجع على معلومات  Nتتسق مع اNستنتاج النهائي الذي ت التوصل إليه بشأن أمر مهم ,فيجب عليه توثيق كيفية التعامل مع
عدم اNتساق) .راجع :الفقرة أ(١٥
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اjروج عن متطلب ذي صلة
.١٢

إذا رأى ا;راجع ,ف ظروف استثنائية ,أنه من الضروري اjروج عن متطلب ذي صلة نص عليه أحد معايير ا;راجعة ,فيجب عليه توثيق
كيفية èقيق إجراءات ا;راجعة البديلة التي ت تنفيذها لهدف ذلك ا;تطلب ,وأسباب اjروج عنه) .راجع :الفقرتي أ ,١٨أ(١٩

اJمور الناشئة بعد تاريخ تقرير ا;راجع
.١٣

إذا قام ا;راجع ,ف ظروف استثنائية ,بتنفيذ إجراءات مراجعة جديدة أو إضافية ,أو إذا توصل إلى استنتاجات جديدة بعد تاريخ
تقريره ,فيجب عليه توثيق ما يلي) :راجع :الفقرة أ.(٢٠
)أ(

الظروف التي õت مواجهتها;

)ب(

إجراءات ا;راجعة اúديدة أو اöضافية التي ت تنفيذها ,وأدلة ا;راجعة التي ت اiصول عليها ,واNستنتاجات التي ت
التوصل إليها ,وتأثيرها على تقرير ا;راجع;

)ج( توقيت إدخال التغييرات الناجمة عن ذلك على توثيق أعمال ا;راجعة ,وتوقيت مراجعتها ,والقائم بإدخال التغييرات والقائم
åراجعتها.
جمع ملف ا"راجعة النهائي
.١٤

يجب على ا;راجع جمع توثيقه Jعمال ا;راجعة ف ملف ا;راجعة واستكمال اùلية اöدارية úمع ملف ا;راجعة النهائي ف الوقت
ا;ناسب بعد تاريخ تقرير ا;راجع) .راجع :الفقرتي أ ,٢١أ(٢٢

.١٥

بعد اNنتهاء من جمع ملف ا;راجعة النهائي N ,يجوز للمراجع حذف أو التخلص من أي وثائق Jعمال ا;راجعة من أي نوع قبل انتهاء
ا;دة ا;قررة لeحتفاظ بها) .راجع :الفقرة أ(٢٣

.١٦

ف ظروف أخرى غير تلك ا;شار إليها ف الفقرة  ,١٣حيث يجد ا;راجع ضرورة öدخال تعديل على التوثيق القائم Jعمال ا;راجعة ,أو
إضافة توثيق جديد Jعمال ا;راجعة بعد اNنتهاء من جمع ملف ا;راجعة النهائي ,يجب عليه بغض النظر عن طبيعة التعديeت أو
اöضافات توثيق ما يلي) :راجع :الفقرة أ(٢٤
)أ(

اJسباب اUددة öجراء هذه التعديeت أو اöضافات;

)ب(

توقيت إجراء هذه التعديeت ومراجعتها والقائم بذلك.
***

ا"واد التطبيقية وا"واد التفسيرية اGخرى
القيام بتوثيق أعمال ا;راجعة ف الوقت ا;ناسب )راجع :الفقرة (٧
أ.١

ب Jعمال ا;راجعة ف الوقت ا;ناسب على تعزيز جودة ا;راجعة ,وييسر الفحص والتقوي الفّعال
ف ومناس ٍ
يساعد القيام بتوثيق كا ٍ
لÆدلة التي ت اiصول عليها واNستنتاجات التي ت التوصل إليها قبل اNنتهاء من وضع تقرير ا;راجع .ومن ا;رجح أن يكون التوثيق
الذي يتم بعد اNنتهاء من أعمال ا;راجعة أقل دقة من التوثيق الذي يتم ف وقت تأدية هذه اJعمال.

توثيق إجراءات ا"راجعة ا"نفذة وأدلة ا"راجعة التي ت ا_صول عليها
شكل ومحتوى ومدى توثيق أعمال ا;راجعة )راجع :الفقرة (٨
أ.٢

يعتمد شكل ومحتوى ومدى توثيق أعمال ا;راجعة على عوامل مثل:
•

حجم ا;نشأة ومدى تعّقدها.
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أ.٣

•

طبيعة إجراءات ا;راجعة التي سيتم تنفيذها.

•

مخاطر التحريف اúوهري التي ت èديدها.

•

أهمية أدلة ا;راجعة التي ت اiصول عليها.

•

طبيعة ومدى اNستثناءات التي ت èديدها.

•

اiاجة إلى توثيق استنتاج أو أساس استنتاج غير قابل للتحديد بسهولة من توثيق العمل الذي ت تنفيذه أو أدلة ا;راجعة التي
ت اiصول عليها.

•

منهجية ا;راجعة واJدوات ا;ستخدمة.

قد يتم توثيق أعمال ا;راجعة ف شكل ورقي أو على وسيط إلكتروني أو غير ذلك .ومن أمثلة توثيق أعمال ا;راجعة:
•

برامج ا;راجعة.

•

التحليeت.

•

ا;ذكرات ا;تعلقة بالقضايا.

•

ملخصات اJمور ا;همة.

•

خطابات ا;صادقة واöفادة.

•

قوائم التحقق.

•

ا;راسeت )åا ف ذلك الرسائل اöلكترونية( فيما يتعلق باJمور ا;همة.

قد ُيضّمن ا;راجع ملخصات أو نسخًا من سجeت ا;نشأة )على سبيل ا;ثال ,عقود واتفاقيات مهمة ومحددة( كجزء من توثيقه Jعمال
 eعن السجeت اUاسبية للمنشأة.
ا;راجعة .ومع ذلك ,فإن توثيق أعمال ا;راجعة  Nيعد بدي ً
أ.٤

 Nيلزم ا;راجع أن يضّمن ف توثيقه Jعمال ا;راجعة ا;سودات ا;لغاة من أوراق العمل والقوائم ا;الية ,وا;eحظات التي تعكس أفكارًا
غير مكتملة أو أولية ,والنسخ السابقة ;ستندات ت تصحيح أخطاء فيها ف الطباعة أو غيرها ,وا;ستندات ا;كررة.

أ.٥

õ Nثل التفسيرات الشفهية من جانب ا;راجع ف حد ذاتها دعمًا كافيًا للعمل الذى قام به ا;راجع أو لeستنتاجات التي توصل إليها,
ولكن قد يتم استخدامها لتفسير أو توضيح ا;علومات التي يحتوي عليها توثيق أعمال ا;راجعة.

توثيق اNلتزام åعايير ا;راجعة )راجع :الفقرة ) ٨أ((
أ.٦

من حيث ا;بدأ ,سينتج عن اNلتزام åتطلبات هذا ا;عيار أن يكون توثيق أعمال ا;راجعة كافيًا ومناسبًا ف ظل الظروف القائمة.
وèتوي معايير ا;راجعة اJخرى على متطلبات توثيق محددة تهدف إلى توضيح تطبيق هذا ا;عيار ف ظل الظروف اjاصة بتلك
ّèد متطلبات التوثيق اUددة åوجب ا;عايير اJخرى من تطبيق هذا ا;عيار .وعeوة على ذلك ,فإن عدم وجود
ا;عايير اJخرى .وُ N
متطلب بشأن التوثيق ف معيار معي من معايير ا;راجعة  Nيعني أنه لن يتم القيام بأي توثيق نتيجًة لeلتزام بذلك ا;عيار.

أ.٧

 eعلى أن ا;راجعة مستوفية ;تطلبات معايير ا;راجعة .ومع ذلك ,فليس من الضروري أو العملي
يوفر توثيق أعمال ا;راجعة دلي ً
للمراجع توثيق كل أمر ت النظر فيه أو كل حكم مهني ت القيام به ف عملية ا;راجعة .وليس من الضروري أيضًا للمراجع أن يوثق
بشكل منفصل )ف قائمة من قوائم التحقق على سبيل ا;ثال( اNلتزام باJمور التي يظهر اNلتزام بها ف ا;ستندات اُ;ضﱠمنة ف ملف
ا;راجعة .ومن ذلك على سبيل ا;ثال:
•

ف تدل على أن ا;راجع قد خطط لعملية ا;راجعة.
وجود خطة مراجعة موثقة بشكل كا ٍ
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•

وجود خطاب ارتباط موقع ف ملف ا;راجعة ,يدل على أن ا;راجع قد اتفق على شروط ارتباط ا;راجعة مع اöدارة ,أو ا;كلفي
باiوكمة ,حسب مقتضى اiال.

•

احتواء تقرير ا;راجع على رأي متحفظ بالشكل ا;ناسب ف القوائم ا;الية ,وإثباته Nلتزام ا;راجع åتطلب إبداء رأي متحفظ
ف ظل الظروف اUددة ف معايير ا;راجعة.

•

فيما يتعلق با;تطلبات التي تطبق عمومًا أثناء ا;راجعة ,قد توجد عدة طرق †كن من خeلها إثبات اNلتزام بهذه ا;تطلبات ف
ملف ا;راجعة:
○

على سبيل ا;ثال ,قد  Nتوجد هناك طريقة وحيدة †كن من خeلها توثيق نزعة الشك ا;هني للمراجع .ولكن توثيق
 eعلى ≥ارسة ا;راجع لنزعة الشك ا;هني وفقًا ;عايير ا;راجعة .وقد تتضمن
أعمال ا;راجعة قد يوفر مع ذلك دلي ً
مثل هذه اJدلة إجراءات محددة ت تنفيذها لتأييد ردود اöدارة على استفسارات ا;راجع.

○

وعلى نحو ≥اثل ,فإن ّèمل الشريك ا;سؤول عن اNرتباط مسؤولية التوجيه واöشراف وأداء عملية ا;راجعة åا يتفق
مع معايير ا;راجعة ,قد يتم إثباته بعدة طرق ضمن توثيق أعمال ا;راجعة .وقد يتضمن ذلك توثيق مشاركة الشريك
ا;سؤول عن اNرتباط ف الوقت ا;ناسب ف جوانب ا;راجعة ,مثل ا;شاركة ف نقاشات الفريق التي يتطلبها معيار
ا;راجعة )٥.(٣١٥

توثيق اJمور ا;همة واJحكام ا;هنية ا;همة ا;رتبطة بها )راجع :الفقرة )٨ج((
أ.٨

أ.٩

يتطلب اiكم على أهمية أمر ما إجراء èليل موضوعي للحقائق والظروف .ومن أمثلة اJمور ا;همة ما يلي:
•

اJمور التي تؤدي إلى حدوث مخاطر مهمة )حسب التعريف الوارد ف معيار ا;راجعة

•

نتائج إجراءات ا;راجعة التي تشير إلى )أ( أن القوائم ا;الية قد تكون محّرفة بشكل جوهري ,أو )ب( اiاجة إلى إعادة النظر
ف التقييم السابق من قبل ا;راجع ¥اطر التحريف اúوهري واستجابته لهذه ا¥اطر.

•

الظروف التي تسبب للمراجع صعوبة كبيرة ف تطبيق إجراءات مراجعة ضرورية.

•

النتائج التي قد تؤدي إلى إدخال تعديل ف رأي ا;راجع أو تضمي فقرة للفت اNنتباه ف تقرير ا;راجع.

)٦.((٣١٥

ُيعد مدى اiكم ا;هني الذي õت ≥ارسته خeل تنفيذ أعمال ا;راجعة وتقوي النتائج ,من العوامل ا;همة ف èديد شكل ومحتوى
ومدى توثيق اJمور ا;همة ضمن أعمال ا;راجعة .ويساعد توثيق اJحكام ا;هنية ا;تخذة ,متى كانت مهمة ,على تفسير استنتاجات
ا;راجع وتعزيز جودة اiكم ا;هني .وتنطوي مثل هذه اJمور على أهمية خاصة بالنسبة للمسؤولي عن فحص توثيق أعمال ا;راجعة,
åا ف ذلك َمن ينفذون عمليات ا;راجعة الeحقة عند فحص اJمور التي لها أهمية دائمة )على سبيل ا;ثال ,عند أداء فحص
للتقديرات اUاسبية بأثر رجعي(.

أ .١٠من أمثلة الظروف التي يكون من ا;ناسب فيها ,وفقًا للفقرة  ,٨إعداد توثيق Jعمال ا;راجعة فيما يتعلق باستخدام اiكم ا;هني ,متى
كانت اJمور واJحكام ا;تعلقة بها مهمة ,ما يلي:

٥
٦

•

اJساس ا;نطقي Nستنتاج ا;راجع ,عندما ينص متطلب ما ,على أنه يجب على ا;راجع أن يأخذ ف اiسبان معلومات أو
عوامل معينة ,وكان ذلك مهمًا ف سياق ارتباط معي.

•

أساس استنتاج ا;راجع بشأن مدى معقولية ا∂اNت التي انطوت على اجتهادات غير موضوعية )على سبيل ا;ثال ,معقولية
التقديرات اUاسبية ا;همة(.

معيار ا'راجعة )`" (٣١٥ديد مخاطر التحريف اDوهري وتقييمها من خ\ل فهم ا'نشأة وبيئتها" ,فقرة ١٠
معيار ا'راجعة ) ,(٣١٥الفقرات )٤ه(
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أ.١١

•

أساس استنتاجات ا;راجع حول موثوقية مستند ما عند القيام بأعمال ٍèر إضافية )مثل اNستفادة ا;ناسبة من خبير ,أو
إجراءات طلب ا;صادقة( استجابًة لظروف ت التعرف عليها أثناء ا;راجعة ,وأدت با;راجع إلى اNعتقاد بأن ا;ستند قد  Nيكون
موثوقًا.

•

èديد ا;راجع لÆمور الرئيسة للمراجعة أو èديده لعدم وجود أمور رئيسة للمراجعة يلزم اöبeغ عنها ,وذلك ف حالة
انطباق معيار ا;راجعة )٧.(٧٠١

قد يرى ا;راجع أنه من ا;فيد إعداد ملخص )ُيسمى أحيانًا åذكرة ا∏öاز( واNحتفاظ به كجزء من توثيق أعمال ا;راجعة ,يصف فيه
اJمور ا;همة اUددة أثناء ا;راجعة وكيفية التعامل معها ,أو ُيضّمن فيه إشارات مرجعية لوثائق أخرى داعمة ذات صلة من وثائق أعمال
ص õتاز بالكفاءة والفاعلية لتوثيق
ا;راجعة التي توفر مثل هذه ا;علومات .وقد يسهل وجود مثل هذا ا;لخص القيام بعمليات فحص وتق ٍ
أعمال ا;راجعة ,خاصًة ف عمليات ا;راجعة الكبيرة وا;عقدة .وباöضافة إلى ذلك ,فقد يساعد إعداد مثل هذا ا;لخص ف مراعاة
ا;راجع لÆمور ا;همة .وقد يساعد إعداد هذا ا;لخص أيضًا ف النظر فيما إذا كان هناك ,ف ضوء إجراءات ا;راجعة التي ت تنفيذها
واNستنتاجات التي ت التوصل إليها ,هدف Jي معيار معي من معايير ا;راجعة ذات الصلة لم يتمكن ا;راجع من èقيقه≥ ,ا قد †نع
ا;راجع من èقيق اJهداف العامة اjاصة به.

èديد بنود أو أمور معينة ت اختبارها وèديد ا;عّد والفاحص )راجع :الفقرة (٩
أ.١٢

أ.١٣

يخدم تسجيل اjصائص ا;مﱠيزة عدة أغراض .فعلى سبيل ا;ثالّ† ,كن ذلك فريق اNرتباط من èمل ا;سؤولية عن عمله ,ويسهل
التحقق من اNستثناءات أو أوجه عدم اNتساق .وتختلف اjصائص ا;مﱠيزة تبعًا لطبيعة إجراء ا;راجعة والبند أو اJمر اjاضع
لeختبار .فعلى سبيل ا;ثال:
•

Nختبار تفصيلي Jوامر الشراء الصادرة من ا;نشأة ,قد يقوم ا;راجع بتحديد ا;ستندات التي سيتم اختبارها حسب تواريخها
وأرقام أوامر الشراء الفريدة.

•

Jحد اöجراءات التي تتطلب اختيار أو فحص جميع البنود التي تتجاوز مبلغًا معينًا ف مجتمع عينة ما ,قد يسجل ا;راجع
نطاق اöجراء ويحدد مجتمع العينة )على سبيل ا;ثال ,جميع القيود التي تزيد عن مبلغ معي ف دفتر اليومية(.

•

Jحد اöجراءات التي تتطلب اختيارًا منهجيًا لعينة من مجتمع عينة يتألف من مستندات ,قد يحدد ا;راجع ا;ستندات ا¥تارة
بتسجيل مصدرها ونقطة البداية والفترات الفاصلة بي كل عينة وأخرى )على سبيل ا;ثال ,عينة منهجية من تقارير الشحن,
يتم اختيارها من سجل الشحن للفترة من  ١أبريل حتى  ٣٠سبتمبر ,مع èديد نقطة البداية بالتقرير رقم  ,١٢٣٤٥ثم يتم
اختيار تقرير بعد كل  ١٢٥تقرير(.

•

Jحد اöجراءات التي تتطلب اNستفسار من عاملي محددين ف ا;نشأة ,قد يسجل ا;راجع تواريخ اNستفسارات وأسماء
العاملي ووظائفهم.

•

Jحد إجراءات ا;eحظة ,قد يسجل ا;راجع اùلية أو اJمر اjاضع للمeحظة واJفراد ذوي الصلة ومسؤوليات كل منهم
ومكان وتوقيت تنفيذ إجراء ا;eحظة.

يتطلب معيار ا;راجعة ) (٢٢٠أن يقوم ا;راجع بفحص أعمال ا;راجعة اُ;نّفذة من خeل فحص توثيق أعمال ا;راجعة ٨.و Nيعني متطلب
توثيق من قام بفحص أعمال ا;راجعة اُ;نّفذة ضرورة احتواء كل ورقة عمل على دليل على الفحص ,ولكنه يعني توثيق ماهية أعمال
ا;راجعة التي ت فحصها ,والشخص الذي قام بفحصها ,وتوقيت الفحص.

٧

معيار ا'راجعة )" (٧٠١اjب\غ عن ا-مور الرئيسة للمراجعة ف تقرير ا'راجع ا'ستقل"

٨

معيار ا'راجعة ) ,(٢٢٠الفقرة ١٧

ترجمة الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي

١٢٠

توثيق أعمال ا;راجعة

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٢٣٠
توثيق مناقشات اJمور ا;همة مع اöدارة وا;كلفي باiوكمة وغيرهم )راجع :الفقرة (١٠
أ.١٤

 Nيقتصر التوثيق على السجeت التي يعدها ا;راجع ,ولكنه قد يشمل سجeت مناسبة أخرى مثل محاضر اNجتماعات التي يعدها
العاملون ف ا;نشأة والتي يوافق عليها ا;راجع .ومن بي اJشخاص اùخرين الذين قد يناقش ا;راجع معهم أمورًا مهمة العاملون
اùخرون ف ا;نشأة وأطراف خارجية ,مثل اJشخاص الذين يقدمون استشارات مهنية للمنشأة.

توثيق كيفية التعامل مع أوجه عدم اNتساق )راجع :الفقرة (١١
أ.١٥

إن متطلب توثيق كيفية تعامل ا;راجع مع أوجه عدم اNتساق ف ا;علومات  Nيعني ضمنًا أن ا;راجع يحتاج إلى اNحتفاظ بالوثائق غير
الصحيحة أو ا;ستبدلة.

اعتبارات خاصة با;نشآت اJصغر )راجع :الفقرة (٨
أ.١٦

بصفة عامة ,يعتبر توثيق أعمال ا;راجعة ف ا;نشآت اJصغر أقل اتساعًا منه ف ا;نشآت اJكبر .وباöضافة إلى ذلك ,ففي حالة تنفيذ
الشريك ا;سؤول عن اNرتباط úميع أعمال ا;راجعة ,فإن التوثيق لن يشمل أمورًا رåا كان من الواجب توثيقها فقط öبeغها Jعضاء
فريق اNرتباط أو توجيههم إليها أو لتوفير أدلة على الفحص الذي أجراه أعضاء آخرون ف الفريق )على سبيل ا;ثال ,لن تكون هناك
أمور يلزم توثيقها بشأن مناقشات الفريق أو اöشراف عليه( .ومع ذلك ,فإنه على الشريك ا;سؤول عن اNرتباط أن يلتزم با;تطلب
اJساسي للفقرة  ٨وا;تعلق بإعداد توثيق Jعمال ا;راجعة †كن فهمه من قبل مراجع خبير ,حيث قد يخضع توثيق أعمال ا;راجعة
للفحص من قبل أطراف خارجية Jغراض تنظيمية أو غيرها.

أ.١٧

عند القيام بتوثيق أعمال ا;راجعة ,قد يجد مراجع ا;نشأة اJصغر أنه من ا;فيد واJكفأ تسجيل مختلف جوانب ا;راجعة معًا ف مستند
واحد ,مع إضافة إشارات مرجعية Jوراق العمل الداعمة ,عند اNقتضاء .ومن أمثلة اJمور التي قد يتم توثيقها معًا عند مراجعة منشأة
أصغر ,فهم ا;نشأة ورقابتها الداخلية ,واNستراتيجية العامة للمراجعة وخطة ا;راجعة ,واJهمية النسبية اUددة وفقًا ;عيار ا;راجعة
) ٩,(٣٢٠وا¥اطر ا;قيمة ,واJمور ا;همة التي õت مeحظتها أثناء ا;راجعة ,واNستنتاجات التي ت التوصل إليها.

اjروج عن متطلب ذي صلة )راجع :الفقرة (١٢
أ.١٨

تهدف متطلبات معايير ا;راجعة إلى õكي ا;راجع من èقيق اJهداف اUددة ف معايير ا;راجعة ,ومن ثّم èقيق اJهداف العامة
للمراجع .وبناًء على ذلك ,ففي غير الظروف اNستثنائية ,تدعو معايير ا;راجعة إلى اNلتزام بكل متطلب ذي صلة ف ظل ظروف
ا;راجعة.

أ .١٩ينطبق متطلب التوثيق فقط على ا;تطلبات ذات الصلة ف ظل الظروف القائمة .و Nيكون ا;تطلب ذا صلة ١٠فقط ف اiالتي اùتيتي:
)أ(

إذا لم يكن ا;عيار بأكمله ذا صلة )على سبيل ا;ثال ,إذا لم تكن لدى ا;نشأة وظيفة مراجعة داخلية ,فلن يكون Jي ≥ا ورد ف
معيار ا;راجعة ) ١١ (٦١٠صلة با;نشأة(; أو

)ب(

إذا كان ا;تطلب مشروطًا والشرط غير موجود )على سبيل ا;ثال ,متطلب تعديل رأي ا;راجع عند العجز عن اiصول على ما
يكفي من أدلة ا;راجعة ا;ناسبة ,ولكن مثل هذا العجز غير قائم(.

اJمور الناشئة بعد تاريخ تقرير ا;راجع )راجع :الفقرة (١٣
أ.٢٠

٩
١٠
١١
١٢

من أمثلة الظروف اNستثنائية اiقائق التي تصبح معروفة للمراجع بعد تاريخ تقرير ا;راجع ,رغم أنها كانت موجودة ف ذلك التاريخ,
والتي لو كانت معروفة ف ذلك التاريخ Jدت إلى تعديل القوائم ا;الية أو قيام ا;راجع بتعديل الرأي ف تقريره ١٢.ويتم فحص ما يترتب

معيار ا'راجعة )" (٣٢٠ا-همية النسبية عند تخطيط وتنفيذ ا'راجعة"
معيار ا'راجعة ) ,(٢٠٠الفقرة ٢٢
معيار ا'راجعة )" (٦١٠اqستعانة بعمل ا'راجعي الداخليي" ,الفقرة ٢
معيار ا'راجعة )" (٥٦٠ا-حداث ال\حقة" ,الفقرة ١٤

ترجمة الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي

١٢١

توثيق أعمال ا;راجعة

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٢٣٠
على ذلك من تغييرات ف توثيق أعمال ا;راجعة وفقًا ;سؤوليات الفحص ا;نصوص عليها ف معيار ا;راجعة ) ١٣,(٢٢٠مع èمل الشريك
ا;سؤول عن اNرتباط ا;سؤولية النهائية عن التغييرات.
جمع ملف ا"راجعة النهائي )راجع :الفقرات (١٦-١٤
أ.٢١

يتطلب معيار رقابة اúودة )) (١أو ا;تطلبات الوطنية التي تكون مساوية على اJقل ;تطلبات ا;عيار( أن تقوم ا;كاتب بوضع سياسات
وإجراءات من أجل استكمال جمع ملفات ا;راجعة ف الوقت ا;ناسب ١٤.واّiد الزمني ا;ناسب الذي يلزم فيه استكمال جمع ملف
ا;راجعة النهائي هو عادًة  ٦٠يومًا بحد أقصى من تاريخ تقرير ا;راجع١٥ .

أ.٢٢

يعد جمع ملف ا;راجعة النهائي يعد تاريخ تقرير ا;راجع عملية إدارية  Nتشتمل على أداء إجراءات مراجعة دقيقة ,أو استخeص
استنتاجات جديدة ,ولكن †كن أن تطرأ تغييرات على توثيق أعمال ا;راجعة أثناء عملية اúمع النهائية إذا كانت هذه التغييرات إدارية
بطبيعتها .ومن أمثلة هذه التغييرات ما يلي:

أ.٢٣

•

حذف أو إلغاء وثائق ت استبدالها بأخرى.

•

ترتيب وºميع أوراق العمل ووضع اöشارات ا;رجعية إليها.

•

التوقيع على استيفاء قوائم التحقق اjاصة بعملية جمع ا;لف.

•

توثيق أدلة ا;راجعة التي حصل عليها ا;راجع ,والتي õت مناقشتها واNتفاق عليها مع أعضاء فريق اNرتباط قبل تاريخ تقرير
ا;راجع.

يتطلب معيار رقابة اúودة )) (١أو ا;تطلبات الوطنية التي تكون مساوية على اJقل ;تطلبات ا;عيار( أن تقوم ا;كاتب بوضع سياسات
وإجراءات من أجل اNحتفاظ بوثائق أعمال اNرتباط ١٦.و Nتقل مدة اNحتفاظ Nرتباطات ا;راجعة عادًة عن خمس سنوات من تاريخ
تقرير ا;راجع ,أو من تاريخ تقرير مراجع ا∂موعة ,إذا كان

أ.٢٤

* ,١٧
متأخرًا.

من أمثلة الظروف التي قد يجد فيها ا;راجع ضرورة لتعديل التوثيق ا;وجود Jعمال ا;راجعة ,أو إضافة توثيق جديد Jعمال ا;راجعة,
بعد اNنتهاء من عملية جمع ملف ا;راجعة النهائي ,هو اiاجة إلى توضيح التوثيق ا;وجود Jعمال ا;راجعة بسبب مeحظات ت
استeمها خeل متابعة عمليات التقصي التي قامت بها أطراف داخلية أو خارجية.

١٣

معيار ا'راجعة ) ,(٢٢٠الفقرة ١٦
معيار رقابة اDودة ) ,(١الفقرة ٤٥
معيار رقابة اDودة ) ,(١الفقرة أ٥٤
معيار رقابة اDودة ) ,(١الفقرة ٤٧
معيار رقابة اDودة ) ,(١الفقرة أ٦١

*

تنص ا'ادة الثانية عشرة من نظام اzاسبي القانونيي ف ا'ملكة العربية السعودية ,على أنه يجب على اzاسب القانوني  -ف جميع ا-حوال  -اqحتفاظ با-وراق
ا'قدمة من العم\ء وأوراق عمل ا'راجعة ونسخ من اÇسابات اZتامية وذلك 'دة  qتقل عن عشر سنوات من تاريخ إصدار تقريره عن كل سنة مالية تتم مراجعتها.

١٤
١٥
١٦
١٧
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١٢٢

توثيق أعمال ا;راجعة

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٢٣٠

ا"لحق
)راجع :الفقرة (١
ا"تطلبات اeاصة بتوثيق أعمال ا"راجعة والواردة ف معايير ا"راجعة اGخرى
 eعن النظر
يحدد هذا ا;لحق فقرات وردت ف معايير ا;راجعة اJخرى وèتوي على متطلبات خاصة فيما يتعلق بالتوثيق .و Nتعد هذه القائمة بدي ً
ف ا;تطلبات وما يتعلق بها من مواد تطبيقية ومواد تفسيرية أخرى ف معايير ا;راجعة.
•

معيار ا;راجعة )" (٢١٠اNتفاق على شروط ارتباطات اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ" ,الفقرات ١٢-١٠

•

معيار ا;راجعة )" (٢٢٠رقابة اﻟﺠﻮدة ;راجعة القوائم ا;الية" ,الفقرتان  ٢٤و٢٥

•

معيار ا;راجعة )" (٢٤٠مسؤوليات ا;راجع ذات العeقة بالغش عند مراجعة القوائم ا;الية" ,الفقرات ٤٨-٤٥

•

معيار ا;راجعة )) (٢٥٠اُ;عﱠدل( "مراعاة اJنظمة واللوائح عند مراجعة القوائم ا;الية" ,الفقرة ٣٠

•

معيار ا;راجعة )" (٢٦٠اNتصال با;كلفي باiوكمة" ,الفقرة ٢٣

•

معيار ا;راجعة )" (٣٠٠التخطيط ;راجعة القوائم ا;الية" ,الفقرة ١٢

•

معيار ا;راجعة )è" (٣١٥ديد مخاطر التحريف اúوهري وتقييمها من خeل فهم ا;نشأة وبيئتها" ,الفقرة ٣٢

•

معيار ا;راجعة )" (٣٢٠اJهمية النسبية عند تخطيط وتنفيذ ا;راجعة" ,الفقرة ١٤

•

معيار ا;راجعة )" ,(٣٣٠استجابات اﻟﻤﺮاﺟﻊ للمخاطر ا;قيمة" ,الفقرات ٣٠-٢٨

•

معيار ا;راجعة )" (٤٥٠تقوي التحريفات ا;كتشفة خeل ا;راجعة" ,الفقرة ١٥

•

معيار ا;راجعة )" (٥٤٠مراجعة التقديرات اUاسبيةå ,ا ف ذلك التقديرات اUاسبية للقيمة العادلة واöفصاحات ذات العeقة" ,الفقرة
٢٣

•

معيار ا;راجعة )" (٥٥٠اJطراف ذات العeقة" ,الفقرة ٢٨

•

معيار ا;راجعة )" (٦٠٠اعتبارات خاصة  -عمليات مراجعة القوائم ا;الية للمجموعة )åا ف ذلك عمل مراجعي مكونات ا∂موعة(",
الفقرة .٥٠

•

معيار ا;راجعة )" (٦١٠استخدام عمل ا;راجعي الداخليي" ,الفقرتان  ٣٦و.٣٧

•

معيار ا;راجعة )" (٧٢٠مسؤوليات ا;راجع ذات العeقة با;علومات اJخرى" ,الفقرة ٢٥

ترجمة الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي

١٢٣

توثيق أعمال ا;راجعة

ا"عيار الدولي للمراجعة ) :(٢٤٠مسؤوليات ا"راجع ذات الع9قة بالغش عند مراجعة القوائم ا"الية
اعتمدت الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي معيار ا?راجعة ) ,(٢٤٠كما صدر من مجلس ا?عايير الدولية للمراجعة والتأكيد.

ترجمة الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي

١٢٥

مسؤوليات ا?راجع ذات العBقة
بالغش عند مراجعة القوائم ا?الية

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٢٤٠
ا"عيار الدولي للمراجعة )(٢٤٠
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١٢٧

مسؤوليات ا?راجع ذات العBقة
بالغش عند مراجعة القوائم ا?الية

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٢٤٠

مقدمة
نطاق هذا ا"عيار
يتناول هذا ا?عيار الدولي للمراجعة مسؤوليات ا?راجع فيما يتعلق بالغش عند مراجعة القوائم ا?الية .ويستفيض على وجه اïصوص
ف كيفية تطبيق معيار ا?راجعة ) ١(٣١٥ومعيار ا?راجعة ) ٢(٣٣٠فيما يتعلق óخاطر التحريف ا|وهري بسبب الغش.

.١

خصائص الغش
.٢

قد تنشأ التحريفات ف القوائم ا?الية إّما بسبب غش أو خطأ .والعامل الذي يفّرق بي الغش واïطأ هو ما إذا كان التصرف اxساسي
الذي نتج عنه التحريف ف القوائم ا?الية متعمدًا أو غير متعمد.

.٣

رغم أن الغش هو مفهوم قانوني واسع ,فإن الغش الذي يهتم به ا?راجع xغراض معايير ا?راجعة هو ذلك الذي يترتب عليه yريف
جوهري ف القوائم ا?الية .ويوجد نوعان من التحريفات ا?تعمدة ذا صلة با?راجع; التحريفات الناùة عن تقرير مالي مغشوش,
والتحريفات الناùة عن اختBس اxصول .ورغم أن ا?راجع قد يشك ,أو ف حاsت نادرة قد يحدد حدوث غش ,إ sأنه  sيفصل بشكل
قانوني فيما إذا كان الغش قد حدث بالفعل) .راجع :الفقرات أ–١أ(٧

ا"سؤولية عن منع الغش واكتشافه
تقع ا?سؤولية اxساسية عن منع الغش واكتشاف حدوثه على عاتق كٍل من ا?كلفي بحوكمة ا?نشأة واÖدارة .ومن ا?هم أن تقوم اÖدارة,
yت إشراف ا?كلفي باâوكمة ,بالتشديد على منع الغش ,لتقليل فرص وقوعه وردع مرتكبيهó ,ا يؤدي إلى إيجاد قناعة لدى اxفراد
بعدم ارتكاب الغش بسبب احتمال اكتشافه والتعرض للعقاب .وينطوي ذلك على التزام بخلق ثقافة قوامها اxمانة والسلوك اxخBقي,
وهو ما ßكن تعزيزه عن طريق اÖشراف الفعال من جانب ا?كلفي باâوكمة .ويشتمل إشراف ا?كلفي باâوكمة على النظر ف إمكانية
ùاوز أدوات الرقابة أو التأثير بأي شكل آخر غير مناسب ف آلية التقرير ا?الي ,مثل ا|هود التي تبذلها اÖدارة من أجل إدارة اxرباح
للتأثير على تصورات ا¨للي بشأن أداء ا?نشأة وربحيتها.

.٤

مسؤوليات ا?راجع
.٥

ُيَعد ا?راجع الذي يقوم با?راجعة وفقًا ?عايير ا?راجعة مسؤوً sعن اâصول على تأكيد معقول بأن القوائم ا?الية ككل تخلو من
التحريف ا|وهري ,سواًء بسبب غش أو خطأ .وبسبب القيود ا?Bزمة لعملية ا?راجعة ,يوجد خطر ß sكن تفاديه يتمثل ف أن بعض
التحريفات ا|وهرية ف القوائم ا?الية قد  sيتم اكتشافها ,على الرغم من التخطيط لعملية ا?راجعة وتنفيذها بشكل سليم وفقًا ?عايير
ا?راجعة٣.

.٦

كما هو موضح ف معيار ا?راجعة ) ٤,(٢٠٠فإن ا∞ثار ا¨تملة للقيود ا?Bزمة للمراجعة تكون كبيرة بشكل خاص ف حالة التحريف
النات عن غش .وُيعد خطر عدم اكتشاف التحريف ا|وهري النات عن غش أعلى من خطر عدم اكتشاف التحريف النات عن خطأ.
ويرجع ذلك إلى أن الغش قد ينطوي على مخططات متقدمة ومنظمة بعناية Öخفائه مثل التزوير ,أو تعمد عدم تسجيل معامBت ,أو
تعمد تقدي إفادات مضللة إلى ا?راجع .وقد يكون اكتشاف مثل محاوsت اÖخفاء تلك أكثر صعوبة عندما تقترن بالتواطؤ .فالتواطؤ قد
يجعل ا?راجع يعتقد بأن أدلة ا?راجعة مقنعة عندما تكون ف حقيقة اxمر غير صحيحة .وتعتمد قدرة ا?راجع على اكتشاف الغش على
عوامل معينة مثل براعة مرتكب الغش ,وتكرار التBعب ومداه ,ودرجة التواطؤ ,واâجم النسبي لكل مبلغ من ا?بالغ ا?تBعب فيها,
وا?ستويات اÖدارية التي يشغلها اxفراد ا?تورطي ف الغش .وف حي أن ا?راجع قد يكون قادرًا على yديد الفرص ا¨تملة sرتكاب
âكم ا?هني ,مثل التقديرات ا¨اسبية ,قد
الغش ,إ sأنه يصعب عليه yديد ما إذا كانت التحريفات ف ا≥اsت التي تعتمد على ا ُ
حدثت بسبب غش أو خطأ.

١

ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣراﺟﻌﺔ )" (٣١٥ﺗﺣدﯾد ﻣﺧﺎطر اﻟﺗﺣرﯾف اﻟﺟوھري وﺗﻘﯾﯾﻣﮭﺎ ﻣن ﺧﻼل ﻓﮭم اﻟﻣﻧﺷﺄة وﺑﯾﺋﺗﮭﺎ"

٢

ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣراﺟﻌﺔ )" (٣٣٠اﺳﺗﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣراﺟﻊ ﻟﻠﻣﺧﺎطر اﻟﻣﻘﯾﻣﺔ"

٣

ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣراﺟﻌﺔ )" (٢٠٠اﻷھداف اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣراﺟﻊ اﻟﻣﺳﺗﻘل واﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﻟﻣراﺟﻌﺔ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣراﺟﻌﺔ" ،اﻟﻔﻘرﺗﺎن أ ٥٣وأ٥٤

٤

ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣراﺟﻌﺔ ) ،(٢٠٠اﻟﻔﻘرة أ٥٣

ترجمة الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي

١٢٨

مسؤوليات ا?راجع ذات العBقة
بالغش عند مراجعة القوائم ا?الية

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٢٤٠
.٧

وعBوًة على ذلك ,فإن خطر عدم اكتشاف ا?راجع لتحريف جوهري نات عن غش اÖدارة أكبر من خطر عدم اكتشاف ا?راجع لتحريف
جوهري نات عن غش ا?وظفيx ,ن اÖدارة عادًة ما تكون ف موضع ßكنها من التBعب بشكل مباشر أو غير مباشر ف السجBت
ا¨اسبية أو من عرض معلومات مالية مغشوشة أو ùاوز إجراءات الرقابة ا?صممة ?نع عمليات الغش ا?شابهة من قبل ا?وظفي
ا∞خرين.

.٨

عند اâصول على تأكيد معقول ,يكون ا?راجع مسؤوً sعن اâفاظ على نزعة الشك ا?هني طوال ا?راجعة ,آخذًا ف اâسبان احتمال
ùاوز اÖدارة xدوات الرقابة ,ومدركًا âقيقة أن إجراءات ا?راجعة الفعالة sكتشاف اïطأ قد  sتكون فعالة ف اكتشاف الغش.
وتهدف ا?تطلبات الواردة ف هذا ا?عيار إلى مساعدة ا?راجع ف yديد مخاطر التحريف ا|وهري بسبب الغش وتقييمها ,وف تصميم
إجراءات sكتشاف مثل هذا التحريف.

.٩

قد يتحمل ا?راجع مسؤوليات إضافيةó ,وجب اxنظمة أو اللوائح أو ا?تطلبات اxخBقیة ذات الصلة ,فيما يتعلق بعدم التزام ا?نشأة
باxنظمة واللوائح ,وفيما يتعلق بالغش ,وقد تختلف هذه ا?سؤوليات عن تلك ا?ذكورة ف هذا ا?عيار وف معايير ا?راجعة اxخرى ,أو قد
تتجاوزها ,ومن أمثلة ذلك) :راجع :الفقرة أ(٦
)أ(

اsستجابة لعدم اsلتزام باxنظمة واللوائح ,ا¨دد حدوثه أو ا?شتبه ف حدوثهó ,ا ف ذلك ا?تطلبات ا?تعلقة بإجراء اتصاsت
محددة مع اÖدارة وا?كلفي باâوكمة ,وتقييم مدى مناسبة استجابتهم لعدم اsلتزام ,وyديد ما إذا كانت هناك حاجة sتخاذ
ا?زيد من التصرفات;

)ب(

إبBغ ا?راجعي ا∞خرين بعدم اsلتزام باxنظمة واللوائح ,ا¨دد حدوثه أو ا?شتبه ف حدوثه )على سبيل ا?ثال ,عند مراجعة
القوائم ا?الية Öحدى ا≥موعات(;

)ج(

متطلبات التوثيق فيما يتعلق بعدم اsلتزام باxنظمة واللوائح ,ا¨دد حدوثه أو ا?شتبه ف حدوثه.

وقد يؤدي اsلتزام بأي مسؤوليات إضافية إلى توفير ا?زيد من ا?علومات ذات الصلة بعمل ا?راجع ,وفقًا لهذا ا?عيار ومعايير ا?راجعة
اxخرى )على سبيل ا?ثال ,فيما يتعلق بنزاهة اÖدارة أو ا?كلفي باâوكمة ,حسب مقتضى اâال(.
تاريخ السريان
يسري هذا ا?عيار على أعمال مراجعة القوائم ا?الية ا?رتبط عليها اعتبارًا من  ٢٠١٧/١/١أو بعد ذلك التاريخ.

.١٠
اGهداف

تتمثل أهداف ا?راجع فيما يلي:

.١١

)أ(

yديد مخاطر التحريف ا|وهري ف القوائم ا?الية بسبب الغش وتقييمها;

)ب(

اâصول على ما يكفي من أدلة ا?راجعة ا?ناسبة عن اvاطر اُ?قﱠيمة للتحريف ا|وهري بسبب الغش ,من خBل تصميم
استجابات مناسبة وتنفيذها;

)ج(

اsستجابة بشكل مناسب للغش أو الغش ا?شتبه فيه ا?كتشف أثناء ا?راجعة.

التعريفات
.١٢

xغراض معايير ا?راجعة ,تكون للمصطلحات ا∞تية ا?عاني ا?بينة قرين كل منها فيما يلي:
)أ(

الغش :تصرف متعمد من قبل فرد واحد أو أكثر من بي اÖدارة أو ا?كلفي باâوكمة أو ا?وظفي أو أطراف ثالثة ,ينطوي على
استخدام التضليل للحصول على ميزة غير عادلة أو غير قانونية.

)ب(

عوامل خطر الغش :أحداث أو ظروف تشير إلى وجود دافع أو ضغط sرتكاب الغش أو تهيئ الفرصة sرتكابه.

ترجمة الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي

١٢٩

مسؤوليات ا?راجع ذات العBقة
بالغش عند مراجعة القوائم ا?الية

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٢٤٠
ا"تطلبات
نزعة الشك ا"هني
.١٣

وفقًا ?عيار ا?راجعة ) ٥,(٢٠٠يجب على ا?راجع أن يحافظ على نزعة الشك ا?هني طوال ا?راجعة ,مدركًا sحتمال أنه قد يوجد
yريف جوهري بسبب الغش ,بغض النظر عن خبرة ا?راجع السابقة فيما يتعلق بأمانة ونزاهة إدارة ا?نشأة وا?كلفي باâوكمة.
)راجع :الفقرتي أ ,٨أ(٩

.١٤

ما لم يكن لدى ا?راجع سبب يدعوه لBعتقاد بخBف ذلك ,فإنه قد يقبل السجBت والوثائق على أنها صحيحة .ولكن إذا تبّينت حاsت
أثناء ا?راجعة جعلت ا?راجع يعتقد بأن مستندًا ما قد  sيكون موثوقًا أو أن شروطًا ف مستند ما قد ت تعديلها ولكن دون اÖفصاح عن
ذلك للمراجع ,فيجب على ا?راجع إجراء ا?زيد من التحري) .راجع :الفقرة أ(١٠

.١٥

يجب على ا?راجع أن يتحرى عن أوجه عدم اsتساق ,عندما تكون اÖجابات على اsستفسارات ا?طروحة من ا?راجع على اÖدارة أو
ا?كلفي باâوكمة غير متسقة.

ا"ناقشة بي أعضاء فريق اeرتباط
.١٦

يتطلب معيار ا?راجعة ) (٣١٥إجراء مناقشات بي أعضاء فريق اsرتباط وقيام الشريك ا?سؤول عن اsرتباط بتحديد اxمور التي يجب
إبBغها إلى أعضاء الفريق الذين لم يشاركوا ف ا?ناقشات ٦.ويجب أن تركز هذه ا?ناقشات بشكل خاص على كيفية تعرض القوائم
ا?الية اïاصة با?نشأة للتحريف ا|وهري بسبب الغش ,ومواضع مثل هذه التحريفات ف القوائم ا?اليةó ,ا ف ذلك كيفية حدوث
الغش .ويجب أن تتم هذه ا?ناقشات دون مراعاة ?عتقدات أعضاء فريق اsرتباط بأن اÖدارة وا?كلفي باâوكمة يتصفون باxمانة
والنزاهة) .راجع :الفقرتي أ ,١١أ(١٢

إجراءات تقييم اhاطر واGنشطة ا"تعلقة بها
.١٧

عند تنفيذ إجراءات تقييم اvاطر واxنشطة ا?تعلقة بها لفهم ا?نشأة وبيئتهاó ,ا ف ذلك الرقابة الداخلية اïاصة بها ,وفقًا ?تطلبات
معيار ا?راجعة ) ٧,(٣١٥يجب على ا?راجع تنفيذ اÖجراءات ا?نصوص عليها ف الفقرات  ٢٥-١٨للحصول على معلومات sستخدامها
ف yديد مخاطر التحريف ا|وهري بسبب الغش.

اÖدارة واxفراد اxخرين داخل ا?نشأة
.١٨

.١٩

يجب على ا?راجع أن يستفسر من اÖدارة عّما يلي:
)أ(

تقييم اÖدارة ïطر أن القوائم ا?الية قد تكون محرفة بشكل جوهري بسبب الغشó ,ا ف ذلك طبيعة ومدى وتكرار هذا
التقدير; )راجع :الفقرتي أ ,١٣أ(١٤

)ب(

آلية اÖدارة لتحديد مخاطر الغش ف ا?نشأة واsستجابة لهاó ,ا ف ذلك أي مخاطر معينة للغش تكون اÖدارة قد قامت
بتحديدها أو ت لفت انتباهها إليها ,أو فئات ا?عامBت أو أرصدة اâسابات أو اÖفصاحات التي من ا¨تمل أن تنطوي على
خطر الغش; )راجع :الفقرة أ(١٥

)ج(

تواصل اÖدارة ,إن وجد ,مع ا?كلفي باâوكمة فيما يتعلق بآلياتها لتحديد مخاطر الغش ف ا?نشأة واsستجابة لها;

)د(

تواصل اÖدارة ,إن وجد ,مع ا?وظفي فيما يتعلق بوجهات نظرها حول ∫ارسات العمل والسلوك اxخBقي.

يجب على ا?راجع أن يستفسر من اÖدارة وا?وظفي ا∞خرين داخل ا?نشأة ,عند اsقتضاء ,لتحديد ما إذا كان لديهم علم بأي غش
فعلي أو مشتبه فيه أو مزعوم يؤثر على ا?نشأة) .راجع :الفقرات أ–١٦أ(١٨

٥

ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣراﺟﻌﺔ  ،٢٠٠اﻟﻔﻘرة ١٥

٦

ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣراﺟﻌﺔ ) ،(٣١٥اﻟﻔﻘرة ١٠

٧

ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣراﺟﻌﺔ  ،٣١٥اﻟﻔﻘرات ٢٤-٥
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١٣٠

مسؤوليات ا?راجع ذات العBقة
بالغش عند مراجعة القوائم ا?الية

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٢٤٠
.٢٠

بالنسبة للمنشآت التي بها وظيفة للمراجعة الداخلية ,يجب على ا?راجع اsستفسار من اxفراد ا?عنيي ف تلك الوظيفة لتحديد ما إذا
كان لديهم علم بأي غش فعلي أو مشتبه فيه أو مزعوم يؤثر على ا?نشأة ,وللحصول على رأيهم ف مخاطر الغش) .راجع :الفقرة أ(١٩

ا?كلفون باâوكمة
.٢١

ما لم يكن جميع ا?كلفي باâوكمة مشاركي ف إدارة ا?نشأة ٨,يجب على ا?راجع التوصل إلى فهم لكيفية ∫ارسة ا?كلفي باâوكمة
لعملية اÖشراف على آليات اÖدارة اïاصة بتحديد مخاطر الغش ف ا?نشأة واsستجابة لها ,وفهم للرقابة الداخلية التي وضعتها
اÖدارة للتخفيف من تلك اvاطر) .راجع :الفقرات أ–٢٠أ(٢٢

.٢٢

ما لم يكن جميع ا?كلفي باâوكمة مشاركي ف إدارة ا?نشأة ,يجب على ا?راجع اsستفسار من ا?كلفي باâوكمة لتحديد ما إذا كان
لديهم علم بأي غش فعلي أو مشتبه فيه أو مزعوم يؤثر على ا?نشأة .وتتم هذه اsستفسارات ,ف جزء منها ,لتأييد ردود اÖدارة على
اsستفسارات التي ُأرسلت إليها.

العBقات غير ا?ألوفة أو غير ا?توقعة ا¨ددة
.٢٣

يجب على ا?راجع تقوي ما إذا كانت العBقات غير ا?ألوفة أو غير ا?توقعة التي ت yديدها من خBل اÖجراءات التحليليةó ,ا ف
ذلك تلك ا?رتبطة بحسابات اÖيرادات ,قد تشير إلى مخاطر وجود yريف جوهري بسبب الغش.

ا?علومات اxخرى
.٢٤

يجب على ا?راجع أن ينظر فيما إذا كانت ا?علومات اxخرى التي حصل عليها تشير إلى مخاطر وجود yريف جوهري بسبب الغش.
)راجع :الفقرة أ(٢٣

تقوي عوامل خطر الغش
.٢٥

يجب على ا?راجع تقوي ما إذا كانت ا?علومات التي ت اâصول عليها من إجراءات تقييم اvاطر اxخرى التي ت تنفيذها وما يتعلق
بها من أنشطة تشير إلى وجود عامل أو أكثر من عوامل خطر الغش .ورغم أن عوامل خطر الغش قد  sتعني بالضرورة وجود غش ,إs
أنها توجد غالبًا ف الظروف التي شهدت حدوث غش ,ولذلك فإنها قد تشير إلى مخاطر وجود yريف جوهري بسبب الغش) .راجع:
الفقرات أ–٢٤أ(٢٨

jديد مخاطر التحريف اnوهري بسبب الغش وتقييمها
.٢٦

وفقًا ?عيار ا?راجعة ) ,(٣١٥يجب على ا?راجع yديد مخاطر التحريف ا|وهري بسبب الغش وتقييمها على مستوى القوائم ا?الية
وعلى مستوى اÖقرارات لفئات ا?عامBت وأرصدة اâسابات واÖفصاحات٩.

.٢٧

عند yديد مخاطر التحريف ا|وهري بسبب الغش وتقييمها ,يجب على ا?راجع ,بناًء على افتراض وجود مخاطر غش ف إثبات
اÖيرادات ,تقوي أنواع اÖيرادات أو معامBت اÖيرادات أو اÖقرارات التي تنشأ عنها مثل هذه اvاطر .وyدد الفقرة  ٤٨التوثيق
ا?طلوب عندما يخلص ا?راجع إلى عدم انطباق هذا اsفتراض ف ظروف ارتباط ا?راجعة ,وبالتالي عدم yديده Öثبات اÖيرادات
كأحد مخاطر التحريف ا|وهري بسبب الغش) .راجع :الفقرات أ–٢٩أ(٣١

.٢٨

يجب على ا?راجع أن يتعامل مع اvاطر اُ?قﱠيمة للتحريف ا|وهري بسبب الغش على أنها مخاطر مهمة ,وبناًء عليه ,وطا?ا أنه لم يقم
بذلك بالفعل ,يجب على ا?راجع أن يتوصل إلى فهم xدوات الرقابة ذات العBقة اïاصة با?نشأةó ,ا ف ذلك أنشطة الرقابة ذات
الصلة بهذه اvاطر) .راجع :الفقرتي أ ,٣٢أ(٣٣

٨

ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣراﺟﻌﺔ )" (٢٦٠اﻻﺗﺻﺎل ﺑﺎﻟﻣﻛﻠﻔﯾن ﺑﺎﻟﺣوﻛﻣﺔ" ،اﻟﻔﻘرة ١٣

٩

ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣراﺟﻌﺔ ) ،(٣١٥اﻟﻔﻘرة ٢٥
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١٣١

مسؤوليات ا?راجع ذات العBقة
بالغش عند مراجعة القوائم ا?الية

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٢٤٠
اeستجابات للمخاطر اُ"قﱠيمة للتحريف اnوهري بسبب الغش

اsستجابات العامة
.٢٩

وفقًا ?عيار ا?راجعة ) ,(٣٣٠يجب على ا?راجع yديد اsستجابات العامة ?واجهة اvاطر اُ?قﱠيمة للتحريف ا|وهري بسبب الغش على
مستوى القوائم ا?الية) ١٠.راجع :الفقرة أ(٣٤

.٣٠

عند yديد اsستجابات العامة ?واجهة اvاطر اُ?قﱠيمة للتحريف ا|وهري بسبب الغش على مستوى القوائم ا?الية ,يجب على ا?راجع:
)أ(

yديد العاملي واÖشراف عليهم ,مع اxخذ ف اâسبان معرفة ومهارات وقدرات اxفراد الذين سُتوكل إليهم مسؤوليات مهمة
ف اsرتباط ,وتقييم ا?راجع vاطر التحريف ا|وهري بسبب الغش التي ينطوي عليها اsرتباط; )راجع :الفقرتي أ ,٣٥أ(٣٦

)ب(

تقوي ما إذا كان اختيار وتطبيق السياسات ا¨اسبية من قبل ا?نشأة ,وخصوصًا تلك ا?تعلقة با?قاييس غير ا?وضوعية
وا?عامBت ا?عقدة ,قد يكون مؤشرًا على وجود تقرير مالي مغشوش بسبب جهود اÖدارة الرامية إلى إدارة اxرباح;

)ج(

تضمي عنصر ا?فاجأة ف اختياره لطبيعة وتوقيت ومدى إجراءات ا?راجعة) .راجع :الفقرة أ(٣٧

إجراءات ا?راجعة لBستجابة للمخاطر اُ?قﱠيمة للتحريف ا|وهري بسبب الغش على مستوى اÖقرارات
.٣١

وفقًا ?عيار ا?راجعة ) ,(٣٣٠يجب على ا?راجع تصميم وتنفيذ إجراءات مراجعة إضافية تستجيب ف طبيعتها وتوقيتها ومداها للمخاطر
اُ?قﱠيمة للتحريف ا|وهري بسبب الغش على مستوى

اÖقرارات١١.

)راجع :الفقرة أ–٣٨أ(٤١

إجراءات ا?راجعة لBستجابة للمخاطر ا?تعلقة بتجاوز اÖدارة xدوات الرقابة
.٣٢

yظى اÖدارة بوضع فريد ّßكنها من ارتكاب الغش بسبب قدرتها على التBعب ف السجBت ا¨اسبية وإعداد قوائم مالية مغشوشة
عن طريق ùاوز أدوات الرقابة التي تبدو وكأنها تعمل بفاعلية ,وهي على خBف ذلك .وعلى الرغم من اختBف مستوى خطر ùاوز
اÖدارة xدوات الرقابة من منشأة xخرى ,فإن هذه اvاطر موجودة ف جميع ا?نشآت .وبسبب عدم القدرة على توقع الطريقة التي
ßكن أن يحدث بها مثل هذا التجاوز ,فإن ذلك يعد خطرًا لوجود yريف جوهري بسبب الغش ,ومن ثم ُيعد خطرًا مهمًا.

.٣٣

بغض النظر عن تقييم ا?راجع vاطر ùاوز اÖدارة xدوات الرقابة ,يجب على ا?راجع تصميم وتنفيذ إجراءات ا?راجعة لتحقيق ما
يلي:
)أ(

)ب(

جلة ف دفتر اxستاذ العام ,والتعديBت اxخرى التي ºت عند إعداد القوائم ا?الية.
اختبار مدى مناسبة قيود اليومية ا?س ّ
وعند تصميم وتنفيذ إجراءات ا?راجعة ?ثل هذه اsختبارات يجب على ا?راجع القيام óا يلي:
)(١

اsستفسار من اxفراد ا?شاركي ف آلية التقرير ا?الي عن اxنشطة غير ا?ناسبة أو غير ا?ألوفة فيما يتعلق óعا|ة
قيود اليومية والتعديBت اxخرى;

)(٢

اختيار قيود اليومية والتعديBت اxخرى التي ºت ف نهاية فترة التقرير;

)(٣

النظر ف مدى اâاجة إلى اختبار قيود اليومية والتعديBت اxخرى طوال الفترة) .راجع :الفقرات أ–٤٢أ(٤٥

فحص التقديرات ا¨اسبية للتحقق ∫ا إذا كانت yتوي على yيزات ,وتقوي ما إذا كانت الظروف التي أدت إلى وجود
التحيز ,إن وجدº ,ثل خطرًا لوجود yريف جوهري بسبب الغش .وعند إجراء هذا الفحص ,يجب على ا?راجع:
)(١

تقوي ما إذا كانت اsجتهادات والقرارات التي اتخذتها اÖدارة عند القيام بالتقديرات ا¨اسبية اُ?ضﱠمنة ف القوائم
ا?الية ,حتى ولو كانت ف مفردها معقولة ,تشير إلى yيز محتمل من جانب إدارة ا?نشأة ßكن أن ßثل خطرًا لوجود
yريف جوهري بسبب الغش .وف هذه اâالة ,يجب على ا?راجع أن ُيعيد تقوي التقديرات ا¨اسبية ككل;

١٠

ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣراﺟﻌﺔ ) ،(٣٣٠اﻟﻔﻘرة ٥

١١

ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣراﺟﻌﺔ ) ،(٣٣٠اﻟﻔﻘرة ٦
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١٣٢

مسؤوليات ا?راجع ذات العBقة
بالغش عند مراجعة القوائم ا?الية

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٢٤٠
)(٢

إجراء فحص بأثر رجعي sجتهادات وافتراضات اÖدارة ا?تعلقة بالتقديرات ا¨اسبية ا?همة الظاهرة ف القوائم
ا?الية للسنة السابقة) .راجع :الفقرات أ–٤٦أ(٤٨

)ج(

.٣٤

بالنسبة للمعامBت ا?همة التي تتم خارج ا?سار الطبيعي لعمل ا?نشأة ,أو التي تبدو غير مألوفة ف ضوء فهم ا?راجع للمنشأة
وبيئتها وا?علومات اxخرى التي ت اâصول عليها أثناء ا?راجعة ,يجب على ا?راجع تقوي ما إذا كان ا?برر التجاري لهذه
ا?عامBت )أو عدم وجود مثل هذا ا?برر( يشير إلى إمكانية الدخول فيها كوسيلة Öعداد تقرير مالي مغشوش أو Öخفاء
اختBس اxصول) .راجع :الفقرة أ(٤٩

لتحقيق اsستجابة للمخاطر ا¨ددة فيما يتعلق بتجاوز اÖدارة xدوات الرقابة ,يجب على ا?راجع yديد ما إذا كان بحاجة إلى تنفيذ
إجراءات مراجعة أخرى باÖضافة إلى تلك ا?شار إليها أعBه )أي عندما تكون هناك مخاطر إضافية معينة لتجاوزات اÖدارة  sتغطيها
اÖجراءات ا?نفذة sستيفاء ا?تطلبات ا?نصوص عليها ف الفقرة .(٣٣

تقوي أدلة ا"راجعة )راجع :الفقرة أ(٥٠
.٣٥

يجب على ا?راجع تقوي ما إذا كانت اÖجراءات التحليلية اُ?نّفذة قرب نهاية ا?راجعة ,عند تكوين استنتاج عام بشأن ما إذا كانت
القوائم ا?الية مّتسقة مع فهم ا?راجع للمنشأة ,تشير إلى وجود خطر yريف جوهري بسبب الغش لم يتم اsنتباه له من قبل) .راجع:
الفقرة أ(٥١

.٣٦

عندما يحدد ا?راجع yريفًا ,يجب عليه تقوي ما إذا كان ذلك التحريف ُيعّد مؤشرًا على وجود غش .وف حالة وجود مثل هذا ا?ؤشر,
فيجب على ا?راجع تقوي ا∞ثار ا?ترتبة على هذا التحريف بالنسبة |وانب ا?راجعة اxخرى ,وبخاصة مدى إمكانية اsعتماد على
إفادات اÖدارة ,مع إدراك أن حالة الغش من غير ا?رجح أن تكون حدثًا منعزً) .sراجع :الفقرة أ(٥٢

.٣٧

إذا حدد ا?راجع yريفًا ,سواًء كان جوهريًا أو غير جوهري ,وكان لديه من اxسباب ما يدعوه لBعتقاد بأن هذا التحريف نتيجة لغش,
أو ßكن أن يكون نتيجة لغش ,وأن اÖدارة )وyديدًا اÖدارة العليا( متورطة ف هذا التحريف ,فيجب عليه إعادة النظر ف تقييم مخاطر
التحريف ا|وهري بسبب الغش ,وأثر هذا التقدير على طبيعة وتوقيت ومدى إجراءات ا?راجعة لBستجابة للمخاطر التي ت تقييمها.
ويجب على ا?راجع أيضًا أن يأخذ ف اâسبان ما إذا كانت الظروف أو اâاsت تشير إلى احتمالية وجود تواطؤ بي ا?وظفي أو
اÖدارة أو أطراف ثالثة عند إعادة النظر ف مدى إمكانية اsعتماد على اxدلة التي ت اâصول عليها سابقًا) .راجع :الفقرة أ(٥٣

.٣٨

إذا تأكد ا?راجع من أن القوائم ا?الية محّرفة بشكل جوهري نتيجة لغش ,أو كان غير قادر على استنتاج ذلك ,فيجب عليه تقوي ما
يترتب على ذلك من آثار على ا?راجعة) .راجع :الفقرة أ(٥٤

عدم قدرة ا"راجع على اeستمرار ف اeرتباط
.٣٩

إذا واجه ا?راجع ظروفًا استثنائية ,نتيجًة لتحريف نات عن غش أو غش مشتبه فيه∫ ,ا يثير الشكوك حول قدرته على اsستمرار ف
تنفيذ ا?راجعة ,فيجب عليه:
)أ(

yديد ا?سؤوليات ا?هنية والنظامية ا?نطبقة ف ظل هذه الظروفó ,ا ف ذلك ما إذا كان هناك متطلب ُيلزم ا?راجع بتقدي
تقرير بذلك إلى الشخص أو اxشخاص الذين قاموا بتعيينه xداء ا?راجعة ,أو ف بعض اâاsت ,إلى السلطات التنظيمية;

)ب(

النظر ف مناسبة انسحابه من اsرتباط ,عندما يكون اsنسحاب ∫كنًا óوجب اxنظمة أو اللوائح ا?نطبقة;

)ج(

ف حالة انسحابه:
)(١

مناقشة اsنسحاب من اsرتباط واxسباب التي دعته لBنسحاب مع ا?ستوى اÖداري ا?ناسب ومع ا?كلفي باâوكمة;

)(٢

yديد ما إذا كان هناك متطلب مهني أو نظامي يتطلب تقدي تقرير إلى الشخص أو اxشخاص الذين قاموا بتعيينه
xداء ا?راجعة ,أو ف بعض اâاsت إلى السلطات التنظيمية ,حول انسحاب ا?راجع من اsرتباط وأسباب ذلك.
)راجع :الفقرات أ–٥٥أ(٥٨
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اzفادات ا"كتوبة
.٤٠

يجب على ا?راجع أن يحصل على إفادات مكتوبة من اÖدارة ومن ا?كلفي باâوكمة ,حسب مقتضى اâال ,بأنهم:
)أ(

يقرون óسؤوليتهم عن تصميم الرقابة الداخلية وتطبيقها وصونها ?نع الغش واكتشاف حدوثه;

)ب(

أفصحوا للمراجع عن نتائج تقييم اÖدارة ïطر أن تكون القوائم ا?الية ُمحرّفة yريفًا جوهريًا نتيجة للغش;

)ج(

أفصحوا للمراجع عن علمهم بحدوث غش ,أو غش مشتبه فيه ,يؤثر على ا?نشأة ومتورط فيه:

)د(

)(١

اÖدارة; أو

)(٢

ا?وظفون الذين لهم أدوار مهمة ف الرقابة الداخلية; أو

)(٣

أشخاص آخرون ,عندما ُيحتمل أن يكون للغش تأثير جوهري على القوائم ا?الية;

أفصحوا للمراجع عن علمهم بأي مزاعم أبلغ عنها موظفون أو موظفون سابقون أو محللون أو سلطات تنظيمية أو آخرون ,تدل
على وجود غش ,أو غش مشتبه فيه ,يؤثر على القوائم ا?الية للمنشأة) .راجع :الفقرتي أ ,٥٩أ(٦٠

الب9غات إلى اzدارة وا"كلفي با}وكمة
.٤١

ما لم يكن ذلك محظورًا óوجب اxنظمة أو اللوائح ,فإن ا?راجع إذا حدد وجود غش ,أو حصل على معلومات تشير إلى احتمال وجود
غش ,فيجب عليه إبBغ هذه اxمور ف الوقت ا?ناسب إلى ا?ستوى اÖداري ا?ناسب ,بهدف إبBغ من يتحملون ا?سؤولية الرئيسية عن
منع الغش واكتشاف حدوثه باxمور ذات الصلة óسؤولياتهم) .راجع :الفقرتي أ ,٦١أ(٦٢

.٤٢

ما لم يكن جميع ا?كلفي باâوكمة مشاركي ف إدارة ا?نشأة ,وتوصل ا?راجع إلى وجود ,أو اشتبه ف وجود غش متورط فيه:
)أ(

اÖدارة; أو

)ب(

ا?وظفون الذين لهم أدوار مهمة ف الرقابة الداخلية; أو

)ج(

أشخاص آخرون ,عندما يؤدي الغش إلى yريف جوهري ف القوائم ا?الية,

فيجب على ا?راجع إبBغ هذه اxمور للمكلفي باâوكمة ف الوقت ا?ناسب .وف حالة اشتباه ا?راجع ف حدوث غش تورطت فيه
اÖدارة ,فيجب عليه أن يبلغ هذه الشكوك للمكلفي باâوكمة وأن يناقش معهم طبيعة وتوقيت ومدى إجراءات ا?راجعة الBزمة
sستكمال ا?راجعة .ويلزم تقدي هذه البBغات للمكلفي باâوكمة ما لم يكن ذلك محظورًا óوجب اxنظمة أو اللوائح )راجع :الفقرات
أ ,٦١أ-٦٣أ(٦٥
.٤٣

ما لم يكن ذلك محظورًا óوجب اxنظمة أو اللوائح ,يجب على ا?راجع أن ُيبّلغ ا?كلفي باâوكمة بأي أمور أخرى ترتبط بالغش ,وُتعد,
بحسب حكم ا?راجع ,ذات صلة óسؤولياتهم) .راجع :الفقرتي أ ,٦١أ(٦٦

التقرير عن الغش لسلطة معنية خارج ا"نشأة
.٤٤

ف حالة قيام ا?راجع بتحديد حدوث غش أو اشتباهه ف حدوثه ,فيجب عليه أن يحدد ما إذا كانت اxنظمة أو اللوائح أو ا?تطلبات
اxخBقية ذات الصلة) :راجع :الفقرات أ-٦٧أ(٦٩
)أ(

تتطلب منه أن يقوم بالتقرير عن ذلك لسلطة معنية خارج ا?نشأة.

)ب(

تفرض مسؤوليات قد يكون من ا?ناسب óوجبها ,ف ظل الظروف القائمة ,أن يقوم بالتقرير عن ذلك لسلطة معنية خارج
ا?نشأة.
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التوثيق
.٤٥

.٤٦

يجب على ا?راجع أن ُيضّمن ف توثيقه xعمال ا?راجعة ١٢,فيما يتعلق بفهم ا?راجع للمنشأة وبيئتها وتقييم مخاطر التحريف ا|وهري
وفقًا ?تطلبات معيار ا?راجعة ) ١٣,(٣١٥ما يلي:
)أ(

القرارات ا?همة التي ت التوصل إليها أثناء ا?ناقشة بي أعضاء فريق اsرتباط ,فيما يتعلق بقابلية تعّرض القوائم ا?الية
للتحريف ا|وهري بسبب الغش;

)ب(

اvاطر ا¨ددة واُ?قﱠيمة للتحريف ا|وهري بسبب الغش على مستوى القوائم ا?الية ومستوى اÖقرارات.

يجب على ا?راجع أن ُيضّمن ما يلي ف توثيقه xعمال ا?راجعة فيما يتعلق باستجاباته vاطر التحريف ا|وهري اُ?قّيمة ,وفقًا
?تطلبات معيار ا?راجعة )١٤:(٣٣٠
)أ(

اsستجابات العامة للمخاطر اُ?قﱠيمة للتحريف ا|وهري بسبب الغش على مستوى القوائم ا?الية ,وطبيعة وتوقيت ومدى
إجراءات ا?راجعة ,وعBقة تلك اÖجراءات باvاطر اُ?قﱠيمة للتحريف ا|وهري بسبب الغش على مستوى اÖقرارات;

)ب(

نتائج إجراءات ا?راجعةó ,ا ف ذلك تلك اÖجراءات ا?صممة ?واجهة خطر ùاوز اÖدارة xدوات الرقابة.

.٤٧

يجب على ا?راجع أن ُيضّمن ف توثيقه xعمال ا?راجعة البBغات ا?تعلقة بالغش التي ت إرسالها إلى اÖدارة وا?كلفي باâوكمة
والسلطات التنظيمية وغيرهم.

.٤٨

إذا خلص ا?راجع إلى أن اsفتراض ا?سبق بوجود خطر yريف جوهري بسبب الغش يتعلق بإثبات اÖيرادات  sينطبق ف ظل ظروف
اsرتباط ,فيجب على ا?راجع أن ُيضّمن ف توثيقه xعمال ا?راجعة أسباب ذلك اsستنتاج.
***

ا"واد التطبيقية وا"واد التفسيرية اGخرى
خصائص الغش )راجع :الفقرة (٣
أ.١

ينطوي الغش ,سواًء كان تقريرًا ماليًا مغشوشًا أو اختBسًا xصول ,على دوافع أو ضغوط sرتكابه ,وفرص متصورة sرتكابه ,وبعض
التبرير ا?نطقي لفعل ذلك .فعلى سبيل ا?ثال:
•

قد تتولد الدوافع أو الضغوط Öعداد تقرير مالي مغشوش عندما تكون اÖدارة واقعة yت ضغط ,من مصادر خارج ا?نشأة أو
داخلها ,لتحقيق التوقعات )التي قد تكون غير واقعية( بشأن مستهدف اxرباح أو النتائج ا?الية ,خاصًة إذا كانت التبعات
ا?ترتبة على فشل اÖدارة ف yقيق اxهداف ا?الية كبيرة .وبا?ثل ,قد يتولد لدى اxفراد الدافع sختBس اxصول ,على سبيل
ا?ثال ,بسبب عيشهم ف مستوى يتجاوز إمكانياتهم.

•

تظهر الفرص ا?تصورة sرتكاب غش عندما يعتقد الفرد أن بإمكانه ùاوز الرقابة الداخلية ,على سبيل ا?ثال ,بسبب وجود
الفرد ف موضع ثقة أو علمه بأوجه قصور معينة ف الرقابة الداخلية.

•

قد يتمكن اxفراد من إيجاد مبرر منطقي sرتكاب فعل ينطوي على غش .فبعض اxفراد يكون لديهم موقف سلوكي أو
شخصية أو مجموعة من القيم اxخBقية التي تسمح لهم بارتكاب فعل غير أمي بشكل متعمد وعن علم .ومع ذلك ,فإن بعض
اxشخاص الشرفاء قد يرتكبون حاsت غش ف بيئة تفرض عليهم ضغوطًا كبيرة sرتكابها.

١٢

ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣراﺟﻌﺔ )" (٢٣٠ﺗوﺛﯾق أﻋﻣﺎل اﻟﻣراﺟﻌﺔ" ،اﻟﻔﻘرة أ٦

١٣

ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣراﺟﻌﺔ ) ،(٣١٥اﻟﻔﻘرة ٣٢

١٤

ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣراﺟﻌﺔ ) ،(٣٣٠اﻟﻔﻘرة ٢٨
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أ.٢

ينطوي التقرير ا?الي ا?غشوش على yريفات متعمدةó ,ا ف ذلك إغفال ذكر مبالغ أو إفصاحات ف القوائم ا?الية لتضليل
مستخدميها .وقد يكون السبب ف ذلك محاوsت اÖدارة Öدارة اxرباح بغرض تضليل مستخدمي القوائم ا?الية من خBل التأثير على
وجهة نظرهم بشأن أداء ا?نشأة وربحيتها .وقد تبدأ إدارة اxرباح بتصرفات بسيطة أو بتعديل غير مناسب sفتراضات اÖدارة أو
تغييرات ف اجتهاداتها .وقد تزيد هذه التصرفات بسبب الضغوط والدوافع إلى اâد الذي يؤدي إلى إعداد تقرير مالي مغشوش.
وßكن أن يحدث مثل هذا ا?وقف عندما تتسبب الضغوط لتلبية التوقعات السوقية أو الرغبة ف تعظيم ا?كافآت ا?بنية على اxداء ف
قيام اÖدارة باتخاذ مواقف متعمدة تؤدي إلى إعداد تقرير مالي مغشوش عن طريق التحريف ا|وهري ف القوائم ا?الية .وف بعض
ا?نشآت ,قد يتوفر لدى اÖدارة الدافع لتقليل اxرباح بشكل جوهري رغبة ف تخفيض الضريبة ,أو تضخيم اxرباح رغبة ف اâصول
على ºويل بنكي.

أ.٣

ينتج التقرير ا?الي ا?غشوش عن طريق ما يلي:

أ.٤

أ.٥

•

التBعب ,أو طمس اâقائق )óا ف ذلك التزوير( ,أو التغيير ف السجBت ا¨اسبية أو الوثائق الداعمة التي ُأعدت على
أساسها القوائم ا?الية.

•

إساءة عرض القوائم ا?الية ,أو اÖغفال ا?تعمد xحداث أو معامBت أو معلومات مهمة أخرى من القوائم ا?الية.

•

سوء التطبيق ا?تعمد للمبادئ ا¨اسبية فيما يتعلق با?بالغ أو التصنيف أو طريقة العرض أو اÖفصاح.

غالبًا ما ينطوي التقرير ا?الي ا?غشوش على ùاوز اÖدارة xدوات الرقابة التي قد تبدو ف حاsت أخرى أنها تعمل بفاعلية .ومن
ا?مكن أن ترتكب اÖدارة الغش من خBل ùاوزها xدوات الرقابة بشكل متعمد باستخدام أساليب مختلفة مثل ما يلي:
•

تسجيل قيود يومية وهمية ,وبخاصة ف نهاية الفترة ا¨اسبية ,للتBعب ف النتائج التشغيلية أو yقيق أهداف أخرى.

•

تعديل اsفتراضات وتغيير اsجتهادات ا?ستخدمة ف تقدير أرصدة اâسابات بشكل غير مقبول.

•

حذف اxحداث وا?عامBت التي حدثت خBل فترة التقرير من القوائم ا?الية ,أو تقدي أو تأجيل إثباتها.

•

حذف أو حجب أو yريف اÖفصاحات ا?طلوبة óوجب إطار التقرير ا?الي ا?نطبق ,أو اÖفصاحات التي ُتعد ضرورية لتحقيق
العرض العادل.

•

إخفاء حقائق قد تؤثر على ا?بالغ ا?سجلة ف القوائم ا?الية.

•

التورط ف معامBت معقدة يتم هيكلتها بغرض إساءة عرض ا?ركز ا?الي أو اxداء ا?الي للمنشأة.

•

تغيير السجBت والشروط ذات العBقة با?عامBت ا?همة وغير ا?ألوفة.

يشمل اختBس اxصول سرقة أصول ا?نشأة ,وغالبًا ما يرتكبه ا?وظفون óبالغ صغيرة نسبيًا وغير جوهرية .ومع ذلك ,فقد تتورط فيه
أيضًا اÖدارة التي تكون عادًة أكثر قدرة على ºويه أو إخفاء اsختBس بطرق يصعب اكتشافها .وßكن أن يتم اختBس اxصول بطرق
مختلفة ,من بينها:
•

اختBس ا?قبوضات )على سبيل ا?ثال ,اختBس ا?تحصBت من اâسابات مستحقة التحصيل أو yويل ا?قبوضات من
حسابات ت إعدامها إلى حسابات بنكيه خاصة(.

•

سرقة أصول مادية أو ملكية فكرية )على سبيل ا?ثال ,سرقة اvزون لBستعمال الشخصي أو لبيعه ,أو سرقة اïردة Öعادة
بيعها ,أو التواطؤ مع منافس باÖفصاح له عن بيانات تقنية مقابل دفع أموال(.

•

التسبب ف قيام ا?نشأة بدفع ثمن سلع وخدمات دون استBمها )على سبيل ا?ثال ,ا?دفوعات ?وردين وهميي ,والرشاوي التي
يدفعها ا?وردون ?ندوبي مشتريات الشركة مقابل تضخيم اxسعار ,وا?دفوعات ?وظفي وهميي(.

•

استخدام أصول ا?نشأة xغراض شخصية )على سبيل ا?ثال ,استخدام أصول ا?نشأة كضمان لقرض شخصي أو قرض لطرف
ذي عBقة(.
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ويكون اختBس اxصول مقترنًا ف الغالب بسجBت أو مستندات غير حقيقية أو مضللة بهدف إخفاء حقيقة أن اxصول مفقودة أو ت
رهنها بدون تفويض مناسب.
ا"سؤولية عن منع الغش واكتشافه
مسؤوليات ا?راجع )راجع :الفقرة (٩
أ.٦

قد تتطلب اxنظمة أو اللوائح أو ا?تطلبات اxخBقية ذات الصلة أن يقوم ا?راجع بتنفيذ إجراءات إضافية واتخاذ ا?زيد من التصرفات.
فعلى سبيل ا?ثال ,تتطلب قواعد أخBقيات ا?هنة للمحاسبي ا?هنيي الصادرة عن مجلس ا?عايير الدولية xخBقيات ا?هنة للمحاسبي
أن يقوم ا?راجع باتخاذ خطوات لBستجابة لعدم اsلتزام باxنظمة واللوائح ,ا¨دد حدوثه أو ا?شتبه ف حدوثه ,وyديد ما إذا كانت
هناك حاجة sتخاذ تصرفات إضافية .وقد يكون من بي هذه اïطوات اÖبBغ عن عدم اsلتزام باxنظمة واللوائح ,ا¨دد حدوثه أو
ا?شتبه ف حدوثه ,إلى ا?راجعي ا∞خرين داخل ا≥موعةó ,ا ف ذلك إلى الشريك ا?سؤول عن ارتباط ا≥موعة ,أو ا?راجعي
اvتصي أو ا?راجعي ا∞خرين الذين ينفذون أعماً sف مكونات ا≥موعة xغراض أخرى بخBف مراجعة القوائم ا?الية
للمجموعة١٥.

اعتبارات خاصة óنشآت القطاع العام
أ.٧

قد تتحدد مسؤوليات ا?راجع ف القطاع العام فيما يتعلق بالغش óوجب اxنظمة أو اللوائح أو اxوامر ا?لزمة اxخرى ا?نطبقة على
منشآت القطاع العام ,أو قد يتم تغطيتها بشكل منفصل ف التكليف الرسمي الصادر للمراجع .وتبعًا لذلك ,قد  sتقتصر مسؤوليات
ا?راجع ف القطاع العام على النظر ف مخاطر التحريف ا|وهري ف القوائم ا?الية ,بل قد تشمل أيضًا مسؤولية أكبر للنظر ف
مخاطر الغش.

نزعة الشك ا"هني )راجع :الفقرات (١٥–١٣

١٥
١٦

أ.٨

يتطلب اâفاظ على نزعة الشك ا?هني التشكيك الدائم فيما إذا كانت ا?علومات وأدلة ا?راجعة التي ت اâصول عليها توحي بوجود
yريف جوهري بسبب الغش .ويشمل ذلك النظر ف مدى إمكانية اsعتماد على ا?علومات التي سيتم استخدامها كأدلة مراجعة وأدوات
الرقابة على إعدادها وصونها ,عند اsقتضاء .وبسبب خصائص الغش ,فإن نزعة الشك ا?هني للمراجع ُتعد ذات أهمية خاصة عند
النظر ف مخاطر التحريف ا|وهري بسبب الغش.

أ.٩

رغم أنه ُ sيتوقع من ا?راجع أن يتجاهل خبرته السابقة بخصوص أمانة ونزاهة إدارة ا?نشأة وا?كلفي باâوكمة ,إ sأن ∫ارسة
ا?راجع لنزعة الشك ا?هني تكون ذات أهمية كبيرة عند النظر ف مخاطر التحريف ا|وهري بسبب الغش نظرًا xنه قد يوجد تغير ف
الظروف.

أ.١٠

نادرًا ما يستلزم تنفيذ ا?راجعة وفقًا ?عايير ا?راجعة التحقق من صحة ا?ستندات ,كما إن ا?راجع غير مدرب ليكون ,ومن غير ا?توقع
أن يكون ,خبيرًا ف التحقق من صحة ا?ستندات١٦.ولكن إذا تبّينت للمراجع حاsت أثناء ا?راجعة دعته إلى اsعتقاد بأن مستندًا ما قد
 sيكون موثوقًا أو أن شروطًا ف مستند ما قد ت تعديلها ولكن دون اÖفصاح عن ذلك للمراجع ,فقد يكون من بي اÖجراءات التي من
ا?مكن اتخاذها Öجراء ا?زيد من التحري ما يلي:
•

ا?صادقة ا?باشرة من طرف ثالث.

•

اsستعانة بعمل خبير لتقييم موثوقية ا?ستند.

اﻧظر ،ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ،اﻟﺑﻧدﯾن  ٢١-٢٢٥و  ٢٢-٢٢٥ﻣن ﻗواﻋد أﺧﻼﻗﯾﺎت اﻟﻣﮭﻧﺔ.
ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣراﺟﻌﺔ ) ،(٢٠٠اﻟﻔﻘرة أ٤٩
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١٣٧

مسؤوليات ا?راجع ذات العBقة
بالغش عند مراجعة القوائم ا?الية

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٢٤٠
ا"ناقشة بي أعضاء فريق اeرتباط )راجع :الفقرة (١٦
أ.١١

أ.١٢

إن مناقشة قابلية تعّرض القوائم ا?الية اïاصة با?نشأة للتحريف ا|وهري بسبب الغش مع فريق اsرتباط:
•

ºنح أعضاء فريق اsرتباط اxكثر خبرة الفرصة لعرض وجهة نظرهم بخصوص كيفية تعرض القوائم ا?الية للتحريف
ا|وهري بسبب الغش ومواضع مثل هذه التحريفات.

•

ّºكن ا?راجع من النظر ف اsستجابة ا?ناسبة ?واجهة تلك القابلية ,وyديد أي من أعضاء فريق اsرتباط سيتولى القيام
بإجراءات مراجعة معينة.

•

تسمح للمراجع بتحديد كيفية مشاركة نتائج إجراءات ا?راجعة بي فريق اsرتباط ,وكيفية التعامل مع أي مزاعم ترد للمراجع
بشأن حدوث غش.

قد تتضمن ا?ناقشة أمورًا مثل:
•

تبادل اxفكار بي أعضاء فريق اsرتباط حول الكيفية التي يعتقدون أن القوائم ا?الية اïاصة با?نشأة )óا ف ذلك كل قائمة
وإفصاح( قد تكون معرضة بها للتحريف ا|وهري بسبب الغش ومواضع مثل هذه التحريفات ,وكيف ßكن لæدارة إعداد
تقرير مالي مغشوش وإخفاء هذا الغش ,وكيف ßكن اختBس أصول ا?نشأة.

•

النظر ف الظروف التي قد تشير إلى إدارة اxرباح وا?مارسات التي رóا تكون اÖدارة قد |أت إليها Öدارة اxرباح والتي أدت
إلى إنتاج تقرير مالي مغشوش.

•

النظر ف خطر قيام اÖدارة óحاولة عرض اÖفصاحات بطريقة قد yجب الفهم السليم لøمور ا?فصح عنها )على سبيل
ا?ثال ,عن طريق إدراج الكثير من ا?علومات غير ا|وهرية أو عن طريق استخدام لغة غير واضحة أو غامضة(.

•

النظر ف العوامل الداخلية واïارجية ا?عروفة ا?ؤثرة على ا?نشأة والتي قد تولد دافعًا أو ضغطًا على اÖدارة أو على أشخاص
آخرين sرتكاب الغش ,وتوفر الفرصة sرتكاب الغش ,وتشير إلى وجود ثقافة أو بيئة ºكن اÖدارة أو اxشخاص ا∞خرين من
تبرير ارتكابهم للغش.

•

النظر ف مشاركة اÖدارة ف اÖشراف على ا?وظفي الذين لهم القدرة على الوصول إلى النقدية أو اxصول اxخرى ا?عرضة
لBختBس.

•

النظر ف أي تغيرات غير مألوفة وغير مبررة¿ ,ت إلى علم فريق اsرتباط ,ف السلوك أو ا?ستوى ا?عيشي لæدارة أو
ا?وظفي.

•

التأكيد على أهمية اâفاظ على اâالة الذهنية ا?ناسبة طوال عملية ا?راجعة بشأن احتمال وجود yريف جوهري بسبب
الغش.

•

النظر ف أنواع الظروف التي ,إن وجدت ,قد تشير إلى احتمال حدوث غش.

•

النظر ف كيفية إدخال عنصر ا?فاجأة ف طبيعة وتوقيت ومدى إجراءات ا?راجعة التي سيتم تنفيذها.

•

النظر ف إجراءات ا?راجعة التي قد يتم اختيارها لBستجابة لقابلية تعّرض القوائم ا?الية اïاصة با?نشأة للتحريف ا|وهري
بسبب الغش ,وما إذا كانت هناك أنواع معينة من تلك اÖجراءات أكثر فاعلية من غيرها.

•

النظر ف أي مزاعم تنمو إلى علم ا?راجع بوجود غش.

•

النظر ف خطر ùاوز اÖدارة xدوات الرقابة.
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١٣٨

مسؤوليات ا?راجع ذات العBقة
بالغش عند مراجعة القوائم ا?الية

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٢٤٠
إجراءات تقييم اhاطر واGنشطة ا"تعلقة بها

اsستفسارات من اÖدارة
تقييم اÖدارة ïطر التحريف ا|وهري بسبب الغش )راجع :الفقرة ) ١٨أ((
أ.١٣

تتحمل اÖدارة ا?سؤولية عن الرقابة الداخلية ف ا?نشأة وعن إعداد القوائم ا?الية .وبناًء عليه ,فإنه من ا?ناسب للمراجع أن يستفسر
من اÖدارة عن تقييمها ïطر الغش وأدوات الرقابة ا?طبقة ?نعه واكتشافه .وقد تتباين طبيعة ومدى وتكرار تقييم اÖدارة ?ثل هذا
اïطر وأدوات الرقابة من منشأة xخرى .ففي بعض ا?نشآت ,قد تقوم اÖدارة بتقييمات تفصيلية على أساس سنوي أو كجزء من
ا?تابعة ا?ستمرة .وف البعض ا∞خر ,قد يكون تقييم اÖدارة أقل تنظيمًا وأقل تكرارًا .وُتعد طبيعة تقييم اÖدارة ,ومدى هذا التقييم
وتكراره ,ذا صلة بفهم ا?راجع لبيئة الرقابة ف ا?نشأة .فعلى سبيل ا?ثال ,قد يكون عدم قيام اÖدارة بتقييم خطر الغش مؤشرًا ف بعض
الظروف على عدم اsهتمام الذي توليه اÖدارة للرقابة الداخلية.

اعتبارات خاصة با?نشآت اxصغر
أ.١٤

قد يكون تقييم اÖدارة ف بعض ا?نشآت ,خاصًة ا?نشآت اxصغر ,منصبًا على اvاطر ا?رتبطة بغش ا?وظفي أو اختBس اxصول.

آلية اÖدارة لتحديد مخاطر الغش ف ا?نشأة واsستجابة لها )راجع :الفقرة ) ١٨ب((
أ.١٥

ف حالة امتBك ا?نشأة xكثر من موقع عمل ,فقد تتضمن آليات اÖدارة مستويات مختلفة ?تابعة ا?واقع التشغيلية ,أو قطاعات
اxعمال .وقد تقوم اÖدارة أيضًا بتحديد مواقع تشغيلية أو قطاعات أعمال معينة من ا¨تمل أن يزيد فيها خطر حدوث الغش.

اsستفسار من اÖدارة واxفراد ا∞خرين داخل ا?نشأة )راجع :الفقرة (١٩
أ.١٦

قد توفر استفسارات ا?راجع من اÖدارة معلومات مفيدة بخصوص مخاطر التحريف ا|وهري ف القوائم ا?الية النات عن غش
ا?وظفي .ومع ذلك ,فإن مثل تلك اsستفسارات من غير ا¨تمل أن توفر معلومات ذات فائدة فيما يتعلق óخاطر التحريف ا|وهري
ف القوائم ا?الية النات عن غش اÖدارة .ومن ثّم ,فإن اsستفسار من أفراد آخرين داخل ا?نشأة قد يوفر لøفراد الفرصة ÖبBغ
ا?راجع óعلومات قد  sيوجد سبيل آخر لæبBغ بها.

أ.١٧

ومن أمثلة اxفراد ا∞خرين داخل ا?نشأة الذين قد يوجه إليهم ا?راجع استفسارات عن وجود غش ,أو اsشتباه ف وجوده:

أ.١٨

•

العاملون ف العمليات التشغيلية ,غير ا?شاركي بشكل مباشر ف آلية التقرير ا?الي.

•

ا?وظفون ف مختلف مستويات السلطة.

•

ا?وظفون ا?شاركون ف إنشاء أو معا|ة أو تسجيل ا?عامBت ا?عقدة أو غير ا?ألوفة ومن يشرفون عليهم أو يتولون متابعتهم.

•

ا?ستشار القانوني داخل ا?نشأة.

•

ا?سؤول اvتص بالسلوك اxخBقي أو ما ف حكمه.

•

الشخص أو اxشخاص ا?كلفي بالتعامل مع ا?زاعم بحدوث غش.

تكون اÖدارة ف الغالب ف أفضل وضع يتيح لها ارتكاب الغش .وبناًء عليه ,فقد يرى ا?راجع ضرورة لتأييد ردود اÖدارة على
استفساراته óعلومات أخرى ,عند تقوي تلك الردود مع التحلي بنزعة الشك ا?هني.
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١٣٩

مسؤوليات ا?راجع ذات العBقة
بالغش عند مراجعة القوائم ا?الية

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٢٤٠
اsستفسار من ا?راجعة الداخلية )راجع :الفقرة (٢٠
أ.١٩

يحدد معيار ا?راجعة ) (٣١٥ومعيار ا?راجعة ) (٦١٠متطلبات ويقدمان إرشادات ذات صلة óراجعة تلك ا?نشآت التي توجد بها وظيفة
مراجعة داخلية ١٧.وللوفاء óتطلبات هذين ا?عيارين ف سياق الغش ,قد يستفسر ا?راجع عن أنشطة بعينها لهذه الوظيفة ,تشمل على
سبيل ا?ثال:
•

اÖجراءات التي نفذها ا?راجعون الداخليون خBل العام ,إن وجدتs ,كتشاف الغش.

•

ض xي نتائج ظهرت من تلك اÖجراءات.
ما إذا كانت اÖدارة قد استجابت بشكل مر ٍ

التوصل إلى فهم للدور اÖشراف الذي ßارسه ا?كلفون باâوكمة )راجع :الفقرة (٢١
أ.٢٠

يشرف ا?كلفون باâوكمة على أنظمة ا?نشأة اïاصة óتابعة اvاطر والرقابة ا?الية واsلتزام باxنظمة .وف الكثير من الدولº ,تاز
∫ارسات حوكمة الشركات بتطورها ,ويؤدي ا?كلفون باâوكمة دورًا فعاً sف اÖشراف على تقييم ا?نشأة vاطر الغش والرقابة
الداخلية ذات الصلة .وحيث إن مسؤوليات ا?كلفي باâوكمة وكذلك اÖدارة قد تختلف من منشأة xخرى ومن دولة xخرى ,فمن
اxهمية óكان أن يفهم ا?راجع مسؤوليات كل منهم حتى يتمكن من فهم الدور اÖشراف الذي ßارسه اxفراد ا?عنيون١٨.

أ.٢١

قد يوفر فهم الدور اÖشراف الذي ßارسه ا?كلفون باâوكمة الرؤية ا?طلوبة بشأن قابلية تعّرض ا?نشأة لغش من جانب اÖدارة ,ومدى
كفاية الرقابة الداخلية على مخاطر الغش ,وكفاءة اÖدارة ونزاهتها .وßكن للمراجع أن يتوصل إلى هذا الفهم بأكثر من طريقة ,مثل
حضور اsجتماعات التي تتم فيها مناقشات بهذا اïصوص ,أو قراءة محاضر تلك اsجتماعات ,أو اsستفسار من ا?كلفي باâوكمة.

اعتبارات خاصة با?نشآت اxصغر
أ.٢٢

ف بعض اâاsت ,يشارك جميع ا?كلفي باâوكمة ف إدارة ا?نشأة .وهذا هو الوضع ف ا?نشآت الصغيرة ,حيث يوجد مالك واحد
يدير ا?نشأة و sيوجد xي شخص آخر دور ف اâوكمة .وف مثل هذه اâاsتُ s ,يتخذ عادًة أي تصرف من جانب ا?راجع ,حيث s
يوجد إشراف مستقل عن اÖدارة.

النظر ف ا?علومات اxخرى )راجع :الفقرة (٢٤
أ.٢٣

باÖضافة إلى ا?علومات التي يتم اâصول عليها من تطبيق اÖجراءات التحليلية ,قد تساعد ا?علومات اxخرى التي يتم اâصول عليها
عن ا?نشأة وبيئتها ف yديد مخاطر التحريف ا|وهري بسبب الغش .وقد توفر ا?ناقشة بي أعضاء فريق ا?راجعة معلومات تساعد
ف التعرف على تلك اvاطر .وباÖضافة إلى ذلك ,فإن ا?علومات التي يتم اâصول عليها من آليات قبول ا?راجع للعميل واâفاظ على
العBقة معه ,واïبرة ا?كتسبة من أداء ارتباطات أخرى للمنشأة ,على سبيل ا?ثال ارتباطات فحص ا?علومات ا?الية اxولية ,قد تكون
مBئمة ف yديد مخاطر التحريف ا|وهري بسبب الغش.

تقوي عوامل خطر الغش )راجع :الفقرة (٢٥
أ.٢٤

قد يكون من الصعب اكتشاف الغش نظرًا xنه عادًة ما يتم إخفاؤه .ومع ذلك ,فقد يستطيع ا?راجع yديد أحداث أو حاsت تشير إلى
وجود دافع أو ضغط sرتكاب الغش أو تهيئ الفرصة sرتكابه )عوامل خطر الغش( .فعلى سبيل ا?ثال:
•

اâاجة إلى تلبية توقعات أطراف ثالثة ,من أجل اâصول على ºويل إضاف ببيع حقوق ا?لكية ,قد يوّلد ضغوطًا sرتكاب
الغش;

•

منح مكافآت كبيرة إذا ت yقيق أرباح غير واقعية قد يوّلد حافزًا sرتكاب الغش;

•

بيئة الرقابة غير الفعالة قد تهيئ الفرصة sرتكاب الغش.

١٧

ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣراﺟﻌﺔ ) (٣١٥اﻟﻔﻘرﺗﯾن )٦أ( و ،٢٣وﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣراﺟﻌﺔ )" (٦١٠اﺳﺗﺧدام ﻋﻣل اﻟﻣراﺟﻌﯾن اﻟداﺧﻠﯾﯾن"

١٨

ﯾﻧﺎﻗش ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣراﺟﻌﺔ ) ،(٢٦٠ﻓﻲ اﻟﻔﻘرات أ -١أ ،٨ﻣﺳﺄﻟﺔ اﻷﺷﺧﺎص اﻟذﯾن ﯾﺗواﺻل ﻣﻌﮭم اﻟﻣراﺟﻊ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون ھﯾﻛل اﻟﺣوﻛﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻏﯾر ُﻣﺣدد ﺑﺷﻛل ﺟﯾد.
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أ.٢٥

ليس من السهولة ترتيب عوامل خطر الغش حسب أهميتها .فأهمية هذه العوامل تتباين فيما بينها تباينًا كبيرًا .وبعض تلك العوامل
يكون موجودًا داخل ا?نشآت ,لكن الظروف اïاصة ا¨يطة بها  sتؤدي إلى خلق مخاطر التحريف ا|وهري .وبناًء عليه ,فإن تقرير
وجود أي من تلك العوامل وما إذا كان سيتم أخذه ف اâسبان عند تقييم مخاطر التحريف ا|وهري للقوائم ا?الية بسبب الغش
يتطلب ∫ارسة اâكم ا?هني.

أ.٢٦

يتضمن ا?لحق اxول أمثلة على عوامل خطر الغش ا?تعلقة بالتقرير ا?الي ا?غشوش واختBس اxصول .وقد ت تصنيف هذه اxمثلة
التوضيحية لعوامل اïطر على أساس اxحوال الثBثة التي توجد عادًة عند حدوث الغش ,وهي:
•

وجود دافع أو ضغط sرتكاب الغش;

•

وجود فرصة متصورة sرتكاب الغش;

•

القدرة على تبرير التصرف ا?نطوي على غش.

وقد  sتكون عوامل اïطر التي ُتعد انعكاسًا ?وقف سلوكي يسمح بتبرير التصرف ا?نطوي على غش قابلة للمBحظة من قبل ا?راجع.
ومع ذلك ,قد يصبح ا?راجع على دراية بوجود مثل تلك ا?علومات .وعلى الرغم من أن عوامل خطر الغش ا?وضحة ف ا?لحق اxول
تغطي نطاقًا واسعًا من ا?واقف التي قد يواجهها ا?راجعون ,إ sأنها ليست سوى أمثلة وقد توجد عوامل خطر أخرى.
أ.٢٧

إن âجم ا?نشأة ومدى تعّقدها وخصائص ا?لكية فيها تأثيرًا كبيرًا على النظر ف عوامل خطر الغش ذات الصلة .فعلى سبيل ا?ثال ,ف
حالة ا?نشآت الكبيرة ,قد توجد عوامل yد عادًة من تصرفات اÖدارة غير السليمة ,مثل:
•

اÖشراف الفّعال الذي ßارسه ا?كلفون باâوكمة.

•

وجود وظيفة مراجعة داخلية فّعالة.

•

وجود قواعد سلوك مهني مكتوبة ومطبقة.

وعBوة على ذلك ,فإن عوامل خطر الغش التي تؤخذ ف اâسبان على ا?ستوى التشغيلي لقطاعات اxعمال قد توفر وجهات نظر
مختلفة عند مقارنتها بتلك التي يتم التوصل إليها عند النظر ف عوامل خطر الغش على مستوى ا?نشأة ككل.

اعتبارات خاصة با?نشآت اxصغر
أ.٢٨

قد  sتنطبق معظم أو كل اsعتبارات ا?ذكورة أعBه ف حالة ا?نشآت الصغيرة ,أو قد تكون أقل صلة .فعلى سبيل ا?ثال ,قد  sيوجد
با?نشآت اxصغر قواعد مكتوبة للسلوك ا?هني ,وبدً sمن ذلك ,قد توجد بها ثقافة تؤكد على أهمية النزاهة والسلوك اxخBقي من
خBل التواصل الشفهي والنموذج العملي الذي تقدمه اÖدارة .إن هيمنة فرد واحد على اÖدارة ف ا?نشأة الصغيرة  sيعني أو يشير ,ف
حد ذاته ,إلى إخفاق اÖدارة ف اÖبداء واÖعBن عن ا?وقف السلوكي ا?ناسب فيما يتعلق بالرقابة الداخلية وآلية التقرير ا?الي .وف
بعض ا?نشآتß ,كن لضرورة اâصول على إذن اÖدارة أن يعوض عن قصور أدوات الرقابة وأن يحد من خطر الغش من جانب
ا?وظفي .ومع ذلك ,فإن هيمنة فرد واحد على اÖدارة قد يؤدي إلى قصور محتمل ف الرقابة الداخلية حيث ستكون هناك فرصة
تسمح لæدارة بتجاوز أدوات الرقابة.

jديد مخاطر التحريف اnوهري بسبب الغش وتقييمها
مخاطر الغش ف إثبات اÖيرادات )راجع :الفقرة (٢٧
أ.٢٩

ينتج التحريف ا|وهري الذي بسبب التقرير ا?الي ا?غشوش من حيث إثبات اÖيرادات ,غالبًا ,من ا?بالغة ف اÖيرادات ,على سبيل
ا?ثال من خBل اÖثبات ا?بكر لæيرادات أو تسجيل إيرادات وهمية .وقد ينتج أيضًا من تخفيض اÖيرادات ,على سبيل ا?ثال من خBل
تأجيل إثبات اÖيرادات بطريقة غير سليمة إلى فترة sحقة.

أ.٣٠

قد تكون مخاطر الغش ف إثبات اÖيرادات ف بعض ا?نشآت أكبر منها ف منشآت أخرى .فعلى سبيل ا?ثال ,قد توجد ضغوط على
اÖدارة أو دوافع لديها Öعداد تقرير مالي مغشوش من خBل إثبات اÖيرادات على نحو غير سليم ف حالة ا?نشآت ا?درجة عندما
ُيقاس اxداء ,على سبيل ا?ثال ,من حيث النمو ف اÖيرادات أو اxرباح للعام اâالي مقارنًة بالعام السابق .وبا?ثل ,وعلى سبيل ا?ثال ,قد
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تزيد مخاطر الغش ف إثبات اÖيرادات ف حالة ا?نشآت التي يتحقق فيها جزء كبير من اÖيرادات من خBل ا?بيعات النقدية.
أ.٣١

قد يكون اsفتراض ا?سبق بوجود مخاطر للغش ف إثبات اÖيرادات افتراضًا مردودًا .فعلى سبيل ا?ثال ,قد يتوصل ا?راجع إلى عدم
وجود خطر للتحريف ا|وهري بسبب الغش فيما يتعلق بإثبات اÖيرادات ف حالة وجود نوع واحد من معامBت اÖيراد البسيطة ,مثل
اÖيراد النات عن وحدة تأجير عقارية واحدة.

yديد مخاطر التحريف ا|وهري بسبب الغش وتقييمها ,وفهم أدوات الرقابة ذات العBقة لدى ا?نشأة )راجع :الفقرة (٢٨
أ.٣٢

قد تقوم اÖدارة باجتهادات بشأن طبيعة ومدى أدوات الرقابة التي اختارت تطبيقها ,وطبيعة ومدى اvاطر التي رأت افتراض
وجودها ١٩.وعند yديد أدوات الرقابة التي يجب تطبيقها ?نع الغش واكتشاف حدوثه ,فإن اÖدارة تأخذ ف اâسبان اvاطر ا?تعلقة
باحتمال أن تكون القوائم ا?الية ُمحّرفة بشكل جوهري نتيجة للغش .وف هذا اÖطار ,قد تستنتج اÖدارة أنه من غير الفّعال من حيث
التكلفة تطبيق أداة رقابة معينة واÖبقاء عليها فيما يتعلق بتخفيض مخاطر التحريف ا|وهري بسبب الغش.

أ.٣٣

ولهذا ,فمن ا?هم للمراجع أن يفهم أدوات الرقابة التي قامت اÖدارة بتصميمها وتطبيقها وصونها ?نع الغش واكتشاف حدوثه .وعند
القيام بذلك ,قد يعلم ا?راجع على سبيل ا?ثال أن اÖدارة قد اختارت عن قصد قبول اvاطر ا?رتبطة بعدم الفصل ف الواجبات .وقد
تكون ا?علومات الناùة من هذا الفهم مفيدة أيضًا ف yديد عوامل خطر الغش التي قد تؤثر على تقييم ا?راجع vاطر احتواء
القوائم ا?الية على yريف جوهري بسبب الغش.

اeستجابات للمخاطر اُ"قﱠيمة للتحريف اnوهري بسبب الغش
اsستجابات العامة )راجع :الفقرة (٢٩
أ.٣٤

يشتمل عادًة yديد اsستجابات العامة ?واجهة اvاطر اُ?قّيمة للتحريف ا|وهري بسبب الغش على النظر ف كيف أن أداء ا?راجعة
بوجه عام ßكن أن يعكس قدرًا زائدًا من ∫ارسة نزعة الشك ا?هني ,على سبيل ا?ثال ,من خBل:
•

زيادة اâساسية عند اختيار طبيعة ومدى الوثائق ا?طلوب التحقق منها للتثبت من ا?عامBت ا|وهرية.

•

اÖدراك ا?تزايد لضرورة التأكد من صحة التفسيرات واÖفادات ا?قدمة من اÖدارة فيما يتعلق باxمور ا|وهرية.

كما تتضمن ا?زيد من اsعتبارات العامة بخBف اÖجراءات اïاصة اvطط لها; وتشمل هذه اsعتبارات اxمور ا?ذكورة ف الفقرة
 ,٣٠والتي سيتم تناولها ف الفقرات أدناه.
yديد العاملي واÖشراف عليهم )راجع :الفقرة )٣٠أ((
أ.٣٥

قد يستجيب ا?راجع للمخاطر ا¨ددة للتحريف ا|وهري بسبب الغش ,على سبيل ا?ثال عن طريق تعيي أفراد إضافيي يتمتعون
óهارات ومعارف خاصة ,مثل اïبراء ف البحث ا|نائي وتقنية ا?علومات ,أو عن طريق تعيي أفراد أكثر خبرة xداء اsرتباط.

أ.٣٦

يعكس مدى اÖشراف تقييم ا?راجع vاطر التحريف ا|وهري بسبب الغش ,وكفاءات أعضاء فريق اsرتباط القائمي بالعمل.

عنصر ا?فاجأة ف اختيار إجراءات ا?راجعة )راجع :الفقرة )٣٠ج((
أ.٣٧

١٩

ُيعّد إدخال عنصر ا?فاجأة ف اختيار طبيعة وتوقيت ومدى إجراءات ا?راجعة التي سيتم تنفيذها من اxمور ا?همة ,إذ قد يكون اxفراد
الذين من داخل ا?نشأة ولديهم معرفة بإجراءات ا?راجعة التي تتم عادًة ف اsرتباطات أكثر قدرة على إخفاء التقرير ا?الي ا?غشوش.
وßكن yقيق ذلك ,على سبيل ا?ثال ,عن طريق ما يلي:
•

تطبيق اÖجراءات اxساس على أرصدة حساب وإقرارات مختارة ما كان ليتم اختبارها ف ظروف أخرى بسبب أهميتها النسبية
أو خطرها.

•

تعديل توقيت إجراءات ا?راجعة عما هو متوقع.

ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣراﺟﻌﺔ ) ،(٣١٥اﻟﻔﻘرة أ٥٦
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•

استخدام طرق مختلفة sختيار العينات.

•

القيام بإجراءات ا?راجعة ف مواقع مختلفة أو ف مواقع  sيتم اÖعBن عنها.

إجراءات ا?راجعة لBستجابة للمخاطر ا?قّيمة للتحريف ا|وهري بسبب الغش على مستوى اÖقرارات )راجع :الفقرة (٣١
أ.٣٨

قد تشتمل استجابات ا?راجع ?واجهة اvاطر اُ?قّيمة للتحريف جوهري بسبب الغش على مستوى اÖقرارات على تغيير لطبيعة وتوقيت
ومدى إجراءات ا?راجعة بالطرق ا∞تية:
•

•

قد yتاج طبيعة إجراءات ا?راجعة التي يقوم بها ا?راجع إلى التغيير من أجل اâصول على أدلة مراجعة أفضل ف إمكانية
اsعتماد عليها وأكثر مBءمة أو للحصول على ا?زيد من ا?علومات ا?ؤّيدة .وقد يؤثر هذا على كل من نوعية إجراءات ا?راجعة
التي سيتم تنفيذها والتأليف فيما بينها .فعلى سبيل ا?ثال:
○

قد تصبح ا?Bحظة أو ا?عاينة الفعلية xنواع معينة من اxصول أكثر أهمية ,أو قد يختار ا?راجع استخدام أساليب
ا?راجعة óساعدة اâاسب ا∞لي |مع ا?زيد من اxدلة عن البيانات ا?وجودة ف حسابات مهمة أو ف ملفات
ا?عامBت اÖلكترونية.

○

قد يصمم ا?راجع إجراءات للحصول على ا?زيد من ا?علومات ا?ؤّيدة .فعلى سبيل ا?ثال ,إذا تبي للمراجع أن اÖدارة
واقعة yت ضغوط لتلبية توقعات تتعلق باxرباح ,فلرóا ارتبط بذلك خطر يتمثل ف قيام اÖدارة بتضخيم ا?بيعات
عن طريق الدخول ف اتفاقيات بيع تتضمن شروطًا yول دون إثبات اÖيرادات أو عن طريق إعداد فواتير البيع قبل
التسليم .ففي هذه الظروفß ,كن للمراجع أن يقوم ,على سبيل ا?ثال ,بإعداد مصادقات خارجية ليس ≥رد تأكيد
ا?بالغ القائمة ,ولكن أيضًا لتأكيد تفاصيل اتفاقيات البيعó ,ا ف ذلك تاريخها وأي حقوق تتعلق بالرد وشروط
التسليم .وباÖضافة إلى ذلك ,فقد يجد ا?راجع أنه من الفّعال تدعيم تلك ا?صادقات اïارجية باsستفسار من أفراد
ليسوا على عBقة با|وانب ا?الية داخل ا?نشأة عن أي تغييرات ف اتفاقيات البيع وشروط التسليم.

قد تنشأ حاجة إلى تعديل توقيت اÖجراءات اxساس .إذ قد يخلص ا?راجع إلى أن تنفيذ اsختبارات اxساس ف نهاية الفترة,
أو بالقرب من نهايتها ,أفضل ?واجهة اïطر اُ?قّيم للتحريف ا|وهري بسبب الغش .وقد يخلص ا?راجع إلى أنه ف ظل
اvاطر اُ?قّيمة لوجود yريف أو تBعب متعمد ,فإن إجراءات ا?راجعة ا?نفذة لسحب استنتاجات ا?راجعة من تاريخ أولي
حتى نهاية الفترة قد  sتكون فّعالة .وف ا?قابل ,وبسبب أن yريفًا متعمدًا -على سبيل ا?ثال yريف ينطوي على إثبات غير
سليم لæيرادات -رóا يكون قد بدأ ف فترة أولية* ,فيمكن للمراجع أن يختار تطبيق اÖجراءات اxساس على ا?عامBت التي
ºت مبكرًا ف فترة التقرير أو طوال الفترة.

•

*

يعكس مدى اÖجراءات ا?طبقة تقوي مخاطر التحريف ا|وهري بسبب الغش .فعلى سبيل ا?ثال ,قد يكون من ا?ناسب زيادة
 .Bوكذلك ,قد تساعد أساليب ا?راجعة óساعدة اâاسب
حجم العينات أو تنفيذ اÖجراءات التحليلية على مستوى أكثر تفصي ً
على إجراء اختبارات أكثر عمقًا للمعامBت اÖلكترونية وملفات اâسابات .وßكن أن يتم استخدام هذه اxساليب sختيار عينة
معامBت من ا?لفات اÖلكترونية الرئيسة أو لفرز معامBت ذات خصائص محددة ,أو sختبار مجتمع كامل بدً sمن اختبار
عينة.

أ.٣٩

إذا حدد ا?راجع وجود خطر yريف جوهري بسبب الغش يؤثر على كميات اvزون ,فقد تساعد معاينة سجBت اvزون با?نشأة ف
التعرف على ا?واقع أو العناصر التي تتطلب عناية خاصة أثناء أو بعد ا|رد الفعلي للمخزون .وقد يؤدي مثل هذا الفحص إلى اتخاذ
قرار Bóحظة جرد اvزون ف مواقع معينة دون إعBن مسبق أو القيام بتنفيذ عملية ا|رد ف جميع ا?واقع ف نفس التاريخ.

أ.٤٠

قد يحدد ا?راجع وجود خطر للتحريف ا|وهري بسبب الغش يؤثر ف عدد من اâسابات واÖقرارات .وقد يشمل ذلك تقوي اxصول,
والتقديرات ا?تعلقة óعامBت معينة )مثل عمليات اsستحواذ ,أو إعادة الهيكلة ,أو استبعاد أحد قطاعات اxعمال( ,واsلتزامات
اxخرى ا?همة ا?ستحقة )مثل الواجبات ا?تعلقة óعاشات التقاعد ومنافع ما بعد انتهاء اïدمة اxخرى ,أو اsلتزامات ا?تعلقة
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ا"عيار الدولي للمراجعة )(٢٤٠
بإصBحات بيئية( .وقد يتعلق اïطر أيضًا بتغيرات مهمة ف اsفتراضات ا?تعلقة بتقديرات متكررة .وقد تساعد ا?علومات التي يتم
جمعها من خBل فهم ا?نشأة وبيئتها ا?راجع ف تقوي مدى معقولية التقديرات واsجتهادات اxساسية واsفتراضات التي قامت بها
اÖدارة .وقد يوفر أيضًا الفحص بأثر رجعي sجتهادات وافتراضات ∫اثلة قامت بها اÖدارة وطبقتها ف فترات سابقة رؤية عن مدى
معقولية اsجتهادات واsفتراضات الداعمة لتقديرات اÖدارة.
أ.٤١

يتضمن ا?لحق الثاني أمثلة Öجراءات ا?راجعة التي من ا?مكن اتخاذها ?واجهة اvاطر اُ?قّيمة للتحريف ا|وهري بسبب الغشó ,ا
ف ذلك تلك التي توضح إدخال عنصر ا?فاجأة .ويتضمن ا?لحق أمثلة لBستجابات اïاصة بتقييم ا?راجع vاطر التحريف ا|وهري
الناùة عن كل من التقرير ا?الي ا?غشوشó ,ا ف ذلك التقرير ا?الي ا?غشوش النات عن إثبات اÖيرادات ,واختBس اxصول.

إجراءات ا?راجعة لBستجابة للمخاطر ا?تعلقة بتجاوز اÖدارة xدوات الرقابة
قيود اليومية والتعديBت اxخرى )راجع :الفقرة )٣٣أ((
أ.٤٢

غالبًا ما ينطوي التحريف ا|وهري للقوائم ا?الية بسبب الغش على تBعب ف آلية التقرير ا?الي عن طريق تسجيل قيود يومية غير
مناسبة أو غير مصرح بها .وقد يحدث ذلك طوال العام أو ف نهاية الفترة ,أو بإجراء اÖدارة لتعديBت تتعلق óبالغ تظهر ف القوائم
ا?الية  sتعكسها قيود يومية ,على سبيل ا?ثال من خBل التعديBت وعمليات إعادة التصنيف ا?رتبطة بالتوحيد.

أ.٤٣

وباÖضافة إلى ذلك ,فإن أخذ ا?راجع ف اâسبان vاطر التحريف ا|وهري ا?رتبط بتجاوز غير مقبول xدوات الرقابة على قيود
اليومية ُيعد أمرًا مهمًا xن أدوات الرقابة وا∞ليات ا∞لية قد yد من خطر حدوث خطأ غير متعمد ولكنها  sتقضي على خطر التجاوز
غير ا?قبول من جانب اxفراد لƒليات ا∞لية ,على سبيل ا?ثال عن طريق تغيير ا?بالغ التي ترحل بشكل تلقائي إلى دفتر اxستاذ العام
أو إلى نظام التقرير ا?الي .وعBوة على ذلك ,ومتى ت استخدام تقنية ا?علومات لنقل ا?علومات بشكل تلقائي ,فقد  sتوجد سوى أدلة
محدودة واضحة ,أو قد  sتوجد أدلة على اÖطBق ,على حدوث مثل هذا التدخل ف نظم ا?علومات.

أ.٤٤

عند yديد واختيار قيود اليومية والتعديBت اxخرى sختبارها وyديد الطريقة ا?ناسبة sختبار الدعم اxساس للبنود اvتارة ,فإن
اxمور التالية تكون ذات أهمية:
•

تقييم مخاطر التحريف ا|وهري بسبب الغش  -إن وجود عوامل خطر الغش وا?علومات اxخرى التي يتم اâصول عليها أثناء
قيام ا?راجع بتقييم مخاطر التحريف ا|وهري بسبب الغش قد يساعد ا?راجع ف yديد فئات معينة من قيود اليومية
والتعديBت اxخرى التي ينبغي عليه اختبارها.

•

أدوات الرقابة التي ت تطبيقها على قيود اليومية والتعديBت اxخرى  -إن أدوات الرقابة الفّعالة على إعداد وترحيل قيود
اليومية والتعديBت اxخرى قد yد من مدى اsختبارات اxساس الBزمة ,شريطة أن يكون ا?راجع قد اختبر الفاعلية
التشغيلية xدوات الرقابة.

•

آلية التقرير ا?الي للمنشاة وطبيعة اxدلة التي ßكن اâصول عليها  -تنطوي ا?عا|ة الروتينية للمعامBت ف الكثير من
ا?نشآت على مجموعة من اïطوات واÖجراءات اليدوية وا∞لية .وبا?ثل ,فإن معا|ة قيود اليومية والتعديBت اxخرى قد
تتضمن أدوات رقابة وإجراءات يدوية وآلية .وعند استخدام تقنية ا?علومات ف آلية التقرير ا?الي ,فإن قيود اليومية
والتعديBت اxخرى قد  sتوجد إ sف شكل إلكتروني.

•

خصائص قيود اليومية أو التعديBت اxخرى ا?غشوشة  -غالبًا ما تتصف قيود اليومية أو التعديBت اxخرى غير ا?ناسبة
بخصائص فريدة ∫ّيزة لها .ومن بي هذه اïصائص )أ( إجراء قيود âسابات غير ذات عBقة أو غير مألوفة أو نادرة
اsستخدام ,أو )ب( إجراء قيود بواسطة أفراد  sيقومون عادًة بإجراء قيود اليومية ,أو )ج( تسجيل قيود ف نهاية الفترة أو ما
بعد اÖقفال بشرح أو تفسير مقتضب ,أو بدون شرح أو تفسير ,أو )د( إجراء قيود إما قبل إعداد القوائم ا?الية أو أثنائها ,دون
أن يكون لها أرقام حسابات ,أو )هـ( احتواء القيود على أرقام مقربة أو أرقام نهائية ثابتة.

•

طبيعة اâسابات وتعقيدها -قد يتم تطبيق قيود اليومية أو التعديBت غير ا?ناسبة على حسابات )أ( yتوي على معامBت
معقدة وغير مألوفة ف طبيعتها ,أو )ب( yتوي على تقديرات مهمة وتعديBت مهمة ف نهاية الفترة ,أو )ج( كانت عرضة
لتحريفات ف ا?اضي ,أو )د( لم تتم مطابقتها ف الوقت ا?ناسب أو تتضمن اختBفات لم تتم مطابقتها ,أو )هـ( yتوي على
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معامBت بي شركات ا≥موعة ,أو )و( خBفًا ?ا سبق ,ترتبط بخطر محدد لتحريف جوهري بسبب الغش .وعند مراجعة
منشأة لديها مواقع أو مكونات عدة ,يجب النظر ف مدى اâاجة sختيار قيود يومية من مواقع متعددة.
•

أ.٤٥

قيود اليومية أو التعديBت اxخرى ا?عا|ة خارج مسار العمل الطبيعي  -قد  sتخضع قيود اليومية غير النمطية لنفس
مستوى الرقابة الداخلية الذي تخضع له قيود اليومية التي ُتستخدم بشكل متكرر لتسجيل معامBت مثل ا?بيعات وا?شتريات
والنفقات النقدية التي تتم شهريًا.

ßارس ا?راجع حكمه ا?هني ف yديد طبيعة وتوقيت ومدى اختبار قيود اليومية والتعديBت اxخرى .ومع ذلك ,ونظرًا xن قيود
اليومية والتعديBت اxخرى ا?غشوشة غالبًا ما تتم ف نهاية فترة التقرير ,فإن الفقرة ) ٣٣أ( ) (٢تتطلب من ا?راجع اختيار قيود
اليومية والتعديBت اxخرى التي ºت ف ذلك الوقت .وباÖضافة إلى ذلك ,ونظرًا xن التحريفات ا|وهرية ف القوائم ا?الية بسبب
الغش ßكن أن yدث طوال الفترة ,وقد تتضمن جهودًا مكثفة Öخفاء كيفية ارتكاب الغش ,فإن الفقرة ) ٣٣أ( ) (٣تتطلب من ا?راجع
أن ينظر فيما إذا كانت هناك حاجة أيضًا sختبار قيود اليومية والتعديBت اxخرى طوال الفترة.

التقديرات ا¨اسبية )راجع :الفقرة ) ٣٣ب((
أ.٤٦

يتطلب إعداد القوائم ا?الية من اÖدارة القيام بعدد من اsجتهادات أو اsفتراضات التي تؤثر على التقديرات ا¨اسبية ا?همة ,والقيام
óتابعة مدى معقولية تلك التقديرات بشكل مستمر .وينتج التقرير ا?الي ا?غشوش غالبًا عن yريف متعمد للتقديرات ا¨اسبية.
وßكن أن يتم ذلك ,على سبيل ا?ثال ,عن طريق تقدير جميع اvصصات أو اsحتياطيات بأقل من قيمتها اâقيقية أو بأكثر منها
بنفس اxسلوب إّما لتقليل اxرباح على مدار فترتي محاسبيتي أو أكثر ,أو لتحقيق مستوى مستهدف من اxرباح بغرض تضليل
مستخدمي القوائم ا?الية عن طريق التأثير على تصوراتهم بشأن أداء ا?نشأة وربحيتها.

أ.٤٧

إن الغرض من إجراء فحص بأثر رجعي sجتهادات اÖدارة وافتراضاتها فيما يتعلق بالتقديرات ا¨اسبية ا?همة التي يظهر أثرها ف
القوائم ا?الية للعام السابق هو yديد ما إذا كانت هناك أية إشارة إلى وجود yيز محتمل من جانب اÖدارة .وليس الغرض التشكيك
ف اxحكام ا?هنية للمراجع ف السنة السابقة ,والتي ºت ف ضوء ما توفر له من معلومات ف ذلك الوقت.

أ.٤٨

يتطلب معيار ا?راجعة ) (٥٤٠أيضًا إجراء فحص بأثر رجعي ٢٠ .ويتم ذلك الفحص كإجراء لتقييم اvاطر للحصول على معلومات عن
مدى فاعلية آليات اÖدارة Öجراء التقديرات ف الفترة السابقة ,وعلى أدلة مراجعة بشأن نتيجة التقديرات ا¨اسبية ف الفترات
السابقة ,أو عند اsنطباق ,إعادة التقدير الBحق لهذه التقديرات ,عندما تكون تلك اxدلة ذات الصلة بإجراء التقديرات ا¨اسبية
خBل الفترة اâالية ,وعلى أدلة مراجعة xمور قد يكون من الضروري اÖفصاح عنها ف القوائم ا?الية ,مثل عدم تأكد التقدير .ومن
الناحية العملية ,فإن فحص ا?راجع لBجتهادات واsفتراضات التي قامت بها اÖدارة للتحقق من صور التحيز التي ßكن أن ºثل خطرًا
لوجود yريف جوهري بسبب الغش وفقًا لهذا ا?عيارß ,كن القيام به بالتزامن مع الفحص الذي يتطلبه معيار ا?راجعة ).(٥٤٠

ا?برر التجاري للمعامBت ا?همة )راجع :الفقرة ) ٣٣ج((
أ.٤٩

٢٠

من بي ا?ؤشرات التي قد تدل على احتمال الدخول ف معامBت مهمة خارج مسار العمل الطبيعي أو معامBت تبدو غير مألوفة xي
أسباب أخرى ,بغية إعداد تقرير مالي مغشوش أو Öخفاء اختBس اxصول ,ما يلي:
•

التعقيد أكثر من الBزم ف شكل تلك ا?عامBت )على سبيل ا?ثال ,احتواء ا?عاملة على منشآت متعددة داخل مجموعة موحدة
أو أطراف ثالثة متعددة  sتوجد بينها عBقة(.

•

ف.
عدم قيام اÖدارة óناقشة طبيعة تلك ا?عامBت وا¨اسبة عنها مع ا?كلفي باâوكمة داخل ا?نشأة ,مع عدم وجود توثيق كا ٍ

•

تركيز اÖدارة على اâاجة ?عا|ة محاسبية معينة أكثر من تركيزها على اxبعاد اsقتصادية اxساسية للمعاملة.

•

عدم قيام ا?كلفي باâوكمة ف ا?نشأة بالفحص أو اsعتماد السليم للمعامBت التي yتوي على أطراف ذات عBقة ولكنها
غير موحدةó ,ا ف ذلك ا?نشآت ذات الغرض اïاص.

ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣراﺟﻌﺔ )" (٥٤٠ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺗﻘدﯾرات اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺗﻘدﯾرات اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻟﻠﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ واﻹﻓﺻﺎﺣﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ" ،اﻟﻔﻘرة ٩
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•

احتواء ا?عامBت على أطراف ذات عBقة لم يتم yديدها سابقًا ,أو أطراف º sتلك الثروة أو القوة ا?الية الBزمة لدعم
ا?عاملة دون مساعدة من ا?نشأة اïاضعة للمراجعة.

تقوي أدلة ا"راجعة )راجع :الفقرات (٣٨–٣٥
أ.٥٠

يتطلب معيار ا?راجعة ) (٣٣٠من ا?راجع أن يقّوم ,استنادًا إلى إجراءات ا?راجعة التي قام بها وأدلة ا?راجعة التي حصل عليها ,ما إذا
كانت تقديراته vاطر التحريف ا|وهري بسبب الغش على مستوى اÖقرارات  sتزال مناسبة ٢١.وهذا التقوي هو باxساس أمر نوعي
يستند إلى حكم ا?راجع .وقد يوفر مثل هذا التقوي رؤية أعمق حول مخاطر التحريف ا|وهري بسبب الغش ,وعّما إذا كانت هناك
حاجة للقيام بإجراءات مراجعة إضافية أو مختلفة .ويتضمن ا?لحق الثالث أمثلة على الظروف التي قد تشير إلى احتمال حدوث غش.

اÖجراءات التحليلية ا?نفذة قرب نهاية ا?راجعة عند تكوين استنتاج عام )راجع :الفقرة (٣٥
أ.٥١

يلزم ∫ارسة اâكم ا?هني عند yديد اùsاهات والعBقات ا?عينة التي قد تشير إلى وجود خطر للتحريف ا|وهري بسبب الغش.
وتكتسب العBقات غير ا?ألوفة التي تنطوي على إيرادات ودخل ف نهاية العام أهمية خاصة .وقد يشمل ذلك ,على سبيل ا?ثال:
التقرير عن مبالغ كبيرة من الدخل بشكل غير معهود ف اxسابيع اxخيرة من فترة التقرير أو ف معامBت غير مألوفة; أو وجود دخل
غير متسق مع اùاهات التدفقات النقدية من العمليات.

النظر ف التحريفات ا¨ددة )راجع :الفقرات (٣٨–٣٦
أ.٥٢

نظرًا xن ارتكاب الغش ينطوي على دوافع أو ضغوط أو فرص متصورة sرتكابه ,أو بعض التبريرات ا?نطقية للفعل ,فمن غير ا?رجح
أن تكون حالة الغش حدثًا منعزً .sوبناًء عليه ,فإن التحريفات -مثل التحريفات العديدة ف موقع معي على الرغم من أن التأثير
التراكمي لها  sيعد جوهريًا -قد تكون مؤشرًا على وجود خطر للتحريف ا|وهري بسبب الغش.

أ.٥٣

تعتمد ا∞ثار ا?ترتبة على الغش ا?تعرف عليه على ظروف حدوث هذا الغش .فعلى سبيل ا?ثال ,قد يصبح الغش غير ا?هم مهمًا إذا ت
ارتكابه من قبل اÖدارة العليا .ففي مثل تلك الظروف ,قد تصبح إمكانية اsعتماد على اxدلة التي ت اâصول عليها ف السابق موضع
شكx ,نه قد تكون هناك شكوك حول اكتمال وصدق اÖفادات ا?قدمة ,وصحة السجBت ا¨اسبية والوثائق .وقد يوجد أيضًا احتمال
بحدوث تواطؤ يشمل ا?وظفي أو اÖدارة أو أطراف ثالثة.

أ.٥٤

يحدد معيار ا?راجعة ) ٢٢(٤٥٠ومعيار ا?راجعة ) ٢٣(٧٠٠متطلبات ويقدمان إرشادات بشأن تقوي التحريفات والتصرف بشأنها ,وأثر
ذلك على رأي ا?راجع الوارد ف تقريره.

عدم قدرة ا"راجع على اeستمرار ف اeرتباط )راجع :الفقرة (٣٩
أ.٥٥

أ.٥٦

من أمثلة الظروف اsستثنائية التي قد تظهر وقد تثير شكوكًا حول قدرة ا?راجع على اsستمرار ف تنفيذ ا?راجعة ما يلي:
•

عدم قيام ا?نشأة باتخاذ التصرف ا?ناسب بشأن الغش ,والذي يراه ا?راجع ضروريًا ف تلك الظروف ,حتى لو كان هذا الغش
غير جوهري للقوائم ا?الية; أو

•

اعتبار ا?راجع أن مخاطر التحريف ا|وهري بسبب الغش ونتائج اختبارات ا?راجعة تشير إلى وجود خطر مهم لغش جوهري
ومنتشر; أو

•

وجود قلق كبير لدى ا?راجع بشأن كفاءة ونزاهة اÖدارة أو ا?كلفي باâوكمة.

نظرًا لتنوع الظروف التي قد تنشأ ,فمن غير ا?مكن القيام بتحديد قاطع للوقت الذي يكون فيه اsنسحاب من اsرتباط مناسبًا .وثمة
عوامل تؤثر على استنتاج ا?راجع ف هذ الشأن من بينها ا∞ثار ا?ترتبة على تورط عضو من اÖدارة أو من ا?كلفي باâوكمة )∫ا قد
يؤثر ف إمكانية اsعتماد على إفادات اÖدارة( ,والتأثيرات ا?نعكسة على ا?راجع من استمرار ارتباطه با?نشأة.

٢١

ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣراﺟﻌﺔ ) ،(٣٣٠اﻟﻔﻘرة ٢٥

٢٢

ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣراﺟﻌﺔ )" (٤٥٠ﺗﻘوﯾم اﻟﺗﺣرﯾﻔﺎت اﻟﻣﻛﺗﺷﻔﺔ ﺧﻼل اﻟﻣراﺟﻌﺔ"

٢٣

ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣراﺟﻌﺔ )" (٧٠٠ﺗﻛوﯾن اﻟرأي واﻟﺗﻘرﯾر ﻋن اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ"

ترجمة الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي

١٤٦

مسؤوليات ا?راجع ذات العBقة
بالغش عند مراجعة القوائم ا?الية

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٢٤٠
أ.٥٧

يتحمل ا?راجع مسؤوليات مهنية ونظامية ف مثل تلك الظروف وتختلف هذه ا?سؤوليات من دولة xخرى .ففي بعض الدول على سبيل
ا?ثال ,يحق للمراجع ,أو يجب عليه ,إبBغ الشخص أو اxشخاص الذين قاموا بتعيينه xداء ا?راجعة ,أو إبBغ السلطات التنظيمية ف
بعض اâاsت .ونظرًا للطبيعة اsستثنائية لظروف الغش ,وحاجة ا?راجع xخذ ا?تطلبات النظامية ف اâسبان ,فقد يكون من ا?ناسب
للمراجع النظر ف اâصول على مشورة قانونية إذا ما قرر اsنسحاب من اsرتباط ولتحديد التصرف ا?ناسبó ,ا ف ذلك احتمال رفع
تقرير إلى ا?ساهمي أو السلطات التنظيمية أو غيرهم٢٤.

اعتبارات خاصة óنشآت القطاع العام
أ.٥٨

ف كثير من اâاsت ف القطاع العام ,قد يكون خيار اsنسحاب من اsرتباط غير متاح للمراجع بسبب طبيعة التكليف الرسمي أو
اعتبارات ا?صلحة العامة.

اzفادات ا"كتوبة )راجع :الفقرة (٤٠
أ.٥٩

يحدد معيار ا?راجعة ) ٢٥(٥٨٠متطلبات ويقدم إرشادات بشأن اâصول على اÖفادات ا?ناسبة من اÖدارة وا?كلفي باâوكمة ,حسب
مقتضى اâال ,ف عملية ا?راجعة .وباÖضافة إلى إقرار اÖدارة ,وحسب مقتضى اâال ,ا?كلفي باâوكمة بالوفاء óسؤولياتهم بشأن
إعداد القوائم ا?الية ,فمن ا?هم ,وبغض النظر عن حجم ا?نشأة ,أن يقروا óسؤولياتهم عن تصميم الرقابة داخلية وتطبيقها وصونها
?نع الغش واكتشاف حدوثه.

أ.٦٠

نظرًا لطبيعة الغش والصعوبات التي يواجهها ا?راجعون ف اكتشاف التحريفات ا|وهرية ف القوائم ا?الية نتيجًة للغش ,فمن ا?هم أن
يحصل ا?راجع على إفادة مكتوبة من اÖدارة ,وحسب مقتضى اâال ,من ا?كلفي باâوكمة يؤكدون فيها أنهم أفصحوا للمراجع عّما
يلي:
)أ(

نتائج تقييم اÖدارة ïطر احتمال yريف القوائم ا?الية بشكل جوهري نتيجة للغش;

)ب(

معرفتهم بأي غش فعلي أو مشتبه فيه أو ُمّدعى به له تأثير على ا?نشأة.

الب9غات إلى اzدارة وا"كلفي با}وكمة )راجع :الفقرات (٤٣-٤١
أ.٦١

ف بعض الدول ,قد تفرض اxنظمة أو اللوائح قيودًا على قيام ا?راجع باÖبBغ عن أمور معينة لæدارة وا?كلفي باâوكمة .وقد yظر
اxنظمة أو اللوائح على وجه اïصوص القيام بإبBغ ,أو اتخاذ أي تصرف آخر ,قد يخل بالتحقيق الذي ùريه سلطة معنية ف فعل
غير قانوني فعلي أو مشتبه فيهó ,ا ف ذلك حظر تنبيه ا?نشأة ,على سبيل ا?ثال ,عندما يكون ا?راجع مطالبًا بالتقرير عن الغش
لسلطة معنية óوجب أنظمة مكافحة غسل اxموال .وف هذه الظروف ,قد تكون القضايا التي ينظر فيها ا?راجع معقدة ,وقد يرى
ا?راجع أنه من ا?ناسب اâصول على مشورة قانونية.

إبBغ اÖدارة )راجع :الفقرة (٤١
أ.٦٢

إذا حصل ا?راجع على دليل بحدوث غش ,أو احتمال حدوثه ,فمن ا?هم لفت انتباه ا?ستوى اÖداري ا?ناسب بأسرع ما ßكن عمليًا إلى
هذا اxمر .ويجب أن يتم ذلك حتى لو بدا أن اxمر ليست له تبعات مهمة )على سبيل ا?ثال ,ارتكاب اختBس بسيط من قبل موظف ف
ا?ستويات الدنيا بالهيكل التنظيمي للمنشأة( .وُيعد yديد ا?ستوى اÖداري ا?ناسب أمرًا خاضعًا للحكم ا?هني ,كما يتأثر ذلك بعوامل
مثل احتمال وجود تواطؤ وطبيعة وحجم الغش ا?شتبه فيه .وبشكٍل عام ,فإن ا?ستوى اÖداري ا?ناسب هو مستوى يعلو ا?ستوى اÖداري
للموظف ا?تورط ف الغش ا?شتبه فيه óستوى واحد على اxقل.

إبBغ ا?كلفي باâوكمة )راجع :الفقرة (٤٢
أ.٦٣

قد يكون تواصل ا?راجع مع ا?كلفي باâوكمة شفاهًة أو كتابًة .ويحدد معيار ا?راجعة ) (٢٦٠العوامل التي يأخذها ا?راجع ف اâسبان
عند yديد ما إذا كان التواصل سيتم شفاهًة أو كتابًة ٢٦.وبسبب طبيعة وحساسية الغش الذي تتورط فيه اÖدارة العليا ,أو الغش الذي

٢٤

ﺗ ﻘ د م ﻗ و ا ﻋ د أ ﺧ ﻼ ﻗ ﯾ ﺎ ت ا ﻟ ﻣ ﮭ ﻧ ﺔ اﻟ ﺻ ﺎ د ر ة ﻋ ن ﻣ ﺟ ﻠ س اﻟﻣ ﻌ ﺎﯾ ﯾ ر اﻟ د و ﻟ ﯾ ﺔ ﻷ ﺧ ﻼ ﻗ ﯾ ﺎ ت ا ﻟ ﻣ ﮭ ﻧ ﺔ ﻟ ﻠ ﻣ ﺣ ﺎﺳ ﺑ ﯾ ن إ ر ﺷ ﺎ د ا ت ﺑ ﺷ ﺄن ا ﻻ ﺗ ﺻ ﺎﻻ ت ا ﻟ ﺗ ﻲ ﯾ ﻘ و م ﺑ ﮭ ﺎ ﻣ ر ا ﺟ ﻊ ﯾ ﺣ ل ﻣ ﺣ ل ﻣ ر ا ﺟ ﻊ ﺳ ﺎ ﺑ ق .

٢٥

ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣراﺟﻌﺔ )" (٥٨٠اﻹﻓﺎدات اﻟﻣﻛﺗوﺑﺔ"

٢٦

ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣراﺟﻌﺔ ) ،(٢٦٠اﻟﻔﻘرة أ٣٨

ترجمة الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي

١٤٧

مسؤوليات ا?راجع ذات العBقة
بالغش عند مراجعة القوائم ا?الية

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٢٤٠
يؤدي إلى yريف جوهري ف القوائم ا?الية ,يقوم ا?راجع باÖبBغ عن مثل تلك اxمور ف الوقت ا?ناسب ,وقد يرى أنه من الضروري
أيضًا أن يتم اÖبBغ عنها كتابًة.
أ.٦٤

قد يرى ا?راجع أنه من ا?ناسب ف بعض اâاsت التواصل مع ا?كلفي باâوكمة عندما يعلم بحدوث غش تورط فيه موظفون من خارج
اÖدارة ولم يؤد إلى حدوث yريف جوهري .وبا?ثل ,فقد يرغب ا?كلفون باâوكمة ف أن يكونوا على علم بتلك الظروف .وتتحسن آلية
التواصل عندما يتفق ا?راجع وا?كلفون باâوكمة ف مرحلة مبكرة من ا?راجعة على طبيعة ومدى اتصاsت ا?راجع ف هذا الشأن.

أ.٦٥

ف الظروف اsستثنائية التي يكون لدى ا?راجع فيها شكوك حول نزاهة أو أمانة اÖدارة أو ا?كلفي باâوكمة ,قد يرى ا?راجع أنه من
ا?ناسب أن يحصل على مشورة قانونية ?ساعدته ف yديد التصرف ا?ناسب.

أمور أخرى ذات عBقة بالغش )راجع :الفقرة (٤٣
أ.٦٦

قد تشمل اxمور اxخرى ا?تعلقة بالغش ,والتي ينبغي مناقشتها مع ا?كلفي باâوكمة ف ا?نشأة ,على سبيل ا?ثال ,ما يلي:
•

اvاوف ا?تعلقة بطبيعة ومدى وتكرار تقييمات اÖدارة xدوات الرقابة ا?طبقة ?نع الغش واكتشاف حدوثه ,وïطر احتمال
yريف القوائم ا?الية.

•

فشل اÖدارة ف مواجهة أوجه القصور ا?همة ا¨ددة ف الرقابة الداخلية بشكل مناسب ,أو اsستجابة بشكل مناسب لغش ت
التعرف عليه.

•

تقوي ا?راجع لبيئة الرقابة ف ا?نشأةó ,ا ف ذلك الشكوك حول كفاءة اÖدارة ونزاهتها.

•

تصرفات اÖدارة التي قد تُنم عن إعداد تقرير مالي مغشوش ,مثل قيام اÖدارة باختيار وتطبيق سياسات محاسبية قد تكون
مؤشرًا على سعي اÖدارة Öدارة اxرباح بهدف تضليل مستخدمي القوائم ا?الية ,عن طريق التأثير على وجهة نظرهم بشأن أداء
ا?نشأة وربحيتها.

•

اvاوف بشأن مدى كفاية واكتمال التصريح بتنفيذ ا?عامBت التي يبدو أنها تتم خارج مسار العمل الطبيعي.

التقرير عن الغش لسلطة معنية خارج ا"نشأة )راجع :الفقرة (٤٤
٢٧

أ.٦٧

يقدم معيار ا?راجعة )) (٢٥٠ا?عدل( ا?زيد من اÖرشادات فيما يتعلق بتحديد ا?راجع ?ا إذا كان من الضروري أو من ا?ناسب ف ظل
الظروف القائمة التقرير عن عدم اsلتزام باxنظمة أو اللوائح ,ا¨دد حدوثه أو ا?شتبه ف حدوثه ,إلى سلطة معنية خارج ا?نشأةó ,ا
ف ذلك مراعاة واجب السرية الذي يتحمله ا?راجع.

أ.٦٨

قد ينطوي التحديد الذي تتطلبه الفقرة  ٤٤على اعتبارات وأحكام مهنية معقدة .ولذلكß ,كن للمراجع أن يأخذ ف اâسبان اâصول
على استشارة داخلية )على سبيل ا?ثال ,من داخل ا?كتب أو من مكتب ف الشبكة( أو ف القيام بشكل سري باستشارة سلطة تنظيمية أو
هيئة مهنية )ما لم يكن ذلك محظورًا óوجب اxنظمة أو اللوائح أو ما لم يؤِد ذلك إلى انتهاك واجب السرية( .وقد يأخذ ا?راجع ف
حسبانه أيضًا اâصول على مشورة قانونية لفهم اïيارات ا?تاحة أمامه وفهم اsنعكاسات ا?هنية أو القانونية sتخاذ أي تصرف بعينه.

اعتبارات خاصة óنشآت القطاع العام
أ.٦٩

٢٧

قد تخضع متطلبات اÖبBغ عن الغش ف القطاع العام ,سواًء ت اكتشافه خBل عملية ا?راجعة أو x ,sحكام خاصة ف التكليف
الرسمي با?راجعة أو ف اxنظمة أو اللوائح أو اxوامر ا?لزمة اxخرى ذات الصلة.

ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣراﺟﻌﺔ )) (٢٥٠اﻟﻣﻌدل( "ﻣراﻋﺎة اﻷﻧظﻣﺔ واﻟﻠواﺋﺢ ﻋﻧد ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ" ،اﻟﻔﻘرات أ-٢٨أ٣٤

ترجمة الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي

١٤٨

مسؤوليات ا?راجع ذات العBقة
بالغش عند مراجعة القوائم ا?الية

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٢٤٠
ا"لحق اGول
)راجع :الفقرة أ(٢٦

أمثلة على عوامل خطر الغش
إن عوامل خطر الغش ا¨ددة ف هذا ا?لحق هي أمثلة لتلك العوامل التي قد يواجهها ا?راجعون ف مجموعة واسعة من ا?واقف .وقد ت عرض
أمثلة مستقلة لكل من نوعي الغش اللذين يهتم بهما ا?راجع ,وهما :التقرير ا?الي ا?غشوش واختBس اxصول .وقد ت تصنيف عوامل اïطر لكل
نوع من هذين النوعي بناًء على اxحوال الثBثة التي توجد عادًة عندما yدث yريفات جوهرية بسبب الغش ,أ sوهي) :أ( الدوافع /الضغوط,
و)ب( الفرص ,و)ج( ا?واقف السلوكية /التبريرات .ورغم أن عوامل خطر الغش تغطي نطاقًا واسعًا من ا?واقف ,إ sأنها ليست سوى أمثلة ,وبناًء
عليه ,فقد يحدد ا?راجع عوامل خطر إضافية أو مختلفة .و sتوجد هذه اxمثلة ف جميع الظروف ,وقد يكون بعضها ذا أهمية أكبر أو أقل ف
ا?نشآت ذات اxحجام اvتلفة أو ذات خصائص ا?لكية اvتلفة أو ذات الظروف اvتلفة .وباÖضافة إلى ذلك ,فإن ترتيب أمثلة عوامل خطر
الغش ا?ذكورة ُ sيقصد به أن يعكس وزنها النسبي أو مدى تكرار حدوثها.
عوامل اÑطر ا"رتبطة بالتحريفات الناÖة عن التقرير ا"الي ا"غشوش
فيما يلي أمثلة لعوامل اïطر ا?تعلقة بالتحريفات الناùة عن التقرير ا?الي ا?غشوش.

الدوافع /الضغوط:
تعرض اsستقرار ا?الي أو الربحية لتهديدات بسبب ظروف اقتصادية أو ظروف خاصة بالصناعة أو الظروف التشغيلية للمنشأة ,مثل )أو على نحو
ما يشير إليه( ما يلي:
•

ارتفاع درجة ا?نافسة أو تشبع السوق ,واقتران ذلك بتراجع ف هوامش الربح.

•

التأثر الشديد بالتغيرات السريعة ,مثل التغيرات ف التقنية أو تقادم ا?نتج أو معدsت الفائدة.

•

اsنخفاض الكبير ف طلب ا?ستهلكي وارتفاع معدل فشل اxعمال ,سواًء ف الصناعة أو على مستوى اsقتصاد ككل.

•

اïسائر التشغيلية ا?هددة باÖفBس أو نزع ا?لكية أو اsستحواذ غير ا?رغوب فيه ف وقت قريب.

•

تكرار التدفقات النقدية السالبة من العمليات أو عدم القدرة على توليد تدفقات نقدية من العمليات ,بينما يتم التقرير عن أرباح و¿و ف
اxرباح.

•

النمو السريع أو الربحية غير ا?ألوفة ,خاصًة إذا ما قورنت بشركات أخرى ف نفس الصناعة.

•

ا?تطلبات ا¨اسبية أو النظامية أو التنظيمية ا|ديدة.

خضوع اÖدارة لضغوط زائدة عن اâد للوفاء óتطلبات أو لتحقيق توقعات من أطراف ثالثة بسبب ما يلي:
•

مستويات الربحية أو اùsاهات التي يتوقعها محللو اsستثمار أو ا?ؤسسات اsستثمارية أو كبار الدائني أو أطراف أخرى خارجية
)وبصفة خاصة التوقعات ا?بالغ فيها إلى حد كبير أو غير الواقعية(ó ,ا ف ذلك التوقعات التي تذكرها اÖدارة ,على سبيل ا?ثال ,ف
التصريحات الصحفية أو رسائل التقارير السنوية ا?فرطة ف التفاؤل.

•

اâاجة للحصول على ºويل إضاف عن طريق اsقتراض أو ببيع حقوق ا?لكية للوفاء óتطلبات ا?نافسةó ,ا ف ذلك ºويل نفقات البحث
والتطوير أو النفقات الرأسمالية الكبرى.

•

القدرة ا¨دودة على الوفاء óتطلبات اÖدراج ف أسواق اxوراق ا?الية أو متطلبات سداد القروض أو ا?تطلبات اxخرى للتعهدات ا?تعلقة
بالديون.

ترجمة الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي

١٤٩

مسؤوليات ا?راجع ذات العBقة
بالغش عند مراجعة القوائم ا?الية

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٢٤٠
•

التأثيرات السلبية ا?توقعة أو الفعلية للتقرير عن نتائج مالية ضعيفة على معامBت مهمة وشيكة مثل ùميع اxعمال أو الفوز بترسية
العقود.

توفر معلومات تشير إلى أن ا?وقف ا?الي الشخصي لæدارة أو ا?كلفي باâوكمة مهدد باxداء ا?الي للمنشأة بسبب ما يلي:
•

وجود مصالح مالية مهمة لهم ف ا?نشأة.

•

توقف جزء كبير من مكافآتهم )على سبيل ا?ثال ,العBوات وخيارات اxسهم وترتيبات ا?شاركة ف اxرباح بعد اsستحواذ( على yقيق
مستهدفات مبالغ فيها لسعر السهم أو yقيق نتائج تشغيلية أو مركز مالي أو تدفقات نقدية١.

•

الضمانات الشخصية للديون ا?ستحقة على ا?نشأة.

وجود ضغوط زائدة عن اâد على اÖدارة أو على العاملي ف العمليات التشغيلية لتحقيق مستهدفات مالية ت وضعها من قبل ا?كلفي باâوكمة,
óا ف ذلك اxهداف التحفيزية القائمة على ا?بيعات أو على الربحية.

الفرص
توفير طبيعة الصناعة أو عمليات ا?نشأة لفرص اsنخراط ف إعداد تقرير مالي مغشوش والتي ßكن أن تنشأ ∫ا يلي:
•

الدخول ف معامBت مهمة مع طرف ذي عBقة خارج مسار العمل الطبيعي ,أو مع منشآت ذات عBقة لم ُتراجع ,أو ُروجعت من قبل مكتب
آخر.

•

التمتع بحضور مالي قوي أو بالقدرة على السيطرة على قطاع صناعي معي∫ ,ا يسمح للمنشأة بإمBء شروطها على ا?وردين أو العمBء,
وينتج عن ذلك معامBت غير مناسبة أو ليست على أساس ùاري.

•

أصول أو التزامات أو إيرادات أو مصروفات تتم بناًء على تقديرات مهمة تتضمن اجتهادات شخصية وغير موضوعية أو يكتنفها عدم تأكد
ويصعب تأييدها.

•

معامBت مهمة أو غير مألوفة أو معقدة بشكل كبير ,وبخاصة تلك التي تتم قرب نهاية الفترة ,وتثير أسئلة صعبة عن "أولوية ا|وهر على
الشكل".

•

عمليات مهمة تقع أو تتم عبر اâدود الدولية ف دول ذات بيئة أعمال وثقافة مختلفة.

•

استخدام وسطاء اxعمال ف معامBت  sيبدو لها أي مبرر ùاري واضح.

•

حسابات بنكية مهمة أو عمليات ف منشآت تابعة أو فروع ف دول ُتعد مBذًا ضريبيًا و sيبدو لها أي مبرر ùاري واضح.

عدم فاعلية متابعة اÖدارة نتيجة ?ا يلي:
•

هيمنة شخص واحد أو مجموعة صغيرة على اÖدارة )ف منشآت  sيكون مBكها هم مدراؤها( ,دون أن تكون هناك أدوات رقابة تعوض
ذلك.

•

اÖشراف غير الفعال من جانب ا?كلفي باâوكمة على آلية التقرير ا?الي والرقابة الداخلية.

الهيكل التنظيمي ا?عقد أو غير ا?ستقر كما يتضح ∫ا يلي:
•

صعوبة yديد ا?ؤسسات أو اxفراد الذين لهم حصة مسيطرة ف ا?نشأة.

•

الهيكل التنظيمي ا?عقد أكثر من الBزم والذي يتضمن منشآت قانونية غير مألوفة أو مسارات سلطة إدارية غير مألوفة.

١
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بالغش عند مراجعة القوائم ا?الية

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٢٤٠
•

ارتفاع معدل دوران اÖدارة العليا أو ا?ستشار القانوني أو ا?كلفي باâوكمة.

القصور ف مكونات الرقابة الداخلية نتيجة ?ا يلي:
•

ا?تابعة غير الكافية xدوات الرقابةó ,ا ف ذلك أدوات الرقابة ا∞لية وأدوات الرقابة على التقرير ا?الي اxولي )عندما يكون التقرير
اïارجي مطلوبًا(.

•

عدم فاعلية التوظيف أو معدsت الدوران ا?رتفعة ?وظفي ا¨اسبة أو تقنية ا?علومات أو ا?راجعة الداخلية.

•

ظم ا?علوماتó ,ا ف ذلك اâاsت التي تشتمل على أوجه قصور مهمة ف الرقابة الداخلية.
ظم ا¨اسبية وُن ُ
عدم فاعلية الُن ُ

ا"واقف السلوكية /التبريرات
•

عدم فاعلية اÖدارة ف إبBغ أو تطبيق أو دعم أو إنفاذ القيم أو ا?عايير اxخBقية اïاصة با?نشأة ,أو اÖبBغ بقيم ومعايير أخBقية غير
مقبولة.

•

مشاركة اÖدارة غير ا?الية أو انهماكها ,بشكل زائد عن اâد ,ف اختيار السياسات ا¨اسبية أو yديد التقديرات ا?همة.

•

وجود سوابق معروفة من اvالفات xنظمة اxوراق ا?الية ,أو اxنظمة واللوائح اxخرى ,أو وجود دعاوى ضد ا?نشأة أو إدارتها العليا أو
ا?كلفي باâوكمة بارتكاب غش أو انتهاك لøنظمة واللوائح.

•

اهتمام اÖدارة الزائد عن اâد باâفاظ على سعر أسهم ا?نشأة أو اùاه اxرباح أو زيادتهما.

•

سلوك اÖدارة ا?تمثل ف تعهدها للمحللي والدائني وأطراف ثالثة أخرى بتحقيق تنبؤات مبالغ فيها أو غير واقعية.

•

فشل اÖدارة ف معا|ة أوجه القصور ا?همة ا?عروفة ف الرقابة الداخلية ف الوقت ا?ناسب.

•

وجود مصلحة لæدارة ف استخدام وسائل غير مناسبة لتخفيض اxرباح التي يتم التقرير عنها xسباب ذات دوافع ضريبية.

•

انخفاض الروح ا?عنوية لæدارة العليا.

•

عدم قيام ا?دير ا?الك بالتمييز بي ا?عامBت الشخصية والتجارية.

•

اBïف بي ا?ساهمي ف منشأة مقفلة.

•

ا¨اوsت ا?تكررة من جانب اÖدارة لتبرير تطبيق محاسبة محدودة أو غير مقبولة على أساس اxهمية النسبية.

•

توتر العBقة بي اÖدارة وا?راجع اâالي أو السابق ,كما يتضح ∫ا يلي:
○

اBïف ا?تكرر مع ا?راجع اâالي أو السابق على أمور ا¨اسبة أو ا?راجعة أو التقرير.

○

طلبات غير معقولة ,يتم طلبها من ا?راجع ,مثل فرض قيود زمنية غير واقعية Öكمال ا?راجعة أو إصدار تقرير ا?راجع.

○

فرض قيود غير مقبولة على ا?راجعy ,د من وصوله إلى أشخاص أو معلومات أو yد من قدرته على التواصل الفعال مع
ا?كلفي باâوكمة.

○

السلوك اsستبدادي من جانب اÖدارة ف التعامل مع ا?راجع ,وبخاصة عندما ينطوي على محاوsت للتأثير على نطاق عمل
ا?راجع أو اختيار أو استمرار العاملي الذين يتم إسناد ارتباط ا?راجعة لهم أو الذي تتم استشارتهم فيه.

عوامل اÑطر ا"تعلقة بالتحريفات الناÖة عن اخت9س اGصول
يتم أيضًا تصنيف عوامل اïطر التي تتعلق بالتحريفات الناùة عن اختBس اxصول طبقًا لøحوال الثBثة القائمة عادًة عند حدوث الغش ,وهي:
الدوافع/الضغوط ,والفرص ,وا?واقف السلوكية /التبريرات .وقد تكون بعض عوامل اïطر ا?تعلقة بالتحريفات الناùة عن التقرير ا?الي
ا?غشوش موجودة أيضًا عندما yدث yريفات ناùة عن اختBس اxصول .فعلى سبيل ا?ثال ,قد توجد ا?تابعة غير الفّعالة لæدارة وأوجه
ترجمة الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي
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مسؤوليات ا?راجع ذات العBقة
بالغش عند مراجعة القوائم ا?الية

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٢٤٠
القصور اxخرى ف الرقابة الداخلية عند حدوث yريفات بسبب التقرير ا?الي ا?غشوش أو اختBس اxصول .وفيما يلي أمثلة لعوامل اïطر
ا?تعلقة بالتحريفات الناùة عن اختBس اxصول.

الدوافع /الضغوط:
قد تؤدي اsلتزامات ا?الية الشخصية إلى فرض ضغوط على اÖدارة أو ا?وظفي الذين لهم إمكانية الوصول إلى النقدية أو اxصول اxخرى
ا?عرضة للسرقة sختBس تلك اxصول.
وقد تدفع العBقات السلبية بي ا?نشأة وا?وظفي الذين لهم إمكانية الوصول إلى النقدية أو اxصول اxخرى ا?عرضة للسرقة هؤsء ا?وظفي إلى
اختBس تلك اxصول .وعلى سبيل ا?ثال ,قد تنشأ العBقات السلبية من خBل ما يلي:
•

إذا كان من ا?علوم أو من ا?توقع اsستغناء عن ا?وظفي ف ا?ستقبل.

•

التغييرات حديثة العهد أو ا?توقع حدوثها ف رواتب ا?وظفي وخطط منافعهم.

•

عدم اتساق الترقيات أو الرواتب أو ا?كافآت اxخرى مع التوقعات.

الفرص
قد تزيد بعض خصائص اxصول أو ظروفها من قابلية تعرضها لBختBس .فعلى سبيل ا?ثال ,تزيد فرص اختBس اxصول عند وجود ما يلي:
•

مبالغ كبيرة من النقد ف اïزينة أو قيد ا?عا|ة.

•

بنود مخزون صغيرة اâجم أو ذات قيمة مرتفعة أو عليها طلب كبير.

•

أصول قابلة للتحويل بسهولة ,مثل السندات âاملها أو ا?xاسات أو رقائق اâاسب.

•

أصول ثابتة صغيرة اâجم أو قابلة للتداول أو y sمل عBمات ملكية ∫يزة.

من ا?مكن أن تؤدى الرقابة الداخلية غير الكافية على اxصول إلى زيادة قابلية تعرض تلك اxصول لBختBس .فعلى سبيل ا?ثال ,قد يحدث
اختBس لøصول بسبب وجود ما يلي:
•

عدم كفاية الفصل ف الواجبات أو عمليات التحقق ا?ستقل.

•

عدم كفاية اÖشراف على نفقات اÖدارة العليا ,مثل التعويض عن نفقات السفر والتعويضات اxخرى.

•

عدم كفاية اÖشراف من جانب اÖدارة على ا?وظفي ا?سؤولي عن اxصول ,على سبيل ا?ثال عدم كفاية اÖشراف على ا?واقع البعيدة أو
متابعتها.

•

عدم كفاية فحص اxفراد ا?تقدمي لشغل الوظائف التي لها إمكانية الوصول إلى اxصول.

•

عدم كفاية حفظ السجBت فيما يتعلق باxصول.

•

عدم كفاية نظام التصريح با?عامBت واعتمادها )على سبيل ا?ثال ,ف الشراء(.

•

عدم كفاية تدابير اâماية ا?ادية للنقد أو اsستثمارات أو اvزون أو اxصول الثابتة.

•

عدم وجود إجراءات مطابقة لøصول بطريقة كاملة وف الوقت ا?ناسب.

•

عدم وجود توثيق مناسب وف حينه للمعامBت ,على سبيل ا?ثال ,اعتمادات للبضائع ا?رùعة.

•

عدم وجود إجازات إجبارية للموظفي الذين يقومون بأداء وظائف رقابية رئيسية.

•

عدم كفاية فهم اÖدارة لتقنية ا?علومات ,ما يتيح ?وظفي تقنية ا?علومات ارتكاب اsختBس.

ترجمة الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي
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مسؤوليات ا?راجع ذات العBقة
بالغش عند مراجعة القوائم ا?الية

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٢٤٠
•

ظم اâاسب وفحصها.
عدم كفاية أدوات الرقابة على الوصول إلى السجBت ا∞ليةó ,ا ف ذلك أدوات الرقابة على سجل أحداث ُن ُ

ا?واقف السلوكية /التبريرات
•

ùاهل اâاجة إلى متابعة اvاطر ا?تعلقة باختBس اxصول أو اâد منها.

•

ùاهل الرقابة الداخلية على اختBس اxصول عن طريق ùاوز أدوات الرقابة ا?وجودة ,أو عن طريق الفشل ف اتخاذ التصرف
التصحيحي ا?ناسب بشأن أوجه القصور ا?عروفة ف الرقابة الداخلية.

•

السلوك الذي يوحي بعدم الرضا أو السخط على الشركة أو كيفية تعاملها مع ا?وظفي.

•

التغيرات ف السلوك أو ¿ط اâياة التي قد تدل على حدوث اختBس لøصول.

•

التسامح بشأن السرقات الصغيرة.

ترجمة الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي
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مسؤوليات ا?راجع ذات العBقة
بالغش عند مراجعة القوائم ا?الية

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٢٤٠
ا"لحق الثاني
)راجع :الفقرة أ(٤١
أمثلة على إجراءات ا"راجعة ا"مكنة "واجهة اhاطر اُ"قﱠيمة للتحريف اnوهري بسبب الغش

فيما يلي أمثلة Öجراءات ا?راجعة التي من ا?مكن اتخاذها ?واجهة اvاطر اُ?قّيمة للتحريف ا|وهري بسبب الغش النات عن كل من التقرير
ا?الي ا?غشوش واختBس اxصول .ورغم أن هذه اÖجراءات تغطي نطاقًا واسعًا من ا?واقف ,إ sأنها ليست سوى أمثلة ,وبناًء عليه ,فقد  sتكون
هي أفضل إجراءات مناسبة أو ضرورية ف كل ظرف .وإضافة إلى ذلك ,فإن ترتيب اÖجراءات ا?ذكورة ُ sيقصد به أن يعكس وزنها النسبي.
اeعتبارات على مستوى اzقرارات
تتنوع اsستجابات اïاصة بتقييم ا?راجع vاطر التحريف ا|وهري بسبب الغش اعتمادًا على أنواع أو مزيج عوامل خطر الغش أو الظروف
ا¨ددة ,وعلى فئات ا?عامBت وأرصدة اâسابات واÖفصاحات واÖقرارات التي قد تؤثر فيها.
وفيما يلي أمثلة محددة لهذه اsستجابات:
•

زيارة مواقع أو تنفيذ اختبارات معينة بشكل مفاجئ أو غير معلن .ومثال ذلك ,مBحظة اvزون ف مواقع غير معلن مسبقًا عن حضور
ا?راجع فيها ,أو جرد النقدية ف تاريخ معي بشكل مفاجئ.

•

طلب أن يتم جرد اvزون ف نهاية فترة التقرير ,أو ف تاريخ قريب من نهاية الفترة لتقليل مخاطر التBعب ف اxرصدة إلى أدنى حد
∫كن ف الفترة بي تاريخ إكمال ا|رد ونهاية فترة التقرير.

•

تغيير منهج ا?راجعة ف العام اâالي .ومثال ذلك ,اsتصال بالعمBء وا?وردين الرئيسي شفويًا ,باÖضافة إلى إرسال ا?صادقات ا?كتوبة,
وإرسال طلبات ا?صادقة إلى طرف معي داخل مؤسسة معينة ,أو طلب معلومات إضافية أو مختلفة.

•

تنفيذ فحص تفصيلي لقيود التعديل ف نهاية الربع أو ف نهاية السنة والتحري عن أي قيود غير مألوفة ف طبيعتها أو مبلغها.

•

بالنسبة للمعامBت ا?همة وغير ا?ألوفة ,وبخاصًة تلك التي yدث ف نهاية السنة أو بالقرب من نهايتها ,التحري عن احتمالية وجود
أطراف ذات عBقة ومصادر ا?وارد ا?الية التي تدعم ا?عامBت معها.

•

القيام باÖجراءات التحليلية اxساس باستخدام بيانات مفصلة .ومثال ذلك ,مقارنة ا?بيعات وتكلفة ا?بيعات حسب ا?وقع أو مسار العمل أو
الشهر للوفاء بالتوقعات التي يحددها ا?راجع.

•

إجراء مقابBت شخصية مع العاملي ف ا≥اsت التي ت التعرف فيها على خطٍر للتحريف ا|وهري بسبب الغشs ,ستيضاح وجهة
نظرهم عن اïطر وكيفية مواجهة أدوات الرقابة لذلك اïطر.

•

عند وجود مراجعي آخرين مستقلي يقومون óراجعة القوائم ا?الية لواحدة أو أكثر من ا?نشآت التابعة أو اxقسام أو الفروع ,فتتم
مناقشتهم ف مدى العمل الذي يلزم القيام به ?واجهة اïطر اُ?قﱠيم للتحريف ا|وهري بسبب الغش الناشئ من معامBت وأنشطة بي
هذه ا?كونات.

•

إذا أصبح من ا?هم اsستعانة بعمل خبير ما فيما يتعلق بأحد عناصر القوائم ا?الية التي يرتفع اïطر ا?قيم للتحريف ا|وهري بسبب
الغش ا?رتبط بها ,فيتم تنفيذ إجراءات إضافية تتعلق ببعض أو جميع افتراضات اïبير ,أو طرقه أو نتائج عمله للتأكد من أن النتائج
ليست غير منطقية ,أو يتم تعيي خبير آخر للغرض ذاته.

•

تنفيذ إجراءات مراجعة لتحليل حسابات افتتاحية مختارة ف قائمة ا?ركز ا?الي لقوائم مالية خضعت للمراجعة سابقًا ,لتقييم كيفية حل
قضايا معينة تنطوي على تقديرات محاسبية واجتهادات ,مثل yديد مخصص للمبيعات ا?رùعة ,باستخدام اÖدراك ا?تأخر.

•

تنفيذ إجراءات على عمليات مطابقة اâسابات أو ا?طابقات اxخرى التي قامت بها ا?نشأةó ,ا ف ذلك النظر ف ا?طابقات ا?نفذة ف
الفترات اxولية.
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•

اتباع أساليب ا?راجعة óساعدة اâاسب ,مثل استخراج البيانات sختبارها بغرض yديد اâاsت الشاذة ف مجتمع العينة.

•

اختبار مدى صحة السجBت وا?عامBت الناùة من اâاسب ا∞لي.

•

السعي للحصول على أدلة مراجعة إضافية من مصادر خارج ا?نشأة التي تتم مراجعتها.

استجابات خاصة  -التحريف النات عن تقرير مالي مغشوش
فيما يلي أمثلة لBستجابات اïاصة بتقييم ا?راجع vاطر التحريف ا|وهري بسبب التقرير ا?الي ا?غشوش:

إثبات اÖيرادات
•

تطبيق اÖجراءات التحليلية اxساس على اÖيرادات باستخدام بيانات مفصلة ,على سبيل ا?ثال مقارنة اÖيراد الذي ت التقرير عنه حسب
الشهر وخط اÖنتاج أو حسب قطاع العمل خBل فترة التقرير اâالية باÖيراد ف فترات مقارنة سابقة .وقد تكون أساليب ا?راجعة
óساعدة اâاسب مفيدة ف yديد أي عBقات أو معامBت غير مألوفة أو غير متوقعة فيما يتعلق باÖيرادات.

•

اâصول على مصادقات من العمBء بشأن شروط معينة لبعض العقود ,والتأكد من عدم وجود اتفاقات جانبيةx ,ن ا¨اسبة ا?ناسبة
غالبًا ما تتأثر óثل تلك الشروط أو اsتفاقات ,وxن اxسس ا?تبعة ف منح اâسومات أو الفترة التي تنتمي إليها غالبًا ما تكون موثقة
بشكل سيئ .فعلى سبيل ا?ثال ,أمورًا مثل ضوابط القبول ,وشروط التسليم والدفع ,وغياب التزامات ا?وردين ا?ستقبلية أو الدائمة ,واâق
ف رد ا?نتج ,وضمان مبالغ إعادة البيع ,وأحكام اÖلغاء أو رد ا?بالغ ,غالبًا ما تكون ذات صلة ف مثل تلك الظروف.

•

اsستفسار من موظفي ا?بيعات والتسويق ف ا?نشأة ,أو من ا?ستشار القانوني داخل ا?نشأة عن ا?بيعات أو البضائع التي ت شحنها قرب
نهاية الفترة ,ومعرفتهم بأي شروط أو ظروف غير مألوفة مرتبطة بهذه ا?عامBت.

•

اâضور الفعلي ف موقع أو أكثر ف نهاية الفترة ?Bحظة السلع التي يتم شحنها أو التي يتم إعدادها للشحن )أو ا?رùعات التي بانتظار
ا?عا|ة( وتنفيذ إجراءات أخرى مناسبة للفصل بي ا?بيعات واvزون.

•

اختبار أدوات الرقابة ا?طبقة ف ا?واقف التي يتم فيها إنشاء معامBت اÖيرادات ومعا|تها وتسجيلها آليًا ,لتحديد ما إذا كانت توفر
تأكيدًا بأن معامBت اÖيرادات ا?سجلة قد حدثت وت تسجيلها بطريقة سليمة.

كميات اvزون
•

معاينة سجBت اvزون اïاصة با?نشأة ,بغرض yديد ا?واقع أو البنود التي yتاج إلى عناية خاصة أثناء ا|رد الفعلي للمخزون أو
بعده.

•

حضور جرد اvزون ف مواقع معينة ,بشكل مفاجئ وغير معلن ,أو القيام بجرد اvزون ف جميع ا?واقع ف نفس التاريخ.

•

جرد اvزون ف نهاية فترة التقرير أو قرب نهايتها ,للحد من خطر التBعب غير ا?قبول خBل الفترة بي تنفيذ ا|رد ونهاية فترة
التقرير.

•

تنفيذ إجراءات إضافية خBل مBحظة ا|رد ,على سبيل ا?ثال ,ا?عاينة اxكثر صرامة ¨تويات البنود ا?وجودة ف الصناديق ,والطريقة
التي يتم بها صف البضائع )على سبيل ا?ثال ف مربعات فارغة( أو تعريفها با?لصقات ,وجودة )أي نقاوة أو درجة أو تركيز( ا?واد السائلة
مثل العطور أو ا?واد الكيميائية اïاصة .وقد يكون من ا?فيد اsستعانة بعمل خبير ف هذا الشأن.

•

مقارنة الكميات للفترة اâالية بالفترات السابقة حسب فئات أو أصناف اvزون ,أو حسب ا?وقع أو الضوابط اxخرى ,أو مقارنة
الكميات التي ت جردها بسجBت ا|رد ا?ستمر.

•

استخدام أساليب ا?راجعة óساعدة اâاسب Öجراء اختبارات إضافية لتجميع عمليات ا|رد الفعلي للمخزون  -على سبيل ا?ثال
التصنيف باستخدام أرقام بطاقات اvزون sختبار أدوات الرقابة على هذه البطاقات أو باستخدام اxرقام ا?سلسلة للبنود sختبار
احتمال إغفال ذكر بعض البنود أو تكرارها.
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تقديرات اÖدارة
•

اsستعانة بخبير لعمل تقدير مستقل ومقارنته بتقدير اÖدارة.

•

التوسع ف اsستفسار من أفراد  sينتمون إلى اÖدارة أو قسم ا¨اسبة للتأكد من قدرة اÖدارة ونّيتها على تنفيذ خطط ذات صلة بوضع
التقديرات.

استجابات خاصة  -التحريفات بسبب اخت9س أصول
إن الظروف اvتلفة تتطلب بالضرورة استجابات مختلفة .وعادًة ما تكون استجابة ا?راجعة للخطر اُ?قﱠيم للتحريف ا|وهري بسبب الغش ا?تعلق
باختBس اxصول موجهة نحو أرصدة حسابات وفئات معامBت معينة .وعلى الرغم من إمكانية تطبيق بعض استجابات ا?راجعة ا?شار إليها ف
الصنفي ا?ذكورين أعBه ف مثل هذه الظروف ,فإن نطاق العمل يجب أن يرتبط óعلومات معينة عن خطر اsختBس الذي ت yديده.
وفيما يلي أمثلة لBستجابات اïاصة بتقييم ا?راجع ïطر التحريفات ا|وهرية بسبب اختBس اxصول:
•

جرد النقدية أو اxوراق ا?الية ف نهاية الفترة أو بالقرب من نهايتها.

•

ا?صادقة ا?باشرة مع العمBء بشأن نشاط اâساب )óا ف ذلك ا?ذكرة الدائنة وحركة ا?بيعات ا?رùعة وأيضًا تواريخ السداد( للفترة
محل ا?راجعة.

•

yليل عمليات استرداد اâسابات ا?عدومة.

•

yليل العجز ف اvزون حسب ا?وقع أو نوع ا?نتج.

•

مقارنة معدsت اvزون الرئيسية بالعرف السائد ف الصناعة.

•

مراجعة الوثائق الداعمة Öجراء تخفيضات ف سجBت ا|رد ا?ستمر للمخزون.

•

إجراء مقابلة باستخدام اâاسب بي قائمة ا?وردين وقائمة ا?وظفي ?عرفة العناوين وأرقام الهواتف التي قد تتطابق بي القائمتي.

•

تنفيذ بحث باستخدام اâاسب ف سجBت الرواتب للتعرف على ما إذا كان هناك ازدواجية ف العناوين أو الرقم الوظيفي أو اxرقام
اïاصة بالهيئة العامة للزكاة والدخل أو اâسابات البنكية.

•

فحص ملفات اxشخاص التي  sتتضمن أي دليل ,أو تتضمن أدلة محدودة ,على وجود نشاط ,على سبيل ا?ثال عدم جود عمليات تقوي
لøداء.

•

yليل اïصومات على ا?بيعات وا?بيعات ا?رùعة للوقوف على ا¿xاط أو اùsاهات غير ا?ألوفة.

•

اâصول على مصادقات من أطراف ثالثة على شروط معينة ف العقود.

•

اâصول على أدلة بشأن تنفيذ العقود طبقًا لشروطها.

•

فحص صحة ا?صروفات غير ا?ألوفة والضخمة.

•

فحص ا?وافقات على القروض ا?منوحة لæدارة العليا ولøطراف ذات العBقة وقيمها الدفترية.

•

فحص مستوى صحة تقارير ا?صروفات ا?قدمة من اÖدارة العليا.
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ا"لحق الثالث
)راجع :الفقرة أ(٥٠
أمثلة على الظروف التي تشير إلى إمكانية حدوث غش
فيما يلي أمثلة لظروف قد تشير إلى احتمال احتواء القوائم ا?الية على yريف جوهري نات عن غش.

وجود تناقضات ف السجBت ا¨اسبيةó ,ا ف ذلك:
•

معامBت لم يتم تسجيلها بشكل كامل أو ف الوقت ا?ناسب ,أو ت تسجيلها بطريقة غير سليمة من حيث ا?بلغ أو الفترة ا¨اسبية أو
التصنيف أو سياسة ا?نشأة.

•

أرصدة أو معامBت غير مدعومة أو غير مصرح بها.

•

تعديBت ºت ف آخر âظة ,ولها تأثير جوهري على النتائج ا?الية.

•

ظم والسجBت بطريقة  sتتفق مع ما هو ضروري لتنفيذ واجباتهم ا?صرح بها.
دليل على وصول ا?وظفي للُن ُ

•

بBغات أو شكاوى للمراجع بشأن غش مزعوم.

وجود أدلة متناقضة أو مفقودةó ,ا ف ذلك:
•

مستندات مفقودة.

•

مستندات يبدو أنه قد ت تغييرها.

•

عدم توفر بعض ا?ستندات إ sف شكل نسخ مصورة أو مرسلة إلكترونيًا ,عندما يكون من ا?توقع وجود النسخ اxصلية من ا?ستندات.

•

بنود مهمة لم يتم تفسيرها ف ا?طابقات.

•

تغييرات غير مألوفة ف قائمة ا?ركز ا?الي ,أو تغيرات ف اùsاهات أو ف معدsت أو عBقات مهمة ف القوائم ا?الية -على سبيل ا?ثال,
¿و ا?بالغ مستحقة التحصيل بصورة أسرع من اÖيرادات.

•

استجابات غير متسقة أو غامضة أو غير مقبولة من اÖدارة أو ا?وظفي ناùة عن استفسارات ا?راجع أو اÖجراءات التحليلية.

•

تناقضات غير مألوفة بي سجBت ا?نشأة وردود ا?صادقات.

•

أعداد كبيرة من القيود الدائنة وتعديBت أخرى ت إجراؤها ف سجBت اâسابات مستحقة التحصيل.

•

عدم التفسير أو التفسير غير الكاف للفروق بي اâسابات مستحقة التحصيل ف دفتر اxستاذ ا?ساعد وحساب ا?راقبة ,أو بي قوائم
العميل واâسابات مستحقة التحصيل ف دفتر اxستاذ ا?ساعد.

•

غياب أو عدم وجود الشيكات ا?لغاة ف الظروف التي تتطلب عادًة رد الشيكات ا?لغاة إلى ا?نشأة مع كشف حساب البنك.

•

غياب مخزون أو أصول مادية بأحجام كبيرة.

•

عدم توفر أو غياب أدلة إلكترونيةó ,ا  sيتسق مع ∫ارسات أو سياسات ا?نشأة بشأن اsحتفاظ بالسجBت.

•

ردود أقل أو أكبر من ا?توقع على ا?صادقات.

•

ظم
ظم الرئيسية واختبارات التغيرات ف البرامج وتطبيقها فيما يتعلق باستخدام الُن ُ
عدم القدرة على تقدي أدلة على أنشطة تطوير الُن ُ
وتغييرها للسنة اâالية.
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وجود عBقات إشكالية أو غير مألوفة بي ا?راجع واÖدارةó ,ا ف ذلك:
•

منع ا?راجع من الوصول إلى سجBت أو أماكن أو موظفي معيني أو عمBء أو موردين أو أشخاص آخرين ßكن اâصول منهم على أدلة
مراجعة.

•

وضع قيود زمنية غير منطقية من جانب اÖدارة للبت ف قضايا معقدة أو مثيرة للجدل.

•

شكوى اÖدارة من طريقة أداء ا?راجعة ,أو تهديد اÖدارة xعضاء فريق اsرتباط ,وبصفة خاصة فيما يتعلق بتقييمات ا?راجع ا?همة xدلة
ا?راجعة أو فيما يتعلق بحسم اBïفات ا¨تملة مع اÖدارة.

•

التأخير غير ا?عتاد من جانب ا?نشأة ف توفير ا?علومات ا?طلوبة.

•

عدم الرغبة ف تسهيل وصول ا?راجع للملفات اÖلكترونية الرئيسية من أجل اختبارها باستخدام أساليب ا?راجعة óساعدة اâاسب.

•

ظم.
منع ا?راجع من الوصول للموظفي الرئيسي ف عمليات تقنية ا?علومات ومرافقهاó ,ا ف ذلك موظفي اxمن والعمليات وتطوير الُن ُ

•

عدم الرغبة ف القيام بإضافات أو تنقيحات ف اÖفصاحات الواردة ف القوائم ا?الية حتى تكون أكثر اكتماً sوأكثر قابلية للفهم.

•

عدم الرغبة ف عBج أوجه القصور التي ت yديدها ف الرقابة الداخلية ف الوقت ا?ناسب.

غير ذلك
•

عدم رغبة اÖدارة ف السماح للمراجع بإجراء اجتماعات مغلقة مع ا?كلفي باâوكمة.

•

السياسات ا¨اسبية التي تبدو خارجة عن أعراف الصناعة.

•

التغييرات ا?تكررة ف التقديرات ا¨اسبية ,التي  sيبدو أنها ناùة عن تغير ف الظروف.

•

التسامح ف انتهاك قواعد السلوك ا?هني ا?نشأة.
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اعتمدت الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي معيار ا;راجعة )) (٢٥٠ا;عدل( ,كما صدر من مجلس ا;عايير الدولية للمراجعة والتأكيد.

ا"عيار الدولي للمراجعة ) (٢٥٠ا"عدل
ا"عيار الدولي للمراجعة )) (٢٥٠ا"عدل(
مراعاة ا7نظمة واللوائح عند مراجعة القوائم ا"الية
)يسري هذا ا;عيار على أعمال مراجعة القوائم ا;الية ا;رتبط عليها اعتبارًا من  ٢٠١٧/١٢/١٥أو بعد ذلك التاريخ(
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١٦٠

مراعاة اNنظمة واللوائح عند
مراجعة القوائم ا;الية

ا"عيار الدولي للمراجعة ) (٢٥٠ا"عدل

مقدمة
نطاق هذا ا"عيار
يتناول هذا ا;عيار الدولي للمراجعة مسؤولية ا;راجع عن مراعاة اNنظمة واللوائح عند مراجعة القوائم ا;الية .و dينطبق هذا
ا;عيار على ارتباطات التأكيد اNخرى التي يتم تكليف ا;راجع فيها باختبار اdلتزام بأنظمة أو لوائح معينة والتقرير عن ذلك بشكل
منفصل.

.١

تأثير ا7نظمة واللوائح
.٢

يختلف تأثير اNنظمة واللوائح على القوائم ا;الية اختkفًا كبيرًا .وتشكل تلك اNنظمة واللوائح التي تخضع لها ا;نشأة اvطار
النظامي والتنظيمي .وتؤثر أحكام بعض اNنظمة أو اللوائح تأثيرًا مباشرًا على القوائم ا;الية ,حيث oدد ما يجب أن تتضمنه
القوائم ا;الية للمنشأة من مبالغ وإفصاحات .وتوجد أنظمة أو لوائح أخرى يجب أن تلتزم بها اvدارة أو تفرض اNحكام التي ُيسمح
ف إطارها للمنشأة ëمارسة أعمالها لكن دون أن يكون لها تأثير مباشر على القوائم ا;الية للمنشأة .وتعمل بعض ا;نشآت ف
صناعات تخضع لتنظيم صارم )مثل البنوك والشركات الكيماوية( .وتوجد منشآت أخرى  dتخضع إ dلïنظمة واﻟﻠﻮاﺋﺢ العديدة
التي تتعلق عمومًا بالنواحي التشغيلية للعمل )مثل تلك ا;تعلقة بالسkمة والصحة ا;هنية وتكافؤ فرص العمل( .وقد ينتج عن عدم
اﻻﻟﺘﺰام باNنظمة واللوائح غرامات أو دعاوى قضائية أو تبعات أخرى قد يكون لها تأثير جوهري على اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ.

ا"سؤولية عن اVلتزام با7نظمة واللوائح )راجع :الفقرات أ-١أ(٨
تتحمل اvدارةo ,ت إشراف ا;كلفي باöوكمة ,مسؤولية التأكد من أن عمليات ا;نشأة تتم وفقًا Nحكام اNنظمة واللوائحë ,ا ف
ذلك اdلتزام بأحكام اNنظمة واللوائح التي oدد ا;بالغ واvفصاحات ا;قرر عنها ف القوائم ا;الية للمنشأة.

.٣

مسؤولية ا;راجع
.٤

تهدف متطلبات هذا ا;عيار إلى مساعدة ا;راجع ف oديد حدوث oريف جوهري ف القوائم ا;الية بسبب عدم اdلتزام باNنظمة
واللوائح .إ dأن ا;راجع ليس مسؤوً dعن منع عدم اdلتزام ,وُ dيتوقع منه أن يكتشف عدم اdلتزام بجميع اNنظمة واللوائح.

.٥

ُيَعد ا;راجع مسؤوً dعن الوصول على تأكيد معقول بأن القوائم ا;الية ككل تخلو من التحريف اúوهري ,سواًء بسبب غش أو
خطأ ١.ويأخذ ا;راجع ف حسبانه عند مراجعة القوائم ا;الية اvطار النظامي والتنظيمي ا;نطبق .وبسبب القيود ا;kزمة لعملية
ا;راجعة ,يوجد خطر ü dكن تفاديه يتمثل ف أن بعض التحريفات اúوهرية ف القوائم ا;الية قد  dيتم اكتشافها ,على الرغم من
التخطيط لعملية ا;راجعة وتنفيذها بشكل سليم وفقًا ;عايير ا;راجعة ٢.وف سياق اNنظمة واللوائح ,تكون التأثيرات اxتملة
للقيود ا;kزمة للمراجعة على قدرة ا;راجع على اكتشاف التحريفات اúوهرية أكبر Nسباب مثل ما يلي:
•

وجود أنظمة ولوائح عديدة ترتبط بشكل أساسي باúوانب التشغيلية للمنشأة ,و dتؤثر عادة على القوائم ا;الية وd
ظم معلومات ا;نشأة ذات الصلة بالتقرير ا;الي.
تتضمنها ُن ُ

•

احتمال انطواء حالة عدم اdلتزام على سلوك يهدف إلى إخفائها ,مثل التواطؤ أو التزوير أو تعمد عدم تسجيل ا;عامkت
أو °اوز اvدارة Nدوات الرقابة أو التحريف ا;تعمد ف اvفادات ا;قدمة إلى ا;راجع.

•

اختصاص اxاكم أو الهيئات القضائية اNخرى ا;عنية بالفصل فيما إذا كان تصرف ما ُيشكل عدم التزام.

وعادًة ,كلما ابتعدت حالة عدم اdلتزام عن ا;عامkت واNحداث التي يظهر أثرها ف القوائم ا;الية ,قلت احتمالية إدراك ا;راجع
لها أو علمه بها.

١
٢

معيار ا;راجعة )" (٢٠٠اNهداف العامة للمراجع ا;ستقل والقيام با;راجعة وفقًا للمعايير الدولية للمراجعة" ,الفقرة ٥
معيار ا;راجعة ) ,(٢٠٠الفقرتي أ ٥٣وأ٥٤
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١٦١

مراعاة اNنظمة واللوائح عند
مراجعة القوائم ا;الية

ا"عيار الدولي للمراجعة ) (٢٥٠ا"عدل

üيز هذا ا;عيار مسؤوليات ا;راجع فيما يتعلق باdلتزام بنوعي مختلفي من اNنظمة واللوائح كما يلي) :راجع :الفقرات أ ,٦أ,١٢
أ(١٣

.٦

)أ(

أحكام اNنظمة واللوائح ا;تعارف بشكل عام على أن لها تأثيرًا مباشرًا على oديد ا;بالغ واvفصاحات اúوهرية ف
القوائم ا;الية ,مثل اNنظمة واللوائح ا¢اصة
أ;(١٢

)ب(

بالزكاة)*(

والضريبة ومعاشات التقاعد )انظر الفقرة ) ;(١٤راجع :الفقرة

اNنظمة واللوائح اNخرى التي ليس لها تأثير مباشر على oديد ا;بالغ واvفصاحات ف القوائم ا;الية ,إ dأن اdلتزام بها
قد يكون أساسيًا ف اúوانب التشغيلية للعمل ,أو قدرة ا;نشأة على اdستمرار ف عملها ,أو لتفادي عقوبات جوهرية
)على سبيل ا;ثال ,اdلتزام بشروط رخصة تشغيل معينة ,أو اdلتزام با;تطلبات التنظيمية ا;تعلقة با;kءة ,أو اdلتزام
باللوائح البيئية(; وبالتالي فقد يكون لعدم اdلتزام بهذه اNنظمة واللوائح تأثير جوهري على القوائم ا;الية )انظر الفقرة
) (١٥راجع :الفقرة أ(١٣

.٧

ف هذا ا;عيار ,ت oديد متطلبات مختلفة لكل نوع من نوعي اNنظمة واللوائح ا;ذكورين أعkه .فبالنسبة للنوع ا;شار إليه ف
الفقرة )٦أ( ,تتمثل مسؤولية ا;راجع ف اöصول على ما يكفي من أدلة ا;راجعة ا;ناسبة عن مدى اdلتزام بأحكام تلك اNنظمة
واللوائح .وبالنسبة للنوع ا;شار إليه ف الفقرة )٦ب( ,تقتصر مسؤولية ا;راجع على اتخاذ إجراءات مراجعة محددة للمساعدة ف
oديد مدى عدم اdلتزام بتلك اNنظمة واللوائح التي قد يكون لها تأثير جوهري على القوائم ا;الية.

.٨

يتطلب هذا ا;عيار أن يظل ا;راجع منتبهًا dحتمال أن إجراءات ا;راجعة اNخرى ا;طبقة لغرض تكوين رأي ف القوائم ا;الية قد
تلفت انتباهه إلى حاdت عدم التزام .وف هذا السياق فإنه من ا;هم اöفاظ على نزعة الشك ا;هني طوال ا;راجعة ,وفقًا
;تطلبات معيار ا;راجعة رقم ) ٣,(٢٠٠مع اNخذ ف اöسبان مدى اNنظمة واللوائح التي تؤثر على ا;نشأة.

.٩

قد يتحمل ا;راجع مسؤوليات إضافية تختلف عن هذا ا;عيار أو تتجاوزه ëوجب أنظمة أو لوائح أو متطلبات أخkقية ذات صلة,
فيما يتعلق بعدم التزام ا;نشأة باNنظمة واللوائح ,ومثال ذلك) :راجع :الفقرة أ(٨
)أ(

اdستجابة لعدم اdلتزام باNنظمة واللوائح ,اxدد حدوثه أو ا;شتبه ف حدوثهë ,ا ف ذلك ا;تطلبات ا;تعلقة باتصاdت
محددة مع اvدارة وا;كلفي باöوكمة ,وتقييم مدى مناسبة استجابتهم لعدم اdلتزام ,وoديد ما إذا كان هناك حاجة
لتصرف إضاف;

)ب(

إبkغ ا;راجعي ا™خرين ëا يتم oديده أو اdشتباه فيه من حاdت عدم اdلتزام باNنظمة واللوائح )على سبيل ا;ثال ,عند
مراجعة القوائم ا;الية ´موعة(;

)ج(

متطلبات التوثيق فيما يتعلق بحاdت عدم اdلتزام باNنظمة واللوائح ,اxدد حدوثها أو ا;شتبه ف حدوثها.

قد يوفر اdلتزام بأية مسؤوليات إضافية ا;زيد من ا;علومات ذات الصلة بعمل ا;راجع وفقًا لهذا ا;عيار ومعايير ا;راجعة اNخرى
)على سبيل ا;ثال ,فيما يتعلق بنزاهة اvدارة أو ا;كلفي باöوكمة ,حسب مقتضى اöال(.
تاريخ السريان
.١٠

يسري هذا ا;عيار على أعمال مراجعة القوائم ا;الية للفترات التي تبدأ ف  ٢٠١٧/١٢/١٥أو بعد ذلك التاريخ.

ا7هداف
.١١

تتمثل أهداف ا;راجع فيما يلي:
)أ(

*
٣

اöصول على ما يكفي من أدلة ا;راجعة ا;ناسبة عن اdلتزام بأحكام اNنظمة واللوائح ا;تعارف بشكل عام على أن لها
تأثيرًا مباشرًا على oديد ا;بالغ واvفصاحات اúوهرية ف القوائم ا;الية;

ت إضافة الزكاة Mا يتفق مع ا-نظمة واللوائح السعودية.
معيار ا'راجعة  ,٢٠٠الفقرة ١٥
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١٦٢

مراعاة اNنظمة واللوائح عند
مراجعة القوائم ا;الية

ا"عيار الدولي للمراجعة ) (٢٥٠ا"عدل

)ب(

تنفيذ إجراءات مراجعة محددة للمساعدة ف oديد حاdت عدم اdلتزام باNنظمة واللوائح اNخرى التي قد يكون لها
تأثير جوهري على القوائم ا;الية;

)ج(

اdستجابة بشكل مناسب ;ا يتم الوقوف عليه أثناء ا;راجعة من حاdت عدم اdلتزام باNنظمة واللوائح ,اxدد حدوثها أو
ا;شتبه ف حدوثها.

تعريف
.١٢

Nغراض هذا ا;عيار ,يكون للمصطلح التالي ا;عنى ا;وضح قرينه أدناه:
عدم اdلتزام -تصرفات ا;نشأة أو ا;كلفي باöوكمة أو اvدارة أو اNفراد ا™خرين الذين يعملون لصالح ا;نشأة أو بتوجيهات منها,
باdمتناع عن فعل أو ارتكابه ,سواًء عن قصد أو غير قصد ,با≠الفة لïنظمة أو اللوائح السارية .و dيشمل عدم اdلتزام سوء
السلوك الشخصي غير ا;تعلق بأنشطة أعمال ا;نشأة) .راجع :الفقرتي أ ,٩أ(١٠

ا"تطلبات
مراعاة ا"راجع ل]لتزام با7نظمة واللوائح
.١٣

ف إطار التوصل إلى فهم للمنشأة وبيئتها ,وفقًا ;عيار ا;راجعة ) ٤,(٣١٥يجب على ا;راجع أن يتوصل إلى فهٍم عاٍم ;ا يلي:
)أ(

اvطار النظامي والتنظيمي الذي تخضع له ا;نشأة والصناعة أو القطاع الذي تعمل فيه ا;نشأة;

)ب(

كيفية التزام ا;نشأة بذلك اvطار) .راجع :الفقرة أ(١١

.١٤

يجب على ا;راجع أن يحصل على ما يكفي من أدلة ا;راجعة ا;ناسبة عن اdلتزام بأحكام اNنظمة واللوائح ا;تعارف بشكل عام
على أن لها تأثيرًا مباشرًا على oديد ا;بالغ واvفصاحات اúوهرية ف القوائم ا;الية) .راجع :الفقرة أ(١٢

.١٥

يجب على ا;راجع تنفيذ إجراءات ا;راجعة ا™تية للمساعدة ف oديد حاdت عدم اdلتزام باNنظمة واللوائح اNخرى ,التي قد
يكون لها تأثير جوهري على القوائم ا;الية) :راجع :الفقرتي أ ,١٣أ(١٤
)أ(

اdستفسار من اvدارة وا;كلفي باöوكمة ,حسب مقتضى اöال ,عّما إذا كانت ا;نشأة ملتزمة بهذه اNنظمة واللوائح;

)ب(

التحقق من ا;راسkت ,إن وجدت ,ا;تبادلة مع سلطات الترخيص أو السلطات التنظيمية ذات الصلة.

.١٦

يجب على ا;راجع أن يظل منتبهًا أثناء ا;راجعة dحتمال أن إجراءات ا;راجعة اNخرى ا;طبقة قد تلفت انتباهه إلى حاdت عدم
التزام ,أو عدم التزام مشتبه فيه ,باNنظمة واللوائح) .راجع :الفقرة (١٥

.١٧

يجب على ا;راجع أن يطلب من اvدارة وا;كلفي باöوكمة ,حسب مقتضى اöال ,تقدي إفادات مكتوبة بأنه قد ت اvفصاح له
عن جميع اöاdت ا;عروفة لعدم اdلتزام ,أو عدم اdلتزام ا;شتبه فيه ,باNنظمة واللوائح والتي يجب أخذ تأثيراتها ف اöسبان
عند إعداد القوائم اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ) .راجع :الفقرة أ(١٦

.١٨

ف حال عدم وجود أية حالة من حاdت عدم اdلتزام اxدد حدوثها أو ا;شتبه ف حدوثها d ,يكون ا;راجع مطالبًا بتنفيذ إجراءات
مراجعة تتعلق ëدى التزام ا;نشأة باNنظمة واللوائح خkف اvجراءات ا;بينة ف الفقرات .١٧-١٣

إجراءات ا"راجعة عند `ديد حدوث عدم التزام أو اVشتباه ف حدوثه
.١٩

عندما يصبح ا;راجع مدركًا ;علومات تتعلق بحالة عدم التزام ,أو عدم التزام مشتبه فيه ,باNنظمة واللوائح ,فيجب عليه) :راجع:
الفقرتي أ ,١٧أ(١٨
)أ(

٤

أن يتوصل إلى فهم لطبيعة التصرف والظروف التي حدث فيها;

معيار ا'راجعة )V" (٣١٥ديد مخاطر التحريف ا[وهري وتقييمها من خ`ل فهم ا'نشأة وبيئتها" ,الفقرة ١١
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)ب(

أن يحصل على ا;زيد من ا;علومات لتقوي التأثير اxتمل على القوائم ا;الية) .راجع :الفقرة أ(١٩

.٢٠

إذا اشتبه ا;راجع ف وجود عدم التزام ,فيجب عليه ,ما لم يكن ذلك محظورًا ëوجب اNنظمة أو اللوائح ,مناقشة اNمر مع
ا;ستوى اvداري ا;ناسب وا;كلفي باöوكمة ,حسب مقتضى اöال .وإذا لم تقدم اvدارة أو ا;كلفون باöوكمة ,حسب مقتضى
اöال ,معلومات كافية تؤيد التزام ا;نشأة باNنظمة واللوائح ,ورأى ا;راجع بحسب حكمه أن عدم اdلتزام ا;شتبه فيه قد يكون له
تأثير جوهري على القوائم ا;الية ,فيجب أن ينظر ا;راجع ف مدى اöاجة للحصول على مشورة قانونية) .راجع :الفقرات أ-٢٠
أ(٢٢

.٢١

إذا لم يكن ≥كنًا اöصول على معلومات كافية عن عدم اﻻﻟﺘﺰام ا;شتبه فيه ,فيجب على ا;راجع تقوي تأثير اdفتقار إلى ما
يكفي من أدلة ا;راجعة ا;ناسبة على رأيه.

.٢٢

يجب على ا;راجع أن ُيقّوم ا™ثار ا;ترتبة على عدم اdلتزام اxدد حدوثه أو ا;شتبه ف حدوثه بالنسبة úوانب ا;راجعة اNخرى,
ëا ف ذلك تقييم ا;راجع للخطر وإمكانية اdعتماد على اvفادات ا;كتوبة ,وأن يتخذ التصرف ا;ناسب) .راجع :الفقرات أ,٢٣
أ(٢٥

اhب]غ والتقرير عن عدم اVلتزام اjدد حدوثه أو ا"شتبه ف حدوثه

اvبkغ عن عدم اdلتزام اxدد حدوثه أو ا;شتبه ف حدوثه للمكلفي باöوكمة
.٢٣

ما لم يكن ذلك محظورًا ëوجب اNنظمة أو اللوائح ,يجب على ا;راجع إبkغ ا;كلفي باöوكمة باNمور ا;تعلقة بعدم اdلتزام
باNنظمة واللوائح التي تنمو إلى علمه خkل سير ا;راجعة ,ما لم يكن جميع ا;كلفي باöوكمة مشاركي ف إدارة ا;نشأة ,وبالتالي
 kباvبkغ عنها ٥,إ dإذا كان
يكونون مدركي لïمور ا;تعلقة بعدم اdلتزام اxدد حدوثه أو ا;شتبه ف حدوثه ,التي قام ا;راجع فع ً
من الواضح أن تلك اNمور ليست لها تبعات مهمة.

.٢٤

إذا اعتقد ا;راجع ,بحسب حكمه ,أن عدم اdلتزام ا;شار إليه ف الفقرة  ٢٣يعد تصرفًا متعمدًا وجوهريًا ,فيجب عليه إبkغ اNمر
للمكلفي باöوكمة ف أقرب وقت ≥كن عمليًا.

.٢٥

ف حالة اشتباه ا;راجع ف أن اvدارة أو ا;كلفي باöوكمة متورطون ف عدم اdلتزام ,فيجب عليه إبkغ اNمر إلى ا;ستوى اNعلى
التالي ف السلطة داخل ا;نشأة ,إن كان موجودًا ,مثل úنة ا;راجعة أو ا´لس ا;شرف .وعندما  dتوجد سلطة أعلى ,أو إذا كان
ا;راجع يعتقد أنه لن يتم اتخاذ تصرف بشأن ما ت اvبkغ عنه ,أو كان غير متأكد بشأن الشخص الذي سيقﱠدم له التقرير ,فيجب
على ا;راجع أن ينظر ف مدى اöاجة للحصول على مشورة قانونية.

ا™ثار اxتملة ف تقرير ا;راجع ا;ترتبة على عدم اdلتزام اxدد حدوثه أو ا;شتبه ف حدوثه )راجع :الفقرتي أ ,٢٦أ(٢٧

٥
٦
٧

.٢٦

إذا خلص ا;راجع إلى أن عدم اdلتزام اxدد حدوثه أو ا;شتبه ف حدوثه له تأثير جوهري على القوائم ا;الية ,ولم تعكس القوائم
ف ,فيجب عليه ,وفقًا ;عيار ا;راجعة ) ,(٧٠٥أن يبدي رأيًا متحفظًا أو رأيًا معارضًا ف القوائم ا;الية٦.
ا;الية هذا التأثير بشكل كا ٍ

.٢٧

إذا منعت اvدارة أو ا;كلفون باöوكمة ا;راجع من اöصول على ما يكفي من أدلة ا;راجعة ا;ناسبة لتقوي ما إذا كان عدم
اdلتزام ,الذي رëا يكون له تأثير جوهري على القوائم ا;الية ,قد حدث أو من ا;رجح أنه قد حدث ,فيجب على ا;راجع أن يبدي
رأيًا متحفظًا أو أن üتنع عن إبداء الرأي ف القوائم ا;الية ,على أساس تقييد نطاق ا;راجعة وفقًا ;عيار ا;راجعة )٧ .(٧٠٥

.٢٨

إذا لم يكن ا;راجع قادرًا على oديد ما إذا كان هناك عدم التزام قد حدث بسبب قيود فرضتها الظروف ,وليس اvدارة أو
ا;كلفون باöوكمة ,فيجب على ا;راجع تقوي التأثير على رأيه وفقًا ;عيار ا;راجعة ).(٧٠٥

معيار ا;راجعة )" (٢٦٠اdتصال با;كلفي باöوكمة" ,الفقرة ١٣
معيار ا;راجعة )" (٧٠٥التعديkت على الرأي ف تقرير ا;راجع ا;ستقل" ,الفقرتي  ٧و٨
معيار ا;راجعة ) ,(٧٠٥الفقرتي  ٧و٩

ترجمة الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي

١٦٤

مراعاة اNنظمة واللوائح عند
مراجعة القوائم ا;الية

ا"عيار الدولي للمراجعة ) (٢٥٠ا"عدل

التقرير عن عدم اdلتزام اxدد حدوثه أو ا;شتبه ف حدوثه لسلطة معنية خارج ا;نشأة
.٢٩

إذا حدد ا;راجع حدوث ,أو اشتبه ف حدوث ,عدم التزام باNنظمة واللوائح ,فيجب عليه أن يحدد ما إذا كانت اNنظمة أو اللوائح
أو ا;تطلبات اNخkقية ذات الصلة) :راجع :الفقرات أ-٢٨أ(٣٤
)أ(

تتطلب من ا;راجع تقدي تقرير لسلطة معنية خارج ا;نشأة.

)ب(

تفرض مسؤوليات قد يكون من ا;ناسب ,بحسب الظروف ,التقرير ëوجبها لسلطة معنية خارج ا;نشأة.

التوثيق
.٣٠

يجب على ا;راجع أن ُيضّمن ف توثيقه Nعمال ا;راجعة ٨عدم اdلتزام باNنظمة واللوائح ,اxدد حدوثه أو ا;شتبه ف حدوثه,
إضافة إلى ما يلي) :راجع :الفقرتي أ ,٣٥أ(٣٦
)أ(

إجراءات ا;راجعة ا;نفذة واNحكام ا;هنية ا;همة ا;تخذة واdستنتاجات التي ت التوصل إليها بشأن عدم اdلتزام;

)ب(

ا;ناقشات التي جرت مع اvدارة وا;كلفي باöوكمة وغيرهم بشأن اNمور ا;همة ذات العkقة بعدم اdلتزامë ,ا ف ذلك
كيفية استجابة اvدارة ,وعند اdقتضاء ,ا;كلفي باöوكمة لذلك اNمر.
***

ا"واد التطبيقية وا"واد التفسيرية ا7خرى
ا;سؤولية عن اdلتزام باNنظمة واللوائح )راجع :الفقرات (٩-٣
أ.١

تتحمل اvدارةo ,ت إشراف ا;كلفي باöوكمة ,مسؤولية التأكد من أن عمليات ا;نشأة تتم وفقًا لïنظمة واللوائح .وقد تؤثر
اNنظمة واللوائح على القوائم ا;الية للمنشأة بطرق مختلفة ,على سبيل ا;ثال ,قد تؤثر وبشكل مباشر على إفصاحات محددة
مطلوبة من ا;نشأة ف القوائم ا;الية ,أو قد تفرض إطار التقرير ا;الي ا;نطبق .وقد oدد أيضًا حقوقًا والتزامات قانونية معينة
للمنشأة ,يتم إثبات بعضها ف قوائمها ا;الية .وباvضافة إلى ذلك ,فإن اNنظمة واللوائح قد تفرض عقوبات ف حالة عدم اdلتزام.

أ.٢

فيما يلي أمثلة Nنواع السياسات واvجراءات التي قد تطبقها ا;نشأة ;ساعدتها ف منع حدوث حاdت عدم اdلتزام باNنظمة
واللوائح واكتشاف حدوثها:
•

متابعة ا;تطلبات النظامية والتأكد من أن إجراءات التشغيل مصممة للوفاء بهذه ا;تطلبات.

•

إنشاء وتشغيل نظم رقابة داخلية مناسبة.

•

وضع قواعد للسلوك ا;هني واvعkن عنها واتباعها.

•

التأكد من تدريب العاملي بشكل مناسب على قواعد السلوك ا;هني وفهمهم لها.

•

متابعة اdلتزام بقواعد السلوك ا;هني ,واتخاذ اvجراءات التأديبية ا;ناسبة °اه من  dيلتزم بها من ا;وظفي.

•

إشراك مستشارين قانونيي للمساعدة ف متابعة ا;تطلبات القانونية.

•

اdحتفاظ بسجل لïنظمة واللوائح ا;همة التي يجب على ا;نشأة اdلتزام بها ف إطار الصناعة التي تنتمي إليها وسجل
للشكاوى.

وف ا;نشآت اNكبر ,قد ُيضاف إلى هذه السياسات واvجراءات oديد مسؤوليات مناسبة ;ا يلي:
•

٨

وظيفة ا;راجعة الداخلية.

معيار ا;راجعة )" (٢٣٠توثيق أعمال ا;راجعة" ,الفقرات  ,١١-٨وأ٦
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•

úنة ا;راجعة.

•

وظيفة اdلتزام باNنظمة واللوائح.

مسؤولية ا;راجع
أ.٣

قد ينتج عن عدم التزام ا;نشأة باNنظمة واللوائح oريف جوهري ف القوائم ا;الية .وقد يؤثر اكتشاف عدم اdلتزام ,بغض النظر
عن أهميته النسبية ,على جوانب أخرى لعملية ا;راجعةë ,ا ف ذلك على سبيل ا;ثال ,نظر ا;راجع ف نزاهة اvدارة أو ا;كلفي
باöوكمة أو ا;وظفي.

أ.٤

إن الفصل فيما إذا كان تصرف ما ُيشكل عدم التزام باNنظمة واللوائح هو أمر تختص به اxاكم أو اúهات القضائية اNخرى
ا;عنية ,وعادًة ما يكون خارج نطاق اdختصاص ا;هني للمراجع .وبالرغم من ذلك ,فإن تدريب ا;راجع وخبرته وفهمه للمنشأة
والصناعة أو القطاع الذي تنتمي إليه ,قد يوفر أساسًا vدراك أن بعض التصرفات التي تنمو إلى علمه قد تشكل عدم التزام
باNنظمة واللوائح.

أ.٥

وفقًا ;تطلبات نظامية خاصة ,قد ُيطلب من ا;راجع أن يقوم على وجه ا¢صوص ,كجزء من مراجعة القوائم ا;الية ,بالتقرير عّما
إذا كانت ا;نشأة ملتزمة بأحكام أنظمة أو لوائح معينة .وف هذه الظروف ,يتعامل معيار ا;راجعة ) ٩(٧٠٠أو معيار ا;راجعة
) ١٠(٨٠٠مع كيفية تناول هذه ا;سؤوليات ف تقرير ا;راجع .وعkوًة على ذلك ,ومتى وجدت متطلبات تقرير محددة نظاميًا ,فقد
يكون من الضروري أن تتضمن خطة ا;راجعة اختبارات مناسبة لkلتزام بأحكام هذه اNنظمة واللوائح.

أنواع اNنظمة واللوائح )راجع :الفقرة (٦
أ.٦

قد تؤثر طبيعة وظروف ا;نشأة على ما إذا كانت اNنظمة واللوائح ذات الصلة واقعة ضمن نوعي اNنظمة واللوائح ا;بينة ف
الفقرتي ) ٦أ( أو ) ٦ب( .ومن أمثلة اNنظمة واللوائح التي قد تكون مشمولة ف النوعي ا;وضحي ف الفقرة  ,٦تلك التي تتناول:
•

الغش والفساد والرشوة.

•

غسل اNموال و∏ويل اvرهاب ومتحصkت اúرüة.

•

أسواق اNوراق ا;الية والتداول فيها.

•

ا;نتجات وا¢دمات ا;صرفية وا;نتجات وا¢دمات ا;الية اNخرى.

•

حماية البيانات.

•

التزامات ومدفوعات الضرائب والزكاة)*( ومعاشات التقاعد.

•

حماية البيئة.

•

الصحة والسkمة العامة.

اعتبارات خاصة ëنشآت القطاع العام
أ.٧

٩
١٠

*

ف القطاع العام ,قد تكون هناك مسؤوليات مراجعة إضافية فيما يتعلق ëراعاة اNنظمة واللوائح التي قد ترتبط ëراجعة القوائم
ا;الية أو قد ∏تد إلى جوانب أخرى من عمليات ا;نشأة.

معيار ا;راجعة )" (٧٠٠تكوين الرأي والتقرير عن القوائم ا;الية" ,الفقرة ٤٣
معيار ا;راجعة )" (٨٠٠اعتبارات خاصة  -عمليات مراجعة القوائم ا;الية ا;عدة وفقًا Nطر ذات غرض خاص" ,الفقرة ١١
ت إضافة الزكاة ëا يتفق مع اNنظمة واللوائح السعودية.
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ا;سؤوليات اvضافية اxددة ëوجب أنظمة أو لوائح أو متطلبات أخkقية ذات صلة )راجع :الفقرة (٩
أ.٨

قد تتطلب أنظمة أو لوائح أو متطلبات أخkقية ذات صلة من ا;راجع تنفيذ إجراءات إضافية واتخاذ مزيد من التصرفات .فعلى
سبيل ا;ثال ,تتطلب قواعد أخkقيات ا;هنة للمحاسبي ا;هنيي الصادرة عن مجلس ا;عايير الدولية Nخkقيات ا;هنة للمحاسبي
من ا;راجع اتخاذ خطوات لkستجابة öاdت عدم اdلتزام باNنظمة واللوائح ,اxدد حدوثها أو ا;شتبه ف حدوثها ,وoديد ما
إذا كانت هناك حاجة dتخاذ ا;زيد من التصرفات .وقد تشمل تلك ا¢طوات اvبkغ عن حالة عدم اdلتزام باNنظمة واللوائح,
اxدد حدوثها أو ا;شتبه ف حدوثها ,إلى ا;راجعي ا™خرين داخل ا´موعةë ,ا ف ذلك الشريك ا;سؤول عن ارتباط ا´موعة
 kف مكونات ا´موعة Nغراض أخرى خkف مراجعة
أو مراجعي مكونات ا´موعة أو ا;راجعي ا™خرين الذين ينفذون عم ً
القوائم ا;الية للمجموعة١١.

تعريف )راجع :الفقرة (١٢
أ.٩

تشمل التصرفات التي تؤدي إلى عدم اdلتزام باNنظمة واللوائح ,ا;عامkت التي تبرمها ا;نشأة أو التي يبرمها باسمها أو بالنيابة
عنها ا;كلفون باöوكمة أو اvدارة أو أفراد آخرون يعملون لصالح ا;نشأة أو بتوجيهات منها.

أ.١٠

يشمل عدم اdلتزام أيضًا سوء السلوك الشخصي ا;تعلق بأنشطة أعمال ا;نشأة ,على سبيل ا;ثال ,ف اöاdت التي يقبل فيها
شخص ف مركز إداري كبير ,بصفته الشخصية ,رشوة من أحد موردي ا;نشأة ,وف مقابل ذلك يضمن تعيي ا;ورد لتقدي خدمات
أو عقود للمنشأة.

مراعاة ا"راجع ل]لتزام با7نظمة واللوائح
التوصل إلى فهم ل∫طار النظامي والتنظيمي )راجع :الفقرة (١٣
أ.١١

للتوصل إلى فهم عام ل∫طار النظامي والتنظيمي ,وكيفية التزام ا;نشأة بذلك اvطار ,فقد يقوم ا;راجع ,على سبيل ا;ثالë ,ا
يلي:
•

استخدام فهمه اöالي لعوامل الصناعة التي تنتمي إليها ا;نشأة والعوامل التنظيمية وا¢ارجية اNخرى ا¢اصة بها;

•

oديث فهمه لتلك اNنظمة واللوائح التي oدد بشكل مباشر ا;بالغ واvفصاحات ا;قرر عنها ف القوائم ا;الية;

•

اdستفسار من اvدارة عن اNنظمة أو اللوائح التي قد يتوقع أن يكون لها تأثير أساسي على عمليات ا;نشأة;

•

اdستفسار من اvدارة عن سياسات وإجراءات ا;نشأة ا;تعلقة باdلتزام باNنظمة واللوائح;

•

اdستفسار من اvدارة عن السياسات أو اvجراءات ا;تبعة ;عرفة وتقوي ا;طالبات القضائية واxاسبة عنها.

اNنظمة واللوائح ا;تعارف على أن لها تأثيرًا مباشرًا على oديد ا;بالغ واvفصاحات اúوهرية ف القوائم ا;الية )راجع :الفقرتي (١٤ ,٦
أ.١٢

١١

*

توجد أنظمة ولوائح معينة راسخة ومعروفة للمنشأة وداخل الصناعة أو القطاع الذي تعمل فيه ,وذات صلة بالقوائم ا;الية للمنشأة
)كما هو مبي ف الفقرة ) ٦أ(( .وقد تتضمن هذه اNنظمة واللوائح أمورًا ترتبط ,على سبيل ا;ثالë ,ا يلي:
•

شكل ومحتوى القوائم ا;الية; أو

•

قضايا التقرير ا;الي ا¢اصة بالصناعة; أو

•

اxاسبة عن ا;عامkت ا¢اضعة لعقود حكومية; أو

•

استحقاق أو إثبات مصروفات الزكاة)*( وضريبة الدخل أو تكاليف معاشات التقاعد.

انظر على سبيل ا;ثال البندين  ٢١-٢٢٥و ٢٢-٢٢٥من قواعد أخkقيات ا;هنة.
ت إضافة الزكاة ëا يتفق مع اNنظمة واللوائح السعودية.
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١٦٧

مراعاة اNنظمة واللوائح عند
مراجعة القوائم ا;الية

ا"عيار الدولي للمراجعة ) (٢٥٠ا"عدل

وقد تكون بعض أحكام تلك اNنظمة واللوائح ذات صلة مباشرة بإقرارات محددة ف القوائم ا;الية )على سبيل ا;ثال ,اكتمال
مخصصات الزكاة)*( وضريبة الدخل( ,فيما قد يكون البعض ا™خر ذا صلة مباشرة بالقوائم ا;الية ككل )على سبيل ا;ثال ,القوائم
ا;طلوبة التي تشكل مجموعة كاملة من القوائم ا;الية( .ويتمثل هدف ا;تطلب الوارد ف الفقرة  ١٤ف أن يقوم ا;راجع باöصول
 kباNحكام ذات الصلة ف
على ما يكفي من أدلة ا;راجعة ا;ناسبة فيما يتعلق بتحديد ا;بالغ واvفصاحات ف القوائم ا;الية عم ً
تلك اNنظمة واللوائح.
وقد ينتج عن عدم اdلتزام باNحكام اNخرى لهذه اNنظمة واللوائح واNنظمة واللوائح اNخرى غرامات أو دعاوى قضائية أو تبعات
أخرى على ا;نشأة ,قد يلزم إظهار التكاليف ا;تعلقة بها ف القوائم ا;الية ,ولكن  dتعد ذات تأثير مباشر على القوائم ا;الية كما
هو مبي ف الفقرة )٦أ(.

إجراءات oديد حاdت عدم اdلتزام  -اNنظمة واللوائح اNخرى )راجع :الفقرتي (١٥ ,٦
أ.١٣

قد oتاج بعض اNنظمة واللوائح اNخرى إلى انتباه خاص من جانب ا;راجع Nن لها تأثيرًا أساسيًا على عمليات ا;نشأة )كما هو
مبي ف الفقرة ) ٦ب(( .وقد يتسبب عدم اdلتزام باNنظمة واللوائح التي لها تأثير أساسي على عمليات ا;نشأة ف توقف عمليات
ا;نشأة ,أو التشكيك ف استمرار ا;نشأة كمنشأة مستمرة ١٢.فعلى سبيل ا;ثالü ,كن أن يكون لعدم اdلتزام ëتطلبات ترخيص
ا;نشأة أو متطلب آخر لتنفيذ عمليات ا;نشأة مثل هذا اNثر )مثل عدم التزام البنك ëتطلبات رأس ا;ال أو اdستثمار( .ويوجد
أيضًا العديد من اNنظمة واللوائح التي تتعلق بشكل أساسي باúوانب التشغيلية للمنشأة التي  dتؤثر عادًة على القوائم ا;الية وd
ظم معلومات ا;نشأة ذات الصلة بالتقرير ا;الي.
تتضمنها ُن ُ

أ.١٤

نظرًا Nن تبعات اNنظمة واللوائح اNخرى على التقرير ا;الي üكن أن تتنوع تبعًا لعمليات ا;نشأة ,فإن إجراءات ا;راجعة التي
تتطلبها الفقرة ) (١٥موجهة إلى لفت انتباه ا;راجع إلى حاdت عدم اdلتزام باNنظمة واللوائح التي قد يكون لها تأثير جوهري
على القوائم ا;الية.

عدم اdلتزام الذي يعلم به ا;راجع من خkل إجراءات ا;راجعة اNخرى )راجع :الفقرة (١٦
أ.١٥

قد تلفت إجراءات ا;راجعة ا;طبقة لتكوين رأي ف القوائم ا;الية انتباه ا;راجع إلى حاdت عدم التزام ,أو عدم التزام مشتبه فيه,
باNنظمة واللوائح .وقد تشمل هذه اvجراءات على سبيل ا;ثال ما يلي:
•

قراءة اxاضر;

•

اdستفسار من إدارة ا;نشأة وا;ستشار القانوني الداخلي أو ا;ستشار القانوني ا¢ارجي عن الدعاوى القضائية وا;طالبات
والتقديرات;

•

إجراء اdختبارات اNساسية لتفاصيل فئات معامkت أو أرصدة حسابات أو إفصاحات.

اvفادات ا;كتوبة )راجع :الفقرة (١٧
أ.١٦

١٢
١٣

نظرًا Nن تأثير اNنظمة واللوائح على القوائم ا;الية üكن أن يختلف بشكل كبير ,فإن اvفادات ا;كتوبة توفر أدلة ا;راجعة
الضرورية بشأن معرفة اvدارة بحاdت عدم اdلتزام باNنظمة أو اللوائح ,اxدد حدوثها أو ا;شتبه ف حدوثها ,التي قد يكون له
تأثير جوهري على القوائم ا;الية .ومع ذلك ,فإن اvفادات ا;كتوبة ف حد ذاتها  dتوفر ما يكفي من أدلة ا;راجعة ا;ناسبة,
وبالتالي d ,تؤثر على طبيعة ومدى أدلة ا;راجعة اNخرى التي يجب أن يحصل عليها ا;راجع١٣.

راجع معيار ا'راجعة )" (٥٧٠اhستمرارية"
معيار ا'راجعة )" (٥٨٠ا}فادات ا'كتوبة" ,الفقرة ٤
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١٦٨

مراعاة اNنظمة واللوائح عند
مراجعة القوائم ا;الية

ا"عيار الدولي للمراجعة ) (٢٥٠ا"عدل

إجراءات ا"راجعة عند `ديد حدوث عدم التزام أو اVشتباه ف حدوثه
مؤشرات عدم اdلتزام باNنظمة واللوائح )راجع :الفقرة (١٩
أ.١٧

قد يصبح ا;راجع مدركًا ;علومات بشأن حالة عدم التزام باNنظمة واللوائح ,نتيجة تنفيذ إجراءات خkف تلك الواردة ف الفقرات
) ١٧-١٣على سبيل ا;ثال ,عندما ينّبه مبلغ ما ا;راجع إلى حالة عدم التزام(.

أ.١٨

قد ∏ثل اNمور ا™تية مؤشرًا على عدم التزام باNنظمة واللوائح:
•

oقيقات من قبل سلطات تنظيمية ودوائر حكومية ,أو دفع غرامات أو فرض عقوبات.

•

مدفوعات ¢دمات غير محددة أو قروض ;ستشارين أو Nطراف ذات عkقة أو ;وظفي أو موظفي حكوميي.

•

عموdت مبيعات أو أتعاب وكkء تظهر بشكل ُمبالغ فيه با;قارنة مع ا;بالغ التي تدفعها ا;نشأة عادًة أو التي ُتدفع ف
الصناعة التي تنتمي إليها ,أو با;قارنة مع ا¢دمات التي ت استkمها بالفعل.

•

الشراء بأسعار أعلى أو أقل من سعر السوق بشكل كبير.

•

مدفوعات نقدية غير عادية ,أو مشتريات ف صورة شيكات صّرافي ُتدفع öاملها ,أو oويkت öسابات بنكية مرقمة.

•

معامkت غير عادية مع شركات مسجلة ف دول توفر مkذات ضريبية.

•

مدفوعات مقابل سلع أو خدمات ُقدمت إلى دولة خkف دولة ا;نشأ.

•

مدفوعات بدون وثيقة رقابية مkئمة على عملية الصرف.

•

ف للمراجعة أو ف توفير أدلة
وجود نظام معلومات يفشل ,سواء بسبب تصميمه أو بشكل عرضي ,ف توفير مسار تتبعي كا ٍ
كافية.

•

معامkت غير مصرح بها أو معامkت مسجلة بشكل غير سليم.

•

تعليقات سلبية من وسائل اvعkم.

أمور ذات صلة بتقوي ا;راجع )راجع :الفقرة ) ١٩ب((
أ.١٩

تشمل اNمور ذات الصلة بتقوي ا;راجع للتأثير اxتمل على القوائم ا;الية ما يلي:
•

التبعات ا;الية اxتملة لعدم اdلتزام باNنظمة أو اللوائح ,اxدد حدوثه أو ا;شتبه ف حدوثه ,على القوائم ا;الية ëا ف
ذلك ,على سبيل ا;ثال ,فرض غرامات وعقوبات وتعويضات ,والتهديد ëصادرة اNصول ,والوقف اúبري للعمليات,
والدعاوى القضائية.

•

ما إذا كانت التبعات ا;الية اxتملة تتطلب اvفصاح.

•

ما إذا كانت التبعات ا;الية اxتملة خطيرة بشكل يدعو إلى الشك ف العرض العادل للقوائم ا;الية ,أو بشكل يجعل
القوائم ا;الية مضللة بأية صورة أخرى.

إجراءات ا;راجعة وإبkغ اvدارة وا;كلفي باöوكمة بعدم اdلتزام ,اxدد حدوثه أو ا;شتبه ف حدوثه )راجع :الفقرة (٢٠
أ.٢٠

يتطلب اNمر من ا;راجع مناقشة عدم اdلتزام ا;شتبه ف حدوثه مع ا;ستوى اvداري ا;ناسب ومع ا;كلفي باöوكمة ,حسب
مقتضى اöالN ,نهم قد يكونون قادرين على تقدي أدلة مراجعة إضافية .فعلى سبيل ا;ثال ,قد يتأكد ا;راجع من أن اvدارة
وا;كلفي باöوكمة ,حسب مقتضى اöال ,لديهم الفهم نفسه للحقائق والظروف ذات الصلة با;عامkت أو اNحداث التي أدت إلى
عدم اdلتزام باNنظمة واللوائح ا;شتبه ف حدوثه.
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١٦٩

مراعاة اNنظمة واللوائح عند
مراجعة القوائم ا;الية

ا"عيار الدولي للمراجعة ) (٢٥٠ا"عدل

أ .٢١ومع ذلك ,قد تقيد اNنظمة أو اللوائح ف بعض الدول إبkغ ا;راجع عن أمور معينة ل∫دارة وا;كلفي باöوكمة .وقد oظر
اNنظمة أو اللوائح على وجه التحديد تقدي إبkغ ,أو اتخاذ أي تصرف آخر ,قد يخل بالتحقيق الذي °ريه سلطة معنية ف فعل
غير نظامي فعلي أو مشتبه فيهë ,ا ف ذلك تنبيه ا;نشأة ,على سبيل ا;ثال ,عندما يكون ا;راجع مطالبًا بتقدي تقرير عن عدم
اdلتزام اxدد حدوثه أو ا;شتبه ف حدوثه إلى سلطة معنية وفقًا لقواني مكافحة غسل اNموال .وف مثل تلك الظروف ,قد تكون
القضايا التي ينظر فيها ا;راجع معقدة ,وقد يرى ا;راجع أنه من ا;ناسب اöصول على مشورة قانونية.
أ.٢٢

إذا لم تقدم اvدارة أو ا;كلفون باöوكمة ,حسب مقتضى اöال ,معلومات كافية للمراجع تفيد بأن ا;نشأة ملتزمة ف الواقع
باNنظمة واللوائح ,فقد يرى ا;راجع أنه من ا;ناسب التشاور مع ا;ستشار القانوني الداخلي أو ا¢ارجي للمنشأة بشأن تطبيق
اNنظمة واللوائح حسب الظروفë ,ا ف ذلك بشأن احتمال حدوث غش والتأثيرات اxتملة على القوائم ا;الية .وإذا رأى ا;راجع
أن التشاور مع ا;ستشار القانوني للمنشأة غير مناسب ,أو إذا لم يقتنع برأي ا;ستشار القانوني ,فقد يري أنه من ا;ناسب التشاور
بشكل سري مع أشخاص آخرين داخل ا;كتب أو مكتب آخر ف الشبكة أو مع هيئة مهنية أو مع ا;ستشار القانوني للمراجع ,بشأن
ما إذا كانت هناك مخالفة لïنظمة واللوائحë ,ا ف ذلك احتمال حدوث غش والتبعات النظامية اxتملة لذلك ,وما هي
التصرفات اNخرى ,إن وجدت ,التي قد يتخذها ا;راجع.

تقوي ا™ثار ا;ترتبة على عدم اdلتزام اxدد حدوثه أو ا;شتبه ف حدوثه )راجع :الفقرة (٢٢
أ٢٣

وفقًا ;تطلبات الفقرة  ,٢٢فإن ا;راجع يقّوم ا™ثار ا;ترتبة على عدم اdلتزام اxدد حدوثه أو ا;شتبه ف حدوثه بالنسبة úوانب
ا;راجعة اNخرىë ,ا ف ذلك تقييم ا;راجع للمخاطر وإمكانية اdعتماد على اvفادات ا;كتوبة .وسوف تعتمد ا™ثار ا;ترتبة على
عدم التزام معي محدد حدوثه أو مشتبه ف حدوثه ,على عkقة ارتكاب الفعل وإخفائه ,إن وجد ,بأنشطة الرقابة اxددة
وبا;ستوى اvداري أو اNفراد ا;تورطي الذين يعملون لصالح ا;نشأة أو بتوجيهات منها ,وبخاصة ا™ثار ا;ترتبة النا°ة عن تورط
أعلى سلطة ف ا;نشأة .وحسبما هو موضح ف الفقرة  ,٩فإن التزام ا;راجع باNنظمة أو اللوائح أو ا;تطلبات اNخkقية ذات
الصلة üكن أن يوفر مزيدًا من ا;علومات ذات الصلة ëسؤوليات ا;راجع وفقًا للفقرة .٢٢

أ.٢٤

من أمثلة الظروف التي قد تؤدي إلى قيام ا;راجع بتقوي ما يترتب على عدم اdلتزام اxدد حدوثه أو ا;شتبه ف حدوثه من آثار
على إمكانية اdعتماد على اvفادات ا;كتوبة ا;ستلمة من اvدارة ,وحسب مقتضى اöال ,من ا;كلفي باöوكمة ,ما يلي:

أ.٢٥

١٤

•

اشتباه ا;راجع ف تورط اvدارة وا;كلفي باöوكمة ,حسب مقتضى اöال ,أو ف عزمهم على التورط ف أي عدم التزام
محدد حدوثه أو مشتبه ف حدوثه أو امتkك ا;رجع Nدلة على ذلك.

•

إدراك ا;راجع لعلم اvدارة وا;كلفي باöوكمة ,حسب مقتضى اöال ,بعدم اdلتزام ,وخkفًا للمتطلبات النظامية أو
التنظيمية ,عدم قيامهم باvبkغ عن اNمر أو التصريح باvبkغ عنه لسلطة معنية خkل فترة معقولة.

ف ظروف معينة ,قد ينظر ا;راجع ف اdنسحاب من اdرتباط ,متى كان مسموحًا بذلك ëوجب اNنظمة أو اللوائح ,على سبيل
ا;ثال عندما  dتتخذ اvدارة أو ا;كلفون باöوكمة التصرف التصحيحي الذي يراه ا;راجع مناسبًا ف ظل الظروف القائمة ,أو
عندما يثير عدم اdلتزام اxدد حدوثه أو ا;شتبه ف حدوثه شكوكًا حول نزاهة اvدارة أو ا;كلفي باöوكمة ,حتى ولو كان عدم
اdلتزام غير جوهري بالنسبة للقوائم ا;الية .وقد يرى ا;راجع أنه من ا;ناسب اöصول على مشورة قانونية لتحديد ما إذا كان
 kعن
اdنسحاب من اdرتباط مناسبًا .وعندما يقرر ا;راجع أن اdنسحاب من اdرتباط سيكون مناسبًا ,فإن فعل ذلك لن يكون بدي ً
اdلتزام با;سؤوليات اNخرى ëوجب اNنظمة أو اللوائح أو ا;تطلبات اNخkقية ذات الصلة لkستجابة إلى عدم اdلتزام اxدد
حدوثه أو ا;شتبه ف حدوثه .وعkوة على ذلك ,تشير الفقرة أ٨أ من معيار ا;راجعة ) ١٤(٢٢٠إلى أن بعض ا;تطلبات اNخkقية قد
تتطلب من ا;راجع السابق ,بناًء على طلب من ا;راجع التالي ا;قترح ,تقدي معلومات بشأن عدم اdلتزام باNنظمة واللوائح إلى
ا;راجع التالي.

معيار ا'راجعة )" (٢٢٠رقابة ا[ودة 'راجعة القوائم ا'الية"
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١٧٠

مراعاة اNنظمة واللوائح عند
مراجعة القوائم ا;الية

ا"عيار الدولي للمراجعة ) (٢٥٠ا"عدل

اhب]غ والتقرير عن عدم اVلتزام اjدد حدوثه أو ا"شتبه ف حدوثه
ا™ثار اxتملة ف تقرير ا;راجع ا;ترتبة على عدم اdلتزام اxدد حدوثه أو ا;شتبه ف حدوثه )راجع :الفقرات (٢٨-٢٦
أ.٢٦

يتم اvبkغ عن عدم اdلتزام باNنظمة واللوائح ,اxدد حدوثه أو ا;شتبه ف حدوثه ,ف تقرير ا;راجع عندما يعدل ا;راجع الرأي
وفقًا للفقرات  .٢٨-٢٦وف بعض الظروف اNخرى ,قد ﯾﻘﻮم ا;راجع باvبkغ عن عدم اdلتزام اxدد حدوثه أو ا;شتبه ف حدوثه
ف تقرير ا;راجع ,على سبيل ا;ثال:

أ.٢٧

•

عندما يتحمل ا;راجع مسؤوليات تقرير أخرى ,باvضافة إلى مسؤوليات ا;راجع ëوجب ا;عايير الدولية للمراجعة ا;عتمدة
ف ا;ملكة العربية السعودية ,وفقًا ;ا هو منصوص عليه ف الفقرة  ٤٣من معيار ا;راجعة ) ;(٧٠٠أو

•

عندما يقرر ا;راجع أن عدم اdلتزام اxدد حدوثه أو ا;شتبه ف حدوثه يعد أحد اNمور الرئيسة للمراجعة ,وبالتالي يقوم
باvبkغ عن اNمر وفقًا ;عيار ا;راجعة ) ١٥,(٧٠١ما لم تنطبق الفقرة  ١٤من ذلك ا;عيار; أو

•

ف حاdت استثنائية ,عندما  dتتخذ اvدارة أو ا;كلفون باöوكمة التصرف التصحيحي الذي يراه ا;راجع مناسبًا ف ظل
الظروف القائمة ,ويكون اdنسحاب من اdرتباط غير ≥كن )انظر الفقرة أ ,(٢٥قد ينظر ا;راجع ف وصف عدم اdلتزام
اxدد حدوثه أو ا;شتبه ف حدوثه ف فقرة أمر آخر وفقًا ;عيار ا;راجعة )١٦.(٧٠٦

قد ∏نع أنظمة أو لوائح اvفصاح العلني عن أمر معي ,سواًء من قبل اvدارة أو ا;كلفي باöوكمة أو ا;راجع .فعلى سبيل ا;ثال,
قد oظر اNنظمة أو اللوائح على وجه ا¢صوص القيام بإبkغ أو اتخاذ أي تصرف آخر قد يخل بالتحقيق الذي °ريه سلطة
معنية ف فعل غير نظامي فعلي أو مشتبه فيهë ,ا ف ذلك حظر تنبيه ا;نشأة .وعندما يعتزم ا;راجع اvبkغ عن عدم اdلتزام
اxدد حدوثه أو ا;شتبه ف حدوثه ف تقريره ف ظل الظروف ا;وضحة ف الفقرة أ ٢٦أو غيرها ,فقد يكون لتلك اNنظمة أو
اللوائح آثار على قدرة ا;راجع على وصف اNمر ف تقريره ,أو ف بعض الظروف على إصدار تقرير ا;راجع .وف مثل تلك
اöاdت ,قد يأخذ ا;راجع ف اöسبان اöصول على مشورة قانونية لتحديد التصرف ا;ناسب.

التقرير عن عدم اdلتزام اxدد حدوثه أو ا;شتبه ف حدوثه لسلطة معنية خارج ا;نشأة )راجع :الفقرة (٢٩
أ.٢٨

١٥
١٦

قد يكون من ا;طلوب أو من ا;ناسب ف ظل الظروف القائمة التقرير عن عدم اdلتزام باNنظمة واللوائح ,اxدد حدوثه أو ا;شتبه
ف حدوثه ,إلى سلطة معنية خارج ا;نشأة Nن:
)أ(

اNنظمة أو اللوائح أو ا;تطلبات اNخkقية ذات الصلة تتطلب من ا;راجع التقرير عنها )انظر الفقرة أ ;(٢٩أو

)ب(

ا;راجع قد حدد أن التقرير يعد تصرفًا مناسبًا كاستجابة لعدم اdلتزام اxدد حدوثه أو ا;شتبه ف حدوثه ,وفقًا
للمتطلبات اNخkقية ذات الصلة )انظر الفقرة أ ;(٣٠أو

)ج(

اNنظمة أو اللوائح أو ا;تطلبات اNخkقية ذات الصلة ∏نح ا;راجع اöق ف القيام بذلك )انظر الفقرة أ.(٣١

أ.٢٩

قد يكون ا;راجع مطالبًا ف بعض الدول ëوجب أنظمة أو لوائح أو متطلبات أخkقية ذات صلة بالتقرير عن حاdت عدم اdلتزام
باNنظمة واللوائح اxدد حدوثها أو ا;شتبه ف حدوثها إلى سلطة معنية خارج ا;نشأة .فعلى سبيل ا;ثال ,توجد ف بعض الدول
متطلبات نظامية تلزم مراجعي ا;ؤسسات ا;الية بالتقرير عن حدوث أو اdشتباه ف حدوث عدم التزام باNنظمة واللوائح لسلطة
إشرافية .وأيضًا ,قد تنشأ oريفات عن حاdت عدم اdلتزام باNنظمة أو اللوائح ,وقد يكون ا;راجع مطالبًا ف بعض الدول
بالتقرير عن التحريفات لسلطة معنية ف اöاdت التي تفشل فيها اvدارة أو ا;كلفون باöوكمة ف اتخاذ تصرف تصحيحي.

أ.٣٠

ف حاdت أخرى ,قد يكون ا;راجع مطالبًا ëوجب ا;تطلبات اNخkقية ذات الصلة بتحديد ما إذا ﻛﺎن التقرير عن عدم اdلتزام
باNنظمة واللوائح اxدد حدوثه أو ا;شتبه ف حدوثه إلى سلطة معنية خارج ا;نشأة يعد تصرفًا مناسبًا ف ظل الظروف القائمة.
فعلى سبيل ا;ثال ,تتطلب قواعد أخkقيات ا;هنة الصادرة عن مجلس ا;عايير الدولية Nخkقيات ا;هنة للمحاسبي أن يتخذ
ا;راجع خطوات لkستجابة لعدم اdلتزام باNنظمة واللوائح اxدد حدوثه أو ا;شتبه ف حدوثه ,وoديد ما إذا كانت هناك حاجة

معيار ا'راجعة )" (٧٠١ا}ب`غ عن ا-مور الرئيسة للمراجعة ف تقرير ا'راجع ا'ستقل"
معيار ا'راجعة )" (٧٠٦فقرات لفت اhنتباه وفقرات أمور أخرى ف تقرير ا'راجع ا'ستقل"
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١٧١

مراعاة اNنظمة واللوائح عند
مراجعة القوائم ا;الية

ا"عيار الدولي للمراجعة ) (٢٥٠ا"عدل

dتخاذ تصرفات إضافية ,قد تتضمن التقرير إلى سلطة معنية خارج ا;نشأة ١٧.وتوضح قواعد أخkقيات ا;هنة أن مثل هذا
التقرير  dيعد خرقًا لواجب السرية ëوجب قواعد أخkقيات ا;هنة١٨.
أ.٣١

وحتى إذا كانت اNنظمة أو اللوائح أو ا;تطلبات اNخkقية ذات الصلة  dتتضمن متطلبات تتناول التقرير عن عدم اdلتزام اxدد
حدوثه أو ا;شتبه ف حدوثه ,فإنها قد ∏نح ا;راجع اöق ف التقرير عن عدم اdلتزام اxدد حدوثه أو ا;شتبه ف حدوثه لسلطة
معنية خارج ا;نشأة .فعلى سبيل ا;ثال ,عند مراجعة القوائم ا;الية للمؤسسات ا;الية ,قد يكون للمراجع اöق ëوجب اNنظمة أو
اللوائح ف مناقشة أمور مثل عدم اdلتزام باNنظمة واللوائح اxدد حدوثه أو ا;شتبه ف حدوثه مع سلطة إشرافية.

أ .٣٢ف ظروف أخرى ,قد يكون التقرير عن عدم اdلتزام باNنظمة واللوائح اxدد حدوثه أو ا;شتبه ف حدوثه إلى سلطة معنية خارج
ا;نشأة ≥نوعًا ف ضوء واجب ا;راجع ا;تعلق بالسرية ëوجب أنظمة أو لوائح أو متطلبات أخkقية ذات صلة.
أ.٣٣

قد ينطوي القيام بالتحديد الذي تتطلبه الفقرة  ٢٩على اعتبارات وأحكام مهنية معقدة .وبناًء عليه ,يجوز للمراجع أن يأخذ ف
اöسبان التشاور الداخلي )على سبيل ا;ثال ,داخل ا;كتب أو داخل مكتب ف الشبكة( أو بشكل سري مع سلطة تنظيمية أو جهة
مهنية )ما لم يكن ذلك محظورًا ëوجب اNنظمة أو اللوائح أو من شأنه أن يخل بواجب السرية( .وقد يأخذ ا;راجع ف اöسبان
أيضًا اöصول على مشورة قانونية لفهم ا¢يارات ا;تاحة أمامه وا™ثار ا;هنية أو النظامية ا;ترتبة على اتخاذ أي تصرف معي.

اعتبارات خاصة ëنشآت القطاع العام
أ.٣٤

قد يكون ا;راجع ف القطاع العام ملزمًا بالتقرير عن عدم اdلتزام اxدد حدوثه أو ا;شتبه ف حدوثه إلى سلطة إصدار اNنظمة
أو إلى هيئة حاكمة أخرى أو التقرير عن عدم اdلتزام ف تقريره.

التوثيق )راجع :الفقرة (٣٠
أ.٣٥

أ.٣٦

قد يتضمن توثيق ا;راجع للنتائج ا;تعلقة بعدم اdلتزام باNنظمة واللوائح ,اxدد حدوثه أو ا;شتبه ف حدوثه ,على سبيل ا;ثال:
•

نسخ من السجkت أو ا;ستندات.

•

محاضر ا;ناقشات التي ∏ت مع اvدارة أو ا;كلفي باöوكمة أو مع أطراف من خارج ا;نشأة.

قد oدد أيضًا اNنظمة أو اللوائح أو ا;تطلبات اNخkقية ذات الصلة متطلبات توثيق إضافية فيما يتعلق بعدم اdلتزام باNنظمة أو
اللوائح اxدد حدوثه أو ا;شتبه ف حدوثه١٩.

١٧

انظر على سبيل ا'ثال البند  ٢٩-٢٢٥والبنود  ٣٣-٢٢٥إلى  ٣٦-٢٢٥من قواعد أخ`قيات ا'هنة.

١٨

انظر على سبيل ا'ثال البند  ٧-١٤٠والبند  ٣٥-٢٢٥من قواعد أخ`قيات ا'هنة.
انظر على سبيل ا'ثال البند  ٣٧-٢٢٥من قواعد أخ`قيات ا'هنة.

١٩
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١٧٢

مراعاة اNنظمة واللوائح عند
مراجعة القوائم ا;الية

ا"عيار الدولي للمراجعة ) :(٢٦٠ا3تصال با"كلفي با;وكمة

اعتمدت الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي معيار ا;راجعة ) ,(٢٦٠كما صدر من مجلس ا;عايير الدولية للمراجعة والتأكيد.

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٢٦٠
ا"عيار الدولي للمراجعة )(٢٦٠
ا3تصال با"كلفي با;وكمة
)يسري هذا ا;عيار على أعمال مراجعة القوائم ا;الية ا;رتبط عليها اعتبارًا من  ٢٠١٧/١/١أو بعد ذلك التاريخ(
الفهرس
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٢٢–١٨
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٢٣

ا"واد التطبيقية وا"واد التفسيرية اBخرى
ا;كلفون باSوكمة ..................................................................................................................

أ–١أ٨
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أ–٣٧أ٥٣
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أ٥٤

ا;لحق اfول :ا;تطلبات اoددة ف معيار رقابة اsودة ) (١ومعايير ا;راجعة اfخرى التي تشير إلى اMتصال با;كلفي باSوكمة
ا;لحق الثاني :اsوانب النوعية للممارسات اoاسبية

ينبغي قراءة معيار ا;راجعة )" (٢٦٠اMتصال با;كلفي باSوكمة" جنبًا إلى جنب مع معيار ا;راجعة )" (٢٠٠اfهداف العامة للمراجع ا;ستقل
والقيام با;راجعة وفقًا للمعايير الدولية للمراجعة ا;عتمدة ف ا;ملكة العربية السعودية".
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١٧٤

اMتصال با;كلفي باSوكمة

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٢٦٠
مقدمة
نطاق هذا ا"عيار
.١

يتناول هذا ا;عيار الدولي للمراجعة مسؤولية ا;راجع عن اMتصال با;كلفي باSوكمة عند مراجعة القوائم ا;الية .وعلى الرغم من
أن هذا ا;عيار ُيطبق بغض النظر عن هيكل اSوكمة ف ا;نشأة أو حجمها ,فإنه توجد اعتبارات معينة يتم تطبيقها عندما يكون
جميع ا;كلفي باSوكمة مشاركي ف إدارة ا;نشأة ,وعند مراجعة ا;نشآت ا;درجة .و Mيضع هذا ا;عيار متطلبات تتعلق باتصال
ا;راجع بإدارة ا;نشأة أو مiكها ما لم يكونوا مكلفي أيضًا بدور ف اSوكمة.

.٢

 iللتطبيق أيضًا ,بعد تكييفه حسب اSاجة ف ظل
åت صياغة هذا ا;عيار ف سياق مراجعة القوائم ا;الية ,لكنه قد يكون قاب ً
الظروف القائمة ,على مراجعة معلومات مالية تاريخية أخرى ,عندما يكون ا;كلفون باSوكمة مسؤولي عن اhشراف على إعداد
هذه ا;علومات.

.٣

M iتصال ا;راجع با;كلفي
اعترافًا بأهمية اMتصال ا;تبادل الفّعال عند مراجعة القوائم ا;الية ,فإن هذا ا;عيار يوفر إطارًا شام ً
باSوكمة ,وُيحدد بعض اfمور ا;عينة التي يجب إبiغهم بها .وقد حددت معايير ا;راجعة اfخرى أمورًا إضافية يجب اhبiغ بها,
تكّمل متطلبات هذا ا;عيار )انظر ا;لحق اfول( .وإضافة لذلك ,يحدد معيار ا;راجعة ) ١(٢٦٥متطلبات معينة بشأن إبiغ ا;كلفي
باSوكمة بأوجه القصور ا;همة ف الرقابة الداخلية التي يحددها ا;راجع أثناء ا;راجعة .وهناك أمور أخرى ,لم يتطلبها هذا
ا;عيار أو معايير ا;راجعة اfخرى ,قد يكون من ا;طلوب اhبiغ عنها òوجب اfنظمة أو اللوائح أو òوجب اMتفاق مع ا;نشأة أو
òوجب متطلبات إضافية تنطبق على اMرتباط ,على سبيل ا;ثال ,ا;عايير اõاصة بهيئة محاسبية مهنية وطنية .وú Mنع أي ùا
ورد ف هذا ا;عيار ا;راجع من إبiغ ا;كلفي باSوكمة بأي أمور أخرى) .راجع :الفقرات أ–٣٣أ(٣٦

دور ا3تصال
.٤

١

يركز هذا ا;عيار بشكل أساسي على اMتصاMت التي تكون من ا;راجع إلى ا;كلفي باSوكمة .ومع ذلك ,فإن اMتصال ا;تبادل
الفّعال مهم فيما يلي:
)أ(

مساعدة ا;راجع وا;كلفي باSوكمة ف فهم اfمور ا;رتبطة با;راجعة ف سياقها ,وف تطوير عiقة عمل بّناءة .ويتم
تطوير هذه العiقة مع اSفاظ على استقiل ا;راجع وموضوعيته;

)ب(

مساعدة ا;راجع ف اSصول على معلومات ذات صلة با;راجعة من ا;كلفي باSوكمة .فعلى سبيل ا;ثال ,قد يساعد
ا;كلفون باSوكمة ا;راجع ف فهم ا;نشأة وبيئتها ,وف التعرف على ا;صادر ا;ناسبة للحصول على أدلة ا;راجعة ,وف
توفير معلومات عن معامiت أو أحداث معينة;

)ج(

مساعدة ا;كلفي باSوكمة ف الوفاء òسؤوليتهم عن اhشراف على آلية التقرير ا;اليù ,ا يحد من مخاطر التحريف
اsوهري ف القوائم ا;الية.

.٥

على الرغم من مسؤولية ا;راجع عن اhبiغ باfمور التي يتطلبها هذا ا;عيار ,فإن اhدارة مسؤولة أيضًا عن إبiغ ا;كلفي
باSوكمة باfمور التي لها أهمية من حيث اSوكمة .و Mيعفي اhبiغ من قبل ا;راجع اhدارة من هذه ا;سؤولية .وعلى نحو ùاثل,
فإن إبiغ اhدارة للمكلفي باSوكمة باfمور التي يجب على ا;راجع إبiغها  Mيعفي ا;راجع من مسؤولية إبiغهم بها أيضًا .غير
أن قيام اhدارة باhبiغ عن هذه اfمور قد يؤثر على شكل أو توقيت اتصال ا;راجع با;كلفي باSوكمة.

.٦

يعد اhبiغ الواضح باfمور اoددة التي تتطلب معايير ا;راجعة اhبiغ بها جزءًا  Mيتجزأ من كل عملية مراجعة .ومع ذلكM ,
تطلب معايير ا;راجعة من ا;راجع تنفيذ إجراءات مخصصة لغرض ¶ديد أي أمور أخرى يلزم عليه إبiغها للمكلفي باSوكمة.

.٧

ف بعض الدول ,قد تفرض اfنظمة أو اللوائح قيودًا على قيام ا;راجع باhبiغ عن أمور معينة للمكلفي باSوكمة .وقد ¶ظر
اfنظمة أو اللوائح على وجه اõصوص القيام بإبiغ ,أو اتخاذ أي تصرف آخر ,قد يخل بالتحقيق الذي ®ريه سلطة معنية ف
معيار ا'راجعة )" (٢٦٥إب0غ أوجه القصور ف الرقابة الداخلية للمكلفي باBوكمة واDدارة"
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١٧٥

اMتصال با;كلفي باSوكمة

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٢٦٠
فعل غير قانوني فعلي أو مشتبه فيهò ,ا ف ذلك حظر تنبيه ا;نشأة ,على سبيل ا;ثال ,عندما يكون ا;راجع مطالبًا بالتقرير عن
عدم اMلتزام باfنظمة أو اللوائح ,اoدد حدوثه أو ا;شتبه ف حدوثه ,إلى سلطة معنية òوجب أنظمة مكافحة غسل اfموال .وف
هذه الظروف ,قد تكون القضايا التي ينظر فيها ا;راجع معقدة ,وقد يرى ا;راجع أنه من ا;ناسب اSصول على مشورة قانونية.
تاريخ السريان
.٨

يسري هذا ا;عيار على أعمال مراجعة القوائم ا;الية ا;رتبط عليها اعتبارًا من  ٢٠١٧/١/١أو بعد ذلك التاريخ.

اBهداف
.٩

تتمثل أهداف ا;راجع فيما يلي:
)أ(

أن يبلغ بوضوح مسؤولياته اõاصة òراجعة القوائم ا;الية إلى ا;كلفي باSوكمة ,وأن ينقل لهم نظرة عامة عن نطاق
ا;راجعة وتوقيتها ا´طط لهما;

)ب(

أن يحصل على معلومات ذات صلة با;راجعة من ا;كلفي باSوكمة;

)ج(

أن يزود ا;كلفي باSوكمة ف الوقت ا;ناسب با;iحظات النا®ة عن ا;راجعة ,التي ُتعد مهمة وذات صلة òسؤوليتهم ف
اhشراف على آلية التقرير ا;الي;

)د(

أن يعزز اMتصال ا;تبادل الفّعال بي ا;راجع وا;كلفي باSوكمة.

التعريفات
.١٠

fغراض معايير ا;راجعة ,تكون للمصطلحات ا≠تية ا;عاني ا;بّينة قرين كل منها فيما يلي:
)أ(

ا;كلفون باSوكمة :أشخاص أو مؤسسات )على سبيل ا;ثال ,مجلس أمناء( يقع على عاتقهم مسؤولية اhشراف على
التوجه اMستراتيجي للمنشأة والواجبات ا;رتبطة òساءلتها .ويشمل ذلك اhشراف على آلية إعداد التقرير ا;الي.
وبالنسبة لبعض ا;نشآت ف بعض الدول ,قد يشمل ا;كلفون باSوكمة العاملي ف اhدارة ,مثل اfعضاء التنفيذيي ف
مجلس حوكمة ;نشأة قطاع خاص أو عام ,أو ا;دير ا;الك .ولiطiع على مناقشة لتنوع هياكل اSوكمة ,انظر الفقرات
أ -١أ.٨

)ب(

اhدارة :شخص )أشخاص( يتحمل ا;سؤولية التنفيذية عن إجراء عمليات ا;نشأة .وبالنسبة لبعض ا;نشآت ف بعض
الدول ,تشمل اhدارة بعض أو جميع ا;كلفي باSوكمة ,على سبيل ا;ثال ,اfعضاء التنفيذيي ف مجلس اSوكمة ,أو
ا;دير ا;الك.

ا"تطلبات
ا"كلفون با;وكمة
.١١

يجب على ا;راجع ¶ديد الشخص )اfشخاص( ا;عني ضمن هيكل حوكمة ا;نشأة الذي سيتم اMتصال به) .راجع :الفقرات أ–١
أ(٤

اMتصال òجموعة فرعية من ا;كلفي باSوكمة:
.١٢

إذا قام ا;راجع باMتصال òجموعة فرعية من ا;كلفي باSوكمة ,على سبيل ا;ثال sنة ا;راجعة ,أو فرد معي ,فيجب عليه أن
يحدد ما إذا كان بحاجة للتواصل أيضًا مع الهيئة اSاكمة للمنشأة) .راجع :الفقرات أ–٥أ(٧

حالة مشاركة جميع ا;كلفي باSوكمة ف إدارة ا;نشأة
.١٣

ف بعض اSاMت ,يشارك جميع ا;كلفي باSوكمة ف إدارة ا;نشأة ,على سبيل ا;ثال ف ا;نشأة الصغيرة التي يتولى إدارتها مالك
واحد وú Mلك أي شخص آخر دورًا ف حوكمتها .ف هذه اSاMت ,إذا كانت اfمور التي يتطلبها هذا ا;عيار يتم إبiغها للشخص
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١٧٦

اMتصال با;كلفي باSوكمة

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٢٦٠
الذي يتحمل مسؤوليات اhدارة ,وكان لهذا الشخص مسؤوليات أيضًا تتعلق باSوكمة ,فليست هناك حاجة إلى إبiغ اfمور مرة
أخرى للشخص ذاته ف إطار دوره ا;تعلق باSوكمة .وهذه اfمور واردة ف الفقرة )١٦ج( .ومع ذلك ,يجب على ا;راجع أن َيطمئن
إلى أن اMتصال بالشخص الذي يتحمل مسؤوليات اhدارة يفي بإعiم جميع الذين كان سيبلغهم ا;راجع ف حاMت أخرى بصفتهم
مكلفي باSوكمة) .راجع :الفقرة أ(٨
اBمور الواجب اTبUغ بها

مسؤوليات ا;راجع فيما يتعلق òراجعة القوائم ا;الية
.١٤

يجب على ا;راجع إبiغ ا;كلفي باSوكمة òسؤولياته فيما يتعلق òراجعة القوائم ا;اليةò ,ا ف ذلك ما يلي:
)أ(

أنه مسؤول عن تكوين وإبداء رأي ف القوائم ا;الية التي أعدتها اhدارة ¶ت إشراف ا;كلفي باSوكمة;

)ب(

أن مراجعة القوائم ا;الية  Mتعفي اhدارة أو ا;كلفي باSوكمة من مسؤولياتهم) .راجع :الفقرتي أ ,٩أ(١٠

نطاق ا;راجعة وتوقيتها ا´طط لهما
.١٥

يجب على ا;راجع إعطاء ا;كلفي باSوكمة نظرة عامة على نطاق ا;راجعة وتوقيتها ا´طط لهما ,ويتضمن ذلك اhبiغ عن
ا´اطر اsوهرية التي يحددها ا;راجع) .راجع :الفقرات أ–١١أ(١٦

النتائج ا;همة من ا;راجعة
.١٦

يجب على ا;راجع أن يبلغ ا;كلفي باSوكمة òا يلي) :راجع :الفقرتي أ ,١٧أ(١٨
)أ(

وجهة نظره بشأن اsوانب النوعية ا;همة للممارسات اoاسبية ف ا;نشأةò ,ا ف ذلك السياسات والتقديرات اoاسبية
وإفصاحات القوائم ا;الية .وعند اMقتضاء ,يجب على ا;راجع أن يوضح للمكلفي باSوكمة سبب اعتباره أن ùارسة
محاسبية مهمة ,وإن كانت مقبولة òوجب إطار التقرير ا;الي ا;نطبق ,إ Mأنها ليست اfكثر مناسبة للظروف اõاصة
با;نشأة; )راجع :الفقرتي أ ,١٩أ(٢٠

)ب(

الصعوبات ا;همة ,إن وجدت ,التي واجهها خiل ا;راجعة; )راجع :الفقرة أ(٢١

)ج(

ما لم يكن جميع ا;كلفي باSوكمة مشاركي ف إدارة ا;نشأة:
)(١

اfمور ا;همة التي ظهرت أثناء ا;راجعة ,والتي åت مناقشتها ,أو التي ما زالت محل تواصل ,مع اhدارة; )راجع:
الفقرة أ(٢٢

)(٢

اhفادات ا;كتوبة التي يطلبها ا;راجع;

)د(

الظروف التي تؤثر على شكل ومضمون تقرير ا;راجع ,إن وجدت; )راجع :الفقرات أ–٢٣أ(٢٥

)ه(

أي أمور مهمة أخرى تظهر أثناء ا;راجعة وُتعد ,بحسب اSكم ا;هني للمراجع ,ذات صلة باhشراف على آلية التقرير
ا;الي) .راجع :الفقرات أ–٢٦أ(٢٨

استقiل ا;راجع
.١٧

ف حالة ا;نشآت ا;درجة ,يجب على ا;راجع إبiغ ا;كلفي باSوكمة òا يلي:
)أ(

بيان بأن فريق اMرتباط واfشخاص ا≠خرين ف ا;كتب ,حسب مقتضى اSال ,وا;كتب ,وعند اMقتضاء مكاتب الشبكة,
قد التزموا با;تطلبات اfخiقية ذات الصلة ا;تعلقة باMستقiل;
)(١

جميع العiقات واfمور اfخرى بي ا;كتب ومكاتب الشبكة وا;نشأة التي بحسب اSكم ا;هني للمراجع قد ُيعتقد
بشكل معقول أنها تؤثر على اMستقiل .ويجب أن يتضمن هذا إجمالي أتعابه خiل الفترة التي تغطيها القوائم
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١٧٧

اMتصال با;كلفي باSوكمة

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٢٦٠
ا;الية عن خدمات ا;راجعة واõدمات اfخرى التي يقدمها ا;كتب ومكاتب الشبكة إلى ا;نشأة وا;كونات
اõاضعة لسيطرتها .ويجب توزيع هذه اfتعاب على الفئات ا;ناسبة ;ساعدة ا;كلفي باSوكمة ف تقييم تأثير
اõدمات على استقiل ا;راجع)*(;
)(٢

التدابير الوقائية ذات العiقة التي ت تطبيقها للقضاء على تهديدات اMستقiل التي ت ¶ديدها ,أو التخفيف
من هذه التهديدات إلى مستوى مقبول) .راجع :الفقرات أ–٢٩أ(٣٢

آلية ا3تصال

¶ديد آلية اMتصال
.١٨

يجب على ا;راجع إبiغ ا;كلفي باSوكمة بشكل اMتصاMت وتوقيتها واoتوى العام ا;توقع لها) .راجع :الفقرات أ–٣٧أ(٤٥

أشكال اMتصال
.١٩

يجب على ا;راجع إبiغ ا;كلفي باSوكمة ,كتابًة ,بالنتائج ا;همة التي ت التوصل إليها من ا;راجعة إذا كان البiغ الشفهي غير
ف بحسب اSكم ا;هني للمراجع .و Mيلزم تضمي جميع اfمور التي ظهرت خiل سير ا;راجعة ف البiغات ا;كتوبة) .راجع:
كا ٍ
الفقرات أ–٤٦أ(٤٨

.٢٠

يجب على ا;راجع أن يتصل با;كلفي باSوكمة ,كتابًة ,فيما يتعلق باستقiله عندما يكون ذلك مطلوبًا òوجب الفقرة .١٧

توقيت اMتصاMت
.٢١

يجب على ا;راجع أن يتصل با;كلفي باSوكمة ف الوقت ا;ناسب) .راجع :الفقرتي أ ,٤٩أ(٥٠

كفاية آلية اMتصال
.٢٢

يجب على ا;راجع تقوي ما إذا كان اMتصال ا;تبادل بي ا;راجع وا;كلفي باSوكمة كافيًا لغرض ا;راجعة .وإذ لم يكن كذلك,
فيجب عليه تقوي تأثير ذلك ,إن وجد ,على تقييمه ´اطر التحريف اsوهري وقدرته على اSصول على ما يكفي من أدلة
ا;راجعة ا;ناسبة ,وأن يتخذ التصرف ا;ناسب) .راجع :الفقرات أ–٥١أ(٥٣

التوثيق
.٢٣

ف حالة اhبiغ باfمور ا;طلوبة òوجب هذا ا;عيار شفاهًة ,فيجب على ا;راجع تضمينها ف توثيقه fعمال ا;راجعة وتوقيت
اhبiغ بها والشخص الذي ت إبiغه .وف حالة اhبiغ باfمور كتابًة ,فيجب على ا;راجع اMحتفاظ بنسخة من اMتصال كجزء من
توثيقه fعمال ا;راجعة) ٢.راجع :الفقرة أ(٥٤
***

)*(
٢

تخضع قدرة ا'راجع على تقدي خدمات أخرى لعميل ا'راجعة لقواعد سلوك وآداب ا'هنة ا'عتمدة ف ا'ملكة العربية السعودية.
معيار ا'راجعة )" (٢٣٠توثيق أعمال ا'راجعة" ,الفقرات  ,١١-٨وأ٦
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١٧٨

اMتصال با;كلفي باSوكمة

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٢٦٠
ا"واد التطبيقية وا"واد التفسيرية اBخرى
ا"كلفون با;وكمة )راجع :الفقرة (١١
أ.١

تختلف هياكل اSوكمة حسب الدولة وا;نشأة ,بشكل يعكس تأثيرات اõلفيات الثقافية والقانونية ا´تلفة وخصائص اSجم
وا;لكية .فعلى سبيل ا;ثال:
•

ف بعض الدول ,يوجد مجلس إشراف )غير تنفيذي كليًا أو بشكل أساسي( منفصل من الناحية النظامية عن اµلس
التنفيذي )اhداري( )هيكل مكون من "مجلس ذي مستويي"( .وف دول أخرى ,تقع كل من الوظائف اhشرافية والتنفيذية
ضمن ا;سؤولية النظامية µلس واحد أو موحد )هيكل مكون من "مجلس ذي مستوى واحد"(.

•

ف بعض ا;نشآت ,يشغل ا;كلفون باSوكمة مناصب تشكل جزءًا  Mيتجزأ من الهيكل القانوني للمنشأة ,مثل مديرو
الشركة .وف منشآت أخرى ,مثل بعض ا;نشآت اSكومية ,توجد هيئة å Mثل جزءًا من ا;نشأة تكون هي ا;كلفة
باSوكمة.

•

ف بعض اSاMت ,يشارك بعض ا;كلفي باSوكمة أو جميعهم ف إدارة ا;نشأة .وف حاMت أخرى ,يضم ا;كلفون باSوكمة
واhدارة أشخاصًا مختلفي.

•

ف بعض اSاMت ,يكون ا;كلفون باSوكمة مسؤولي عن اعتماد ٣القوائم ا;الية للمنشأة )ف حاMت أخرى تتحمل اhدارة
هذه ا;سؤولية(.

أ.٢

ف معظم ا;نشآت ,تكون اSوكمة مسؤولية جماعية لهيئة حاكمة ,مثل مجلس إدارة أو مجلس إشراف أو شركاء أو مiك أو sنة
إدارية أو مجلس حكام أو مجلس أمناء أو أشخاص ùاثلي .لكن ف بعض ا;نشآت اfصغر ,قد يكون شخص واحد هو ا;كلف
باSوكمة ,مثل ا;دير ا;الك عندما  Mيكون هناك مiك آخرون ,أو عندما يتكون مجلس اfمناء من شخص واحد .وعندما تكون
اSوكمة مسؤولية جماعية ,فقد يتم تكليف مجموعة فرعية مثل sنة ا;راجعة أو حتى فرد واحد òهام معينة ;ساعدة الهيئة
اSاكمة ف أداء مسؤولياتها .وف صورة أخرى ,قد تتحمل مجموعة فرعية أو فرد مسؤوليات محددة بشكل نظامي ,تختلف عن
تلك اõاصة بالهيئة اSاكمة.

أ.٣

يعني مثل هذا التنوع أنه من غير ا;مكن لهذا ا;عيار ¶ديد الشخص أو اfشخاص الذين يجب أن يبلغهم ا;راجع بأمور معينة ف
جميع عمليات ا;راجعة .أيضًا ,ف بعض اSاMت ,قد يكون الشخص ا;عني الذي سيتم اMتصال به غير قابل للتحديد بشكل واضح
من خiل اhطار النظامي ا;نطبق أو من ظروف اMرتباط اfخرى ,على سبيل ا;ثال ف ا;نشآت التي يكون فيها هيكل اSوكمة
غير محدد بشكل رسمي ,كما ف بعض ا;نشآت ا;ملوكة لعائلة وبعض ا;نشآت غير الهادفة للربح وبعض ا;نشآت اSكومية .وف
مثل هذه اSاMت ,قد يحتاج ا;راجع إلى أن يتناقش ويتفق مع الطرف القائم بالتكليف على الشخص ذي الصلة الذي سيتم
اMتصال به .وعند ¶ديد الشخص الذي سيتم اMتصال به ,يكون فهم ا;راجع ,الذي يتوصل إليه وفقًا ;عيار ا;راجعة

)٤,(٣١٥

لهيكل حوكمة ا;نشأة وآلياتها من اfمور ذات الصلة .وقد يختلف الشخص ا;عني الذي سيتم اMتصال به باختiف اfمر الذي
سيتم اhبiغ به.

٣

٤

كما هو موضح ف الفقرة أ ٦٨من معيار ا;راجعة )" (٧٠٠تكوين الرأي والتقرير عن القوائم ا;الية" ,يعني ¶مل مسؤولية اMعتماد ف هذا السياق امتiك الصiحية
لتقرير أنه قد ت إعداد كافة القوائم التي تشكل القوائم ا;اليةò ,ا ف ذلك اhيضاحات ذات العiقة.
معيار ا;راجعة )¶" (٣١٥ديد مخاطر التحريف اsوهري وتقييمها من خiل فهم ا;نشأة وبيئتها"
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١٧٩

اMتصال با;كلفي باSوكمة

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٢٦٠
أ.٤

يتضمن معيار ا;راجعة ) (٦٠٠أمورًا معينة يلزم أن يقوم مراجعو اµموعة بإبiغها للمكلفي باSوكمة ٥.وعندما تكون ا;نشأة أحد
مكّونات مجموعة أخرى ,يعتمد ¶ديد الشخص ا;عني الذي يتصل به مراجع هذا ا;كون على ظروف اMرتباط واfمر الذي سيتم
اhبiغ به .وف بعض اSاMت ,قد يقوم عدد ا;كونات òزاولة نفس اfعمال ضمن نفس نظام الرقابة الداخلية وباستخدام نفس
ا;مارسات اoاسبية .وعندما يكون ا;كلفون باSوكمة ف تلك ا;كونات هم نفس اfشخاص )على سبيل ا;ثال ,مجلس إدارة
ت واحد لغرض اMتصال.
مشترك( ,فيمكن تفادي التكرار عن طريق التعامل مع هذه ا;كونات ف وق ٍ

اMتصال òجموعة فرعية من ا;كلفي باSوكمة )راجع :الفقرة (١٢
أ.٥

عند النظر ف اMتصال òجموعة فرعية من ا;كلفي باSوكمة ,فإن ا;راجع قد يأخذ ف اSسبان أمورًا مثل:
•

ا;سؤوليات اõاصة باµموعة الفرعية والهيئة اSاكمة.

•

طبيعة اfمر الذي سيتم اhبiغ به.

•

ا;تطلبات النظامية أو التنظيمية ذات الصلة.

•

ما إذا كانت اµموعة الفرعية لديها الصiحية Mتخاذ تصرف فيما يتعلق با;علومات ا;بلغ بها ,والقدرة على تقدي
ا;علومات والتفسيرات اhضافية التي قد يحتاج إليها ا;راجع.

أ.٦

عند ¶ديد ما إذا كانت هناك حاجة أيضًا hبiغ الهيئة اSاكمة òعلومات ,ف شكل كامل أو مختصر ,فقد يتأثر ا;راجع بتقييمه
;دى فاعلية ومناسبة قيام اµموعة الفرعية بإبiغ ا;علومات ذات الصلة إلى الهيئة اSاكمة .وقد يوضح ا;راجع عند اMتفاق على
شروط اMرتباط أنه يحتفظ باSق ف اMتصال مباشرًة بالهيئة اSاكمة ما لم åنع اfنظمة أو اللوائح ذلك.

أ.٧

توجد sان مراجعة )أو مجموعات فرعية ùاثلة بأسماء مختلفة( ف كثير من الدول .وعلى الرغم من أن سلطات ووظائف هذه
اللجان قد تختلف ,فقد أصبح اMتصال بها ,متى وجدت ,عنصرًا أساسًا ف اتصال ا;راجع با;كلفي باSوكمة .وتشير مبادئ
اSوكمة اsيدة إلى ما يلي:
•

أن تتم دعوة ا;راجع إلى حضور اجتماعات sنة ا;راجعة بشكل منتظم.

•

أن يقوم رئيس sنة ا;راجعة ,وعند اMقتضاء ,اfعضاء ا≠خرون ف sنة ا;راجعة باMتصال با;راجع بشكل دوري.

•

أن ®تمع sنة ا;راجعة مع ا;راجع ,بدون حضور اhدارة ,مرة واحدة ف السنة على اfقل.

حالة مشاركة جميع ا;كلفي باSوكمة ف إدارة ا;نشأة )راجع :الفقرة (١٣
أ.٨

ف بعض اSاMت ,يشارك جميع ا;كلفي باSوكمة ف إدارة ا;نشأة ,ويتم تعديل تطبيق متطلبات اMتصال òا يناسب هذا الوضع.
وف مثل هذه اSاMت ,قد  Mيفي اMتصال بالشخص الذي يتحمل مسؤوليات اhدارة بإبiغ جميع الذين كان سيبلغهم ا;راجع ف
حاMت أخرى بصفتهم مكلفي باSوكمة .فعلى سبيل ا;ثال ,ف الشركة التي يشارك جميع ا;ديرين فيها ف إدارة ا;نشأة ,قد يكون
بعض هؤMء ا;ديرين )على سبيل ا;ثال ,الشخص ا;سؤول عن التسويق( غير مدركي لπمور ا;همة التي åت مناقشتها مع مدير
آخر )على سبيل ا;ثال ,الشخص ا;سؤول عن إعداد القوائم ا;الية(.

اBمور الواجب اTبUغ بها
مسؤوليات ا;راجع فيما يتعلق òراجعة القوائم ا;الية )راجع :الفقرة (١٤
أ.٩

٥
٦

عادًة ما تكون مسؤوليات ا;راجع فيما يتعلق òراجعة القوائم ا;الية مشمولة ف خطاب اMرتباط ,أو ف شكل آخر مناسب من
أشكال اMتفاق ا;كتوب الذي يسجل شروط اMرتباط ا;تفق عليها ٦.وقد يتطلب نظام أو Mئحة أو هيكل اSوكمة ف ا;نشأة من

معيار ا'راجعة )" (٦٠٠اعتبارات خاصة  -عمليات مراجعة القوائم ا'الية للمجموعة )uا ف ذلك عمل مراجعي مكونات اÅموعة(" ,الفقرة .٤٩
انظر الفقرة  ١٠من معيار ا'راجعة )" (٢١٠اmتفاق على شروط ارتباطات ا'راجعة".
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١٨٠

اMتصال با;كلفي باSوكمة

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٢٦٠
ا;كلفي باSوكمة اMتفاق على شروط اMرتباط مع ا;راجع .وعندما يكون اSال خiفًا لذلك ,فقد يكون تقدي نسخة من خطاب
اMرتباط ,أو شكل آخر مناسب من أشكال اMتفاق ا;كتوب ,للمكلفي باSوكمة طريقة مناسبة لiتصال بهم فيما يتعلق بأمور مثل:

أ.١٠

•

مسؤولية ا;راجع عن تنفيذ ا;راجعة ,وفقًا ;عايير ا;راجعةh ,بداء رأي ف القوائم ا;الية .ولذلك تشمل اfمور التي تتطلب
معايير ا;راجعة اhبiغ بها اfمور ا;همة التي تظهر أثناء مراجعة القوائم ا;الية والتي ُتعد ذات صلة با;كلفي باSوكمة
فيما يخص إشرافهم على آلية التقرير ا;الي.

•

حقيقة أن معايير ا;راجعة  Mتتطلب من ا;راجع تصميم إجراءات لغرض ¶ديد أمور إضافية hبiغ ا;كلفي باSوكمة
بها.

•

مسؤوليات ا;راجع عن ¶ديد اfمور الرئيسة للمراجعة واhبiغ بها ف تقرير ا;راجع ,عند انطباق معيار ا;راجعة
)٧ .(٧٠١

•

عند اMنطباق ,مسؤولية ا;راجع عن اhبiغ بأمور معينة تتطلبها اfنظمة أو اللوائح أو اMتفاق مع ا;نشأة أو متطلبات
إضافية منطبقة على اMرتباط ,مثل ا;عايير الصادرة عن هيئة محاسبية مهنية وطنية.

قد تنص اfنظمة أو اللوائح أو اMتفاق مع ا;نشأة أو ا;تطلبات اhضافية ا;نطبقة على اMرتباط على إجراء اتصال أوسع نطاقًا
با;كلفي باSوكمة .فعلى سبيل ا;ثال) ,أ( قد ينص اMتفاق مع ا;نشأة على أمور معينة يلزم اhبiغ بها عند ظهورها نتيجة
اõدمات التي يقدمها ا;كتب ,أو مكتب الشبكة ,بخiف خدمات مراجعة القوائم ا;الية ,أو )ب( قد ينص التكليف الرسمي
الصادر ;راجع منشأة قطاع عام على ضرورة اhبiغ باfمور التي تنمو إلى علم ا;راجع نتيجة أعمال أخرى ,مثل أعمال مراجعة
اfداء.

نطاق ا;راجعة وتوقيتها ا´طط لهما )راجع :الفقرة (١٥
أ.١١

٧
٨

إن اMتصال فيما يتعلق بنطاق ا;راجعة وتوقيتها ا´طط لهما:
)أ(

قد يساعد ا;كلفي باSوكمة على ¶سي فهمهم لنتائج عمل ا;راجع ,ومناقشة القضايا ا;نطوية على مخاطر ومفهوم
اfهمية النسبية مع ا;راجع ,و¶ديد أي مجاMت قد يطلبون من ا;راجع اتخاذ إجراءات إضافية بشأنها;

)ب(

قد يساعد ا;راجع على ¶سي فهمه للمنشأة وبيئتها.

أ.١٢

يساعد اhبiغ با´اطر اsوهرية ,التي يحددها ا;راجع ,ا;كلفي باSوكمة ف فهم تلك اfمور وأسباب حاجتها إلى مراعاة
خاصة عند ا;راجعة .وقد يساعد اhبiغ با´اطر اsوهرية ا;كلفي باSوكمة ف الوفاء òسؤولياتهم ا;تعلقة باhشراف على
آلية التقرير ا;الي.

أ.١٣

قد تشمل اfمور التي يتم اhبiغ بها ما يلي:
•

كيفية تخطيط ا;راجع ;واجهة مخاطر التحريف اsوهري ا;همة ,سواًء التي بسبب غش أو خطأ.

•

كيفية تخطيط ا;راجع للتعامل مع اµاMت التي ترتفع فيها مخاطر التحريف اsوهري ا;قﱠيمة.

•

منهج ا;راجع ف التعامل مع الرقابة الداخلية ذات الصلة با;راجعة.

•

تطبيق مفهوم اfهمية النسبية ف سياق

•

طبيعة ومدى ا;هارات أو ا;عرفة ا;تخصصة الiزمة لتنفيذ إجراءات ا;راجعة ا´طط لها أو تقوي نتائج ا;راجعةò ,ا ف
ذلك اMستعانة بخبير من جانب ا;راجع٩.

ا;راجعة٨.

معيار ا'راجعة )" (٧٠١اDب0غ عن اáمور الرئيسة للمراجعة ف تقرير ا'راجع ا'ستقل"
معيار ا'راجعة )" (٣٢٠اáهمية النسبية عند تخطيط وتنفيذ ا'راجعة"
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١٨١

اMتصال با;كلفي باSوكمة

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٢٦٠

أ.١٤

•

وجهات النظر اfولية للمراجع عن اfمور التي قد ¶ظى باهتمام كبير من جانب ا;راجع عند ا;راجعة ,وبالتالي قد تكون
أمور رئيسة للمراجعة ,عند انطباق معيار ا;راجعة ).(٧٠١

•

ا;نهج الذي يخطط ا;راجع أن يتعامل به مع ا≠ثار ا;نعكسة على القوائم الفردية واhفصاحات بسبب أي تغييرات جوهرية
ف إطار التقرير ا;الي ا;نطبق أو ف بيئة ا;نشأة أو مركزها ا;الي أو أنشطتها.

تشمل أمور التخطيط اfخرى التي قد يكون من ا;ناسب مناقشتها مع ا;كلفي باSوكمة ما يلي:
•

عندما يكون لدى ا;نشأة وظيفة مراجعة داخلية ,كيف úكن للمراجع اõارجي وا;راجعي الداخليي العمل بطريقة بّناءة
ومتكاملةò ,ا ف ذلك أي تخطيط لiستعانة بعمل وظيفة ا;راجعة الداخلية ,وطبيعة ومدى أي تخطيط لiستعانة
با;راجعي الداخليي لتقدي مساعدة مباشرة١٠.

•

وجهات نظر ا;كلفي باSوكمة بشأن:
o

الشخص ا;عني ف هيكل حوكمة ا;نشأة الذي سيتم اMتصال به.

o

توزيع ا;سؤوليات بي ا;كلفي باSوكمة واhدارة.

o

أهداف واستراتيجيات ا;نشأة ومخاطر اfعمال ذات الصلة التي قد تنتج عنها ¶ريفات جوهرية.

o

اfمور التي يرى ا;كلفون باSوكمة أنها بحاجة إلى اهتمام خاص أثناء ا;راجعة ,وأي مجاMت قد يطلبون اتخاذ
إجراءات إضافية بشأنها.

o

اMتصاMت ا;همة بي ا;نشأة والسلطات التنظيمية.

o

اfمور اfخرى التي يرى ا;كلفون باSوكمة أنها قد تؤثر على مراجعة القوائم ا;الية.

•

ا;واقف السلوكية للمكلفي باSوكمة ووعيهم وأفعالهم فيما يتعلق )أ( بالرقابة الداخلية للمنشأة وأهميتهاò ,ا ف ذلك
كيفية إشراف ا;كلفي باSوكمة على فاعلية الرقابة الداخلية) ,ب( واكتشاف الغش أو إمكانية حدوثه.

•

التصرفات التي يتخذها ا;كلفون باSوكمة لiستجابة للتطورات ف معايير اoاسبة ,وùارسات حوكمة الشركات,
وقواعد اhدراج ف أسواق اfوراق ا;الية ,واfمور ا;رتبطة بذلك ,وتأثير تلك التطورات ,على سبيل ا;ثال ,على العرض
الشامل للقوائم ا;الية وهيكلها ومحتواهاò ,ا ف ذلك:
o

مدى مiءمة ا;علومات ا;عروضة ف القوائم ا;الية وإمكانية اMعتماد عليها وقابليتها للمقارنة والفهم;

o

النظر فيما إذا كانت القوائم ا;الية يقوضها إدراج معلومات غير مiئمة أو معلومات ¶جب الفهم السليم لπمور
ا;فصح عنها.

•

استجابة ا;كلفي باSوكمة لiتصاMت السابقة مع ا;راجع.

•

ا;ستندات التي تشتمل على ا;علومات اfخرى )حسب تعريفها ف معيار ا;راجعة ) ,((٧٢٠والطريقة ا´طط إصدار تلك
ا;ستندات بها وتوقيت صدورها .وعندما ﯾﺘﻮﻗﻊ ا;راجع اSصول على معلومات أخرى بعد تاريخ تقرير ا;راجعú ,كن أن
تتضمن ا;ناقشات مع ا;كلفي باSوكمة أيضًا التصرفات التي قد تكون مناسبة أو ضرورية إذا استنتج ا;راجع وجود
¶ريف جوهري ف ا;علومات اfخرى التي يتم اSصول عليها بعد تاريخ تقرير ا;راجع.

أ.١٥

٩
١٠

رغم أن اMتصال با;كلفي باSوكمة قد يساعد ا;راجع ف تخطيط نطاق وتوقيت ا;راجعة ,فإنه  Mيغير مسؤولية ا;راجع وحده
دون غيره عن وضع اMستراتيجية العامة للمراجعة وخطة ا;راجعةò ,ا ف ذلك طبيعة وتوقيت ومدى اhجراءات الضرورية
للحصول على ما يكفي من أدلة ا;راجعة ا;ناسبة.

انظر معيار ا;راجعة )" (٦٢٠استخدام عمل خبير استعان به ا;راجع".
معيار ا;راجعة )" (٦١٠استخدام عمل ا;راجعي الداخليي" ,الفقرتان  ٢٠و٣١
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١٨٢

اMتصال با;كلفي باSوكمة

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٢٦٠
أ.١٦

يلزم ¶ري اSذر عند اMتصال با;كلفي باSوكمة بشأن نطاق ا;راجعة وتوقيتها ا´طط لهما حتى  Mﯾﺆﺛﺮ ذلك على فاعلية
ا;راجعة ,خاصًة عندما يكون بعض ا;كلفي باSوكمة أو جميعهم مشاركي ف إدارة ا;نشأة .فعلى سبيل ا;ثال ,قد يقلل اhبiغ
بطبيعة وتوقيت إجراءات ا;راجعة التفصيلية من فاعلية تلك اhجراءات بجعلها قابلة للتنبؤ بها بشكل كبير.

النتائج ا;همة من ا;راجعة )راجع :الفقرة (١٦
أ.١٧

قد يتضمن اhبiغ بالنتائج التي ت التوصل إليها من ا;راجعة طلب اSصول على معلومات إضافية من ا;كلفي باSوكمة من أجل
استكمال ما ت اSصول عليه من أدلة ا;راجعة .فعلى سبيل ا;ثال ,قد يتأكد ا;راجع من أن ا;كلفي باSوكمة لديهم نفس الفهم
للحقائق والظروف ذات الصلة òعامiت أو أحداث محددة.

أ.١٨

عند انطباق معيار ا;راجعة ) ,(٧٠١فإن اMتصاMت با;كلفي باSوكمة ا;طلوبة òوجب الفقرة  ,١٦وكذلك اMتصال بشأن ا´اطر
ا;همة التي حددها ا;راجع وا;طلوبة òوجب الفقرة ُ ,١٥تعد ذات صلة بصفة خاصة عند ¶ديد ا;راجع لπمور التي تتطلب
اهتمامًا كبيرًا منه ,وبناًء عليه قد تكون أمورًا رئيسة للمراجعة١١.

اsوانب النوعية ا;همة للممارسات اoاسبية )راجع :الفقرة )١٦أ((
أ.١٩

تسمح أطر التقرير ا;الي عادًة للمنشأة بإجراء تقديرات محاسبية ,واجتهادات بشأن السياسات اoاسبية وإفصاحات القوائم
ا;الية ,على سبيل ا;ثال ,فيما يتعلق باستخدام اMفتراضات الرئيسية ف وضع التقديرات اoاسبية التي يحيط بها قدر كبير من
عدم تأكد القياس .وباhضافة إلى ذلك ,قد تتطلب اfنظمة أو اللوائح أو أطر التقرير ا;الي اhفصاح عن ملخص بالسياسات
اoاسبية ا;همة أو اhشارة إلى "التقديرات اoاسبية ا;همة" أو "السياسات وا;مارسات اoاسبية ا;همة" لتحديد وتوفير
معلومات إضافية للمستخدمي عن اMجتهادات اfكثر صعوبة أو تعقيدًا أو غير ا;وضوعية التي قامت بها اhدارة عند إعداد
القوائم ا;الية.

أ.٢٠

ونتيجًة لذلك ,قد تكون وجهات نظر ا;راجع بشأن اsوانب غير ا;وضوعية ف القوائم ا;الية مهمة بصفة خاصة للمكلفي
باSوكمة ف اMضطiع òسؤولياتهم عن اhشراف على آلية التقرير ا;الي .فعلى سبيل ا;ثال ,فيما يتعلق باfمور ا;وضحة ف
الفقرة أ ,١٩قد يكون ا;كلفون باSوكمة مهتمي بتقوي ا;راجع ;دى كفاية اhفصاحات ا;تعلقة بعدم تأكد التقديرات اoاسبية
التي تؤدي إلى مخاطر كبيرة .وقد يتضمن أيضًا اMتصال ا;نفتح والبﱠناء بشأن اsوانب النوعية ا;همة للممارسات اoاسبية
للمنشأة التعليق على مدى قبول ا;مارسات اoاسبية ا;همة وجودة اhفصاحات .ويحدد ا;لحق الثاني اfمور التي قد يتم تضمنيها
ف هذا اMتصال.

الصعوبات ا;همة التي تتم مواجهتها أثناء ا;راجعة )راجع :الفقرة ) ١٦ب((
أ.٢١

١١

قد تتضمن الصعوبات ا;همة التي تتم مواجهتها أثناء ا;راجعة أمورًا مثل:
•

التأخيرات ا;همة من جانب اhدارة ,أو عدم تواجد موظفي ا;نشأة ,أو عدم رغبة اhدارة ف توفير ا;علومات الضرورية
لقيام ا;راجع بتنفيذ إجراءات ا;راجعة.

•

اختصار الوقت ا;قرر استكمال ا;راجعة خiله دون مبرر.

•

اSاجة لبذل جهد كبير غير متوقع للحصول على ما يكفي من أدلة ا;راجعة ا;ناسبة.

•

عدم توفر معلومات متوقعة.

•

فرض قيود على ا;راجع من قبل اhدارة.

معيار ا;راجعة ) ,(٧٠١الفقرتان  ٩و١٠
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•

عدم رغبة اhدارة ف إجراء تقييمها لقدرة ا;نشأة على البقاء كمنشأة مستمرة ,أو مد فترة هذا التقييم ,عندما ُيطلب منها
ذلك.

وف بعض الظروف ,قد تشكل مثل هذه الصعوبات قيدًا على النطاقù ,ا قد يؤدي إلى تعديل رأي

ا;راجع١٢ .

اfمور ا;همة التي åت مناقشتها ,أو التي ما زالت محل تواصل ,مع اhدارة )راجع :الفقرة ) ١٦ج( )((١
أ.٢٢

قد تشمل اfمور ا;همة التي åت مناقشتها ,أو التي ما زالت محل تواصل ,مع اhدارة أمورًا مثل:
•

اfحداث أو ا;عامiت ا;همة التي وقعت خiل السنة.

•

ظروف العمل التي تؤثر على ا;نشأة ,وخطط واستراتيجيات العمل التي قد تؤثر على مخاطر التحريف اsوهري.

•

ا´اوف ا;تعلقة òشاورات اhدارة مع اoاسبي ا≠خرين ف أمور اoاسبة أو ا;راجعة.

•

ا;ناقشات أو ا;راسiت التي تتم عند تعيي ا;راجع fول مرة أو تعيينه ا;تكرر بخصوص ا;مارسات اoاسبية أو تطبيق
معايير ا;راجعة أو أتعاب ا;راجع أو اõدمات اfخرى.

•

اfمور ا;همة التي كان هناك عدم اتفاق مع اhدارة بشأنها ,باستثناء اMختiفات ا;بدئية ف الرأي بسبب عدم اكتمال
اSقائق أو بسبب ا;علومات اfولية والتي يتم حلها Mحقًا عن طريق حصول ا;راجع على حقائق أو معلومات إضافية ذات
صلة.

الظروف التي تؤثر على شكل ومضمون تقرير ا;راجع )راجع :الفقرة ) ١٦ب((
أ.٢٣

يتطلب معيار ا;راجعة ) (٢١٠أن يتفق ا;راجع على شروط ارتباط ا;راجعة مع اhدارة أو ا;كلفي باSوكمة ,حسب مقتضى
اSال ١٣.ويلزم تسجيل شروط ارتباط ا;راجعة ا;تفق عليها ف خطاب ارتباط ا;راجعة أو ف أي شكل آخر مناسب من أشكال
اMتفاق ا;كتوب ,ويلزم أن تتضمن أمورًا من بينها اhشارة إلى الشكل وا;ضمون ا;توقع لتقرير ا;راجع ١٤.وكما هو مبي ف الفقرة
أ ,٩إذا لم يتم اMتفاق على شروط اMرتباط مع ا;كلفي باSوكمةú ,كن أن يزود ا;راجع ا;كلفي باSوكمة بنسخة من خطاب
اMرتباط hبiغهم باfمور ذات الصلة با;راجعة .والغرض من اhبiغ ا;طلوب òوجب الفقرة ) ١٦د( هو إعiم ا;كلفي باSوكمة
بالظروف التي قد يختلف فيها تقرير ا;راجع عن الشكل وا;ضمون ا;توقع له ,أو قد يتضمن معلومات إضافية عن ا;راجعة التي
ت تنفيذها.

أ.٢٤

من بي الظروف التي يكون فيها ا;راجع مطالبًا بإدراج ,أو قد يرى أنه من الضروري إدراج ,معلومات إضافية ف تقريره وفقًا
للمعايير الدولية للمراجعة ا;عتمدة ف ا;ملكة العربية السعودية ,والتي يلزم إبiغ ا;كلفي باSوكمة بها ,ما يلي:
•

عندما يتوقع ا;راجع تعديل الرأي ف تقريره وفقًا ;عيار ا;راجعة

•

عندما يتم التقرير عن عدم التأكد اsوهري ا;تعلق باMستمرارية وفقًا ;عيار ا;راجعة

•
•

عندما يرى ا;راجع أنه من الضروري إدراج فقرة لفت انتباه أو فقرة أمر آخر وفقًا ;عيار ا;راجعة ) ١٨,(٧٠٦أو عندما يكون
مطالبًا بالقيام بذلك òوجب ا;عايير الدولية للمراجعة اfخرى ا;عتمدة ف ا;ملكة العربية السعودية.

١٢
١٣

معيار ا'راجعة  ,٢١٠الفقرة ٩
معيار ا'راجعة  ,٢١٠الفقرة ١٠
معيار ا'راجعة ) ,(٧٠٥الفقرة ٣٠
معيار ا'راجعة )" (٥٧٠اmستمرارية" ,الفقرة )٢٥د(
معيار ا'راجعة ) ,(٧٠١الفقرة ١٧

١٥
١٦
١٧

)١٦.(٥٧٠

عند اhبiغ باfمور الرئيسة للمراجعة وفقًا ;عيار ا;راجعة

معيار ا'راجعة )" (٧٠٥التعدي0ت على الرأي ف تقرير ا'راجع ا'ستقل"

١٤

)١٥.(٧٠٥
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•

عندما يخلص ا;راجع إلى وجود ¶ريف جوهري غير مصحح ف ا;علومات اfخرى وفقًا ;عيار ا;راجعة

)١٩.(٧٢٠

ففي مثل هذه الظروف ,قد يرى ا;راجع أنه من ا;فيد تزويد ا;كلفي باSوكمة òسودة لتقرير ا;راجع لتسهيل مناقشة الكيفية
التي سيتم بها تناول هذه اfمور ف تقرير ا;راجع.
أ.٢٥

ف الظروف النادرة للغاية التي ينوي فيها ا;راجع عدم إدراج اسم الشريك ا;سؤول عن اMرتباط ف تقريره)*( وفقًا ;عيار ا;راجعة
) ,(٧٠٠يتعي على ا;راجع مناقشة هذه النية مع ا;كلفي باSوكمة hعiمهم بتقييمه Mحتمالية وخطورة التهديد الكبير لπمن
الشخصي ٢٠.وقد ُيبلغ ا;راجع أيضًا ا;كلفي باSوكمة بالظروف التي يقرر فيها عدم إدراج وصف مسؤوليات ا;راجع ف مت
تقرير ا;راجع ,حسبما هو مسموح به òوجب معيار ا;راجعة )٢١.(٧٠٠

أمور أخرى مهمة ذات صلة بآلية التقرير ا;الي )راجع :الفقرة )١٦ه((
أ.٢٦

يشير معيار ا;راجعة ) ٢٢(٣٠٠إلى أنه ,نتيجة لπحداث غير ا;توقعة أو التغيرات ف الظروف أو أدلة ا;راجعة التي ت اSصول
عليها من نتائج إجراءات ا;راجعة ,قد يحتاج ا;راجع إلى تعديل اMستراتيجية العامة للمراجعة وخطة ا;راجعة ,ومن ثّم تعديل ما
ترتب عليهما من إجراءات مراجعة إضافية مخطط لها من حيث طبيعتها وتوقيتها ومداها ,بناًء على تعديل النظر ف ا´اطر
ا;قﱠيمة .وقد يقوم ا;راجع بإبiغ ا;كلفي باSوكمة بتلك اfمور ,على سبيل ا;ثال ,كتحديث للمناقشات اfولية ا;تعلقة بنطاق
ا;راجعة وتوقيتها ا´طط لهما.

أ.٢٧

قد تتضمن اfمور اfخرى ا;همة التي تظهر أثناء ا;راجعة ,والتي لها صلة مباشرة با;كلفي باSوكمة فيما يخص إشرافهم على
آلية التقرير ا;الي ,أمورًا مثل التحريفات اsوهرية ف ا;علومات اfخرى التي ت تصحيحها.

أ.٢٨

إلى ا;دى الذي لم تتناوله بالفعل ا;تطلبات الواردة ف الفقرات ) ١٦أ()-د( وا;واد التطبيقية ا;تعلقة بها ,قد يأخذ ا;راجع ف
اSسبان اhبiغ باfمور اfخرى التي åت مناقشتها مع ,أو التي نظر فيها ,فاحص رقابة جودة اMرتباط ,ف حالة تعيينه ,وفقًا
;عيار ا;راجعة )٢٣.(٢٢٠

استقiل ا;راجع )راجع :الفقرة (١٧

١٨
١٩
)*(

٢٠
٢١
٢٢
٢٣
٢٤

أ.٢٩

يتعي على ا;راجع اMلتزام با;تطلبات اfخiقية ذات الصلةò ,ا ف ذلك ا;تطلبات ا;رتبطة باMستقiل ,ا;تعلقة بارتباطات
مراجعة القوائم ا;الية٢٤.

أ.٣٠

تختلف العiقات واfمور اfخرى والتدابير الوقائية الواجب اhبiغ بها تبعًا لظروف اMرتباط ,ولكنها بشكل عام تتعامل مع ما يلي:
)أ(

تهديدات اMستقiل ,التي úكن تصنيفها على أنها :تهديدات ا;صلحة الشخصية ,وتهديدات الفحص الذاتي ,وتهديدات
مواMة العميل ,وتهديدات اfلفة مع العميل ,وتهديدات التخويف;

)ب(

التدابير الوقائية ,التي وضعتها ا;هنة ,واfنظمة أو اللوائح ,والتدابير الوقائية داخل ا;نشأة ,والتدابير الوقائية داخل النظم
واhجراءات اõاصة òكتب ا;راجعة.

معيار ا'راجعة )" (٧٠٦فقرات لفت انتباه ,وفقرات أمور أخرى ف تقرير ا'راجع ا'ستقل" ,الفقرة .١٢
معيار ا'راجعة )" (٧٢٠مسؤوليات ا'راجع ذات الع0قة با'علومات اáخرى" ,الفقرة )١٨أ(
ينص نظام اèاسبي القانونيي ف ا'ملكة العربية السعودية ف مادته السادسة على أنه "يجب التوقيع على تقارير ا'راجعة الصادرة من ا'كتب من اèاسب
ا'رخص له نفسه إذا كان فردا أو من الشريك الذي شارك أو أشرف على ا'راجعة فع 0بالنسبة لشركات اèاسبة و mيجوز إنابة شخص آخر ف التوقيع" .ولم
يعط النظام أي استثناءات.
معيار ا'راجعة ) ,(٧٠٠الفقرتان  ٤٦وأ٦٣
معيار ا'راجعة ) ,(٧٠٠الفقرة ٤١
معيار ا'راجعة )" (٣٠٠التخطيط 'راجعة القوائم ا'الية" ,الفقرة أ١٥
انظر الفقرات  ٢٢–١٩وأ–٢٣أ ٣٣من معيار ا'راجعة )" (٢٢٠رقابة ا{ودة 'راجعة القوائم ا'الية".
معيار ا'راجعة )" (٢٠٠اáهداف العامة للمراجع ا'ستقل والقيام با'راجعة وفقًا للمعايير الدولية للمراجعة" ,الفقرة ١٤
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اMتصال با;كلفي باSوكمة

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٢٦٠
أ.٣١

قد ¶دد أيضًا ا;تطلبات اfخiقية ذات الصلة أو اfنظمة أو اللوائح أمورًا معينة يلزم إبiغ ا;كلفي باSوكمة بها ف الظروف
التي ﯾﺘﻢ ﻓﯿﮭﺎ ﺗﺤﺪﯾﺪ انتهاكات ;تطلبات اMستقiل .فعلى سبيل ا;ثال ,تتطلب قواعد أخiقيات ا;هنة للمحاسبي ا;هنيي الصادرة
عن مجلس ا;عايير الدولية fخiقيات ا;هنة للمحاسبي من ا;راجع إبiغ ا;كلفي باSوكمة كتابًة بأي انتهاك وبالتصرف الذي
اتخذه ا;كتب أو الذي يقترح اتخاذه٢٥.

أ.٣٢

قد تكون متطلبات اhبiغ فيما يتعلق باستقiل ا;راجع والتي ُتطبق ف حالة ا;نشآت ا;درجة مناسبة أيضًا ف حالة بعض ا;نشآت
اfخرىò ,ا ف ذلك تلك التي قد تكون ذات مصلحة عامة مهمة ,على سبيل ا;ثال بسبب وجود عدد كبير وقطاع عريض من
أصحاب ا;صالح ونظرًا لطبيعة وحجم اfعمال .وقد يكون من بي أمثلة تلك ا;نشآت ا;ؤسسات ا;الية )مثل البنوك وشركات
التأمي وصناديق التقاعد( ومنشآت أخرى مثل ا;نشآت اõيرية .ومن ناحية أخرى ,قد تكون هناك حاMت  Mيكون اMتصال فيها
فيما يتعلق باMستقiل مiئمًا ,على سبيل ا;ثال عندما يكون جميع ا;كلفي باSوكمة على علم باSقائق ذات الصلة من خiل ما
úارسونه من أنشطة إدارية .ومن ا;رجح أن يحدث هذا خاصًة عندما تدار ا;نشأة من قبل ا;الك ,وعندما يكون ;كتب ا;راجع
ومكاتب الشبكة عمل محدود مع ا;نشأة بخiف مراجعة القوائم ا;الية.

اfمور اhضافية )راجع :الفقرة (٣
أ.٣٣

إن إشراف ا;كلفي باSوكمة على اhدارة يتضمن التأكد من أن ا;نشأة ُتصمم رقابة داخلية مناسبة ,وتقوم بتطبيقها وصونها,
وذلك فيما يتعلق بإمكانية اMعتماد على التقرير ا;الي ,وفاعلية وكفاءة العمليات ,واMلتزام باfنظمة واللوائح ا;نطبقة.

أ.٣٤

قد يصبح ا;راجع على علم بأمور إضافية  Mتتعلق بالضرورة باhشراف على آلية التقرير ا;الي ولكنها ,رغم ذلك ,من ا;رجح أن
تكون مهمة ;سؤوليات ا;كلفي باSوكمة ف اhشراف على التوجه اMستراتيجي للمنشأة أو التزامات ا;نشأة ا;تعلقة با;ساءلة.
وقد تتضمن مثل هذه اfمور ,على سبيل ا;ثال قضايا مهمة تتعلق بهياكل اSوكمة أو آلياتها ,وبقرارات اhدارة العليا أو تصرفاتها
ا;همة التي تفتقر إلى التفويض ا;ناسب.

أ.٣٥

عند تقرير ما إذا كان يتعي إبiغ ا;كلفي باSوكمة بأمور إضافية ,قد يناقش ا;راجع اfمور التي من هذا النوع والتي يصبح على
علم بها مع ا;ستوى اhداري ا;ناسب ,إ Mإذا كان من غير ا;ناسب فعل ذلك ف ظل الظروف القائمة.

أ.٣٦

ف حالة اhبiغ بأمور إضافية ,فقد يكون من ا;ناسب للمراجع جعل ا;كلفي باSوكمة على علم òا يلي:
)أ(

أن ¶ديد مثل هذه اfمور واhبiغ بها هو أمر عرضي لغرض ا;راجعة ,الذي يتمثل ف تكوين رأي بشأن القوائم ا;الية;

)ب(

أنه لم يتم تنفيذ إجراءات فيما يتعلق باfمر بخiف اhجراءات الضرورية لتكوين رأي ف القوائم ا;الية;

)ج(

أنه لم يتم تنفيذ إجراءات لتحديد ما إذا كانت هناك أمور أخرى موجودة.

آلية ا3تصال
¶ديد آلية اMتصال )راجع :الفقرة (١٨

٢٥

أ.٣٧

يساعد اhبiغ الواضح òسؤوليات ا;راجع ونطاق ا;راجعة وتوقيتها ا´طط لهما وا;ضمون العام ا;توقع لΩبiغات ف وضع
اfساس لiتصال ا;تبادل الفّعال.

أ.٣٨

من بي اfمور التي قد تساهم أيضًا ف اMتصال ا;تبادل الفّعال مناقشة ما يلي:
•

الغرض من اMتصاMت .فعندما يكون الغرض واضحًا ,فإن ا;راجع وا;كلفي باSوكمة يكونون ف وضع أفضل لتحقيق فهم
مشترك بشأن القضايا ذات العiقة والتصرفات ا;توقع أن تنشأ عن آلية اMتصال.

•

الشكل الذي ستتم به اMتصاMت.

انظر البنود  ٣٩-٢٩٠إلى  ٤٩من قواعد أخ0قيات ا'هنة ,التي تتناول انتهاكات اmستق0ل.
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أ.٣٩

•

الشخص ف فريق اMرتباط وضمن ا;كلفي باSوكمة الذي سيقوم باMتصال بشأن أمور معينة.

•

توقع ا;راجع بأن اMتصال سيكون متبادً ,Mوأن ا;كلفي باSوكمة سيبلغون ا;راجع باfمور التي يرون أنها ذات صلة
با;راجعة ,على سبيل ا;ثال ,القرارات اMستراتيجية التي قد تؤثر بشكل كبير على طبيعة وتوقيت ومدى إجراءات ا;راجعة,
والشك ف حدوث غش أو اكتشاف حدوثه ,وا´اوف ا;تعلقة بنزاهة أو كفاءة اhدارة العليا.

•

ا≠لية ا;تعلقة باتخاذ التصرفات بشأن اfمور التي يقوم ا;راجع باhبiغ بها والتقرير اsوابي عن هذه اfمور.

•

ا≠لية ا;تعلقة باتخاذ التصرفات بشأن اfمور التي يقوم ا;كلفون باSوكمة باhبiغ بها والتقرير اsوابي عن هذه اfمور.

ستختلف آلية اMتصال وفقًا للظروفò ,ا ف ذلك حجم ا;نشأة وهيكل حوكمتها ,وكيفية عمل ا;كلفون باSوكمة ,ووجهة نظر
ا;راجع ف أهمية اfمور التي سيتم اhبiغ بها .وقد تشير الصعوبة ف إنشاء اتصال متبادل فّعال إلى أن اMتصال بي ا;راجع
ف لغرض ا;راجعة )انظر الفقرة أ.(٥٢
وا;كلفي باSوكمة غير كا ٍ

اعتبارات خاصة با;نشآت اfصغر
أ.٤٠

ف حالة مراجعة ا;نشآت اfصغرú ,كن أن يتصل ا;راجع با;كلفي باSوكمة بطريقة أقل تنظيمًا عنها ف حالة ا;نشآت اfكبر أو
ا;درجة.

اMتصال باhدارة
أ.٤١

قد تتم مناقشة كثير من اfمور مع اhدارة ف ا;سار الطبيعي للمراجعةò ,ا ف ذلك اfمور التي يتطلب هذا ا;عيار إبiغها
للمكلفي باSوكمة .وتؤكد مثل هذه ا;ناقشات ا;سؤولية التنفيذية لΩدارة عن تنفيذ عمليات ا;نشأة ,وعلى وجه اõصوص,
مسؤولية اhدارة عن إعداد القوائم ا;الية.

أ.٤٢

قبل إبiغ ا;كلفي باSوكمة بأمور معينة ,قد يناقش ا;راجع هذه اfمور مع اhدارة ما لم يكن ذلك غير مناسب .فعلى سبيل ا;ثال,
قد يكون من غير ا;ناسب مناقشة الشكوك ف كفاءة اhدارة ونزاهتها مع اhدارة .وباhضافة إلى التأكيد على ا;سؤولية التنفيذية
لΩدارة ,فقد توضح هذه ا;ناقشات ا;بدئية حقائق وقضايا ,وتعطي اhدارة فرصة لتقدي ا;زيد من ا;علومات والتفسيرات.
وبا;ثل ,عندما ¶توي ا;نشأة على وظيفة مراجعة داخلية ,فقد يناقش ا;راجع أمورًا مع ا;راجع الداخلي قبل اMتصال با;كلفي
باSوكمة.

اMتصال بأطراف ثالثة
أ.٤٣

أ.٤٤

قد يرغب ا;كلفون باSوكمة أو قد تلزمهم اfنظمة أو اللوائح بتزويد أطراف ثالثة ,مثل مسؤولي مصرفيي أو سلطات تنظيمية
معينة ,بنسخ من البiغات ا;كتوبة ا;رسلة من ا;راجع .وف بعض اSاMت ,قد يكون اhفصاح fطراف ثالثة غير قانوني أو غير
مناسب .وف حالة تزويد أطراف ثالثة بنسخ من البiغات ا;كتوبة اُ;عدة للمكلفي باSوكمة ,فقد يكون من ا;هم وفقًا للظروف أن
تكون اfطراف الثالثة على علم بأن البiغ لم يكن معدًا لها ف اfساس ,على سبيل ا;ثال بالنص ف البiغات ا;كتوبة ا;رسلة
للمكلفي باSوكمة على ما يلي:
)أ(

أن البiغ ُمعد لiستخدام اSصري من جانب ا;كلفي باSوكمة وعند اMقتضاء من جانب إدارة اµموعة ومراجع
اµموعة ,و Mينبغي اMعتماد عليه من قبل أطراف ثالثة;

)ب(

أن ا;راجع  Mيتحمل أي مسؤولية أمام اfطراف الثالثة;

)ج(

أي قيود على اhفصاح أو التوزيع على أطراف ثالثة.

قد يكون ا;راجع مطالبًا òوجب اfنظمة أو اللوائح ف بعض الدول بالقيام ,على سبيل ا;ثالò ,ا يلي:
•

إبiغ جهة تنظيمية أو تنفيذية بأمور معينة ت إبiغها للمكلفي باSوكمة .فعلى سبيل ا;ثال ,يتعي على ا;راجع ف بعض
الدول تقدي تقرير بالتحريفات إلى السلطات عندما تفشل اhدارة وا;كلفون باSوكمة ف اتخاذ تصرف تصحيحي; أو
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أ.٤٥

•

تقدي نسخ من تقارير معينة ُمعّدة للمكلفي باSوكمة إلى جهات تنظيمية أو åويلية ذات صلة ,أو إلى جهات أخرى مثل
سلطة مركزية ف حالة بعض منشآت القطاع العام; أو

•

جعل التقارير ا;عدة للمكلفي باSوكمة متاحة للعموم.

قد يحتاج ا;راجع للحصول على موافقة مسبقة من ا;كلفي باSوكمة قبل القيام بتزويد طرف ثالث بنسخة من بiغاته ا;كتوبة,
ما لم يكن ذلك مطلوبًا منه òوجب اfنظمة أو اللوائح.

أشكال اMتصال )راجع :الفقرة (١٩
أ.٤٦

قد يتضمن اMتصال الفّعال العروض التقدúية ا;نظمة والتقارير ا;كتوبة إضافة إلى اMتصاMت اfقل تنظيمًاò ,ا فيها ا;ناقشات.
وبخiف اfمور اoددة ف الفقرتي  ١٩و ,٢٠فقد يبلغ ا;راجع بأمور أخرى إما شفاهًة أو كتابًة .وقد تتضمن البiغات ا;كتوبة
خطاب اMرتباط الذي ُيقﱠدم للمكلفي باSوكمة.

أ.٤٧

باhضافة إلى أهمية كل أمر بعينه ,فإن شكل اMتصال )على سبيل ا;ثال شفاهة أو كتابًة ,أو مدى التفصيل أو اhيجاز ف اMتصال,
وما إذا كان اMتصال سيتم بطريقة منظمة أم غير منظمة( قد يتأثر بعوامل مثل:

أ.٤٨

•

ما إذا كانت مناقشة اfمر سيتم تضمينها ف تقرير ا;راجع .فعلى سبيل ا;ثال ,عندما يتم اhبiغ ف تقرير ا;راجع باfمور
الرئيسة للمراجعة ,فقد يرى ا;راجع أنه من الضروري اhبiغ كتابة بتلك اfمور التي ت ¶ديدها على أنها أمور رئيسة
للمراجعة.

•

ض.
ما إذا كان اfمر قد ت حله بشكل مر ٍ

•

ما إذا كانت اhدارة قد قامت سابقًا باhبiغ عن اfمر.

•

اSجم والهيكل التشغيلي وبيئة الرقابة والهيكل القانوني للمنشأة.

•

ف حالة مراجعة قوائم مالية ذات غرض خاص ,ما إذا كان ا;راجع أيضًا يراجع القوائم ا;الية ذات الغرض العام للمنشأة.

•

ا;تطلبات القانونية .ففي بعض الدول ,يكون من ا;طالب به إرسال بiغات مكتوبة للمكلفي باSوكمة بشكل يفرضه
النظام اoلي.

•

توقعات ا;كلفي باSوكمةò ,ا ف ذلك الترتيبات التي يتم إجراؤها فيما يخص اMجتماعات أو اMتصاMت الدورية مع
ا;راجع.

•

درجة اMتصال واSوار ا;ستمر الذي يقوم به ا;راجع مع ا;كلفي باSوكمة.

•

ما إذا كانت قد طرأت تغييرات مهمة على العضوية ف الهيئة اSاكمة.

عندما تتم مناقشة أمر مهم مع أحد اfعضاء ا;كلفي باSوكمة ,على سبيل ا;ثال رئيس sنة ا;راجعة ,فقد يكون من ا;ناسب
للمراجع أن يلخص اfمر ف اتصاMت Mحقة بحيث يكون لدى جميع ا;كلفي باSوكمة معلومات كاملة ومتوازنة.

توقيت اMتصاMت )راجع :الفقرة (٢١
أ.٤٩

يساهم اMتصال ف الوقت ا;ناسب طوال عملية ا;راجعة ف ¶قيق حوار حقيقي متبادل بي ا;كلفي باSوكمة وا;راجع .ومع ذلك,
فإن التوقيت ا;ناسب لiتصاMت سيختلف باختiف ظروف اMرتباط .وتتضمن الظروف ذات الصلة أهمية وطبيعة اfمر
والتصرف ا;توقع أن يتخذه ا;كلفون باSوكمة .فعلى سبيل ا;ثال:
•

غالبًا ما تتم اMتصاMت ا;تعلقة بأمور التخطيط ف وقت مبكر ف ارتباط ا;راجعة ,ولiرتباط الذي ُينّفذ fول مرة ,قد تتم
اMتصاMت كجزء من اMتفاق على شروط اMرتباط.
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•

قد يكون من ا;ناسب اhبiغ ف أقرب وقت ùكن عمليًا عن أية صعوبة كبيرة تعترض سبيل ا;راجعة إذا كان ا;كلفون
باSوكمة قادرين على مساعدة ا;راجع ف التغلب على تلك الصعوبة ,أو إذا كان من اoتمل أن تؤدي تلك الصعوبة إلى
إبداء رأي معدل .وبا;ثل ,قد يبلغ ا;راجع ا;كلفي باSوكمة شفاهًة بأسرع ما úكن عمليًا ,بأوجه القصور ا;همة ف
الرقابة الداخلية التي حددها ا;راجع ,قبل اhبiغ بها كتابة وفقًا ;تطلبات معيار ا;راجعة )٢٦.(٢٦٥

•

عند انطباق معيار ا;راجعة )ú ,(٧٠١كن للمراجع أن ُيبلغ بوجهات نظره اfولية عن اfمور الرئيسة للمراجعة عند
مناقشة نطاق ا;راجعة وتوقيتها ا´طط لهما )انظر الفقرة أ ,(١٣ﻛﻤﺎ قد يجري ا;راجع اتصاMت أكثر تكرارًا لiستفاضة
ف مناقشة تلك اfمور عندما يتعلق اتصاله بنتائج مهمة للمراجعة.

أ.٥٠

•

قد تكون اMتصاMت ا;تعلقة باMستقiل مناسبة كلما ت اتخاذ أحكام مهمة بشأن التهديدات التي åس اMستقiل وما
يرتبط بها من تدابير وقائية ,على سبيل ا;ثال ,عندما يتم قبول ارتباط لتقدي خدمات غير متعلقة با;راجعة ,وعند إجراء
مناقشة ختامية.

•

قد تكون أيضًا اMتصاMت ا;تعلقة بنتائج ا;راجعةò ,ا ف ذلك وجهات نظر ا;راجع بشأن اsوانب النوعية للممارسات
اoاسبية للمنشأة ,جزءًا من ا;ناقشة اõتامية.

•

قد يكون من ا;ناسب عند مراجعة كل من القوائم ا;الية ذات الغرض العام وذات الغرض اõاص تنسيق توقيت
اMتصاMت.

تتضمن العناصر اfخرى التي قد تكون ذات صلة بتوقيت اMتصاMت:
•

اSجم والهيكل التشغيلي وبيئة الرقابة والهيكل القانوني للمنشأة التي تتم مراجعتها.

•

أي التزام قانوني hبiغ بأمور معينة خiل إطار زمني محدد.

•

توقعات ا;كلفي باSوكمةò ,ا ف ذلك الترتيبات التي يتم إجراؤها فيما يخص اMجتماعات أو اMتصاMت الدورية مع
ا;راجع.

•

الوقت الذي يحدد فيه ا;راجع أمورًا معينة ,فعلى سبيل ا;ثال قد  Mيحدد ا;راجع أمرًا معينًا )مثل عدم اMلتزام بنظام
معي( ف وقت يسمح باتخاذ تصرف وقائي ,ولكن اhبiغ باfمر قد ّúكن من اتخاذ تصرف تصحيحي.

كفاية آلية اMتصال )راجع :الفقرة (٢٢
أ.٥١

٢٦

 Mيحتاج ا;راجع إلى تصميم إجراءات محددة لدعم تقوي اMتصال ا;تبادل بينه وبي ا;كلفي باSوكمة; وبدً Mمن ذلك ,قد يكون
ذلك التقوي قائمًا على ا;iحظات النا®ة من إجراءات ا;راجعة اُ;نﱠفذة fغراض أخرى .وقد تتضمن مثل هذه ا;iحظات:
•

مدى مناسبة التصرفات ا;تخذة من قبل ا;كلفي باSوكمة وتوقيتها ,استجابة لπمور التي يثيرها ا;راجع .وف حالة عدم
التعامل بشكل فّعال مع اfمور ا;همة التي åت إثارتها ف اMتصاMت السابقة ,فقد يكون من ا;ناسب للمراجع أن يستفسر
عن السبب ف عدم اتخاذ تصرف مناسب ,وأن يأخذ ف اSسبان إثارة هذه النقطة مرة أخرى .ويؤدي ذلك إلى تفادي
ف أو أنه لم يعد مهمًا.
خطر إعطاء انطباع بأن ا;راجع مقتنع بأنه قد åت مواجهة اfمر بشكل كا ٍ

•

اMنفتاح الواضح من جانب ا;كلفي باSوكمة ف اتصاMتهم با;راجع.

•

رغبة وقدرة ا;كلفي باSوكمة على اMجتماع مع ا;راجع دون حضور اhدارة.

•

 ,iعلى سبيل ا;ثال مدى ¶قق ا;كلفي
القدرة الواضحة للمكلفي باSوكمة على فهم اfمور التي يثيرها ا;راجع فهمًا كام ً
باSوكمة من القضايا ,واMستفسار بشأن التوصيات التي ُتقﱠدم لهم.

معيار ا'راجعة ) ,(٢٦٥الفقرتان  ٩وأ١٤
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•

الصعوبة ف التوصل إلى فهم مشترك مع ا;كلفي باSوكمة بشأن شكل اMتصاMت وتوقيتها ومضمونها العام ا;توقع.

•

وضوح إدراك ا;كلفي باSوكمة لكيفية تأثير اfمور ا;ناقشة مع ا;راجع على مسؤولياتهم الواسعة ف اSوكمة ,باhضافة
إلى مسؤولياتهم اhدارية ,وذلك عندما يكون جميع أو بعض ا;كلفي باSوكمة مشاركي ف إدارة ا;نشأة.

•

ما إذا كان اMتصال ا;تبادل بي ا;راجع وا;كلفي باSوكمة يحقق ا;تطلبات النظامية والتنظيمية ا;نطبقة.

أ.٥٢

 iمن ا;راجع وا;كلفي باSوكمة .وعiوة على ذلك ,يحدد
وفقًا ;ا ت إيضاحه ف الفقرة  ,٤يساعد اMتصال ا;تبادل الفّعال ك ً
معيار ا;راجعة ) (٣١٥مشاركة ا;كلفي باSوكمةò ,ا ف ذلك تفاعلهم مع ا;راجعة الداخلية ,إن وجدت ,وا;راجعي اõارجيي,
باعتبارها أحد عناصر بيئة الرقابة ف ا;نشأة ٢٧.وقد يشير اMتصال ا;تبادل غير الكاف إلى وجود بيئة رقابة غير مرضية ,وقد
يؤثر على تقييم ا;راجع ´اطر التحريف اsوهري .وهناك أيضًا خطر باحتمال أن ا;راجع  Mيكون قد حصل على ما يكفي من
أدلة ا;راجعة ا;ناسبة لتكوين رأي ف القوائم ا;الية.

أ.٥٣

إذا كانت اMتصاMت ا;تبادلة بي ا;راجع وا;كلفي باSوكمة غير كافية ,وú Mكن حل الوضع ,فقد يتخذ ا;راجع تصرفات مثل:
•

تعديل رأي ا;راجع على أساس وجود قيد على نطاق ا;راجعة.

•

اSصول على مشورة قانونية بشأن نتائج التصرفات ا´تلفة.

•

اMتصال بأطراف ثالثة )على سبيل ا;ثال ,سلطة تنظيمية( ,أو سلطة أعلى ف هيكل اSوكمة من خارج ا;نشأة ,مثل مiك
اfعمال )على سبيل ا;ثال ,ا;ساهمي ف اجتماع اsمعية العمومية( أو الوزير اSكومي ا;سؤول أو سلطة إصدار اfنظمة
ف القطاع العام.

•

اMنسحاب من اMرتباط ,متى كان مسموحًا بذلك òوجب اfنظمة أو اللوائح ا;نطبقة.

التوثيق )راجع :الفقرة (٢٣
أ.٥٤

٢٧

قد يتضمن توثيق اMتصال الشفهي اMحتفاظ بنسخة من اoاضر التي تعدها ا;نشأة كجزء من توثيق أعمال ا;راجعة إذا كانت
تلك اoاضر ¶توي على تسجيل مناسب لiتصال.

معيار ا'راجعة ) ,(٣١٥الفقرة أ٧٨
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١٩٠

اMتصال با;كلفي باSوكمة

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٢٦٠

ا"لحق اBول
)راجع :الفقرة (٣
ا"تطلبات ا[ددة ف معيار رقابة ا_ودة ) (١ومعايير ا"راجعة اBخرى التي تشير إلى ا3تصال با"كلفي با;وكمة
يحدد هذا ا;لحق الفقرات الواردة ف معيار رقابة اsودة ) ١(١ومعايير ا;راجعة اfخرى التي تتطلب إبiغ ا;كلفي باSوكمة بأمور معينة .وM
 iعن النظر ف ا;تطلبات وما يتعلق بها من مواد تطبيقية ومواد تفسيرية أخرى ف معايير ا;راجعة.
تعد هذه القائمة بدي ً
•

معيار رقابة اsودة )" (١رقابة اsودة للمكاتب التي تنفذ ارتباطات مراجعة وفحص للقوائم ا;الية وارتباطات التأكيد اfخرى
وارتباطات اõدمات ذات العiقة" ,الفقرة )٣٠أ(

•

معيار ا;راجعة )" (٢٤٠مسؤوليات ا;راجع ذات العiقة بالغش عند مراجعة القوائم ا;الية" ,الفقرات ) ٣٩ ,٢٢ج( )٤٣ - ٤١ ,(١

•

معيار ا;راجعة )) (٢٥٠ا;عدل( "مراعاة اfنظمة واللوائح عند مراجعة القوائم ا;الية" ,الفقرات ٢٥-٢٣ ,٢٠ ,١٥

•

معيار ا;راجعة )" (٢٦٥إبiغ أوجه القصور ف الرقابة الداخلية للمكلفي باSوكمة واhدارة" ,الفقرة ٩

•

معيار ا;راجعة )" (٤٥٠تقوي التحريفات ا;كتشفة خiل ا;راجعة" ,الفقرتان  ١٣و١٢

•

معيار ا;راجعة )" (٥٠٥ا;صادقات اõارجية" ,الفقرة ٩

•

معيار ا;راجعة )" (٥١٠ارتباطات ا;راجعة fول مرة  -اfرصدة اMفتتاحية" ,الفقرة ٧

•

معيار ا;راجعة )" (٥٥٠اfطراف ذات العiقة" ,الفقرة ٢٧

•

معيار ا;راجعة )" (٥٦٠اfحداث الiحقة" ,الفقرات ) ٧ب() -ج() ١٠ ,أ() ١٣ ,ب() ١٤ ,أ(١٧ ,

•

معيار ا;راجعة )" (٥٧٠اMستمرارية" ,الفقرة ٢٥

•

معيار ا;راجعة )" (٦٠٠اعتبارات خاصة  -عمليات مراجعة القوائم ا;الية للمجموعة )òا ف ذلك عمل مراجعي مكونات اµموعة(",
الفقرة ٤٩

•

معيار ا;راجعة )" (٦١٠استخدام عمل ا;راجعي الداخليي" ,الفقرتي  ٢٠و٣١

•

معيار ا;راجعة )" (٧٠٠تكوين الرأي والتقرير عن القوائم ا;الية" ,الفقرة ٤٦

•

معيار ا;راجعة )" (٧٠١اhبiغ عن اfمور الرئيسة للمراجعة ف تقرير ا;راجع ا;ستقل" ,الفقرة ١٧

•

معيار ا;راجعة )" (٧٠٥التعديiت على الرأي ف تقرير ا;راجع ا;ستقل" ,الفقرات ٣٠ ,٢٣ ,١٤ ,١٢

•

معيار ا;راجعة )" (٧٠٦فقرات لفت اMنتباه وفقرات أمور أخرى ف تقرير ا;راجع ا;ستقل" ,الفقرة ١٢

•

معيار ا;راجعة )" (٧١٠ا;علومات ا;قارنة  -اfرقام ا;قابلة والقوائم ا;الية ا;قارنة" ,الفقرة ١٨

•

معيار ا;راجعة )" (٧٢٠مسؤوليات ا;راجع ذات العiقة با;علومات اfخرى" ,الفقرات ١٩-١٧

١

معيار رقابة اsودة )" (١رقابة اsودة للمكاتب التي تنفذ ارتباطات مراجعة وفحص للقوائم ا;الية وارتباطات التأكيد اfخرى وارتباطات اõدمات ذات العiقة"
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١٩١

اMتصال با;كلفي باSوكمة

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٢٦٠

ا"لحق الثاني
)راجع :الفقرات )١٦أ( ,أ–١٩أ(٢٠
ا_وانب النوعية للممارسات ا[اسبية
قد تتضمن اMتصاMت ا;طلوبة òوجب الفقرة )١٦أ( ,والتي åت مناقشتها ف الفقرتي أ ١٩وأ ,٢٠أمورًا مثل:
السياسات ا[اسبية
•

مناسبة السياسات اoاسبية للظروف اõاصة با;نشأة ,مع مراعاة اSاجة إلى ا;وازنة بي تكلفة توفير ا;علومات وا;نفعة اoتملة
;ستخدمي القوائم ا;الية للمنشأة .وف حالة وجود سياسات محاسبية بديلة مقبولة ,قد يتضمن اMتصال ¶ديد بنود القوائم ا;الية
التي تتأثر باختيار السياسات اoاسبية ا;همة إضافة إلى معلومات بشأن السياسات اoاسبية ا;ستخدمة من قبل منشآت ùاثلة.

•

اMختيار اfولي للسياسات اoاسبية ا;همة والتغييرات فيهاò ,ا ف ذلك تطبيق اhصدارات اoاسبية اsديدة.
وقد يتضمن اMتصال :تأثير توقيت وطريقة إقرار تغيير ف السياسة اoاسبية على اfرباح اSالية وا;ستقبلية للمنشأة; وتوقيت
إدخال تغيير ف السياسات اoاسبية فيما يتعلق باhصدارات اoاسبية اsديدة ا;توقعة.

•

تأثير السياسات اoاسبية ا;همة ف اµاMت ا;ثيرة للجدل أو الناشئة )أو تلك التي تتفرد بها صناعة معينة ,خاصًة عندما  Mتوجد
إرشادات ملزمة أو توافق ف ا≠راء(.

•

تأثير توقيت ا;عامiت فيما يتعلق بالفترة ا;سجلة فيها.

التقديرات ا[اسبية
•

للبنود التي تعد التقديرات مهمة لها ,القضايا التي åت مناقشتها ف معيار ا;راجعة )ò ١,(٥٤٠ا ف ذلك على سبيل ا;ثال:
كيفية ¶ديد اhدارة لتلك ا;عامiت واfحداث والظروف التي قد تؤدي للحاجة إلى إثبات التقديرات اoاسبية أو اhفصاح
عنها ف القوائم ا;الية.

○

١

○

التغييرات ف الظروف التي قد تؤدي إلى وضع تقديرات محاسبية جديدة أو اSاجة إلى إعادة النظر ف التقديرات
اSالية.

○

ما إذا كان قرار اhدارة بإثبات أو عدم إثبات التقديرات اoاسبية ف القوائم ا;الية يتم وفقًا hطار التقرير ا;الي ا;نطبق.

○

ما إذا كان هناك أو ينبغي أن يكون هناك تغيير عن الفترة السابقة ف طرق إعداد التقديرات اoاسبية ,وإذا كان اfمر
كذلك ,فما هي اfسباب ,إضافة إلى نتيجة التقديرات اoاسبية ف الفترات السابقة.

○

آلية اhدارة hجراء التقديرات اoاسبية )على سبيل ا;ثال ,عندما تستخدم اhدارة øوذجًا(ò ,ا ف ذلك ما إذا كان أساس
القياس ا´تار hجراء التقدير اoاسبي يتم وفقًا hطار التقرير ا;الي ا;نطبق.

○

ما إذا ﻛﺎﻧﺖ اMفتراضات ا;همة التي تستخدمها اhدارة ف وضع التقدير اoاسبي معقولة.

○

نية اhدارة على تنفيذ تصرفات محددة وقدرتها على القيام بها ,عندما يكون لذلك صلة òدى معقولية اMفتراضات ا;همة
التي استخدمتها اhدارة أو التطبيق ا;ناسب hطار التقرير ا;الي ا;نطبق.

○

مخاطر التحريف اsوهري.

○

ا;ؤشرات على التحيز اoتمل من جانب اhدارة.

معيار ا'راجعة )" ,(٥٤٠مراجعة التقديرات اèاسبيةu ,ا ف ذلك التقديرات اèاسبية للقيمة العادلة واDفصاحات ذات الع0قة".
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١٩٢

اMتصال با;كلفي باSوكمة

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٢٦٠

○

كيف أخذت اhدارة ف اSسبان اMفتراضات أو النتائج البديلة و;اذا رفضتها ,أو كيف عاsت اhدارة عدم تأكد التقدير
ف إجراء التقدير اoاسبي.

○

كفاية اhفصاح عن عدم تأكد التقدير ف القوائم ا;الية.

إفصاحات القوائم ا"الية
•

القضايا التي انطوت عليها صياغة اhفصاحات اSساسة ف القوائم ا;الية ,واMجتهادات ا;تخذة ذات العiقة )مثل اhفصاحات
ا;تعلقة بإثبات اhيرادات واfجور واستمرارية ا;نشأة واfحداث الiحقة والقضايا اoتملة(.

•

اSيادية العامة لΩفصاحات ف القوائم ا;الية واتساق هذه اhفصاحات ووضوحها.

اBمور ذات العUقة
•

التأثير اoتمل على القوائم ا;الية بسبب ا´اطر ا;همة ,وحاMت التعرض للمخاطر وحاMت عدم التأكد ,مثل الدعاوى القضائية
التي لم يتم البت فيها والتي ت اhفصاح عنها ف القوائم ا;الية.

•

مدى تأثر القوائم ا;الية با;عامiت ا;همة التي åت خارج مسار العمل الطبيعي للمنشأة ,أو التي تبدو غير مألوفة fي أسباب
أخرى .وقد يسلط هذا اMتصال الضوء على ما يلي:
○

ا;بالغ غير ا;تكررة ا;ثبتة خiل الفترة.

○

مدى اhفصاح عن تلك ا;عامiت بشكل منفصل ف القوائم ا;الية.

○

صممت لتحقيق معاsة محاسبية أو ضريبية معينة ,أو ¶قيق هدف نظامي
ما إذا كان من الواضح أن تلك ا;عامiت قد ُ
أو تنظيمي معي.

○

ما إذا كان شكل تلك ا;عامiت يبدو معقدًا أكثر من الiزم ,أو عند أخذ مشورة مستفيضة بشأن هيكلة ا;عاملة.

○

حاMت تركيز اhدارة على اSاجة إلى معاsة محاسبية معينة أكثر من تركيزها على اfبعاد اMقتصادية اfساسية
للمعاملة.

•

العوامل التي تؤثر على القيم الدفترية لπصول واMلتزاماتò ,ا ف ذلك اfسس التي وضعتها ا;نشأة لتحديد العمر اhنتاجي
لπصول ا;لموسة وغير ا;لموسة .وقد يفسر اMتصال كيفية اختيار العوامل التي تؤثر على القيم الدفترية ,وكيفية تأثير اMختيارات
البديلة على القوائم ا;الية فيما لو ت تطبيقها.

•

التصحيح اMنتقائي للتحريفات ,على سبيل ا;ثال تصحيح التحريفات التي يؤدي تصحيحها إلى زيادة اfرباح ا;قرر عنها ,دون
التحريفات التي يؤدي تصحيحها إلى تخفيض اfرباح ا;قرر عنها.
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١٩٣

اMتصال با;كلفي باSوكمة

ا"عيار الدولي للمراجعة ) :(٢٦٥إب5غ أوجه القصور ف الرقابة الداخلية للمكلفي باBوكمة واDدارة
اعتمدت الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي معيار ا;راجعة ) ,(٢٦٥كما صدر من مجلس ا;عايير الدولية للمراجعة والتأكيد.

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٢٦٥

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٢٦٥
إب5غ أوجه القصور ف الرقابة الداخلية للمكلفي باBوكمة واDدارة
)يسري هذا ا;عيار على أعمال مراجعة القوائم ا;الية ا;رتبط عليها اعتبارًا من  ٢٠١٧/١/١أو بعد ذلك التاريخ(
الفهرس

الف قر ة

مقدمة
نطاق هذا ا;عيار ....................................................................................................................

٣-١

تاريخ السريان .......................................................................................................................

٤

الهدف ..............................................................................................................................

٥

التعريفات ..........................................................................................................................

٦

ا"تطلبات ...........................................................................................................................

١١–٧

ا"واد التطبيقية وا"واد التفسيرية اQخرى
nديد ما إذا كان قد ت التعرف على أوجه قصور ف الرقابة الداخلية ..........................................................

أ–١أ٤

أوجه القصور ا;همة ف الرقابة الداخلية  ..........................................................................................أ–٥أ١١
اYبNغ عن أوجه القصور ف الرقابة الداخلية  .....................................................................................أ–١٢أ٣٠
ينبغي قراءة معيار ا;راجعة )" (٢٦٥إبNغ أوجه القصور ف الرقابة الداخلية للمكلفي باXوكمة واYدارة "جنبًا إلى جنب مع معيار ا;راجعة )(٢٠٠
"اwهداف العامة للمراجع ا;ستقل والقيام با;راجعة وفقًا للمعايير الدولية للمراجعة ا;عتمدة ف ا;ملكة العربية السعودية" .
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١٩٦

إبNغ أوجه القصور ف الرقابة
الداخلية للمكلفي باXوكمة واYدارة

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٢٦٥

مقدمة
نطاق هذا ا"عيار
.١

يتناول هذا ا;عيار الدولي للمراجعة مسؤولية ا;راجع عن إبNغ ا;كلفي باXوكمة واYدارة بشكل مناسب بأوجه القصور ف الرقابة
الداخلية ١التي حددها ا;راجع أثناء مراجعة القوائم ا;الية .و يفرض هذا ا;عيار مسؤوليات إضافية على ا;راجع فيما يتعلق بالتوصل
إلى فهم للرقابة الداخلية وتصميم وتنفيذ اختبارات أدوات الرقابة ,زيادة على متطلبات ا;عيار ) (٣١٥وا;عيار ) ٢.(٣٣٠ويضع ا;عيار
) ٣(٢٦٠متطلبات إضافية ويوفر إرشادات فيما يتعلق Üسؤولية ا;راجع عن اتصال با;كلفي باXوكمة فيما يتعلق با;راجعة.

.٢

يجب على ا;راجع أن يتوصل إلى فهم للرقابة الداخلية ذات الصلة با;راجعة عند nديده àاطر التحريف اãوهري وتقييمها ٤.وعند
إجراء تلك التقييمات للمخاطر ,يأخذ ا;راجع ف اXسبان الرقابة الداخلية من أجل تصميم إجراءات ا;راجعة ا;ناسبة ف ظل الظروف
القائمة ,وليس لغرض إبداء رأي ف فاعلية الرقابة الداخلية للمنشأة .وقد يتعرف ا;راجع على أوجه قصور ف الرقابة الداخلية ,ليس
فقط أثناء آلية تقييم اàاطر ,وإêا أيضًا ف أية مرحلة أخرى من مراحل ا;راجعة .ويحدد هذا ا;عيار أوجه القصور ا;تعرف عليها
التي ُيطاَلب ا;راجع أن يبلغ بها ا;كلفي باXوكمة واYدارة.

.٣

 يوجد ف هذا ا;عيار ما ïنع ا;راجع من إبNغ ا;كلفي باXوكمة واYدارة بأمور الرقابة الداخلية اwخرى التي يتعرف عليها أثناء
ا;راجعة.

تاريخ السريان
يسري هذا ا;عيار على أعمال مراجعة القوائم ا;الية ا;رتبط عليها اعتبارًا من  ٢٠١٧/١/١أو بعد ذلك التاريخ.

.٤
الهدف

هدف ا;راجع هو إبNغ ا;كلفي باXوكمة واYدارة على نحٍو مناسب بأوجه القصور ف الرقابة الداخلية التي تعرف عليها أثناء
ا;راجعة ,والتي يرى ا;راجع بحسب حكمه ا;هني أنها مهمة Üا يكفي ãعلها جديرة باهتمام كل منهم.

.٥

التعريفات
wغراض معايير ا;راجعة ,تكون للمصطلحات اòتية ا;عاني ا;بّينة قرين كل منها فيما يلي:

.٦

)أ(

)ب(

القصور ف الرقابة الداخلية :يوجد عندما:
)(١

تكون أداة الرقابة مصممة أو مطبقة أو ُمدارة بطريقة تعجز فيها عن منع ,أو اكتشاف وتصحيح ,التحريفات ف
القوائم ا;الية ف الوقت ا;ناسب; أو

)(٢

تكون أداة الرقابة الNزمة ;نع ,أو اكتشاف وتصحيح ,التحريفات ف القوائم ا;الية ف الوقت ا;ناسب غائبة.

قصور مهم ف الرقابة الداخلية :قصور أو مجموعة من أوجه القصور ف الرقابة الداخلية ,يكون لها بحسب اXكم ا;هني
للمراجع أهمية كافية ãعلها جديرة باهتمام ا;كلفي باXوكمة) .راجع :الفقرات أ(٥

ا"تطلبات
.٧

يجب على ا;راجع أن يحدد ,استنادًا إلى أعمال ا;راجعة التي ت تنفيذها ,ما إذا كان قد تعرف على واحد أو أكثر من أوجه القصور ف
الرقابة الداخلية) .راجع :الفقرات أ–١أ(٤

١
٢
٣
٤

معيار ا'راجعة )." (٣١٥ديد مخاطر التحريف ا7وهري وتقييمها من خBل فهم ا'نشأة وبيئتها" ,الفقرتان  ٤و١٢
معيار ا'راجعة )" (٣٣٠استجابات ا'راجع للمخاطر ا'قيمة"
معيار ا'راجعة )" (٢٦٠اXتصال با'كلفي با\وكمة"
معيار ا'راجعة ) ,(٣١٥الفقرة  .١٢وتقدم الفقرات أ-٦٨أ ٧٣إرشادات بشأن أدوات الرقابة ذات الصلة با'راجعة.
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.٨

إذا تعرف ا;راجع على واحد أو أكثر من أوجه القصور ف الرقابة الداخلية ,فيجب عليه أن يحدد ,استنادًا إلى أعمال ا;راجعة التي ت
تنفيذها ,ما إذا كانت تشكل ,منفردة أو ف مجملها ,أوجه قصور مهمة) .راجع :الفقرات أ–٥أ(١١

.٩

يجب على ا;راجع أن يبّلغ ا;كلفي باXوكمة كتابًة وف الوقت ا;ناسب بأوجه القصور ا;همة ف الرقابة الداخلية التي تعّرف عليها أثناء
ا;راجعة) .راجع :الفقرات أ–١٢أ ,١٨أ(٢٧

.١٠

يجب على ا;راجع أيضًا أن يبلغ ا;ستوى اYداري ا;ناسب ا;سؤول ف الوقت ا;ناسب Üا يلي) :راجع :الفقرتان أ ,١٩أ(٢٧
)أ(

أوجه القصور ا;همة ف الرقابة الداخلية التي أبلغ بها ,أو ينوي أن يبلغ بها ,ا;كلفي باXوكمة ,ما لم يكن من غير ا;ناسب
إبNغ اYدارة مباشرًة بذلك ف ظل الظروف القائمة .ويجب أن يتم هذا اYبNغ كتابًة; )راجع :الفقرات أ ,١٤أ – ٢٠أ(٢١

)ب(

أوجه القصور اwخرى ف الرقابة الداخلية ,التي ت التعرف عليها أثناء ا;راجعة ,والتي لم يتم إبNغ اYدارة بها عن طريق
أطراف أخرى ,والتي لها بحسب اXكم ا;هني للمراجع أهمية كافية ãعلها جديرة باهتمام اYدارة) .راجع :الفقرات أ–٢٢أ(٢٦

.١١

يجب على ا;راجع أن يذكر ف بNغه ا;كتوب ا;تعلق بأوجه القصور ا;همة ف الرقابة الداخلية ما يلي:
)أ(

وصفًا wوجه القصور وشرحًا لتأثيراتها ا¢تملة; )راجع :الفقرة أ(٢٨

)ب(

معلومات كافية لتمكي ا;كلفي باXوكمة واYدارة من فهم السياق الذي ت فيه اYبNغ .وبصفة خاصة ,يجب على ا;راجع
توضيح ما يلي) :راجع :الفقرتي أ ,٢٩أ(٣٠
)(١

أن غرض ا;راجعة هو أن ُيبدي ا;راجع رأيًا ف القوائم ا;الية;

)(٢

أن ا;راجعة تضمنت اwخذ ف اXسبان الرقابة الداخلية ذات الصلة بإعداد القوائم ا;الية من أجل تصميم إجراءات
مراجعة مناسبة ف ظل الظروف القائمة ,وليس لغرض إبداء رأي ف فاعلية الرقابة الداخلية;

)(٣

أن اwمور ا;قرر عنها تقتصر على أوجه القصور التي تعرف عليها ا;راجع أثناء ا;راجعة ,والتي استنتج ا;راجع أن لها
أهمية كافية ãعلها جديرة بالتقرير عنها للمكلفي باXوكمة.
***

ا"واد التطبيقية وا"واد التفسيرية اQخرى
Zديد ما إذا كان قد ت التعرف على أوجه قصور ف الرقابة الداخلية )راجع :الفقرة (٧
أ.١

عند nديد ما إذا كان ا;راجع قد تعرف على وجه واحد أو أكثر من أوجه القصور ف الرقابة الداخلية ,فقد يقوم ا;راجع Üناقشة
اXقائق والظروف ذات العNقة بالنتائج التي توصل إليها مع ا;ستوى اYداري ا;ناسب .وتوفر هذه ا;ناقشة فرصة للمراجع لتنبيه
اYدارة ف الوقت ا;ناسب بوجود أوجه قصور رÜا لم تكن على علم بها من قبل .وا;ستوى اYداري الذي يكون من ا;ناسب مناقشة
النتائج التي ت التوصل إليها معه هو الذي لديه إ;ام Üجال الرقابة الداخلية محل النقاش ,والذي لديه الصNحية تخاذ تصرف
تصحيحي بشأن أي وجه من أوجه القصور التي يتم التعرف عليها ف الرقابة الداخلية .وف بعض الظروف ,قد  يكون من ا;ناسب
للمراجع أن يناقش النتائج التي توصل إليها مع اYدارة بشكل مباشر ,على سبيل ا;ثال ,عندما يبدو أن النتائج تدعو للشك ف نزاهة
اYدارة أو كفاءتها )انظر :الفقرة أ.(٢٠

أ.٢

عند مناقشة اXقائق والظروف ذات العNقة بالنتائج التي توصل إليها ا;راجع مع اYدارة ,قد يحصل ا;راجع على معلومات أخرى
مNئمة لكي ينظر فيها أيضًا ,مثل:
•

فهم اYدارة ل®سباب اXقيقية أو ا;شتبه فيها wوجه القصور.

•

استثناءات الناشئة عن أوجه القصور التي قد تكون اYدارة حظتها ,على سبيل ا;ثال ,التحريفات التي لم يتم منعها من خNل
أدوات الرقابة ذات الصلة على تقنية ا;علومات.

•

مؤشر أولي على استجابة اYدارة للنتائج.
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اعتبارات خاصة با;نشآت اwصغر
أ.٣

ف حي أن ا;فاهيم التي تقوم عليها أنشطة الرقابة ف ا;نشآت اwصغر من ا;رجح أن تكون مشابهة للموجودة ف ا;نشآت اwكبر ,فإن
درجة الرسمية التي تعمل ف ظلها ستتفاوت .وباYضافة لذلك ,قد ™د ا;نشآت اwصغر أن أنواعًا معينة من أنشطة الرقابة ليست
ضرورية بسبب أدوات الرقابة التي تطبقها اYدارة .فعلى سبيل ا;ثالï ,كن أن يوفر تفرد اYدارة بسلطة منح ائتمان للعمNء واعتماد
.N
ا;شتريات ا;همة رقابة فّعالة على أرصدة اXسابات وا;عامNت ا;همةÜ ,ا يقلل أو يزيل اXاجة لتطبيق أنشطة رقابة أكثر تفصي ً

أ.٤

إضافًة إلى ذلك ,فإن عدد العاملي ف ا;نشآت اwصغر عادًة ما يكون أقل ´ا قد يحد من قابلية الفصل ف الواجبات .ومع ذلك ,فإن
ا;دير ا;الك ف ا;نشأة الصغيرة التي يديرها مالكها قد يكون قادرًا على ´ارسة إشراف أكثر فاعلية مقارنة با;نشآت اwكبر .و بد
من ا;وازنة بي هذا ا;ستوى اwعلى من اYشراف اYداري وارتفاع احتمال ™اوز اYدارة wدوات الرقابة.

أوجه القصور ا"همة ف الرقابة الداخلية )راجع :الفقرتي )٦ب((٨ ,
أ.٥

 ,Nوأيضًا على احتمالية
تعتمد أهمية القصور ,أو مجموعة أوجه القصور ,ف الرقابة الداخلية على ما إذا كان nريف ما قد حدث فع ً
وقوع nريف ما وحجم التحريف ا¢تمل .ولذلك ,فإن أوجه القصور ا;همة قد تكون موجودة ,حتى ولو لم يكن ا;راجع قد تعرف على
nريفات أثناء ا;راجعة.

أ.٦

من أمثلة اwمور التي ïكن للمراجع أخذها ف اXسبان عند nديد ما إذا كان قصور ما أو مجموعة من أوجه القصور ف الرقابة
الداخلية ُتشكل قصورًا مهمًا ما يلي:
•

احتمال أن تؤدي أوجه القصور إلى nريفات جوهرية ف القوائم ا;الية ف ا;ستقبل.

•

قابلية تعرض اwصل أو التزام ذي العNقة للفقدان أو الغش.

•

التحديد غير ا;وضوعي وا;عقد للمبالغ ا;قدرة ,مثل التقديرات ا¢اسبية للقيمة العادلة.

•

مبالغ القوائم ا;الية ا;عرضة wوجه القصور.

•

حجم اwنشطة التي حدثت أو التي ïكن أن nدث ف رصيد اXساب أو فئة ا;عامNت ا;عرضة للقصور أو أوجه القصور.

•

اwهمية التي Æثلها أدوات الرقابة òلية التقرير ا;الي ,على سبيل ا;ثال:
o

أدوات الرقابة للمتابعة العامة )مثل إشراف اYدارة(.

o

أدوات الرقابة ;نع الغش واكتشاف حدوثه.

o

أدوات الرقابة على اختيار السياسات ا¢اسبية ا;همة وتطبيقها.

o

أدوات الرقابة على ا;عامNت ا;همة مع اwطراف ذات العNقة.

o
o

أ.٧

أدوات الرقابة على ا;عامNت ا;همة خارج مسار العمل الطبيعي.
أدوات الرقابة على آلية التقرير ا;الي لنهاية الفترة )مثل أدوات الرقابة على قيود اليومية غير ا;تكررة(.

•

سبب استثناءات التي ت اكتشافها ومدى تكرارها ,النا™ة عن أوجه القصور ف أدوات الرقابة.

•

تفاعل القصور مع أوجه القصور اwخرى ف الرقابة الداخلية.

تشمل ا;ؤشرات الدالة على وجود أوجه قصور مهمة ف الرقابة الداخلية ,على سبيل ا;ثال ,ما يلي:
•

اwدلة على وجود جوانب غير فعالة ف بيئة الرقابة ,مثل:
o

ا;ؤشرات على أن ا;عامNت ا;همة التي ل∞دارة مصلحة مالية فيها  يتم التحقق منها بعمق وبالشكل ا;ناسب من قبل
ا;كلفي باXوكمة.
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o

nديد غش من جانب اYدارة ,سواًء كان جوهريًا أم  ,لم يتم منعه من خNل الرقابة الداخلية للمنشأة.

o

فشل اYدارة ف اتخاذ تصرف تصحيحي مناسب wوجه القصور ا;همة التي ت اYبNغ عنها من قبل.

•

عدم وجود آلية لتقييم اàاطر داخل ا;نشأة رغم أنه من ا;توقع عادًة وجود مثل هذا اòلية.

•

اwدلة على عدم فاعلية آلية ا;نشأة لتقييم اàاطر ,مثل فشل اYدارة ف التعرف على خطر nريف جوهري يتوقع ا;راجع أن
تكون آلية ا;نشأة لتقييم اàاطر قد َتعرفت عليه.

•

اwدلة على عدم فاعلية استجابة للمخاطر ا;همة التي ت التعّرف عليها )على سبيل ا;ثال ,عدم وجود أدوات رقابة على مثل
هذا ا±طر(.

•

التحريفات التي تكتشفها إجراءات ا;راجع ,والتي لم يتم منعها ,أو اكتشافها وتصحيحها ,من خNل الرقابة الداخلية للمنشأة.

•

إعادة عرض القوائم ا;الية التي صدرت من قبل لتعكس تصحيح لتحريف جوهري بسبب غش أو خطأ.

•

اwدلة على عدم قدرة ا;نشأة على اYشراف على إعداد القوائم ا;الية.

أ.٨

قد ُتصمم أدوات الرقابة لتعمل منفردة أو مجتمعة ;نع ,أو اكتشاف وتصحيح ,التحريفات بفاعلية ٥.فعلى سبيل ا;ثال ,قد تتألف أدوات
الرقابة على اXسابات مستحقة التحصيل من أدوات رقابة آلية ويدوية مصممة لتعمل معًا على منع ,أو اكتشاف وتصحيح ,التحريفات
ف رصيد اXساب .وقد  يكون القصور ف الرقابة الداخلية ف حد ذاته مهمًا Üا يكفي ليشكل قصورًا كبيرًا .ومع ذلك ,فإن وجود
مجموعة من أوجه القصور التي تؤثر على رصيد حساب أو إفصاح معي ,أو إقرار ذي صلة معي ,أو مكون معي من مكونات الرقابة
الداخلية ,قد يزيد من مخاطر التحريف إلى درجة ينشأ عنها قصور مهم.

أ.٩

قد تضع اwنظمة أو اللوائح ف بعض الدول )وبخاصة ;راجعة ا;نشآت ا;درجة( متطلبًا يلزم ا;راجع بإبNغ ا;كلفي باXوكمة أو
أطراف أخرى ذات صلة )مثل السلطات التنظيمية( عن نوع واحد محدد أو أكثر من أوجه القصور ف الرقابة الداخلية التي تعرف
عليها ا;راجع أثناء ا;راجعة .وعندما تضع اwنظمة أو اللوائح مصطلحات وتعريفات محددة لهذه اwنواع من أوجه القصور ,وتتطلب أن
يستخدم ا;راجع هذه ا;صطلحات والتعريفات لغرض اYبNغ ,فيجب على ا;راجع استخدام هذه ا;صطلحات والتعريفات عند القيام
باYبNغ وفقًا ;تطلب نظامي أو تنظيمي.

أ .١٠عندما تضع دولة مصطلحات محددة wنواع القصور ف الرقابة الداخلية التي يجب اYبNغ بها ,دون أن تضع تعريفات لهذه
ا;صطلحات ,فقد يكون من الضروري للمراجع أن يستخدم حكمه لتحديد اwمور التي سيتم اYبNغ بها Üوجب ا;تطلب النظامي أو
التنظيمي .وف سبيل القيام بذلك ,قد يرى ا;راجع أنه من ا;ناسب أن يأخذ ف حسبانه ا;تطلبات واYرشادات الواردة ف هذا ا;عيار.
فعلى سبيل ا;ثال ,إذا كان الغرض من ا;تطلب النظامي أو التنظيمي لفت انتباه ا;كلفي باXوكمة إلى أمور معينة تخص الرقابة
الداخلية ينبغي أن يكونوا على دراية بها ,فقد يكون من ا;ناسب اعتبار أن هذه اwمور تعادل بشكل عام أوجه القصور ا;همة التي يتطلب
هذا ا;عيار أن يتم إبNغ ا;كلفي باXوكمة بها.
أ .١١تظل متطلبات هذا ا;عيار منطبقة بغض النظر عن أن اwنظمة أو اللوائح قد تتطلب من ا;راجع استخدام مصطلحات أو تعريفات
معينة.

٥

معيار ا'راجعة ) ,(٣١٥الفقرة أ٧٤
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اDب5غ عن أوجه القصور ف الرقابة الداخلية
اYبNغ عن أوجه القصور ا;همة ف الرقابة الداخلية للمكلفي باXوكمة )راجع :الفقرة (٩
أ.١٢

يعكس إبNغ ا;كلفي باXوكمة كتابًة بأوجه القصور ا;همة أهمية هذه اwمور ,ويساعد ا;كلفي باXوكمة ف الوفاء Üسؤولياتهم
اYشرافية .ويحدد معيار ا;راجعة ) (٢٦٠اعتبارات ذات صلة فيما يتعلق باتصال با;كلفي باXوكمة عندما يكونون مشاركي جميعًا ف
إدارة ا;نشأة٦.

N
أ .١٣عند nديد الوقت الذي يتم فيه إصدار البNغ ا;كتوب ,قد يأخذ ا;راجع ف اXسبان ما إذا كان استNم هذا البNغ سيكون عام ً
مهمًا ّïكن ا;كلفي باXوكمة من أداء مسؤولياتهم اYشرافية .وإضافة إلى ذلك ,فقد يحتاج ا;كلفون باXوكمة ف ا;نشآت ا;درجة ف
دول معينة أن يحصلوا على البNغ ا;كتوب من ا;راجع قبل تاريخ اعتماد القوائم ا;الية wجل الوفاء Üسؤوليات محددة فيما يتعلق
بالرقابة الداخلية أو للوفاء بأغراض تنظيمية أو أغراض أخرى .وبالنسبة للمنشآت اwخرى ,قد يصدر ا;راجع البNغ ا;كتوب ف تاريخ
حق .وبالرغم من ذلك ,ففي اXالة اwخيرة ,وبسبب أن البNغ ا;كتوب من ا;راجع بأوجه القصور ا;همة يشكل جزءًا من ملف ا;راجعة
النهائي ,فإن البNغ ا;كتوب يخضع للمتطلب اwساسي ٧للمراجع باستكمال جمع ملف ا;راجعة النهائي ف الوقت ا;ناسب .وينص معيار
ا;راجعة ) (٢٣٠على أن اXد الزمني ا;ناسب الذي يلزم فيه استكمال جمع ملف ا;راجعة النهائي هو عادًة  ٦٠يومًا بحد أقصى من
تاريخ تقرير ا;راجع٨.
أ.١٤

بغض النظر عن توقيت البNغ ا;كتوب بأوجه القصور ا;همة ,فقد يقوم ا;راجع ف بادئ اwمر باYبNغ عن أوجه القصور ا;همة شفاهًة
إلى اYدارة ,وعندما يكون ذلك مناسبًا ,إلى ا;كلفي باXوكمة ;ساعدتهم ف اتخاذ التصرف التصحيحي ف الوقت ا;ناسب للحد من
مخاطر التحريف اãوهري .ومع ذلك ,فإن القيام بهذا اYبNغ الشفهي  يعفي ا;راجع من مسؤولية اYبNغ عن أوجه القصور ا;همة
كتابًة ,وفقًا ;ا يتطلبه هذا ا;عيار.

أ.١٥

ُيعد مستوى التفصيل الذي سيتم به اYبNغ عن أوجه القصور ا;همة أمرًا خاضعًا للحكم ا;هني للمراجع ف ظل الظروف القائمة.
وتشمل العوامل التي ïكن للمراجع أن يأخذها ف اXسبان عند nديد مستوى التفصيل ا;ناسب ل∞بNغ ,على سبيل ا;ثال ,ما يلي:

أ.١٦

٦
٧
٨

•

طبيعة ا;نشأة .فعلى سبيل ا;ثال ,قد يختلف اYبNغ ا;طلوب للمنشآت التي تخضع للمساءلة العامة عن اYبNغ ا;طلوب ;نشأة
ليست من تلك ا;نشآت.

•

N
حجم ا;نشأة ومدى تعّقدها .فعلى سبيل ا;ثال ,قد يختلف اYبNغ ا;طلوب ;نشأة معقدة عن اYبNغ ا;طلوب ;نشأة تدير عم ً
يسيرًا.

•

طبيعة أوجه القصور ا;همة التي تعرف عليها ا;راجع.

•

بنية حوكمة ا;نشأة .فعلى سبيل ا;ثال ,قد تكون هناك حاجة ;زيد من التفاصيل إذا كان ا;كلفون باXوكمة من بينهم أعضاء
ليست لديهم خبرة كبيرة ف صناعة ا;نشأة أو ف ا∑ات ا;تأثرة.

•

ا;تطلبات النظامية أو التنظيمية فيما يتعلق باYبNغ عن أنواع معينة من أوجه القصور ف الرقابة الداخلية.

قد تكون اYدارة وا;كلفون باXوكمة مدركي بالفعل wوجه القصور ا;همة التي حددها ا;راجع أثناء ا;راجعة ,ورÜا اختاروا عدم
تصحيحها بسبب التكلفة أو عتبارات أخرى .وتقع مسؤولية تقوي تكاليف ومنافع تطبيق التصرف التصحيحي على اYدارة وا;كلفي
باXوكمة .وبناًء عليه ,ينطبق ا;تطلب الوارد ف الفقرة  ٩بغض النظر عن التكلفة أو اعتبارات اwخرى التي ïكن أن ترى اYدارة
وا;كلفون باXوكمة أنها ذات صلة عند nديد ما إذا كان سيتم تصحيح هذه اwوجه من القصور.

معيار ا'راجعة ) ,(٢٦٠الفقرة ١٣
معيار ا'راجعة )" (٢٣٠توثيق أعمال ا'راجعة" ,الفقرة ١٤
معيار ا'راجعة ) ,(٢٣٠الفقرة أ٢١
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أ .١٧إن حقيقة قيام ا;راجع باYبNغ عن قصور مهم إلى ا;كلفي باXوكمة واYدارة ف مراجعة سابقة  تلغي اXاجة إلى قيام ا;راجع
بإعادة اYبNغ إذا لم يكن قد ت اتخاذ تصرف تصحيحي .وف حالة استمرار قصور مهم سبق اYبNغ به ,فيمكن أن يكرر اYبNغ ف
السنة اXالية وصف القصور ا;ذكور ف اYبNغ السابق ,أو ïكن أن يشير فقط إلى اYبNغ السابق .وقد يسأل ا;راجع اYدارة أو
ا;كلفي باXوكمة ,حسب مقتضى اXال ,عن سبب عدم تصحيح وجه القصور ا;هم .وقد ïثل الفشل ف اتخاذ إجراء ,ف حد ذاته,
قصورًا مهمًا ف حال عدم وجود تفسير منطقي.
اعتبارات خاصة با;نشآت اwصغر
أ .١٨ف حالة مراجعة ا;نشآت اwصغرï ,كن أن يتصل ا;راجع با;كلفي باXوكمة بطريقة أقل تنظيمًا عنها ف حالة ا;نشآت اwكبر.
إبNغ اYدارة بأوجه القصور ف الرقابة الداخلية )راجع :الفقرة (١٠
أ .١٩عادًة ما يكون ا;ستوى اYداري ا;ناسب هو ا;ستوى الذي يتحمل ا;سؤولية ,وïتلك الصNحية ,لتقوي أوجه القصور ف الرقابة
الداخلية واتخاذ التصرف التصحيحي الضروري .ول∞بNغ عن أوجه القصور ا;همة ,فمن ا;رجح أن يكون ا;ستوى ا;ناسب هو ا;دير
التنفيذي أو ا;سؤول ا;الي )أو من ف حكمهما( رغم أنه يلزم أيضًا إبNغ هذه اwمور إلى ا;كلفي باXوكمة .وبالنسبة wوجه القصور
اwخرى ف الرقابة الداخلية ,قد يكون ا;ستوى ا;ناسب هو اYدارة التشغيلية التي لها عNقة مباشرة بصورة أكبر Üجات الرقابة
ا;تأثرة بالقصور والتي لديها السلطة تخاذ التصرف التصحيحي ا;ناسب.
إبNغ اYدارة بأوجه القصور ا;همة ف الرقابة الداخلية )راجع :الفقرة ) ١٠أ((
أ .٢٠قد تدعو بعض أوجه القصور ا;همة التي يتم nديدها ف الرقابة الداخلية إلى الشك ف نزاهة اYدارة أو كفاءتها .فعلى سبيل ا;ثال,
قد تظهر أدلة على الغش أو عدم التزام ا;تعمد باwنظمة واللوائح من جانب اYدارة ,أو قد تبدي اYدارة عدم قدرة على اYشراف على
إعداد قوائم مالية كافية ´ا قد يثير الشك ف كفاءة اYدارة .وبناًء عليه ,قد يكون من غير ا;ناسب إبNغ أوجه القصور هذه ل∞دارة
مباشرًة.
أ.٢١

يحدد معيار ا;راجعة )) (٢٥٠اُ;عﱠدل( متطلبات ويقدم إرشادات بشأن التقرير عن عدم التزام باwنظمة واللوائح ,ا¢دد حدوثه أو
ا;شتبه ف حدوثهÜ ,ا ف ذلك عندما يكون ا;كلفون باXوكمة متورطي بأنفسهم ف حالة عدم التزام ٩.ويحدد معيار ا;راجعة )(٢٤٠
متطلبات ويقدم إرشادات فيما يتعلق بإبNغ ا;كلفي باXوكمة عندما يحدد ا;راجع حدوث ,أو يشتبه ف حدوث غش تتورط فيه
اYدارة١٠.

إبNغ اYدارة بأوجه القصور اwخرى ف الرقابة الداخلية )راجع :الفقرة ) ١٠ب((
أ .٢٢قد يتعرف ا;راجع أثناء ا;راجعة على أوجه قصور أخرى ف الرقابة الداخلية ,ليست من أوجه القصور ا;همة لكن قد تكون لها أهمية
كافية ãعلها جديرة باهتمام اYدارة .وُيعد nديد أوجه القصور اwخرى ف الرقابة الداخلية اãديرة باهتمام اYدارة أمرًا خاضعًا
للحكم ا;هني ف ظل الظروف القائمة ,مع اwخذ ف اXسبان احتمال وجود nريفات قد تنشأ ف القوائم ا;الية نتيجة لهذه اwوجه من
القصور ,واXجم ا¢تمل لهذه التحريفات.
أ .٢٣إن اYبNغ عن أوجه القصور اwخرى ف الرقابة الداخلية ,التي لها أهمية كافية ãعلها جديرة باهتمام اYدارة  ,يلزم أن يكون كتابًة,
بل قد يتم شفاهًة .وعندما يناقش ا;راجع اXقائق والظروف لNستنتاجات التي توصل إليها مع اYدارة ,فإنه قد ينظر ف إبNغ اYدارة
شفاهًة بأوجه القصور اwخرى أثناء هذه ا;ناقشات .وبناًء عليه  ,تكون هناك حاجة Yجراء اتصال رسمي فيما بعد.
أ .٢٤إذا قام ا;راجع بإبNغ اYدارة ف فترة سابقة بأوجه قصور ف الرقابة الداخلية ليست من أوجه القصور ا;همة ,واختارت اYدارة عدم
تصحيحها بسبب التكلفة أو wسباب أخرى ,ف Nيلزم ا;راجع إعادة اYبNغ بها ف الفترة اXالية .و ُيطلب أيضًا من ا;راجع تكرار
ا;علومات ا±اصة بأوجه القصور هذه ,إذا كان قد ت إبNغ اYدارة بها سابقًا من قبل أطراف أخرى ,مثل ا;راجعي الداخليي أو
السلطات التنظيمية .ومع ذلك ,فقد يكون من ا;ناسب أن يقوم ا;راجع بإعادة اYبNغ بأوجه القصور اwخرى هذه ,إذا كان هناك تغيير
٩
١٠

معيار ا'راجعة )) (٢٥٠ا'عدل( "مراعاة اjنظمة واللوائح عند مراجعة القوائم ا'الية" ,الفقرات ٢٩-٢٣
معيار ا'راجعة )" (٢٤٠مسؤوليات ا'راجع ذات العBقة بالغش عند مراجعة القوائم ا'الية" ,الفقرة ٤٢
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ف اYدارة ,أو إذا êت إلى علم ا;راجع معلومات جديدة ُتغّير الفهم السابق للمراجع واYدارة فيما يتعلق بأوجه القصور .وبالرغم من
ذلك ,فإن عدم قيام اYدارة بتصحيح أوجه القصور اwخرى ف الرقابة الداخلية التي ت اYبNغ عنها سابقًا قد يصبح قصورًا مهمًا
يتطلب اYبNغ عنه للمكلفي باXوكمة .ويعتمد nديد ما إذا كان اwمر كذلك على اXكم ا;هني للمراجع ف ظل الظروف القائمة.
أ.٢٥

ف بعض الظروف ,قد يرغب ا;كلفون باXوكمة ف إطNعهم على تفاصيل أوجه القصور اwخرى ف الرقابة الداخلية التي أبلغ ا;راجع
اYدارة بها ,أو ف إعNمهم بإيجاز بطبيعة أوجه القصور اwخرى .وف ظروف أخرى ,قد يرى ا;راجع أنه من ا;ناسب إعNم ا;كلفي
باXوكمة بأنه قد ت إبNغ اYدارة بأوجه قصور أخرى .وف أي من اXالتيï ,كن للمراجع إبNغ ا;كلفي باXوكمة شفاهًة أو كتابًة
بحسب ما يراه مناسبًا.

أ .٢٦يحدد معيار ا;راجعة ) (٢٦٠اعتبارات ذات صلة فيما يتعلق باتصال با;كلفي باXوكمة عندما يكونون مشاركي جميعًا ف إدارة
ا;نشأة١١.
اعتبارات خاصة Üنشآت القطاع العام )راجع :الفقرتي (١٠ ,٩
أ.٢٧

قد يتحمل ا;راجعون ف القطاع العام مسؤوليات إضافية تقضي باYبNغ عن أوجه القصور ف الرقابة الداخلية التي تعرف عليها
ا;راجع أثناء ا;راجعة ,وذلك بطرق ,ومستوى من التفصيل ,وإلى أطراف لم يتم التطرق لها ف هذا ا;عيار .فعلى سبيل ا;ثال ,قد يلزم
اYبNغ عن أوجه القصور ا;همة إلى سلطة إصدار اwنظمة أو إلى هيئة حاكمة أخرى .وقد تفرض أيضًا اwنظمة أو اللوائح أو اwوامر
ا;لزمة اwخرى على ا;راجعي ف القطاع العام التقرير عن أوجه القصور ف الرقابة الداخلية ,بغض النظر عن أهمية التأثيرات
ا¢تملة لتلك اwوجه .وباYضافة إلى ذلك ,فقد تتطلب اwنظمة أن يقوم ا;راجعون ف القطاع العام بالتقرير عن أمور أكثر اتساعًا فيما
يتعلق بالرقابة الداخلية ,وليس فقط أوجه القصور ف الرقابة الداخلية التي يطلب هذا ا;عيار اYبNغ عنها ,على سبيل ا;ثال أدوات
الرقابة ا;تعلقة بامتثال ل®وامر النظامية أو اللوائح أو أحكام العقود أو اتفاقيات ا;نح.

محتوى البNغ ا;كتوب بأوجه القصور ا;همة ف الرقابة الداخلية )راجع :الفقرة (١١
أ.٢٨

عند شرح التأثيرات ا¢تملة wوجه القصور ا;همة  ,يلزم ا;راجع أن يحدد حجم تلك التأثيرات .وقد يتم وضع أوجه القصور ا;همة
ف مجموعات wغراض التقرير عندما يكون من ا;ناسب القيام بذلك .وقد يذكر ا;راجع أيضًا ف البNغ ا;كتوب اقتراحات بشأن
التصرف التصحيحي wوجه القصور ,واستجابات الفعلية أو ا;قترحة من اYدارة ,وبيانًا حول ما إذا كان ا;راجع قد اتخذ أم  أي
خطوات للتحقق ´ا إذا كانت استجابات اYدارة قد ت تنفيذها.

أ .٢٩قد يرى ا;راجع أنه من ا;ناسب تضمي ا;علومات التالية كسياق إضاف ل∞بNغ:

أ.٣٠

١١

•

إشارة إلى أنه لو كان ا;راجع قد طبق إجراءات أكثر عمقًا على الرقابة الداخلية ,لرÜا كان قد تعرف على ا;زيد من أوجه
القصور التي يلزم التقرير عنها ,أو توصل إلى أن بعض أوجه القصور ا;قرر عنها لم تكن ف اXقيقة بحاجة للتقرير عنها.

•

إشارة إلى أن هذا اYبNغ قد ت تقدïه ±دمة أهداف ا;كلفي باXوكمة ,وقد  يكون مناسبًا ±دمة أهداف أخرى.

قد تتطلب اwنظمة أو اللوائح من ا;راجع أو اYدارة تقدي نسخة من البNغ ا;كتوب ا;قدم من ا;راجع بشأن أوجه القصور ا;همة إلى
السلطات التنظيمية ا;عنية .وف هذه اXالة ,قد يحدد البNغ ا;كتوب تلك السلطات التنظيمية.

معيار ا'راجعة ) ,(٢٦٠الفقرة ١٣
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ا"عيار الدولي للمراجعة ) :(٣٠٠التخطيط "راجعة القوائم ا"الية

اعتمدت الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي معيار ا;راجعة ) ,(٣٠٠كما صدر من مجلس ا;عايير الدولية للمراجعة والتأكيد.

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٣٠٠
ا"عيار الدولي للمراجعة )(٣٠٠
التخطيط "راجعة القوائم ا"الية
)يسري هذا ا;عيار على أعمال مراجعة القوائم ا;الية ا;رتبط عليها اعتبارًا من  ٢٠١٧/١/١أو بعد ذلك التاريخ(
الفهرس
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ا;لحق :اعتبارات عند xديد اjستراتيجية العامة للمراجعة

ينبغي قراءة معيار ا;راجعة )" (٣٠٠التخطيط ;راجعة القوائم ا;الية" جنبًا إلى جنب مع معيار ا;راجعة )" (٢٠٠اeهداف العامة للمراجع
ا;ستقل والقيام با;راجعة وفقًا للمعايير الدولية للمراجعة ا;عتمدة ف ا;ملكة العربية السعودية.
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٢٠٦

التخطيط ;راجعة القوائم ا;الية

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٣٠٠
مقدمة
نطاق هذا ا"عيار
يتناول هذا ا;عيار الدولي للمراجعة مسؤولية ا;راجع عن التخطيط ;راجعة القوائم ا;الية .وقد Çت صياغة هذا ا;عيار ف سياق
حّددت بشكل منفصل اعتبارات إضافية فـي ارتباطات ا;راجعة التي تتم eول مرة.
عمليات ا;راجعة ا;تكررة .كما ُ

.١

دور التخطيط وتوقيته
يتضمن التخطيط للمراجعة xديد اjستراتيجية العامة لnرتباط ووضع خطة ا;راجعة .وُيفيد التخطيط الكاف مراجعة القوائم

.٢

ا;الية بعدة طرق ,من بينها ما يلي) :راجع :الفقرات أ–١أ(٣
•

مساعدة ا;راجع ف تخصيص اهتمام مناسب åوانب ا;راجعة ا;همة.

•

مساعدة ا;راجع ف xديد ا;شكnت اçتملة وحلها ف الوقت ا;ناسب.

•

مساعدة ا;راجع ف تنظيم ارتباط ا;راجعة وإدارته بصورة سليمة حتى يتم تنفيذه بفاعلية وكفاءة.

•

ا;ساعدة ف اختيار أعضاء لفريق اjرتباط يتمتعون êستويات مناسبة من القدرات والكفاءة لnستجابة للمخاطر ا;توقعة,
وف إسناد اeعمال لهم بصورة مناسبة.

•

تسهيل توجيه أعضاء فريق اjرتباط واpشراف عليهم وفحص عملهم.

•

ا;ساعدة ,حسب مقتضى اëال ,ف تنسيق اeعمال التي أíزها مراجعو مكونات اîموعة واïبراء.

تاريخ السريان
يسري هذا ا;عيار على أعمال مراجعة القوائم ا;الية ا;رتبط عليها اعتبارًا من  ٢٠١٧/١/١أو بعد ذلك التاريخ.

.٣
الهدف
.٤

هدف ا;راجع هو التخطيط للمراجعة من أجل تنفيذها بطريقة فّعالة.

ا"تطلبات
إشراك اDعضاء الرئيسي لفريق اXرتباط
.٥

يجب إشراك كل من الشريك ا;سؤول عن اjرتباط واeعضاء الرئيسيي اóخرين لفريق اjرتباط ف التخطيط للمراجعةê ,ا ف
ذلك التخطيط وا;شاركة ف ا;ناقشة بي أعضاء فريق اjرتباط) .راجع :الفقرة أ(٤

اDنشطة ا"بدئية ل[رتباط
.٦

يجب أن يقوم ا;راجع باeنشطة اóتية ف بداية ارتباط ا;راجعة اëالي:
)أ(

١
٢
٣

تنفيذ اpجراءات ا;طلوبة êوجب معيار ا;راجعة ) (٢٢٠فيما يتعلق باستمرار العnقة مع العميل وارتباط ا;راجعة

)ب(

تقوي اjلتزام با;تطلبات اeخnقية ذات الصلةê ,ا ف ذلك اjستقnل ,وفقًا ;عيار ا;راجعة

)ج(

تكوين فهم لشروط اjرتباط ,وفقًا ;تطلبات معيار ا;راجعة )) ٣.(٢١٠راجع :الفقرات أ–٥أ(٧

اçدد;١

)٢;(٢٢٠

معيار ا'راجعة )" (٢٢٠رقابة ا/ودة 'راجعة القوائم ا'الية" ,الفقرات ١٣-١٢
معيار ا'راجعة ) ,(٢٢٠الفقرات ١١-٩
معيار ا'راجعة )" (٢١٠ا=تفاق على شروط ارتباطات ا'راجعة" ,الفقرات ١٣-٩
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٢٠٧

التخطيط ;راجعة القوائم ا;الية

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٣٠٠
أنشطة التخطيط
.٧

يجب على ا;راجع أن يحدد استراتيجية عامة للمراجعةx ,دد نطاق وتوقيت واöاه ا;راجعة ,وُترشد ف وضع خطة ا;راجعة.

.٨

يجب على ا;راجع عند xديد اjستراتيجية العامة للمراجعة أن يقوم êا يلي:

.٩

)أ(

أن يقف على خصائص اjرتباط التي xدد نطاقه;

)ب(

أن يتحقق من أهداف اjرتباط ا;قرر عنها لتخطيط توقيت ا;راجعة وطبيعة اjتصاjت ا;طلوبة;

)ج(

أن يأخذ ف اëسبان العوامل التي ُتعد وفقًا للحكم ا;هني للمراجع مهمة ف توجيه جهود فريق اjرتباط;

)د(

أن يأخذ ف اëسبان نتائج اeنشطة ا;بدئية لnرتباط ,وعند اjقتضاء ,مدى مnءمة ا;عرفة ا;كتسبة من اjرتباطات اeخرى
التي قام الشريك ا;سؤول عن اjرتباط بتنفيذها للمنشأة;

)ه(

أن يتحقق من طبيعة ا;وارد ا;طلوبة لتنفيذ اjرتباط ,وتوقيتها ومداها) .راجع :الفقرات أ–٨أ(١١

يجب أن يضع ا;راجع خطة للمراجعة ,يجب أن تتضمن وصفًا ;ا يلي:
)٤.(٣١٥

)أ(

طبيعة وتوقيت ومدى إجراءات تقييم ا°اطر ا°طط لتنفيذها ,كما هو محدد êوجب معيار ا;راجعة

)ب(

طبيعة وتوقيت ومدى إجراءات ا;راجعة اpضافية ا°طط لتنفيذها على مستوى اpقرارات ,كما هو محدد êوجب معيار
ا;راجعة )٥.(٣٣٠

)ج(

إجراءات ا;راجعة اeخرى ا°طط لها وا;طلوب تنفيذها حتى يستوف اjرتباط معايير ا;راجعة) .راجع :الفقرات أ-١٢
أ(١٤

.١٠

يجب على ا;راجع xديث وتغيير اjستراتيجية العامة للمراجعة وخطة ا;راجعة ,عند اللزوم ,خnل سير ا;راجعة) .راجع :الفقرة
أ(١٥

.١١

يجب على ا;راجع أن يخطط لطبيعة وتوقيت ومدى التوجيه واpشراف على أعضاء فريق اjرتباط وفحص أعمالهم) .راجع :الفقرتي
أ ,١٦أ(١٧

التوثيق
.١٢

يجب على ا;راجع أن ُيضّمن ف توثيقه eعمال ا;راجعة ما

يلي٦:

)أ(

اjستراتيجية العامة للمراجعة;

)ب(

خطة ا;راجعة;

)ج(

أي تغييرات مهمة ت إدخالها على اjستراتيجية العامة للمراجعة أو خطة ا;راجعة خnل ارتباط ا;راجعة ,وأسباب مثل تلك
التغييرات) .راجع :الفقرات أ–١٨أ(٢١

اXعتبارات ا^ضافية ف ارتباطات ا"راجعة Dول مرة
.١٣

يجب على ا;راجع قبل البدء ف ا;راجعة التي تتم eول مرة ,أن يقوم باeنشطة التالية:
اçدد;٧

)أ(

تنفيذ اpجراءات ا;طلوبة êوجب معيار ا;راجعة ) (٢٢٠فيما يتعلق بقبول العnقة مع العميل وارتباط ا;راجعة

)ب(

التواصل مع ا;راجع السابق ,إذا كان هناك تغيير ف ا;راجعي ,التزامًا با;تطلبات اeخnقية ذات الصلة) .راجع :الفقرة
أ(٢٢
***

٤
٥
٦
٧

معيار ا'راجعة )G" (٣١٥ديد مخاطر التحريف ا/وهري وتقييمها من خUل فهم ا'نشأة وبيئتها"
معيار ا'راجعة )" (٣٣٠استجابات ا'راجع للمخاطر ا'قﱠيمة"
معيار ا'راجعة )" (٢٣٠توثيق أعمال ا'راجعة" ,الفقرات  ,١١-٨وأ٦
معيار ا'راجعة ) ,(٢٢٠الفقرتان  ١٢و١٣
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٢٠٨

التخطيط ;راجعة القوائم ا;الية

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٣٠٠
ا"واد التطبيقية وا"واد التفسيرية اDخرى
دور التخطيط وتوقيته )راجع :الفقرة (٢
أ.١

ستختلف طبيعة ومدى أنشطة التخطيط طبقًا ëجم ا;نشأة وتعقيدها ,والتجربة السابقة ل•عضاء الرئيسي ف فريق اjرتباط مع
ا;نشأة ,والتغيرات ف الظروف التي xدث أثناء ارتباط ا;راجعة.

أ.٢

 jيعد التخطيط مرحلة منفصلة ف ا;راجعة ,بل عملية مستمرة ومتكررة غالبًا ما تبدأ بعد وقت قصير من )أو بالتزامن مع( إíاز
ا;راجعة السابقة ,وتستمر حتى إíاز ارتباط ا;راجعة اëالي .ومع ذلك ,يتضمن التخطيط اeخذ ف اëسبان توقيت أنشطة معينة
وإجراءات ا;راجعة التي ينبغي إíازها قبل تنفيذ إجراءات ا;راجعة اpضافية .فعلى سبيل ا;ثال ,قبل أن يقوم ا;راجع بتحديد
مخاطر التحريف اåوهري وتقييمها ,يتضمن التخطيط اëاجة للنظر ف أمور مثل:

أ.٣

•

اpجراءات التحليلية التي سيتم تطبيقها باعتبارها إجراءات لتقييم ا°اطر.

•

اëصول على فهم عام ل®طار النظامي والتنظيمي ا;نطبق على ا;نشأة وكيفية التزام ا;نشأة بهذا اpطار.

•

xديد اeهمية النسبية.

•

إشراك اïبراء.

•

تنفيذ إجراءات أخرى لتقييم ا°اطر.

قد يقرر ا;راجع مناقشة عناصر التخطيط مع إدارة ا;نشأة لتسهيل القيام بارتباط ا;راجعة وإدارته )على سبيل ا;ثال ,لتنسيق بعض
إجراءات ا;راجعة ا°طط لها مع أعمال موظفي ا;نشأة( .وبالرغم من حدوث هذه ا;ناقشات ف غالب اeحيان ,فإن اjستراتيجية
العامة للمراجعة وخطة ا;راجعة تظnن من مسؤوليات ا;راجع .ويجب توخي اëذر عند مناقشة اeمور الواردة ف اjستراتيجية
العامة للمراجعة أو ف خطة ا;راجعة حتى  jيتم إضعاف فاعلية ا;راجعة .فعلى سبيل ا;ثال ,قد ُتضعف مناقشة طبيعة وتوقيت
إجراءات ا;راجعة التفصيلية مع اpدارة من فاعلية ا;راجعة بجعل إجراءات ا;راجعة قابلة للتنبؤ بها بشكل كبير.

إشراك اDعضاء الرئيسي لفريق اXرتباط )راجع :الفقرة (٥
أ.٤

إن إشراك الشريك ا;سؤول عن اjرتباط واeعضاء الرئيسيي اóخرين لفريق اjرتباط ف التخطيط للمراجعة يؤدي إلى اjستفادة
من خبراتهم وبصيرتهم¨ ,ا يعزز من فاعلية وكفاءة آلية التخطيط٨.

اDنشطة ا"بدئية ل[رتباط )راجع :الفقرة (٦
أ.٥

يساعد تنفيذ اeنشطة ا;بدئية لnرتباط اçددة ف الفقرة  ,٦ف بداية ارتباط ا;راجعة اëالي ,ا;راجع ف xديد وتقوي اeحداث
أو الظروف التي قد تؤثر بشكل سلبي على قدرة ا;راجع ف تخطيط وتنفيذ ارتباط ا;راجعة.

أ.٦

ّÆكن تنفيذ هذه اeنشطة ا;بدئية لnرتباط ا;راجع من التخطيط للقيام بارتباط مراجعة يتحقق فيه ما يلي ,على سبيل ا;ثال:

أ.٧

٨

•

احتفاظ ا;راجع باjستقnل الضروري والقدرة على تنفيذ اjرتباط.

•

عدم وجود قضايا تتعلق بنزاهة اpدارة قد تؤثر على رغبة ا;راجع ف اjستمرار ف اjرتباط.

•

عدم وجود سوء تفاهم مع العميل بشأن شروط اjرتباط.

ينظر ا;راجع ف استمرار عnقته بالعميل وا;تطلبات اeخnقية ذات الصلةê ,ا ف ذلك اjستقnل ,طوال مدة ارتباط ا;راجعة كلما
تغيرت ظروف ووقعت أحداث .ويعني تنفيذ اpجراءات ا;بدئية على كل من استمرار العnقة مع العميل وتقوي ا;تطلبات اeخnقية
ذات الصلة )êا فيها اjستقnل( ف بداية ارتباط ا;راجعة اëالي أنه يتم إíاز هذه اpجراءات قبل تنفيذ اeنشطة ا;همة اeخرى

يحدد معيار ا'راجعة ) ,(٣١٥ف الفقرة  ,١٠متطلبات ويقدم ارشادات بشأن مناقشة فريق ا=رتباط لقابلية تعرض ا'نشأة لتحريفات جوهرية ف القوائم ا'الية .كما
يقدم معيار ا'راجعة )" (٢٤٠مسؤوليات ا'راجع ذات العUقة بالغش عند مراجعة القوائم ا'الية" ,ف الفقرة  ,١٦إرشادات بشأن التركيز أثناء هذه ا'ناقشة على قابلية
احتواء القوائم ا'الية اxاصة با'نشاة على Gريف جوهري بسبب الغش.
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التخطيط ;راجعة القوائم ا;الية

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٣٠٠
jرتباط ا;راجعة اëالي .وبالنسبة jرتباطات ا;راجعة ا;ستمرة ,فغالبًا ما تتم مثل هذه اpجراءات ا;بدئية بعد وقت قصير من )أو
بالتزامن مع( إíاز ا;راجعة السابقة.
أنشطة التخطيط
اjستراتيجية العامة للمراجعة )راجع :الفقرتي (٨ ,٧
أ.٨

مع مراعاة إíاز ا;راجع pجراءات تقييم ا°اطر ,تساعد عملية xديد اjستراتيجية العامة للمراجعة ا;راجع ف xديد أمور مثل:
•

ا;وارد التي سيتم استخدامها ف كل مجال محدد من مجاjت ا;راجعة ,مثل اjستعانة بأعضاء الفريق الذين يتمتعون باïبرة
ا;ناسبة ف اîاjت ذات ا°اطر ا;رتفعة أو إشراك اïبراء ف اeمور ا;عقدة.

•

حجم ا;وارد التي سيتم تخصيصها لكل مجال محدد من مجاjت ا;راجعة ,مثل عدد أعضاء الفريق ا;عيني ;nحظة جرد
ا°زون ف ا;واقع ا;همة ,أو مدى فحص عمل ا;راجعي اóخرين ف حالة أعمال مراجعة اîموعات ,أو عدد ساعات
ا;راجعة التي سيتم تخصيصها للمجاjت ذات ا°اطر ا;رتفعة;

•

التوقيت الذي سيتم فيه استخدام هذه ا;وارد ,مثل ما إذا كانت سيتم استخدامها ف مرحلة مبدئية من ا;راجعة أو ف تواريخ
رئيسية فاصلة;

•

كيفية إدارة تلك ا;وارد وتوجيهها واpشراف عليها ,مثل الوقت الذي يتوقع فيه عقد اجتماعات اpحاطة با;علومات
واجتماعات استخnص ا;علومات مع الفريق ,وكيفية قيام الشريك ا;سؤول عن اjرتباط ومدير اjرتباط بعمليات الفحص
)على سبيل ا;ثال ,ف ا;وقع أو خارج ا;وقع( ,وفيما إذا كان سيتم القيام بفحوصات لرقابة جودة اjرتباط.

أ.٩

يتضمن ا;لحق أمثلة على اعتبارات xديد اjستراتيجية العامة للمراجعة.

أ.١٠

êجرد xديد اjستراتيجية العامة للمراجعة ,فإنه Æكن وضع خطة مراجعة تتناول مختلف اeمور ا;ذكورة ف اjستراتيجية العامة
للمراجعة ,مع اeخذ ف اëسبان اëاجة إلى xقيق أهداف ا;راجعة من خnل الكفاءة ف استخدام موارد ا;راجع .وليس بالضرورة
أن يكون xديد اjستراتيجية العامة للمراجعة ووضع خطة ا;راجعة التفصيلية عمليتي منفصلتي أو متتاليتي ,ولكنهما مرتبطتان
بشكل وثيق eن التغييرات ف إحداهما قد تستتبع تغييرات ف اeخرى.

اعتبارات خاصة با;نشآت اeصغر
أ.١١

عند مراجعة ا;نشآت الصغيرة ,فإن عملية ا;راجعة بالكامل Æكن أن يؤديها فريق ارتباط صغير جدًا .وتشتمل العديد من عمليات
مراجعة ا;نشآت الصغيرة على الشريك ا;سؤول عن اjرتباط )الذي قد يكون محاسب قانوني فرد( الذي يعمل مع عضو واحد ف
فريق اjرتباط )أو بدون أي أعضاء ف فريق اjرتباط( .ومع وجود فريق صغير ,يكون التنسيق واjتصال بي أعضاء الفريق أسهل.
و jيلزم أن يكون xديد اjستراتيجية العامة ;راجعة منشأة صغيرة ¨ارسة معقدة أو مستهلكة للوقت; ذلك أنها تختلف حسب
حجم ا;نشأة وتعّقد ا;راجعة وحجم فريق اjرتباط .فعلى سبيل ا;ثالÆ ,كن ;ذكرة مختصرة ت إعدادها عند إíاز ا;راجعة
السابقة ,بناًء على فحص أوراق العمل واeمور ا;همة ا;تعرف عليها ف ا;راجعة ا;نجزة للتو ,وت xديثها ف الفترة اëالية ,بناًء
على ا;ناقشات مع ا;دير ا;الك ,أن تكون êثابة استراتيجية ا;راجعة ا;وثقة jرتباط ا;راجعة اëالي إذا كانت تغطي اeمور ا;شار
إليها ف الفقرة .٨

خطة ا;راجعة )راجع :الفقرة (٩
أ.١٢

 nمن اjستراتيجية العامة للمراجعة ,من حيث أنها تتضمن طبيعة وتوقيت ومدى إجراءات ا;راجعة
تكون خطة ا;راجعة أكثر تفصي ً
التي سيقوم أعضاء فريق اjرتباط بتنفيذها .ويجري التخطيط لهذه اpجراءات خnل سير ا;راجعة ,حسب تطور خطة ا;راجعة
ا;وضوعة لnرتباط .فعلى سبيل ا;ثال ,يتم التخطيط pجراءات ا;راجع اïاصة بتقييم ا°اطر ف بداية عملية ا;راجعة .ومع ذلك,
فإن التخطيط لطبيعة وتوقيت ومدى كل إجراء محدد من إجراءات ا;راجعة اpضافية يعتمد على نتيجة إجراءات تقييم ا°اطر.
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وإضافة إلى ذلك ,فإن ا;راجع قد يبدأ ف تنفيذ إجراءات مراجعة إضافية لبعض فئات ا;عامnت وأرصدة اëسابات واpفصاحات
قبل التخطيط åميع إجراءات ا;راجعة اpضافية ا;تبقية.
أ.١٣

إن xديد وطبيعة وتوقيت ومدى اpجراءات ا°طط لها لتقييم ا°اطر ,وإجراءات ا;راجعة اpضافية ,من حيث عnقتها
باpفصاحات يعد مهمًا ,ف ضوء كل من ا;دى الواسع من ا;علومات ومستوى التفصيل الذي قد تشمله تلك اpفصاحات .وإضافة
إلى ذلك ,فقد xتوي بعض اpفصاحات على معلومات يتم اëصول عليها من خارج دفتر اeستاذ العام وا;ساعد ,قد تؤثر أيضًا
على ا°اطر ا;قّيمة وعلى طبيعة وتوقيت ومدى إجراءات ا;راجعة الnزمة ;واجهتها.

ف; ,عاåة
أ .١٤يساعد النظر ف اpفصاحات ف وقت مبكر من ا;راجعة ا;راجع ف إيnء اjهتمام ا;ناسب ,والتخطيط لتوفير وقت كا ٍ
اpفصاحات بنفس الطريقة التي تتبع مع فئات ا;عامnت واeحداث وأرصدة اëسابات .وقد تساعد ا;راعاة ا;بكرة ل©فصاحات
أيضًا ا;راجع ف xديد التأثيرات على مراجعة ما يلي:
•

اpفصاحات ا;همة اåديدة أو ا;نّقحة ا;طلوبة نتيجة التغيرات ف بيئة ا;نشأة أو وضعها ا;الي أو أنشطتها )على سبيل
ا;ثال ,حدوث تغيير ف التحديد ا;طلوب للقطاعات والتقرير عن معلومات قطاعية ناùة عن ùميع كبير ل¶عمال(;

•

اpفصاحات ا;همة اåديدة أو ا;نّقحة الناùة عن التغيرات ف إطار التقرير ا;الي ا;نطبق;

•

اëاجة إلى إشراك أحد خبراء ا;راجع للمساعدة ف إجراءات ا;راجعة ذات العnقة بإفصاحات معينة )على سبيل ا;ثال,
اpفصاحات ذات العnقة بالتزامات معاشات التقاعد أو منافع التقاعد اeخرى(;

•

اeمور ذات العnقة باpفصاحات التي قد يرغب ا;راجع ف مناقشتها مع ا;كلفي

باëوكمة٩.

التغييرات ف قرارات التخطيط خnل سير ا;راجعة )راجع :الفقرة (١٠
أ.١٥

نتيجًة ل¶حداث غير ا;توقعة ,أو التغيرات ف الظروف ,أو أدلة ا;راجعة التي ت اëصول عليها من نتائج إجراءات ا;راجعة ,قد
يحتاج ا;راجع إلى تعديل اjستراتيجية العامة للمراجعة وخطة ا;راجعة ,ومن ثّم تعديل ما ترتب عليهما من إجراءات مراجعة إضافية
مخطط لها من حيث طبيعتها وتوقيتها ومداها ,بناًء على تعديل النظر ف ا°اطر ا;قﱠيمة .وقد يكون هذا هو اëال ,عندما ينمو
إلى علم ا;راجع معلومات تختلف بشكل جوهري عن ا;علومات التي كانت متاحة له عندما خطط pجراءات ا;راجعة .فعلى سبيل
ا;ثالØ ,كن أن تتعارض أدلة ا;راجعة التي ت اëصول عليها أثناء تنفيذ اpجراءات اeساس مع أدلة ا;راجعة التي ت اëصول
عليها من خnل اختبارات أدوات الرقابة.

التوجيه واpشراف وفحص عمل أعضاء فريق اjرتباط )راجع :الفقرة (١١
أ.١٦

٩

تختلف طبيعة وتوقيت ومدى التوجيه ا;قدم eعضاء فريق اjرتباط واpشراف عليهم وفحص أعمالهم بناًء على عوامل كثيرة ,من
بينها ما يلي:
•

حجم ا;نشأة ومدى تعّقدها.

•

مجال ا;راجعة.

•

مخاطر التحريف اåوهري ا;قّيمة )على سبيل ا;ثال ,تتطلب عادًة الزيادة ف خطر التحريف اåوهري ا;قّيم eحد مجاjت
ا;راجعة زيادة مقابلة ف مدى وتوقيت التوجيه ا;قدم eعضاء فريق اjرتباط واpشراف عليهم وفحص أعمالهم بشكل أكثر
.(n
تفصي ً

•

قدرات وكفاءات كل عضو من أعضاء الفريق الذين ينفذون أعمال ا;راجعة.

معيار ا;راجعة )" (٢٦٠اjتصال با;كلفي باëوكمة" ,الفقرة أ١٣
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ويحتوي معيار ا;راجعة ) (٢٢٠على إرشادات إضافية تتعلق بتوجيه أعمال ا;راجعة واpشراف عليها

وفحصها١٠ .

اعتبارات خاصة با;نشآت اeصغر
أ.١٧

إذا ت إجراء ا;راجعة بالكامل من قبل الشريك ا;سؤول عن اjرتباط ,ف nتنشأ ا;سائل ا;تعلقة بتوجيه أعضاء فريق اjرتباط
واpشراف عليهم وفحص أعمالهم .وف مثل هذه اëاjت ,يكون الشريك ا;سؤول عن اjرتباط ,الذي تولى شخصيًا العمل من جميع
جوانبه ,على علم بجميع القضايا اåوهرية .وÆكن أن ّÆثل تكوين وجهة نظر موضوعية بشأن مناسبة اeحكام ا;تخذة خnل سير
ا;راجعة مشكnت عملية عندما يؤدي نفس الفرد أعمال ا;راجعة بالكامل .وف حالة انطواء ا;راجعة على قضايا معقدة أو غير
مألوفة بشكل خاص ,وتنفيذ ا;راجعة من قبل محاسب قانوني فرد ,فقد يكون من ا;ستحسن التشاور مع مراجعي آخرين يتمتعون
بخبرات مناسبة أو التشاور مع الهيئة ا;هنية التي يتبعها

ا;راجع(*) .

التوثيق )راجع :الفقرة (١٢
أ.١٨

توثيق اjستراتيجية العامة للمراجعة هو تسجيل للقرارات الرئيسية التي ُتعد ضرورية للتخطيط السليم للمراجعة وإبnغ فريق
اjرتباط باeمور ا;همة .فعلى سبيل ا;ثال ,قد ُيلخص ا;راجع اjستراتيجية العامة للمراجعة ف شكل مذكرة xتوي على القرارات
الرئيسية ا;تعلقة بالنطاق العام للمراجعة وتوقيتها وتنفيذها.

أ.١٩

توثيق خطة ا;راجعة هو تسجيل إجراءات تقييم ا°اطر ا°طط لها من حيث طبيعتها وتوقيتها ومداها وإجراءات ا;راجعة اpضافية
اُ;نّفذة على مستوى اpقرارات استجابة للمخاطر اُ;قّيمة .وهو أيضًا êثابة تسجيل للتخطيط السليم pجراءات ا;راجعة التي Æكن
فحصها واعتمادها قبل تنفيذها .وقد يستخدم ا;راجع برامج مراجعة قياسية أو قوائم xقق من إíاز ا;راجعةُ ,معّدلة حسب
اëاجة لتعكس الظروف اïاصة باjرتباط.

سر تسجيل التغييرات ا;همة ف اjستراتيجية العامة للمراجعة وخطة ا;راجعة ,وما ينجم عن ذلك من تغييرات ف إجراءات
أ .٢٠يف ّ
ا;راجعة ا°طط لها من حيث طبيعتها وتوقيتها ومداها ,السبب ف حدوث التغييرات ا;همة ,واjستراتيجية العامة وخطة ا;راجعة
اللتي ت إقرارهما ف النهاية للقيام با;راجعة .ويعكس أيضًا اjستجابة ا;ناسبة للتغيرات ا;همة التي xدث أثناء ا;راجعة.

اعتبارات خاصة با;نشآت اeصغر
أ.٢١

وفقًا ;ا Çت مناقشته ف الفقرة أÆ ,١١كن أن ُتستخدم مذكرة مناسبة ومختصرة باعتبارها اjستراتيجية ا;وثقة ;راجعة إحدى
ا;نشآت اeصغر .وفيما يخص خطة ا;راجعةÆ ,كن استخدام برامج مراجعة قياسية أو قوائم xقق )انظر الفقرة أ (١٩مستندة
إلى افتراض وجود القليل من أنشطة الرقابة ا;nئمة ,كما هو مرجح أن يكون عليه اëال ف ا;نشآت اeصغر ,شريطة أن يتم
تصميمها êا يتناسب مع ظروف اjرتباطê ,ا ف ذلك تقييمات ا;راجع للمخاطر.

اXعتبارات ا^ضافية ف ارتباطات ا"راجعة Dول مرة )راجع :الفقرة (١٣
أ.٢٢

 jيختلف الغرض والهدف من التخطيط للمراجعة سواًء كانت ا;راجعة ارتباط مراجعة eول مرة أو متكررًا .ومع ذلك ,فبالنسبة
للمراجعة التي تتم eول مرة ,قد يحتاج ا;راجع إلى توسيع نطاق أنشطة التخطيط eنه  jتتوفر لديه عادًة التجربة السابقة مع
ا;نشأة التي تؤخذ ف اëسبان عند التخطيط لnرتباطات ا;تكررة .وف حالة ارتباط ا;راجعة الذي يتم eول مرة ,توجد أمور
إضافية ينبغي أن يأخذها ا;راجع ف اëسبان عند xديد اjستراتيجية العامة للمراجعة ووضع خطة ا;راجعة ,تتضمن ما يلي:
•

١٠

*

الترتيبات التي سيتم إجراؤها مع ا;راجع السابق ,على سبيل ا;ثال لفحص أوراق عمل ا;راجع السابق ,ما لم يكن ذلك
محظورًا êوجب اeنظمة أو اللوائح.

معيار ا'راجعة ) ,(٢٢٠الفقرات ١٧-١٥
تتمثل الهيئة ا'هنية للمراجع ف ا'ملكة العربية السعودية ,ف الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي.
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•

١١

أي قضايا رئيسية )êا ف ذلك ,تطبيق ا;بادئ اçاسبية أو معايير ا;راجعة والتقرير( Çت مناقشتها مع اpدارة بشأن
اختياره eول مرة كمراجع وإبnغ تلك اeمور للمكلفي باëوكمة وكيفية تأثير هذه اeمور على اjستراتيجية العامة للمراجعة
وخطة ا;راجعة.

•

إجراءات ا;راجعة الضرورية للحصول على ما يكفي من أدلة ا;راجعة ا;ناسبة فيما يتعلق باeرصدة

•

اpجراءات اeخرى التي يتطلبها نظام رقابة اåودة ف مكتب ا;راجعة jرتباطات ا;راجعة التي تتم eول مرة )على سبيل
ا;ثال ,قد يتطلب نظام رقابة اåودة ف مكتب ا;راجعة إشراك شريك آخر أو أحد كبار ا;وظفي لفحص اjستراتيجية
العامة للمراجعة قبل البدء ف إجراءات ا;راجعة ا;همة أو لفحص التقارير قبل صدورها(.

اjفتتاحية١١.

معيار ا'راجعة )" (٥١٠ارتباطات ا'راجعة Éول مرة  -اÉرصدة ا=فتتاحية"
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ا"لحق
)راجع :الفقرات  ٨ ,٧وأ-٨أ(١١
اعتبارات عند lديد اXستراتيجية العامة للمراجعة
يقدم هذا ا;لحق أمثلة على اeمور التي Øكن للمراجع أخذها ف اëسبان عند xديد اjستراتيجية العامة للمراجعة .وسيؤثر العديد من تلك
اeمور أيضًا على خطة ا;راجع التفصيلية للمراجعة .وتغطي اeمثلة ا;قدمة نطاقًا واسعًا من اeمور التي تنطبق على كثير من اjرتباطات.
ورغم أن بعض اeمور ا;شار إليها أدناه قد تكون مطلوبة êوجب معايير ا;راجعة اeخرى ,فإنها ليست جميعًا ذات صلة بكل ارتباط مراجعة
وليس بالضرورة أن تكون هذه القائمة قائمة كاملة.
خصائص اXرتباط
•

إطار التقرير ا;الي الذي ت ف ضوئه إعداد ا;علومات ا;الية التي سيتم مراجعتهاê ,ا ف ذلك اëاجة pجراء مطابقات مع إطار تقرير
مالي آخر.

•

متطلبات التقرير اïاصة بصناعة معينة ,مثل التقارير التي تفرضها السلطات ا;نظمة للصناعات.

•

التغطية ا;توقعة للمراجعةê ,ا ف ذلك عدد ومواقع مكونات اîموعة التي ستشملها ا;راجعة.

•

طبيعة عnقات السيطرة بي الشركة اeم ومكوناتها التي xدد كيفية التوحيد داخل اîموعة.

•

مدى مراجعة مكونات اîموعة من قبل ا;راجعي اóخرين.

•

طبيعة قطاعات اeعمال التي ستتم مراجعتهاê ,ا ف ذلك مدى اëاجة إلى ا;عرفة ا;تخصصة.

•

عملة التقرير التي سيتم استخدامهاê ,ا ف ذلك اëاجة إلى ترجمة العملة فيما يخص ا;علومات ا;الية التي خضعت للمراجعة.

•

اëاجة pجراء مراجعة قانونية لقوائم مالية منفردة باpضافة إلى إجراء مراجعة eغراض توحيد القوائم ا;الية.

•

ما إذا كانت ا;نشأة xتوي على وظيفة للمراجعة الداخلية ,وإذا كان اeمر كذلك ,ما إذا كان من ا;مكن استخدام أعمال تلك الوظيفة,
وف أي اîاjت وإلى أي مدى Øكن استخدامها ,أو ما إذا كان من ا;مكن اjستعانة با;راجعي الداخليي لتقدي مساعدة مباشرة
eغراض ا;راجعة.

•

استخدام ا;نشأة ;نشآت خدمية وكيف Øكن للمراجع اëصول على أدلة تتعلق بتصميم أو عمل أدوات الرقابة التي يقومون بتنفيذها.

•

اjستخدام ا;توقع eدلة ا;راجعة التي ت اëصول عليها ف عمليات ا;راجعة السابقة ,على سبيل ا;ثال ,أدلة ا;راجعة ذات العnقة
بإجراءات تقييم ا°اطر واختبارات أدوات الرقابة.

•

تأثير تقنية ا;علومات على إجراءات ا;راجعةê ,ا ف ذلك توفر البيانات واjستخدام ا;توقع eساليب ا;راجعة êساعدة اëاسب.

•

تنسيق نطاق التغطية والتوقيت ا;توقعي eعمال ا;راجعة مع أي عمليات فحص للمعلومات ا;الية اeولية والتأثير على مراجعة ا;علومات
التي ت اëصول عليها أثناء عمليات الفحص هذه.

•

توفر اjتصال êوظفي العميل واjطnع على بياناته.

أهداف التقرير وتوقيت ا"راجعة وطبيعة اXتصاXت
•

اåدول الزمني للمنشأة اïاص بالتقرير ,على سبيل ا;ثال ف ا;راحل اeولية والنهائية.
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٢١٤

التخطيط ;راجعة القوائم ا;الية

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٣٠٠
•

تنظيم اjجتماعات مع اpدارة وا;كلفي باëوكمة ;ناقشة طبيعة أعمال ا;راجعة وتوقيتها ومداها.

•

ا;ناقشة مع اpدارة وا;كلفي باëوكمة بشأن اeنواع والتوقيتات ا;توقعة للتقارير التي ستصدر والبnغات اeخرى ,ا;كتوبة والشفهية,
êا ف ذلك تقرير ا;راجع وخطابات اpدارة واjتصاjت مع ا;كلفي باëوكمة.

•

ا;ناقشة مع اpدارة بشأن اjتصاjت ا;توقعة بشأن وضع أعمال ا;راجعة طوال تنفيذ اjرتباط.

•

التواصل مع مراجعي مكونات اîموعة بشأن اeنواع والتوقيتات ا;توقعة للتقارير التي ستصدر واpبnغات اeخرى فيما يخص مراجعة
تلك ا;كونات.

•

الطبيعة والتوقيت ا;توقعي لnتصاjت بي أعضاء فريق اjرتباطê ,ا ف ذلك طبيعة وتوقيت اجتماعات الفريق وتوقيت فحص اeعمال
ا;نفذة.

•

ما إذا كانت هناك أي اتصاjت أخرى متوقعة مع أطراف ثالثةê ,ا ف ذلك أية مسؤوليات نظامية أو تعاقدية بالتقرير ناöة عن
ا;راجعة.

العوامل ا"همة واDنشطة ا"بدئية ل[رتباط وا"عرفة ا"كتسبة من ارتباطات أخرى
•

xديد اeهمية النسبية وفقًا ;عيار ا;راجعة ) ١(٣٢٠والقيام عند اjقتضاء êا يلي:
)٢.(٦٠٠

o

xديد اeهمية النسبية ;كونات اîموعة وإبnغ مراجعي تلك ا;كونات بها وفقًا ;عيار ا;راجعة

o

التحديد ا;بدئي للمكونات ا;همة ف اîموعة وفئات ا;عامnت وأرصدة اëسابات واpفصاحات اåوهرية.

•

التحديد ا;بدئي للمجاjت التي قد ترتفع فيها مخاطر التحريف اåوهري.

•

أثر خطر التحريف اåوهري ا;قّيم على مستوى القوائم ا;الية ككل ,على التوجيه واpشراف والفحص.

•

اeسلوب الذي يؤكد به ا;راجع eعضاء فريق اjرتباط على اëاجة إلى التحلي بعقلية متسائلة و¨ارسة نزعة الشك ا;هني عند جمع
أدلة ا;راجعة وتقوÆها.

•

نتائج عمليات ا;راجعة السابقة التي اشتملت على تقوي الفاعلية التشغيلية للرقابة الداخليةê ,ا ف ذلك طبيعة أوجه القصور ا;كتشفة
والتصرفات ا;تخذة ;واجهتها.

•

مناقشة اeمور التي قد تؤثر على ا;راجعة مع العاملي ف ا;كتب ا;سؤولي عن أداء خدمات أخرى للمنشأة.

•

اeدلة على التزام اpدارة بتصميم رقابة داخلية سليمة وتنفيذها وصونهاê ,ا ف ذلك اeدلة على التوثيق ا;ناسب لهذه الرقابة الداخلية.

•

التغييرات ف إطار التقرير ا;الي ا;نطبق ,مثل التغييرات ف ا;عايير اçاسبية ,التي قد تستلزم تقدي إفصاحات مهمة جديدة أو
منّقحة.

•

حجم ا;عامnت ,الذي قد يحدد ما إذا كان من اeكثر كفاءة للمراجع اjعتماد على الرقابة الداخلية.

•

اeهمية ا;علقة على الرقابة الداخلية ف ا;نشأة ككل للنجاح ف تشغيل اeعمال.

•

اóليات التي تستخدمها اpدارة لتحديد وإعداد اpفصاحات ا;طلوبة êوجب إطار التقرير ا;الي ا;نطبقê ,ا ف ذلك اpفصاحات التي
xتوي على معلومات ت اëصول عليها من خارج دفتري اeستاذ العام وا;ساعد.

١
٢

معيار ا'راجعة )" (٣٢٠اÉهمية النسبية عند تخطيط وتنفيذ ا'راجعة"
معيار ا'راجعة )" (٦٠٠اعتبارات خاصة  -عمليات مراجعة القوائم ا'الية للمجموعة )Öا ف ذلك عمل مراجعي مكونات اàموعة(" ,الفقرات  ٢٣-٢١و)٤٠ج(
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٢١٥

التخطيط ;راجعة القوائم ا;الية

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٣٠٠
•

التطورات ا;همة ف اeعمال والتي تؤثر على ا;نشأةê ,ا ف ذلك التغيرات ف تقنية ا;علومات وآليات اeعمال والتغيرات ف اpدارة
الرئيسية وعمليات اjستحواذ والدمج وتصفية اjستثمارات.

•

التطورات ا;همة ف الصناعة مثل التغيرات ف لوائح الصناعة ومتطلبات التقرير اåديدة.

•

التطورات ا;همة اeخرى ذات الصلة ,مثل التغيرات ف البيئة النظامية التي تؤثر على ا;نشأة.

طبيعة ا"وارد وتوقيتها ومداها
•

اختيار فريق اjرتباط )êا ف ذلك ,عند الضرورة ,فاحص رقابة جودة اjرتباط( وتوزيع أعمال ا;راجعة على أعضاء الفريقê ,ا ف
ذلك تخصيص أعضاء الفريق أصحاب اïبرات ا;ناسبة للمجاjت التي قد ترتفع فيها مخاطر التحريف اåوهري.

•

xديد موازنة اjرتباطê ,ا ف ذلك اeخذ ف اëسبان مقدار الوقت ا;ناسب الذي سيتم تخصيصه للمجاjت التي قد ترتفع فيها
مخاطر التحريف اåوهري.
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٢١٦

التخطيط ;راجعة القوائم ا;الية

ا"عيار الدولي للمراجعة )3 :(٣١٥ديد مخاطر التحريف ا;وهري وتقييمها من خDل فهم ا"نشأة وبيئتها
اعتمدت الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي معيار ا;راجعة ) ,(٣١٥كما صدر من مجلس ا;عايير الدولية للمراجعة والتأكيد.

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٣١٥

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٣١٥
3ديد مخاطر التحريف ا;وهري وتقييمها من خDل فهم ا"نشأة وبيئتها
)يسري هذا ا;عيار على أعمال مراجعة القوائم ا;الية ا;رتبط عليها اعتبارًا من  ٢٠١٧/١/١أو بعد ذلك التاريخ(
الفهرس

مقدمة

الف قر ة

نطاق هذا ا;عيار .................................................................................................................

١

تاريخ السريان ....................................................................................................................

٢

الهدف ...........................................................................................................................................

٣

التعريفات .......................................................................................................................................

٤

ا"تطلبات
إجراءات تقييم اlاطر واmنشطة ا;تعلقة بها .................................................................................

١٠–٥

الفهم ا;طلوب للمنشأة وبيئتهاp ,ا ف ذلك الرقابة الداخلية للمنشأة..........................................................

٢٤–١١

Lديد مخاطر التحريف اPوهري وتقييمها ....................................................................................

٣١–٢٥

التوثيق............................................................................................................................

٣٢

ا"واد التطبيقية وا"واد التفسيرية

اWخرى)*(

إجراءات تقييم اlاطر واmنشطة ا;تعلقة بها ..................................................................................

أ–١أ٢٤

الفهم ا;طلوب للمنشأة وبيئتهاp ,ا ف ذلك الرقابة الداخلية للمنشأة ..........................................................أ–٢٥أ١٢١
Lديد مخاطر التحريف اPوهري وتقييمها  ....................................................................................أ–١٢٢أ١٥٢
التوثيق ............................................................................................................................أ–١٥٣أ١٥٦
ا"لحق اWول :مكونات الرقابة الداخلية
ا"لحق الثاني :ا^ا_ت واWحداث التي قد تشير لوجود مخاطر التحريف ا;وهري
ينبغي قراءة معيار ا;راجعة )L" (٣١٥ديد مخاطر التحريف اPوهري وتقييمها من خTل فهم ا;نشأة وبيئتها" جنبًا إلى جنب مع معيار
ا;راجعة )" (٢٠٠اmهداف العامة للمراجع ا;ستقل والقيام با;راجعة وفقًا للمعايير الدولية للمراجعة ا;عتمدة ف ا;ملكة العربية السعودية".

)*(

تضمنت الفقرات التفسيرية وفقًا لقائمة ا6تويات  ١٥٦فقرة ,ف حي أخذ رقم أخر فقرة تفسيرية ف مت اHعيار الرقم  ,١٥٥ويرجع ذلك إلى وجود فقرتي تفسيريتي
بنفس الرقم )أ .(١٣٩وتفاديًا لهذا اVشكال ,ت ا[لتزام بالترقيم الوارد ف اHعيار الدولي سواء ف قائمة ا6تويات أو ف مت اHعيار ,كما ت ترقيم الفقرة التفسيرية
أ ١٣٩الثانية بـ أ١٣٩أ.
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٢١٨

Lديد مخاطر التحريف اPوهري
وتقييمها من خTل فهم ا;نشأة
وبيئتها

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٣١٥
مقدمة
نطاق هذا ا"عيار
.١

يتناول هذا ا;عيار الدولي للمراجعة مسؤولية ا;راجع عن Lديد مخاطر التحريف اPوهري وتقييمها ف القوائم ا;الية ,من خTل
فهم ا;نشأة وبيئتهاp ,ا ف ذلك الرقابة الداخلية للمنشأة.

تاريخ السريان
.٢

يسري هذا ا;عيار على أعمال مراجعة القوائم ا;الية ا;رتبط عليها اعتبارًا من  ٢٠١٧/١/١أو بعد ذلك التاريخ.

الهدف
.٣

هدف ا;راجع هو Lديد مخاطر التحريف اPوهري وتقييمها ,سواًء كانت بسبب غش أو خطأ ,على مستوى القوائم ا;الية ومستوى
اÖقرارات ,من خTل فهم ا;نشأة وبيئتهاp ,ا ف ذلك الرقابة الداخلية للمنشأة ,ومن ثم توفير أساس لتصميم وتنفيذ استجابات
lاطر التحريف اPوهري ا;قّيمة.

التعريفات
.٤

mغراض معايير ا;راجعة ,تكون للمصطلحات اîتية ا;عاني ا;بّينة قرين كل منها فيما يلي:
)أ(

اÖقرارات :إفادات تدلي بها اÖدارة ,سواًء أكانت صريحة أو غير صريحة ,وتكون ُمضﱠمنة ف القوائم ا;الية ,والتي يستخدمها
ا;راجع للوقوف على مختلف أنواع التحريفات اÅتملة التي òكن أن Lدث.

)ب(

خطر اmعمال :خطر نات عن حاàت أو أحداث أو ظروف أو تصرفات أو حاàت تقاعس مهمة òكن أن تؤثر سلبًا على قدرة
ا;نشأة على Lقيق أهدافها وتنفيذ استراتيجياتها ,أو خطر نات عن وضع أهداف واستراتيجيات غير مناسبة.

)ج(

الرقابة الداخلية :آلية يصممها ويطبقها ويصونها ا;كلفون باüوكمة واÖدارة وغيرهم من العاملي ,لتوفير تأكيد معقول عن
Lقيق أهداف ا;نشأة ,فيما يتعلق بإمكانية اàعتماد على التقرير ا;الي ,وكفاءة وفاعلية العمليات ,واàلتزام باmنظمة واللوائح
ا;نطبقة .ويشير مصطلح "أدوات الرقابة" إلى أي من جوانب مكون واحد أو أكثر من مكونات الرقابة الداخلية.

)د(

إجراءات تقييم اlاطر :إجراءات ا;راجعة ا;نفذة لفهم ا;نشأة وبيئتهاp ,ا ف ذلك الرقابة الداخلية للمنشأة ,لتحديد
مخاطر التحريف اPوهري وتقييمها ,سواًء أكانت بسبب غش أو خطأ ,على مستويي القوائم ا;الية واÖقرارات.

)ه(

ا§طر ا;هم :خطر ُمحدد وُمقﱠيم من مخاطر التحريف اPوهري ,يتطلب ,بحسب حكم ا;راجع ,مراعاة خاصة عند ا;راجعة.

ا"تطلبات
إجراءات تقييم اhاطر واWنشطة ا"تعلقة بها
.٥

يجب على ا;راجع تنفيذ إجراءات تقييم اlاطر لتوفير أساس لتحديد مخاطر التحريف اPوهري وتقييمها على مستوى القوائم
ا;الية ومستوى اÖقرارات .ومع ذلك  àتوفر إجراءات تقييم اlاطر ف حد ذاتها ما يكفي من أدلة ا;راجعة ا;ناسبة التي تشكل
أساسًا لرأي ا;راجعة) .راجع :الفقرات أ–١أ(٥

.٦

يجب أن تتضمن إجراءات تقييم اlاطر ما يلي:
)أ(

اàستفسار من اÖدارة واmفراد ا;عنيي ف وظيفة ا;راجعة الداخلية )ف حال وجودها( ومن اmفراد اîخرين داخل ا;نشأة
الذين بحسب حكم ا;راجع قد تكون لديهم معلومات من ا;رجح أن تساعد ف Lديد مخاطر التحريف اPوهري التي بسبب
الغش أو ا§طأ) .راجع :الفقرات أ–٦أ(١٣

)ب(

اÖجراءات التحليلية) .راجع :الفقرات أ–١٤أ(١٧

)ج(

ا;Tحظة والتقصي) .راجع :الفقرة أ(١٨
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Lديد مخاطر التحريف اPوهري
وتقييمها من خTل فهم ا;نشأة
وبيئتها

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٣١٥
.٧

يجب على ا;راجع أن ينظر فيما إذا كانت ا;علومات ,التي ت اôصول عليها عند قبوله للعميل أو قبوله باستمرار التعامل معه,
مTئمة لتحديد مخاطر التحريف اPوهري.

.٨

إذا كان الشريك ا;سؤول عن اîرتباط قد أدى ارتباطات أخرى للمنشأة ,فيجب عليه أن ينظر فيما إذا كانت ا;علومات التي ت
اôصول عليها مTئمة لتحديد مخاطر التحريف اPوهري.

.٩

عندما يعتزم ا;راجع استخدام ا;علومات التي ت اôصول عليها من §ربته السابقة مع ا;نشأة ومن إجراءات ا;راجعة ا;نفذة ف
عمليات مراجعة سابقة ,فيجب عليه أن يحدد ما إذا كانت هناك تغيرات قد حدثت منذ ا;راجعة السابقة ,قد تؤثر على مدى مTءمة
هذه ا;علومات للمراجعة اPارية) .راجع :الفقرتي أ ,١٩أ(٢٠

.١٠

يجب على الشريك ا;سؤول عن اîرتباط واmعضاء اäخرين الرئيسي ف فريق اîرتباط مناقشة قابلية احتواء القوائم ا;الية ا†اصة
با;نشأة على Lريف جوهري وتطبيق إطار التقرير ا;الي ا;نطبق على حقائق وظروف ا;نشأة .ويجب على الشريك ا;سؤول عن
اîرتباط Lديد اmمور التي سيتم إبTغها mعضاء فريق اîرتباط الذين لم يشاركوا ف ا;ناقشة) .راجع :الفقرات أ–٢١أ(٢٤

الفهم ا"طلوب للمنشأة وبيئتهاk ,ا ف ذلك الرقابة الداخلية للمنشأة

ا;نشأة وبيئتها
.١١

يجب على ا;راجع أن يتوصل إلى فهم ;ا يلي:
)أ(

عوامل الصناعة والعوامل التنظيمية وا†ارجية اmخرى ذات الصلةp ,ا ف ذلك إطار التقرير ا;الي ا;نطبق) .راجع :الفقرات
أ–٢٥أ(٣٠

)ب(

طبيعة ا;نشأةp ,ا ف ذلك:
)(١

عملياتها;

)(٢

هياكل ا;لكية واôوكمة بها;

)(٣

أنواع اîستثمارات التي تقوم بها ا;نشأة وتخطط للقيام بهاp ,ا ف ذلك اîستثمارات ف ا;نشآت ذات الغرض
ا†اص;

)(٤

الهيكل التنظيمي للمنشأة وطريقة ©ويلها,

وذلك لتمكي ا;راجع من فهم فئات ا;عامTت وأرصدة اôسابات واÖفصاحات ا;توقعة ف القوائم ا;الية) .راجع :الفقرات
أ–٣١أ(٣٥
)ج(

اختيار ا;نشأة للسياسات اèاسبية وتطبيقهاp ,ا ف ذلك أسباب التغيير فيها .ويجب أن ُيقّوم ا;راجع ما إذا كانت السياسات
اèاسبية للمنشأة مناسبة mعمالها ومتسقة مع إطار التقرير ا;الي ا;نطبق والسياسات اèاسبية ا;ستخدمة ف الصناعة
ذات الصلة) .راجع :الفقرة أ(٣٦

)د(

أهداف واستراتيجيات ا;نشأة ومخاطر اmعمال ذات الصلة التي قد تؤدي إلى ظهور مخاطر التحريف اPوهري) .راجع:
الفقرات أ–٣٧أ(٤٣

)ه(

قياس وفحص اmداء ا;الي للمنشأة) .راجع :الفقرات أ–٤٤أ(٤٩

الرقابة الداخلية للمنشأة
.١٢

يجب على ا;راجع أن يتوصل إلى فهم للرقابة الداخلية ذات الصلة با;راجعة .وعلى الرغم من أن معظم أدوات الرقابة ذات الصلة
با;راجعة تكون على اmرجح ذات عTقة بالتقرير ا;الي ,فإن أدوات الرقابة ذات العTقة بالتقرير ا;الي ليست جميعها ذات صلة
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با;راجعة .ويعود اmمر إلى اôكم ا;هني للمراجع ف Lديد ما إذا كانت أداة رقابة ماp ,فردها أو عند اقترانها مع غيرهاُ ,تعد ذات
صلة با;راجعة) .راجع :الفقرات أ–٥٠أ(٧٣
طبيعة أدوات الرقابة ذات الصلة ومدى فهمها
.١٣

عند التوصل إلى فهم mدوات الرقابة ذات الصلة با;راجعة ,يجب على ا;راجع أن ُيقّوم تصميم تلك اmدوات ويحدد ما إذا كان قد ت
تطبيقها ,وذلك عن طريق تطبيق إجراءات معينة باÖضافة إلى اîستفسار من موظفي ا;نشأة) .راجع :الفقرات أ–٧٤أ(٧٦

مكونات الرقابة الداخلية
بيئة الرقابة
.١٤

يجب على ا;راجع أن يتوصل إلى فهم لبيئة الرقابة .وف إطار التوصل إلى هذا الفهم ,يجب على ا;راجع أن ُيقّوم ما إذا:
)أ(

كانت اÖدارة قد قامتL ,ت إشراف ا;كلفي باôوكمة ,بنشر ثقافة قائمة على اmمانة والسلوك اmخTقي واôفاظ عليها;

)ب(

كانت مواطن القوة ف عناصر بيئة الرقابة توفر مجتمعة أساسًا مناسبًا ;كونات الرقابة الداخلية اmخرى ,وما إذا كانت تلك
ا;كونات اmخرى لم تضعفها أوجه القصور ف بيئة الرقابة) .راجع :الفقرتي أ ,٧٧أ(٨٧

آلية ا;نشأة لتقييم اlاطر
.١٥

يجب على ا;راجع أن يتوصل إلى فهم عّما إذا كانت لدى ا;نشأة آلية للقيام pا يلي:
)أ(

Lديد مخاطر اmعمال ذات الصلة بأهداف التقرير ا;الي;

)ب(

تقدير أهمية اlاطر;

)ج(

تقييم احتمالية حدوثها;

)د(

البت ف التصرفات التي سيتم اتخاذها ;واجهة تلك اlاطر) .راجع :الفقرة أ(٨٨

.١٦

إذا كانت ا;نشأة قد وضعت مثل هذه اäلية )ا;شار إليها فيما بعد بلفظ ”آلية ا;نشأة لتقييم اlاطر“( ,فيجب على ا;راجع أن
يتوصل إلى فهم لها وللنتائج ا;ترتبة عليها .وإذا حدد ا;راجع وجود مخاطر للتحريف اPوهري فشلت اÖدارة ف Lديدها ,فيجب
عليه أن ُيقّوم ما إذا كان هناك خطر كامن من نوع يتوقع ا;راجع أن آلية ا;نشأة لتقييم اlاطر كانت ستقوم بتحديده .وف حالة
وجود مثل هذا ا†طر ,فيجب على ا;راجع أن يتوصل إلى فهم لسبب إخفاق تلك اäلية ف Lديده ,وأن ُيقّوم ما إذا كانت اäلية
مناسبة لظروفها ,أو يحدد ما إذا كان هناك قصور مهم ف الرقابة الداخلية فيما يتعلق بآلية ا;نشأة لتقييم اlاطر.

.١٧

إذا لم تضع ا;نشأة مثل هذه اäلية ,أو كانت لديها آلية يتم اتباعها فقط عند وجود ا†طر ,فيجب على ا;راجع أن يناقش مع اÖدارة
ما إذا كان قد ت Lديد مخاطر اmعمال ذات الصلة بأهداف التقرير ا;الي ,وكيف ©ت مواجهتها .ويجب أن ُيقّوم ا;راجع ما إذا
كان عدم توثيق آلية تقييم اlاطر ُيَعد مقبوً îف ظل الظروف القائمة ,أو يقرر ما إذا كان ذلك êثل قصورًا مهمًا ف الرقابة
الداخلية) .راجع :الفقرة أ(٨٩

نظام ا;علوماتp ,ا ف ذلك آليات اmعمال ذات العTقة ,فيما يتصل بالتقرير ا;الي ,واîتصاîت
.١٨

يجب على ا;راجع أن يتوصل إلى فهم لنظام ا;علوماتp ,ا ف ذلك آليات اmعمال ذات العTقة ,فيما يتصل بالتقرير ا;اليp ,ا ف
ذلك ا±اîت اäتية) :راجع :الفقرات أ–٩٠أ ٩٢وأ‒٩٥أ(٩٦
)أ(

فئات ا;عامTت التي تتضمنها عمليات ا;نشأة ا;همة للقوائم ا;الية;

)ب(

اÖجراءات ف كل من نظم تقنية ا;علومات والنظم اليدوية ,التي يتم بها إنشاء ا;عامTت وتسجيلها ومعاPتها وتصحيحها
عند الضرورة ,ونقلها إلى دفتر اmستاذ العام والتقرير عنها ف القوائم ا;الية;
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)ج(

السجTت اÅاسبية ذات العTقة وا;علومات الداعمة واüسابات اÅددة ف القوائم ا;الية ا;ستخدمة Öنشاء ا;عامTت
وتسجيلها ومعاPتها والتقرير عنها; ويشمل ذلك تصحيح ا;علومات ا§اطئة وكيفية نقل ا;علومات إلى دفتر اmستاذ العام.
وهذه السجTت إما أن تكون يدوية أو ف شكل إلكتروني;

)د(

كيفية استيعاب نظام ا;علومات ل¥حداث والظروف ,بخTف ا;عامTت ,التي ُتعد مهمة للقوائم ا;الية;

)ه(

آلية التقرير ا;الي ا;ستخدمة ف إعداد القوائم ا;الية للمنشأةp ,ا ف ذلك التقديرات اÅاسبية ا;همة واÖفصاحات;

)و(

أدوات الرقابة اÅيطة بقيود اليوميةp ,ا ف ذلك قيود اليومية غير القياسية ا;ستخدمة لتسجيل التعديTت أو ا;عامTت
غير ا;تكررة وغير العادية) .راجع :الفقرتي أ ,٩٣أ(٩٤

ويجب أن يتضمن هذا الفهم لنظام ا;علومات ذي الصلة بالتقرير ا;الي اPوانب ا§اصة بذلك النظام ا;تعلقة با;علومات ا;فصح
عنها ف القوائم ا;الية ,التي يتم اüصول عليها من داخل دفتري اmستاذ العام وا;ساعد أو من خارجهما.
.١٩

يجب على ا;راجع أن يتوصل إلى فهم لكيفية قيام ا;نشأة باÖبTغ باmدوار وا;سؤوليات واmمور ا;همة ا;تعلقة بالتقرير ا;اليp ,ا ف
ذلك) :راجع :الفقرتي أ ,٩٧أ(٩٨
)أ(

اàتصاàت بي اÖدارة وا;كلفي باüوكمة;

)ب(

اàتصاàت ا§ارجية ,مثل اàتصاàت مع السلطات التنظيمية.

أنشطة الرقابة ذات الصلة با;راجعة
.٢٠

يجب على ا;راجع أن يتوصل إلى فهم mنشطة الرقابة ذات الصلة با;راجعة التي يعتقد ا;راجع بضرورة فهمها لتقييم مخاطر
التحريف اPوهري على مستوى اÖقرارات وتصميم إجراءات ا;راجعة اÖضافية استجابة للمخاطر ا;قّيمة .و àتتطلب ا;راجعة فهمًا
Pميع أنشطة الرقابة ذات العTقة بكل فئة مهمة من فئات ا;عامTت وكل رصيد حساب وكل إفصاح مهم ف القوائم ا;الية ,أو بكل
إقرار ذي صلة بهم) .راجع :الفقرات أ–٩٩أ(١٠٦

.٢١

عند فهم أنشطة الرقابة ف ا;نشأة ,يجب علي ا;راجع أن يتوصل إلى فهم لكيفية استجابة ا;نشأة للمخاطر الناßة عن تقنية
ا;علومات) .راجع :الفقرات أ–١٠٧أ(١٠٩

متابعة أدوات الرقابة
.٢٢

يجب على ا;راجع أن يتوصل إلى فهم ل¥نشطة الرئيسية التي تستخدمها ا;نشأة ;تابعة الرقابة الداخلية ذات الصلة بالتقرير ا;الي,
pا ف ذلك تلك التي لها عTقة بأنشطة الرقابة ذات الصلة با;راجعة ,وكيفية اتخاذ ا;نشأة للتصرفات التصحيحية لعTج أوجه
القصور ف أدواتها الرقابية) .راجع :الفقرات أ–١١٠أ(١١٢

.٢٣

ف حالة وجود وظيفة للمراجعة الداخلية داخل ا;نشأة ١,فيجب على ا;راجع أن يتوصل إلى فهم لطبيعة مسؤوليات وظيفة ا;راجعة
الداخلية وموقعها التنظيمي واmنشطة التي نفذتها أو التي ستنفذها) .راجع :الفقرات أ–١١٣أ(١٢٠

.٢٤

يجب على ا;راجع أن يتوصل إلى فهم ;صادر ا;علومات ا;ستخدمة ف أنشطة ا;تابعة ا§اصة با;نشأة ,واmساس الذي pوجبه ترى
اÖدارة أن تلك ا;علومات òكن اàعتماد عليها pا يكفي لهذا الغرض) .راجع :الفقرة أ(١٢١

١

يعّرف معيار ا;راجعة )" (٦١٠استخدام عمل ا;راجعي الداخليي" ,ف الفقرة )١٤أ( ,مصطلح "وظيفة ا;راجعة الداخلية" mغراض معايير ا;راجعة.
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3ديد مخاطر التحريف ا;وهري وتقييمها
.٢٥

يجب أن يحدد ا;راجع مخاطر التحريف اPوهري ويقّيمها:
)أ(

على مستوى القوائم ا;الية; )راجع :الفقرات أ–١٢٢أ(١٢٥

)ب(

على مستوى اÖقرارات لفئات ا;عامTت وأرصدة اôسابات واÖفصاحات) ,راجع :الفقرات أ -١٢٦أ(١٣١

لتوفير أساس لتصميم وتنفيذ إجراءات ا;راجعة اÖضافية.
.٢٦

ولهذا الغرض ,يجب على ا;راجع أن يقوم pا يلي:
)أ(

Lديد اlاطر خTل عملية التوصل إلى فهم للمنشأة وبيئتهاp ,ا ف ذلك فهم أدوات الرقابة ذات الصلة وا;تعلقة بتلك
اlاطر ,وعن طريق النظر ف فئات ا;عامTت وأرصدة اôسابات واÖفصاحات )pا ف ذلك اPوانب النوعية والكمية لتلك
اÖفصاحات( ف القوائم ا;الية; )راجع :الفقرات أ–١٣٢أ(١٣٦

)ب(

تقييم اlاطر التي ت Lديدها ,وتقوي ما إذا كانت تتعلق بالقوائم ا;الية ككل بشكل أكثر انتشارًا ومن اèتمل أن تؤثر على
العديد من اÖقرارات;

)ج(

ربط اlاطر التي ت Lديدها pا êكن أن يحدث من أخطاء على مستوى اÖقرارات ,مع اmخذ ف اôسبان أدوات الرقابة
ذات الصلة التي ينوي ا;راجع اختبارها; )راجع :الفقرات أ–١٣٧أ(١٣٩

)د(

النظر ف احتمالية حدوث Lريفp ,ا ف ذلك إمكانية حدوث Lريفات متعددة ,وما إذا كان التحريف اèتمل êكن أن
يؤدي إلى حدوث Lريف جوهري) .راجع :الفقرة أ(١٤٠

اlاطر التي تتطلب مراعاة خاصة عند ا;راجعة
.٢٧

كجزء من تقييم اlاطر ,كما هو مبي ف الفقرة  ,٢٥يجب على ا;راجع أن يقرر ما إذا كان أي من اlاطر التي ت Lديدها ُتعد
بحسب حكم ا;راجع خطرًا مهمًا .وعند ∂ارسة هذا اôكم ,يجب على ا;راجع أن يستبعد تأثيرات أدوات الرقابة التي ت Lديدها
فيما يتعلق با†طر.

.٢٨

عند ∂ارسة اôكم فيما يتعلق بتحديد اlاطر ا;همة ,يجب على ا;راجع أن ينظر على اmقل فيما يلي:
)أ(

ما إذا كان ا†طر ُيَعد خطر غش;

)ب(

ما إذا كان ا†طر يتعلق بتطورات مهمة حدثت مؤخرًا ,سواًء كانت اقتصادية أو محاسبية أو تطورات أخرى ,ومن ثم تتطلب
اهتمامًا خاصًا;

)ج(

مدى تعّقد ا;عامTت;

)د(

ما إذا كان ا†طر ينطوي على معامTت مهمة مع أطراف ذات عTقة;

)ه(

درجة عدم ا;وضوعية ف قياس ا;علومات ا;الية ا;تعلقة با†طر ,خاصًة تلك ا;قاييس التي تنطوي على مدى واسع من عدم
تأكد القياس;

)و(

ما إذا كان ا†طر ينطوي على معامTت مهمة ©ت خارج مسار العمل الطبيعي للمنشأة ,أو معامTت تبدو غير مألوفة mي
أسباب أخرى) .راجع :الفقرات أ–١٤١أ(١٤٥

.٢٩

إذا حدد ا;راجع وجود خطر مهم ,فيجب عليه أن يتوصل إلى فهم mدوات الرقابة ا†اصة با;نشأةp ,ا ف ذلك أنشطة الرقابة ,ذات
الصلة بذلك ا†طر) .راجع :الفقرات أ–١٤٦أ(١٤٨
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مخاطر  îتوفر لها اÖجراءات اmساس pفردها ما يكفي من أدلة ا;راجعة ا;ناسبة
.٣٠

فيما يتعلق ببعض اlاطر ,قد يكون من غير ا;مكن أو من غير العملي ,بحسب حكم ا;راجع ,اôصول على ما يكفي من أدلة ا;راجعة
ا;ناسبة من اÖجراءات اmساس فقط .وقد ترتبط هذه اlاطر بتسجيل غير دقيق أو غير مكتمل لفئات معامTت أو أرصدة حسابات
روتينية ومهمة ,تسمح خصائصها عادًة pعاPة آلية إلى حد كبير مع تدخل يدوي محدود أو منعدم .وف مثل تلك اôاîت ,تكون
أدوات الرقابة ف ا;نشأة على هذه اlاطر ذات صلة با;راجعة ويجب على ا;راجع أن يتوصل إلى فهم لها) .راجع :الفقرات أ–١٤٩
أ(١٥١

إعادة النظر ف تقييم اlاطر
.٣١

قد يتغير تقييم ا;راجع lاطر التحريف اPوهري على مستوى اÖقرارات خTل سير ا;راجعة ,نتيجة للحصول على أدلة مراجعة
إضافية .وف الظروف التي يحصل فيها ا;راجع على أدلة مراجعة من تنفيذ إجراءات ا;راجعة اÖضافية ,أو إذا ت اôصول على
معلومات جديدة ,وتبي أن أيًا منها يتناقض مع أدلة ا;راجعة التي بنى ا;راجع ف اmصل التقييم عليها ,فيجب على ا;راجع إعادة
النظر ف التقييم وتعديل إجراءات ا;راجعة اÖضافية اlطط لها تبعًا لذلك) .راجع :الفقرة أ(١٥٢

التوثيق
.٣٢

يجب على ا;راجع أن ُيضّمن ف توثيقه mعمال ا;راجعة ما

يلي٢:

)أ(

ا;ناقشة بي أعضاء فريق اîرتباط ,متى كانت مطلوبة pقتضى الفقرة  ,١٠والقرارات ا;همة التي ت التوصل إليها;

)ب(

العناصر اmساسية للفهم الذي ت التوصل إليه فيما يتعلق بكل جانب من جوانب ا;نشأة وبيئتها اèددة ف الفقرة  ١١وكل
مكون من مكونات الرقابة الداخلية اèددة ف الفقرات  ;٢٤-١٤ومصادر ا;علومات التي ت التوصل إلى هذا الفهم من
خTلها; وإجراءات تقييم اlاطر اُ;نﱠفذة;

)ج(

مخاطر التحريف اPوهري التي ت Lديدها وتقييمها على مستوى القوائم ا;الية ومستوى اÖقرارات وفقًا ;ا تقتضيه الفقرة
;٢٥

)د(

اlاطر التي ت Lديدها ,وأدوات الرقابة ذات العTقة التي توصل ا;راجع إلى فهم بشأنها ,نتيجًة للمتطلبات الواردة ف
الفقرات ) .٣٠-٢٧راجع :الفقرات أ–١٥٣أ(١٥٦
***

ا"واد التطبيقية وا"واد التفسيرية اWخرى
إجراءات تقييم اhاطر واWنشطة ا"تعلقة بها )راجع :الفقرة (٥
أ.١

ُيعد التوصل إلى فهم للمنشأة وبيئتهاp ,ا ف ذلك فهم الرقابة الداخلية للمنشأة )ُيشار إليه فيما بعد بلفظ "فهم ا;نشأة"( ,آلية
مستمرة وديناميكية من جمع ا;علومات وLديثها وLليلها طوال ا;راجعة .ويضع هذا الفهم إطارًا مرجعيًا يخطط ا;راجع من خTله
للمراجعة وêارس من خTله اôكم ا;هني طوال ا;راجعة ,على سبيل ا;ثال ,عندما يقوم pا يلي:
•

٢
٣

تقييم مخاطر التحريف اPوهري ف القوائم ا;الية;

•

Lديد اmهمية النسبية وفقًا ;عيار ا;راجعة

•

النظر ف مدى مناسبة اختيار وتطبيق السياسات اèاسبية وكفاية اÖفصاح ف القوائم ا;الية;

)٣;(٣٢٠

معيار اHراجعة )" (٢٣٠توثيق أعمال اHراجعة" ,الفقرات  ,١١-٨وأ٦
معيار اHراجعة )" (٣٢٠اrهمية النسبية عند تخطيط وتنفيذ اHراجعة"
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٢٢٤

Lديد مخاطر التحريف اPوهري
وتقييمها من خTل فهم ا;نشأة
وبيئتها

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٣١٥
•

Lديد ا±اîت ذات العTقة با;بالغ أو اÖفصاحات ف القوائم ا;الية ,التي قد تتطلب مراعاة خاصة عند ا;راجعة ,على
سبيل ا;ثال :ا;عامTت مع اmطراف ذات العTقة أو تقييم اÖدارة لقدرة ا;نشأة على البقاء كمنشأة مستمرة; أو عند النظر
ف الغرض التجاري للمعامTت;

•

وضع توقعات îستخدامها عند تنفيذ اÖجراءات التحليلية;

•

اîستجابة lاطر التحريف اPوهري اُ;قّيمةp ,ا ف ذلك تصميم وتنفيذ إجراءات ا;راجعة اÖضافية ,للحصول على ما
يكفي من أدلة ا;راجعة ا;ناسبة;

•

تقوي مدى كفاية ومناسبة أدلة ا;راجعة التي ت اôصول عليها ,مثل مدى مناسبة اîفتراضات وإفادات اÖدارة ا;كتوبة
والشفهية.

أ.٢

قد يستخدم ا;راجع ا;علومات التي ت اôصول عليها من خTل تنفيذ إجراءات تقييم اlاطر واmنشطة ا;تعلقة بها كأدلة مراجعة
لدعم تقييمات مخاطر التحريف اPوهري .وباÖضافة إلى ذلك ,قد يحصل ا;راجع على أدلة مراجعة بشأن فئات ا;عامTت أو
أرصدة اôسابات أو اÖفصاحات ,واÖقرارات ذات العTقة ,وبشأن الفاعلية التشغيلية mدوات الرقابة ,حتى وإن كانت إجراءات
ا;راجعة هذه لم يكن مخططًا لها أن تكون إجراءات أساس أو اختبارات mدوات الرقابة .وقد يختار ا;راجع أيضًا تنفيذ اÖجراءات
اmساس أو اختبارات أدوات الرقابة بالتزامن مع إجراءات تقييم اlاطر ,متى كان من الكفاءة القيام بذلك.

أ.٣

يستخدم ا;راجع اôكم ا;هني لتحديد مدى الفهم ا;طلوب .ويتمثل اîهتمام الرئيسي للمراجع فيما إذا كان الفهم الذي ت التوصل
إليه كافيًا للوفاء بالهدف اèدد ف هذا ا;عيار .ويكون الفهم العام ا;طلوب من ا;راجع أقل عمقًا ∂ا لدى اÖدارة فيما يتعلق بإدارة
ا;نشأة.

أ.٤

 Tمن اlاطر التي بسبب ا†طأ والتي بسبب الغش ,ويغطي هذا ا;عيار كليهما .ومع ذلك ,ونظرًا
تتضمن اlاطر ا;طلوب تقييمها ك ً
mهمية الغش فقد تضمن معيار ا;راجعة ) (٢٤٠متطلبات وإرشادات إضافية بشأن إجراءات تقييم اlاطر واmنشطة ا;تعلقة بها,
من أجل اôصول على ا;علومات التي ُتستخدم ف Lديد مخاطر التحريف اPوهري بسبب الغش٤.

أ.٥

بالرغم من أن ا;راجع مطالب بتنفيذ جميع إجراءات تقييم اlاطر ا;بينة ف الفقرة  ٦أثناء التوصل إلى الفهم ا;طلوب للمنشأة
)انظر الفقرات  ,(٢٤-١١فإنه غير مطالب بتنفيذ جميع هذه اÖجراءات لكل جانب من جوانب ذلك الفهم .وقد يتم تنفيذ إجراءات
أخرى إذا كانت ا;علومات التي سيتم اôصول عليها من هذه اÖجراءات مفيدة ف Lديد مخاطر التحريف اPوهري .ومن أمثلة
هذه اÖجراءات ما يلي:
•

فحص ا;علومات التي ت اôصول عليها من مصادر خارجية ,مثل اT±ت التجارية واîقتصادية; أو تقارير اèللي أو
البنوك أو وكاîت التصنيف; أو ا;نشورات التنظيمية أو ا;الية.

•

إجراء استفسارات من ا;ستشار القانوني ا†ارجي للمنشأة أو من خبراء التقوي الذين استعانت بهم ا;نشأة.

اîستفسارات من اÖدارة ووظيفة ا;راجعة الداخلية واmفراد اäخرين داخل ا;نشأة )راجع :الفقرة ) ٦أ((

٤

أ.٦

تأتي معظم ا;علومات التي يحصل عليها ا;راجع من خTل استفساراته من اÖدارة ومن ا;سؤولي عن التقرير ا;الي .وêكن للمراجع
أيضًا أن يحصل على ا;علومات من خTل اîستفسار من وظيفة ا;راجعة الداخلية ,إذا كانت ا;نشأة Lتوي على تلك الوظيفة ,ومن
اmفراد اäخرين داخل ا;نشأة.

أ.٧

êكن للمراجع أيضًا أن يحصل على ا;علومات أو على وجهة نظر مختلفة بشأن Lديد مخاطر التحريف اPوهري من خTل
اîستفسار من أفراد آخرين داخل ا;نشأة ومن موظفي آخرين ف مستويات السلطة اlتلفة .ومثال ذلك:

معيار اHراجعة ) " (٢٤٠مسؤوليات اHراجع ذات الع}قة بالغش عند مراجعة القوائم اHالية" ,الفقرات ٢٥-١٣

ترجمة الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي

٢٢٥

Lديد مخاطر التحريف اPوهري
وتقييمها من خTل فهم ا;نشأة
وبيئتها

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٣١٥
•

قد تساعد اîستفسارات ا;وجهة للمكلفي باôوكمة ا;راجع ف فهم البيئة التي ُتعد فيها القوائم ا;الية .ويحدد معيار
ا;راجعة ) ٥(٢٦٠أهمية اîتصال ا;تبادل الفّعال ف مساعدة ا;راجع ف اôصول على ا;علومات من ا;كلفي باôوكمة ف
هذا الصدد.

•

قد يساعد اîستفسار من ا;وظفي القائمي على إنشاء ا;عامTت ا;عقدة أو غير ا;ألوفة ,ومعاPتها وتسجيلها ,ا;راجع ف
تقوي مدى مناسبة اختيار وتطبيق سياسات محاسبية معينة.

•

قد توفر اîستفسارات ا;وجهة للمستشار القانوني الداخلي معلومات بشأن أمور مثل الدعاوى القضائية ,واîلتزام باmنظمة
واللوائح ,وا;عرفة بالغش الفعلي أو ا;شتبه فيه الذي يؤثر على ا;نشأة ,والضمانات ,والتزامات ما بعد البيع ,والترتيبات )مثل
ا;شروعات ا;شتركة( مع شركاء العمل ,وما تعنيه شروط العقود.

•

قد توفر اîستفسارات ا;وجهة ;وظفي التسويق أو ا;بيعات معلومات عن التغييرات ف اîستراتيجيات التسويقية للمنشأة أو
ا§اهات ا;بيعات أو الترتيبات التعاقدية مع العمTء.

•

قد توفر اîستفسارات ا;وجهة لقسم إدارة اlاطر )أو للقائمي بهذه اmدوار الوظيفية( معلومات عن اlاطر التشغيلية
والتنظيمية التي قد تؤثر على التقرير ا;الي.

•

قد توفر اîستفسارات ا;وجهة ;وظفي نظم ا;علومات معلومات عن التغييرات ف النظم ,أو حاîت فشل النظم والرقابة ,أو
اlاطر ا;رتبطة بنظم ا;علومات اmخرى.

حيث إن التوصل إلى فهم للمنشأة وبيئتها هو آلية ديناميكية مستمرة ,فقد يستمر ا;راجع ف توجيه اîستفسارات طوال ارتباط
ا;راجعة.

أ.٨

اîستفسار من وظيفة ا;راجعة الداخلية

٥
٦
٧

أ.٩

إذا كانت ا;نشأة Lتوي على وظيفة للمراجعة الداخلية ,فإن اîستفسار من اmفراد ا;عنيي ف تلك الوظيفة قد يوفر معلومات تفيد
ا;راجع ف التوصل إلى فهم للمنشأة وبيئتها ,وف Lديد مخاطر التحريف اPوهري وتقييمها على مستوى القوائم ا;الية ومستوى
اÖقرارات .وحتى تقوم وظيفة ا;راجعة الداخلية بعملها ,فمن ا;رجح أن تكون قد كونت فكرة عن عمليات ا;نشأة ومخاطر اmعمال,
ورpا تكون قد توصلت إلى نتائج استنادًا إلى عملها ,مثل Lديد أوجه القصور ف الرقابة أو مخاطر الرقابة ,وقد تساهم هذه النتائج
بصورة قيمة ف فهم ا;راجع للمنشأة أو تقييمات ا;راجع للمخاطر أو جوانب ا;راجعة اmخرى .ولهذا ,ينبغي على ا;راجع القيام بتلك
اîستفسارات سواًء كان يتوقع أو  îيتوقع اîستعانة بعمل وظيفة ا;راجعة الداخلية ف تعديل طبيعة أو توقيت إجراءات ا;راجعة التي
سيتم تنفيذها ,أو تقليص مداها ٦.وقد تتعلق اîستفسارات التي لها أهمية خاصة باmمور التي أثارتها وظيفة ا;راجعة الداخلية مع
ا;كلفي باôوكمة ونوات آلية تقييم اlاطر التي طبقتها الوظيفة.

أ.١٠

إذا تبي أن هناك نتائج قد تكون ذات صلة بالتقرير ا;الي وا;راجعة ,استنادًا إلى الردود على استفسارات ا;راجع ,فقد يرى ا;راجع
طلع على التقارير ذات العTقة التي أعدتها وظيفة ا;راجعة الداخلية .ومن أمثلة تقارير وظيفة ا;راجعة الداخلية
أنه من ا;ناسب أن ي ّ
التي قد تكون ذات صلة ,ا;ستندات والتقارير ا;تعلقة باîستراتيجية والتخطيط التي ُأعدت للعرض على اÖدارة أو للمكلفي باôوكمة
والتي تصف نتائج ا;عاينات التي قامت بها وظيفة ا;راجعة الداخلية.

أ.١١

إضافة إلى ما سبق ,ووفقًا ;عيار ا;راجعة ) ٧,(٢٤٠فإنه إذا وفرت وظيفة ا;راجعة الداخلية معلومات للمراجع بشأن أي غش فعلي
أو مشتبه فيه أو مزعوم ,فعلى ا;راجع أن يأخذ ذلك ف اôسبان عند Lديده †طر التحريف اPوهري بسبب الغش.

معيار اHراجعة )" (٢٦٠ا[تصال باHكلفي باÄوكمة" ,الفقرة )٤ب(
اHتطلبات ذات الصلة منصوص عليها ف معيار اHراجعة ).(٦١٠
معيار اHراجعة ) ,(٢٤٠الفقرة ٢٠
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٢٢٦

Lديد مخاطر التحريف اPوهري
وتقييمها من خTل فهم ا;نشأة
وبيئتها

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٣١٥
أ.١٢

اmفراد ا;عنيون ف وظيفة ا;راجعة الداخلية الذين يتم اàستفسار منهم هم من تتوفر لديهم ,بحسب حكم ا;راجع ,ا;عرفة وا§برة
والسلطة ا;ناسبة ,مثل الرئيس التنفيذي للمراجعة الداخلية ,أو اmفراد اîخرين ف هذه الوظيفة ,بحسب الظروف .وقد يرى ا;راجع
أيضاً أنه من ا;ناسب عقد لقاءات دورية مع هؤàء اmفراد.

اàعتبارات ا§اصة pنشآت القطاع العام )راجع :الفقرة )٦أ((
أ.١٣

تترتب على مراجعي منشآت القطاع العام ف الغالب مسؤوليات إضافية فيما يتعلق بالرقابة الداخلية واàلتزام باmنظمة واللوائح
ا;نطبقة .وòكن أن تساعد اàستفسارات من اmفراد ا;عنيي ف وظيفة الرقابة الداخلية ا;راجعي ف Lديد ا§طر النات عن عدم
اàلتزام اPوهري باmنظمة واللوائح ا;نطبقة ,وخطر أوجه القصور ف الرقابة الداخلية على التقرير ا;الي.

اÖجراءات التحليلية )راجع :الفقرة ) ٦ب((
أ.١٤

قد تؤدي اÖجراءات التحليلية التي يتم تنفيذها باعتبارها إجراءات لتقييم اlاطر إلى Lديد جوانب من ا;نشأة لم يكن ا;راجع
على علم بها وقد تساعده ف تقييم مخاطر التحريف اPوهري بغرض توفير أساس لتصميم اàستجابات للمخاطر ا;قيّمة وتنفيذها.
وقد تشتمل اÖجراءات التحليلية التي يتم تأديتها باعتبارها إجراءات لتقييم اlاطر على معلومات مالية وغير مالية ,على سبيل
ا;ثال ,العTقة بي ا;بيعات وا;ساحة اlصصة للبيع بالقدم ا;ربع أو حجم السلع ا;باعة.

أ.١٥

قد تساعد اÖجراءات التحليلية ف Lديد وجود معامTت أو أحداث غير مألوفة ومبالغ ومعدàت واßاهات قد تشير إلى أمور لها
آثار منعكسة على ا;راجعة .وقد تساعد العTقات غير ا;ألوفة أو غير ا;توقعة التي يتم Lديدها ا;راجع ف Lديد مخاطر التحريف
اPوهري ,وخاصةً التي تكون بسبب الغش.

أ .١٦ومع ذلك ,فعندما تستخدم اÖجراءات التحليلية بيانات مجمعة على مستوى عاٍل )وهو ما قد يكون عليه اüال عند تنفيذ اÖجراءات
التحليلية كإجراءات لتقييم اlاطر( ,فإن نتائج تلك اÖجراءات التحليلية توفر فقط مؤشرًا مبدئياً عاماً حول احتمالية وجود Lريف
جوهري .وبناءً عليه ف مثل هذه اüاàت ,فإن النظر ف ا;علومات اmخرى التي ت جمعها عند Lديد مخاطر التحريف اPوهري
إلى جانب نتائج تلك اÖجراءات التحليلية قد يساعد ا;راجع ف فهم وتقوي نتائج اÖجراءات التحليلية.
اعتبارات خاصة با;نشآت اmصغر
أ .١٧قد  àيكون لدى بعض ا;نشآت اmصغر معلومات مالية أولية أو شهرية òكن أن يتم استخدامها mغراض اÖجراءات التحليلية .وف
هذه الظروف ,وعلى الرغم من قدرة ا;راجع على أداء إجراءات Lليلية محدودة mغراض التخطيط للمراجعة ,أو اüصول على
بعض ا;علومات من خTل اàستفسار ,فإن ا;راجع قد يحتاج للتخطيط لتنفيذ اÖجراءات التحليلية بغية Lديد مخاطر التحريف
اPوهري وتقييمها عندما تتوفر مسودة أولية من القوائم ا;الية ا§اصة با;نشأة ف وقت أبكر.
ا;Tحظة والتقصي )راجع :الفقرة ) ٦ج((
أ.١٨

قد تدعم ا;Tحظة والتقصي اàستفسارات من اÖدارة ومن اmفراد اîخرين ,وقد يوفران كذلك معلومات حول ا;نشأة وبيئتها .ومن
أمثلة مثل هذه اÖجراءات ا;Tحظة أو التقصي ;ا يلي:
•

عمليات ا;نشأة.

•

ا;ستندات )مثل خطط واستراتيجيات اmعمال( والسجTت واmدلة اÖرشادية Öجراءات الرقابة الداخلية.

•

التقارير التي تعدها اÖدارة )مثل تقارير اÖدارة ربع السنوية والقوائم ا;الية اmولية( وا;كلفي باüوكمة )مثل محاضر
اجتماعات مجلس اÖدارة(.

•

مقر ا;نشأة ومرافق ا;صانع.
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٢٢٧

Lديد مخاطر التحريف اPوهري
وتقييمها من خTل فهم ا;نشأة
وبيئتها

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٣١٥
ا;علومات التي ت اôصول عليها ف فترات سابقة )راجع :الفقرة (٩
أ .١٩إن التجربة السابقة للمراجع مع ا;نشأة وإجراءات ا;راجعة التي ت تنفيذها ف عمليات ا;راجعة السابقة قد توفر له معلومات حول
أمور مثل:

أ.٢٠

•

صححت ف الوقت ا;ناسب.
التحريفات السابقة وما إذا كانت قد ُ

•

طبيعة ا;نشأة وبيئتها والرقابة الداخلية فيها )pا ف ذلك أوجه القصور ف الرقابة الداخلية(.

•

التغيرات اُ;همة التي مرت بها ا;نشأة أو عملياتها منذ الفترة ا;الية السابقة ,والتي قد تساعد ا;راجع ف التوصل إلى فهم
ف للمنشأة بغية Lديد مخاطر التحريف اPوهري وتقييمها.
كا ٍ

•

أنواع معينة من ا;عامTت واmحداث أو أرصدة اôسابات اmخرى )واÖفصاحات ا;تعلقة بها( التي يواجه فيها ا;راجع صعوبة
ف تنفيذ إجراءات ا;راجعة الضرورية ,على سبيل ا;ثال ,بسبب تعقدها.

يتعي على ا;راجع Lديد ما إذا كانت ا;علومات التي ت اôصول عليها ف فترات سابقة  îتزال مTئمة ,إذا كان ينوي استخدام
تلك ا;علومات لتحقيق أهداف ا;راجعة اPارية .وهذا mن التغيرات ف بيئة الرقابة قد تؤثر ,على سبيل ا;ثال ,على مدى مTءمة
ا;علومات التي ت اôصول عليها ف السنة السابقة .ولتحديد ما إذا كانت هناك تغيرات قد حدثت êكن أن تؤثر على مدى مTءمة
هذه ا;علومات ,فإن ا;راجع قد يطرح استفسارات وينفذ إجراءات مراجعة أخرى مناسبة ,مثل إجراء اختبارات التتبع للنظم ذات
الصلة.

ا;ناقشة بي أعضاء فريق اîرتباط )راجع :الفقرة (١٠
أ.٢١

إن ا;ناقشة بي أعضاء فريق اîرتباط حول قابلية احتواء القوائم ا;الية للمنشأة على Lريف جوهري:
•

توفر الفرصة mعضاء فريق اîرتباط اmكثر خبرةp ,ا ف ذلك الشريك ا;سؤول عن اîرتباط ,لعرض وجهة نظرهم بناًء على
معرفتهم با;نشأة.

•

تسمح mعضاء فريق اîرتباط بتبادل ا;علومات حول مخاطر اmعمال التي تتعرض لها ا;نشأة ,وحول كيفية ومواضع تعرض
القوائم ا;الية للتحريف اPوهري بسبب الغش أو ا†طأ.

•

تساعد ف إكساب أعضاء فريق اîرتباط فهمًا أفضل Öمكانية حدوث Lريف جوهري ف القوائم ا;الية ف ا±اîت ا;عينة
ا;سندة إليهم ,وفهم كيف êكن أن تؤثر نتائج إجراءات ا;راجعة التي يؤدونها على اPوانب اmخرى للمراجعةp ,ا ف ذلك
القرارات ا;تعلقة بطبيعة وتوقيت ومدى إجراءات ا;راجعة اÖضافية.

•

توفر اmساس لقيام أعضاء فريق اîرتباط باÖبTغ با;علومات اPديدة التي يتم اôصول عليها أثناء ا;راجعة وتبادلها ,والتي
êكن أن تؤثر على تقييم مخاطر التحريف اPوهري أو إجراءات ا;راجعة التي ت تنفيذها ;واجهة هذه اlاطر.

وينص معيار ا;راجعة ) (٢٤٠على ا;زيد من ا;تطلبات واÖرشادات فيما يتعلق با;ناقشة بي أعضاء فريق اîرتباط حول مخاطر
الغش٨.
أ.٢٢

٨

كجزء من ا;ناقشة ا;طلوبة pوجب الفقرة  ١٠بي أعضاء فريق اîرتباط ,فإن مراعاة متطلبات اÖفصاح اèددة ف إطار التقرير
ا;الي ا;نطبق تساعد ف Lديد مواطن مخاطر التحريف اPوهري فيما يتعلق بتلك باÖفصاحات ف وقت مبكر من ا;راجعة .ومن
أمثلة اmمور التي قد يناقشها فريق اîرتباط:
•

التغيرات ف متطلبات التقرير ا;الي التي قد تؤدي إلى إفصاحات مهمة جديدة أو منّقحة;

•

التغيرات ف بيئة ا;نشأة أو وضعها ا;الي أو أنشطتها التي قد تؤدي إلى إفصاحات مهمة جديدة أو منّقحة ,على سبيل ا;ثال,
حدوث §ميع كبير ل≤عمال ف الفترة ا†اضعة للمراجعة;

معيار اHراجعة ) ,(٢٤٠الفقرة ١٦
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أ.٢٣

•

اÖفصاحات التي رpا كان من الصعب اôصول على ما يكفي من أدلة ا;راجعة ا;ناسبة بشأنها ف السابق;

•

اÖفصاحات عن اmمور ا;عقدةp ,ا ف ذلك تلك التي تنطوي على اجتهاد مهم من جانب اÖدارة بخصوص ا;علومات التي
سيتم اÖفصاح عنها.

ليس من الضروري أو العملي دائمًا أن تضم ا;ناقشة جميع اmعضاء )على سبيل ا;ثال ,عند تنفيذ مراجعة ف مواقع متعددة( ,وليس
من الضروري إبTغ جميع أعضاء فريق اîرتباط بجميع القرارات التي ت التوصل إليها ف ا;ناقشة .وقد يناقش الشريك ا;سؤول
عن اîرتباط أمورًا مع اmعضاء الرئيسيي ف فريق اîرتباط pن فيهم ,إذا رأى أن ذلك مناسبًا ,أولئك الذين يتمتعون pهارات أو
معرفة خاصة ,وا;سؤولي عن مراجعة ا;كونات ,فيما يقوم بتفويض النقاش مع اmعضاء اäخرين ,أخذًا ف اôسبان مدى اîتصال
الذي ُيَعد ضروريًا طوال عمل فريق اîرتباط .وقد يكون من ا;فيد وضع خطة لTتصاîت pوافقة الشريك ا;سؤول عن اîرتباط.

اعتبارات خاصة با;نشآت اmصغر
أ.٢٤

يتم تنفيذ العديد من عمليات ا;راجعة الصغيرة بشكل كامل من قبل الشريك ا;سؤول عن اîرتباط )الذي قد يكون محاسب قانوني
فرد( .وف مثل تلك ا;واقف ,يكون الشريك ا;سؤول عن اîرتباط ,الذي قام pفرده بالتخطيط للمراجعة ,هو ا;سؤول عن قابلية
احتواء القوائم ا;الية للمنشأة على Lريف جوهري بسبب الغش أو ا†طأ.

الفهم ا"طلوب للمنشأة وبيئتهاk ,ا ف ذلك الرقابة الداخلية للمنشأة
ا"نشأة وبيئتها
عوامل الصناعة والعوامل التنظيمية وا†ارجية اmخرى )راجع :الفقرة )١١أ((
عوامل الصناعة
أ.٢٥

أ.٢٦

تشمل عوامل الصناعة ذات الصلة ظروف الصناعة ,مثل البيئة التنافسية والعTقات بي ا;وردين والعمTء والتطورات التقنية .ومن
أمثلة اmمور التي قد يأخذها ا;راجع ف اôسبان:
•

السوق وا;نافسةp ,ا ف ذلك الطلب والطاقة اîستيعابية والتنافس ف اmسعار.

•

اmنشطة الدورية أو ا;وسمية.

•

تقنيات اÖنتاج ا;تعلقة pنتجات ا;نشأة.

•

إمدادات الطاقة وتكلفتها.

قد تتسبب الصناعة التي تعمل بها ا;نشأة ف نشوء مخاطر محددة من مخاطر التحريف اPوهري ,بسبب طبيعة العمل أو درجة
التنظيم .فعلى سبيل ا;ثال ,قد تنطوي العقود طويلة اmجل على تقديرات مهمة لΩيرادات وا;صروفات ,تنشأ عنها مخاطر Lريف
جوهري .وف مثل هذه اôاîت ,فمن ا;هم أن يتضمن فريق اîرتباط أعضاًء لديهم ما يكفي من ا;عرفة وا†برة ا;Tئمة٩.

العوامل التنظيمية
أ.٢٧

٩

تشمل العوامل التنظيمية ذات الصلة البيئة التنظيمية .وتتضمن البيئة التنظيمية أمورًا من بينها إطار التقرير ا;الي ا;نطبق والبيئة
النظامية والسياسية .ومن أمثلة اmمور التي قد يأخذها ا;راجع ف اôسبان:
•

ا;بادئ اèاسبية وا;مارسات ا†اصة بصناعة معينة.

•

اÖطار التنظيمي لصناعة خاضعة للتنظيمp ,ا ف ذلك متطلبات اÖفصاح.

•

اmنظمة واللوائح التي تؤثر بشكل كبير على عمليات ا;نشأةp ,ا ف ذلك أنشطة اÖشراف ا;باشر.

معيار اHراجعة )" (٢٢٠رقابة اÉودة Hراجعة القوائم اHالية" ,الفقرة ١٤
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أ.٢٨

•

فرض الضرائب )الضرائب على دخل الشركات والضرائب اmخرى(.

•

السياسات اôكومية التي تؤثر حاليًا على أداء عمل ا;نشأة ,مثل السياسة النقديةp ,ا ف ذلك أدوات الرقابة على الصرف
اmجنبي ,واôوافز ا;الية بالقطاع العام وا†اص )على سبيل ا;ثال ,برامج الدعم اôكومي( وسياسات التعريفة اPمركية
أو قيود التجارة.

•

ا;تطلبات البيئية ذات اmثر على الصناعة وأعمال ا;نشأة.

يتضمن معيار ا;راجعة )) (٢٥٠اُ;عﱠدل( بعض ا;تطلبات ا†اصة ا;تعلقة باÖطار النظامي والتنظيمي ا;نطبق على ا;نشأة والصناعة
أو القطاع الذي تعمل فيه ا;نشأة١٠.

اعتبارات خاصة pنشآت القطاع العام
أ.٢٩

بالنسبة ;راجعة منشآت القطاع العام ,قد تؤثر اmنظمة أو اللوائح أو اmوامر ا;لزمة اmخرى على عمليات ا;نشأة .ويعد أخذ مثل
تلك العناصر ف اôسبان ضروريًا عند التوصل إلى فهم للمنشأة وبيئتها.

العوامل ا†ارجية اmخرى
أ.٣٠

من أمثلة العوامل ا†ارجية اmخرى التي تؤثر على ا;نشأة والتي قد يأخذها ا;راجع ف اôسبان اmوضاع اîقتصادية العامة,
ومعدîت الفائدة وتوفر التمويل ,والتضخم أو إعادة تقوي العملة.

طبيعة ا;نشأة )راجع :الفقرة ) ١١ب((
أ.٣١

أ.٣٢

من خTل فهم طبيعة ا;نشأة يستطيع ا;راجع فهم بعض اmمور ,مثل:
•

ما إذا كان للمنشأة هيكل معقد ,على سبيل ا;ثال ,مع منشآت تابعة أو مكونات أخرى ف مواقع متعددة .وغالبًا ,يرتبط
بالهياكل ا;عقدة قضايا قد تنشأ عنها مخاطر Lريف جوهري .وقد يكون من بي هذه القضايا ما إذا كان قد ©ت اèاسبة
بشكل سليم عن الشهرة أو ا;شروعات ا;شتركة أو اîستثمارات أو ا;نشآت ذات الغرض ا†اص وما إذا كان قد ت اÖفصاح
ف عن تلك القضايا ف القوائم ا;الية.
بشكل كا ٍ

•

ا;لكية والعTقات بي ا;Tك واmشخاص أو ا;نشآت اmخرى .ويساعد هذا الفهم ا;راجع ف Lديد ما إذا كانت ا;عامTت
ف ف القوائم ا;الية.
مع اmطراف ذات العTقة قد ت Lديدها واèاسبة عنها بشكل سليم وت اÖفصاح عنها بشكٍل كا ٍ
ويحدد معيار ا;راجعة ) ١١(٥٥٠متطلبات ويقدم إرشادات بشأن اعتبارات ا;راجع ذات الصلة باmطراف ذات عTقة.

من أمثلة اmمور التي قد يأخذها ا;راجع ف اôسبان عند التوصل إلى فهم لطبيعة ا;نشأة ما يلي:
•

١٠
١١

عمليات ا;نشأة مثل:
○

طبيعة مصادر اÖيرادات ,وا;نتجات أو ا†دمات ,واmسواقp ,ا ف ذلك ا;شاركة ف التجارة اÖلكترونية مثل
ا;بيعات وأنشطة التسويق على اÖنترنت.

○

إجراء العمليات )على سبيل ا;ثال ,مراحل وطرق اÖنتاج ,أو اmنشطة ا;عرضة للمخاطر البيئية(.

○

التحالفات ,وا;شروعات ا;شتركة ,واmنشطة ا;سندة إلى جهة خارجية.

○

اîنتشار اPغراف و§زئة الصناعة.

○

موقع مرافق اÖنتاج وا;ستودعات وا;كاتب ومواقع وكميات اlزون.

معيار اHراجعة )) (٢٥٠اHعدل( "مراعاة اrنظمة واللوائح عند مراجعة القوائم اHالية" ,الفقرة ١٣
معيار اHراجعة )" (٥٥٠اrطراف ذات الع}قة"
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•

•

•

أ.٣٣

○

العمTء الرئيسيون وموردو البضائع ومقدمو ا†دمات ا;همون ,وترتيبات التوظيف )pا ف ذلك العقود مع النقابات
العمالية ,ومعاشات التقاعد ومنافع ما بعد انتهاء ا†دمة اmخرى ,وخيارات شراء اmسهم أو ترتيبات العTوات
التشجيعية ,واللوائح اôكومية ا†اصة بشؤون التوظيف(.

○

أنشطة البحث والتطوير واÖنفاق عليها.

○

ا;عامTت مع اmطراف ذات العTقة.

اîستثمارات وأنشطة اîستثمار ,مثل:
○

عمليات اîستحواذ أو تصفية اîستثمارات التي ©ت حديثًا أو اlطط لتنفيذها.

○

اîستثمارات والتصرف ف اmوراق ا;الية والقروض.

○

أنشطة اîستثمارات الرأسمالية.

○

اîستثمارات ف منشآت غير موحدةp ,ا ف ذلك شركات التضامن وا;شروعات ا;شتركة وا;نشآت ذات الغرض
ا†اص.

التمويل واmنشطة التمويلية ,مثل:
○

ا;نشآت التابعة وا;نشآت الزميلة الرئيسيةp ,ا ف ذلك الهياكل ا;وحدة وغير ا;وحدة.

○

هيكل الدين وما يرتبط به من شروطp ,ا ف ذلك ترتيبات التمويل خارج قائمة ا;ركز ا;الي وترتيبات اÖيجار.

○

ا;الكون ا;ستفيدون )السمعة وا†برة اèلية واmجنبية والتجارية( واmطراف ذات العTقة.

○

استخدام اmدوات ا;الية ا;شتقة.

∂ارسات التقرير ا;الي ,مثل:
○

ا;بادئ اèاسبية وا;مارسات ا†اصة بصناعة معينةp ,ا ف ذلك فئات ا;عامTت وأرصدة اôسابات ا;همة وما
يرتبط بها من إفصاحات ف القوائم ا;الية لصناعة معينة )على سبيل ا;ثال ,القروض واîستثمارات للبنوك أو
البحث والتطوير لشركات اmدوية(.

○

إثبات اÖيرادات.

○

اèاسبة عن القيم العادلة.

○

اmصول واîلتزامات وا;عامTت ا;قّومة بالعمTت اmجنبية.

○

اèاسبة عن ا;عامTت غير ا;ألوفة أو ا;عقدةp ,ا ف ذلك تلك التي تكون ف مجاîت مثيرة للجدل أو ناشئة )على
سبيل ا;ثال ,اèاسبة عن اmجور التي ُتدفع على أساس اmسهم(.

قد تؤدي التغيرات ا;همة ف ا;نشأة عن الفترات السابقة إلى ظهور مخاطر للتحريف اPوهري أو تغيرها.

طبيعة ا;نشآت ذات الغرض ا†اص
أ.٣٤

ا;نشأة ذات الغرض ا†اص )ُيشار إليها أحيانًا بلفظ اmداة ذات الغرض ا†اص( هي منشأة تؤسس عادًة لغرض ضيق ومحدد ©امًا,
مثل إبرام عقد إيجار أو توريق أصول مالية أو القيام بأنشطة البحث والتطوير .وقد تأخذ شكل شركة مساهمة ,أو صندوق أمانة,
أو شركة تضامن ,أو منشأة ليست لها صفة اعتبارية .وقد تقوم ا;نشأة التي ت تأسيس ا;نشأة ذات الغرض ا†اص ;صلحتها بتحويل
اmصول ا;الية إلى هذه ا;نشأة اmخيرة )على سبيل ا;ثال ,كجزء من إلغاء إثبات معاملة تنطوي على أصول مالية( ,أو اôصول على
حق استخدام أصول ا;نشأة ذات الغرض ا†اص ,أو أداء ا†دمات لها ,فيما قد تقوم أطراف أخرى بتوفير التمويل للمنشأة ذات
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الغرض ا†اص .ووفقًا ;ا يشير إليه معيار ا;راجعة ) ,(٥٥٠ففي بعض الظروف ,قد تكون ا;نشأة ذات الغرض ا†اص طرفًا ذا
عTقة با;نشأة١٢.
أ.٣٥

Lدد أطر التقرير ا;الي ف الغالب حاîت تفصيلية ُتعتبر أنها ترقى إلى حد السيطرة ,أو ظروف ينبغي pوجبها النظر ف توحيد
القوائم ا;الية مع ا;نشأة ذات الغرض ا†اص .ويحتاج تفسير متطلبات تلك اmطر ف الغالب إلى معرفة تفصيلية باîتفاقيات ذات
الصلة التي تكون ا;نشأة ذات الغرض ا†اص طرفًا فيها.

اختيار وتطبيق ا;نشأة للسياسات اèاسبية )راجع :الفقرة )١١ج((
أ.٣٦

قد يشتمل فهم اختيار ا;نشأة للسياسات اèاسبية وتطبيقها على أمور ,مثل:
•

الطرق التي تستخدمها ا;نشأة للمحاسبة عن ا;عامTت ا;همة وغير ا;ألوفة.

•

تأثير السياسات اèاسبية ا;همة ف ا±اîت ا;ثيرة للجدل أو الناشئة التي تفتقر إلى اÖرشادات ا;لزمة أو التوافق ف
اäراء.

•

التغييرات ف السياسات اèاسبية للمنشأة.

•

معايير التقرير ا;الي واmنظمة واللوائح التي ُتعد جديدة بالنسبة للمنشأة ,وتوقيت وكيفية إقرار ا;نشأة لهذه ا;تطلبات.

اmهداف واîستراتيجيات ومخاطر اmعمال ذات الصلة )راجع :الفقرة )١١د((
أ.٣٧

تزاول ا;نشأة أعمالها ف سياق عوامل الصناعة والعوامل التنظيمية والعوامل الداخلية وا†ارجية اmخرى .وللتعامل مع هذه العوامل
تقوم إدارة ا;نشأة أو ا;كلفون باôوكمة بتحديد اmهداف ,التي ُتعد pثابة ا†طط العامة للمنشأة .و©ثل اîستراتيجيات ا;ناهج
التي تعتزم إدارة ا;نشأة من خTلها Lقيق أهدافها .وقد تتغير استراتيجيات وأهداف ا;نشأة على مدار الوقت.

أُ .٣٨يَعد خطر اmعمال أوسع نطاقًا من خطر التحريف اPوهري ف القوائم ا;الية ,رغم أنه يتضمن هذا اmخير .وقد ينجم خطر اmعمال
عن التغيير أو التعقيد .وقد يؤدي أيضًا الفشل ف إدراك اôاجة للتغيير إلى خطر اmعمال .وقد ينشأ خطر اmعمال ,على سبيل
ا;ثال ,من:
•

تطوير منتجات أو خدمات جديدة قد تفشل; أو

•

ف لدعم ا;نتج أو ا†دمة ,حتى وإن تطور بصورة ناجحة; أو
وجود سوق غير كا ٍ

•

عيوب ف ا;نتج أو ا†دمة قد تنجم عنها التزامات ومخاطر تتعلق بالسمعة.

أ .٣٩إن فهم مخاطر اmعمال التي تواجه ا;نشأة يرفع من إمكانية Lديد مخاطر التحريف اPوهري ,وذلك mن معظم مخاطر اmعمال
سيترتب لها ف النهاية تبعات مالية ,ومن ثم فإن لها تأثيرًا على القوائم ا;الية .ومع ذلك ,فإن ا;راجع ليس مسؤوً îعن Lديد جميع
مخاطر اmعمال أو تقييمها mن مخاطر اmعمال  îتنشأ عنها جميعها مخاطر للتحريف اPوهري.
أ.٤٠

١٢

من أمثلة اmمور التي قد يأخذها ا;راجع ف اôسبان عند التوصل إلى فهم mهداف ا;نشأة واستراتيجياتها ومخاطر أعمالها ذات
الصلة التي قد ينتج عنها خطر Lريف جوهري ف القوائم ا;الية ما يلي:
•

تطورات الصناعة )قد يتمثل خطر اmعمال ذو الصلة اèتمل ,على سبيل ا;ثال ,ف عدم امتTك ا;نشأة ل≤فراد أو ا†برات
الTزمة للتعامل مع التغيرات ف تلك الصناعة(.

•

ا;نتجات وا†دمات اPديدة )قد يتمثل خطر اmعمال ذو الصلة اèتمل ,على سبيل ا;ثال ,ف تزايد اîلتزامات ا;رتبطة
با;نتج(.

•

التوسع ف حجم العمل )قد يتمثل خطر اmعمال ذو الصلة اèتمل ,على سبيل ا;ثال ,ف عدم تقدير الطلب بدقة(.

معيار اHراجعة ) ,(٥٥٠الفقرة أ٧
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•

ا;تطلبات اèاسبية اPديدة )قد يتمثل خطر اmعمال ذو الصلة اèتمل ,على سبيل ا;ثال ,ف التطبيق غير ا;كتمل أو غير
السليم ,أو ارتفاع التكاليف(.

•

ا;تطلبات التنظيمية )قد يتمثل خطر اmعمال ذو الصلة اèتمل ,على سبيل ا;ثال ,ف تزايد التعرض للمخاطر القانونية(.

•

متطلبات التمويل اôالية وا;رتقبة )قد يتمثل خطر اmعمال ذو الصلة اèتمل ,على سبيل ا;ثال ,ف فقدان التمويل بسبب
عدم قدرة ا;نشأة على الوفاء با;تطلبات(.

•

استخدام تقنية ا;علومات )قد يتمثل خطر اmعمال ذو الصلة اèتمل ,على سبيل ا;ثال ,ف عدم توافق النظم واäليات(.

•

تأثيرات تطبيق إحدى اîستراتيجيات ,وبشكل خاص أي تأثيرات تؤدي إلى متطلبات محاسبية جديدة )قد يتمثل خطر
اmعمال ذو الصلة اèتمل ,على سبيل ا;ثال ,ف التطبيق غير ا;كتمل أو غير السليم(.

أ.٤١

قد يكون †طر اmعمال تبعات فورية على خطر التحريف اPوهري لفئات ا;عامTت وأرصدة اôسابات واÖفصاحات على مستوى
اÖقرارات أو على مستوى القوائم ا;الية .فعلى سبيل ا;ثال ,قد يرفع خطر اmعمال النات عن انكماش قاعدة العمTء من خطر
التحريف اPوهري ا;رتبط بتقوي ا;بالغ مستحقة التحصيل .ومع ذلك ,فإن نفس ا†طر ,خاصًة عندما يقترن بانكماش ف اîقتصاد,
قد تكون له تبعات على ا;دى الطويل ينبغي أن يأخذها ا;راجع ف اôسبان عند تقييم مدى مناسبة اîفتراض ا;تعلق باîستمرارية.
ولذلكُ ,ينظر فيما إذا كان خطر اmعمال قد يؤدي إلى خطر Lريف جوهري ف ضوء ظروف ا;نشأة .ويحتوي ا;لحق الثاني على
أمثلة للحاîت واmحداث التي قد تشير إلى وجود مخاطر للتحريف اPوهري.

أ.٤٢

Lدد اÖدارة عادًة مخاطر اmعمال وتضع مناهج ;واجهتها .وُتَعد آلية تقييم ذلك ا†طر جزءًا من الرقابة الداخلية ,وقد ©ت
مناقشتها ف الفقرة  ١٥والفقرتي أ ٨٨وأ.٨٩

اعتبارات خاصة pنشآت القطاع العام
أ.٤٣

بالنسبة ;راجعة منشآت القطاع العام ,قد تتأثر "أهداف اÖدارة" باlاوف ا;تعلقة با;ساءلة العامة وقد تتضمن أهدافًا مصدرها
اmنظمة أو اللوائح أو اmوامر ا;لزمة اmخرى.

قياس وفحص اmداء ا;الي للمنشأة )راجع :الفقرة ) ١١ه((
أ.٤٤

تقوم اÖدارة وغيرها بقياس وفحص اmمور التي يرونها مهمة .وتخلق مقاييس اmداء ,سواًء كانت خارجية أو داخلية ,ضغوطًا على
ا;نشأة .وقد تدفع هذه الضغوط ,بدورها ,اÖدارة إلى اتخاذ تصرف لتحسي أداء ا;نشأة أو لتحريف القوائم ا;الية .وبناًء عليه,
يساعد فهم مقاييس أداء ا;نشأة ا;راجع ف النظر فيما إذا كانت الضغوط لتحقيق مستهدفات اmداء قد تدفع اÖدارة إلى اتخاذ
تصرفات تزيد من مخاطر التحريف اPوهريp ,ا ف ذلك اlاطر التي بسبب الغش .انظر معيار ا;راجعة ); (٢٤٠عرفة ا;تطلبات
واÖرشادات فيما يتعلق pخاطر الغش.

أ.٤٥

يختلف قياس وفحص اmداء ا;الي عن متابعة أدوات الرقابة )©ت مناقشتها كأحد مكونات الرقابة الداخلية ف الفقرات أ-١١٠
أ ,(١٢١رغم أن أغراضهما قد تتداخل:
•

يكون قياس وفحص اmداء موجهًا نحو ما إذا كان أداء ا;نشأة يحقق اmهداف التي وضعتها اÖدارة )أو أطراف ثالثة(.

•

تكون متابعة أدوات الرقابة معنية بشكل خاص بالتشغيل الفعال للرقابة الداخلية.

ومع ذلك ,ففي بعض اôاîت ,توفر مؤشرات اmداء أيضًا معلومات ©كن اÖدارة من Lديد أوجه القصور ف الرقابة الداخلية.
أ .٤٦من أمثلة ا;علومات ,التي يتم إنتاجها داخليًا ,والتي تستخدمها اÖدارة ف قياس وفحص اmداء ا;الي ,والتي قد يأخذها ا;راجع ف
اôسبان ,ما يلي:
•

مؤشرات اmداء الرئيسة )ا;الية وغير ا;الية( والنسب وا§îاهات واÖحصاءات التشغيلية الرئيسية.

•

LليTت اmداء ا;الي فترة بعد فترة.
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•

ا;وازنات والتنبؤات وLليل اîنحرافات ومعلومات القطاعات وتقارير اmداء على مستوى اmقسام أو اÖدارات أو ا;ستويات
اmخرى.

•

مقاييس أداء ا;وظفي وسياسات اmجور التشجيعية.

•

مقارنة أداء ا;نشأة بأداء ا;نافسي لها.

أê .٤٧كن ل≤طراف ا†ارجية أيضًا قياس وفحص اmداء ا;الي للمنشأة .فعلى سبيل ا;ثال ,قد ©ثل ا;علومات ا†ارجية ,مثل تقارير
اèللي وتقارير وكاîت التصنيف اîئتماني ,معلومات مفيدة للمراجع .وêكن اôصول ف الغالب على مثل هذه التقارير من ا;نشأة
التي يتم مراجعتها.
أ.٤٨

قد تسلط ا;قاييس الداخلية الضوء على نتائج أو ا§اهات غير متوقعة تتطلب من اÖدارة Lديد مسبباتها واتخاذ تصرف تصحيحي
بشأنها )pا ف ذلك ,ف بعض اôاîت ,اكتشاف وتصحيح التحريفات ف الوقت ا;ناسب( .وقد ترشد مقاييس اmداء ا;راجع أيضًا
إلى وجود مخاطر تتعلق بتحريف معلومات القوائم ا;الية ذات الصلة .فعلى سبيل ا;ثال ,قد تشير مقاييس اmداء إلى أن ا;نشأة Lقق
¡وًا أو أرباحًا بسرعة غير مألوفة عند مقارنتها pا Lققه ا;نشآت اmخرى ف نفس الصناعة .وقد تشير مثل تلك ا;علومات ,خاصًة
عند اقترانها بعوامل أخرى مثل ا;كافآت القائمة على اmداء أو اmجور التشجيعية ,إلى احتمال خطر Lيز اÖدارة عند إعداد القوائم
ا;الية.

اعتبارات خاصة با;نشآت اmصغر
أ.٤٩

 îتوجد ف الغالب لدى ا;نشآت اmصغر آليات لقياس وفحص اmداء ا;الي .وقد يكشف اîستفسار من اÖدارة عن اعتمادها على
مؤشرات رئيسية معينة لتقوي اmداء ا;الي واتخاذ التصرف ا;ناسب .وإذا أشارت مثل هذه اîستفسارات إلى عدم قياس أو فحص
اmداء ,فقد يكون هناك ارتفاع ف مخاطر عدم اكتشاف التحريفات وتصحيحها.

الرقابة الداخلية للمنشأة )راجع :الفقرة (١٢
أ.٥٠

يساعد فهم الرقابة الداخلية ا;راجع ف Lديد أنواع التحريفات اèتملة والعوامل التي تؤثر على مخاطر التحريف اPوهري ,وف
Lديد طبيعة وتوقيت ومدى إجراءات ا;راجعة اÖضافية.

أ .٥١تنقسم ا;ادة التطبيقية التالية ا;تعلقة بالرقابة الداخلية إلى أربعة أقسام ,بيانها كاäتي:
•

الطبيعة العامة للرقابة الداخلية وخصائصها.

•

أدوات الرقابة ذات الصلة با;راجعة.

•

طبيعة أدوات الرقابة ذات الصلة ومدى فهمها.

•

مكونات الرقابة الداخلية.

الطبيعة العامة للرقابة الداخلية وخصائصها
غرض الرقابة الداخلية
أ.٥٢

يتم تصميم الرقابة الداخلية وتطبيقها وصونها ;واجهة مخاطر اmعمال التي ت Lديدها والتي تهدد Lقيق أي من أهداف ا;نشأة
التي تتعلق pا يلي:
•

إمكانية اîعتماد على التقرير ا;الي للمنشأة;

•

فاعلية وكفاءة عمليات ا;نشأة;

•

التزام ا;نشأة باmنظمة واللوائح ا;نطبقة.
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وتتباين طريقة تصميم الرقابة الداخلية وتطبيقها وصونها بحسب حجم ا;نشأة ومدى تعقيدها.
اعتبارات خاصة با;نشآت اmصغر
أ.٥٣

قد تستخدم ا;نشآت اmصغر وسائل أقل تنظيمًا وآليات وإجراءات أبسط لتحقيق أهدافها.

محدودية الرقابة الداخلية
أ.٥٤

إن الرقابة الداخلية ,مهما بلغت فاعليتها ,لن توفر للمنشأة إ îتأكيدًا معقوً îعن Lقيق أهداف التقرير ا;الي للمنشأة .وتتأثر
احتمالية Lقيق تلك اmهداف باèدودية ا;Tزمة للرقابة الداخلية .ويعود ذلك إلى حقيقة أن اôكم البشري ف اتخاذ القرارات قد
يكون معيبًا وأن الرقابة الداخلية قد تتعطل بسبب خطأ بشري .فعلى سبيل ا;ثال ,قد يكون هناك خطأ ف تصميم أداة رقابية ,أو
خطأ عند تغييرها .وبا;ثل ,قد  îيكون عمل اmداة الرقابية فعاً ,îكما ف حالة عدم استخدام ا;علومات اُ;عﱠدة mغراض الرقابة
الداخلية )على سبيل ا;ثال ,تقرير اîستثناءات( بفاعلية بسبب عدم فهم الشخص ا;سؤول عن فحص ا;علومات للغرض منها أو فشله
ف اتخاذ التصرف ا;ناسب.

أ.٥٥

إضافة ;ا سبقê ,كن التحايل على أدوات الرقابة بالتواطؤ بي شخصي أو أكثر أو بتجاوز اÖدارة للرقابة الداخلية بشكل غير
مناسب .فعلى سبيل ا;ثال ,قد تدخل اÖدارة ف اتفاقات جانبية مع العمTء تغير من خTلها شروط وأحكام عقود البيع ا;تعارف
عليها لدى ا;نشأة∂ ,ا قد يؤدي إلى إثبات اÖيرادات بشكل غير سليم .وقد يتم أيضًا §اوز أو إيقاف عمليات التحقق ف أحد برامج
اôاسب اäلي وا;صممة ف برنامج حاسب آليُ ,مصممة لتحديد ا;عامTت التي تتجاوز حدودًا ائتمانية محددة واÖبTغ عنها.

أ.٥٦

وعTوة على ذلك ,فعند تصميم وتطبيق أدوات الرقابة ,قد §تهد اÖدارة ف طبيعة ومدى أدوات الرقابة التي تختار تطبيقها ,وطبيعة
ومدى اlاطر التي تختار Lملها.

اعتبارات خاصة با;نشآت اmصغر
أ.٥٧

 Tعادًة ∂ا قد يحد من قابلية الفصل ف الواجبات .ومع ذلك ,فإن ا;دير ا;الك ف
يكون عدد العاملي ف ا;نشآت اmصغر قلي ً
ا;نشأة الصغيرة التي يديرها مالكها قد يكون قادرًا على ∂ارسة إشراف أكثر فاعلية مقارنة با;نشآت اmكبر .وقد يعوض هذا
اÖشراف عن الفرص اèدودة عادًة للفصل ف الواجبات.

أ .٥٨ومن ناحية أخرى ,قد يكون ا;دير ا;الك أكثر قدرة على §اوز أدوات الرقابة mن نظام الرقابة الداخلية يكون أقل تنظيمًا .ويأخذ
ا;راجع هذا اmمر ف اôسبان عند Lديد مخاطر التحريف اPوهري بسبب الغش.
تقسيم الرقابة الداخلية إلى مكونات
أ.٥٩

mغراض معايير ا;راجعة ,يوفر تقسيم الرقابة الداخلية إلى ا;كونات ا†مسة اäتية إطارًا مفيدًا للمراجعي للنظر ف كيفية تأثير
مختلف جوانب الرقابة الداخلية للمنشأة على ا;راجعة:
)أ(

بيئة الرقابة;

)ب(

آلية ا;نشأة لتقييم اlاطر;

)ج(

نظام ا;علوماتp ,ا ف ذلك آليات اmعمال ذات العTقة ,فيما يتصل بالتقرير ا;الي ,واîتصاîت;

)د(

أنشطة الرقابة;

)ه(

متابعة أدوات الرقابة.

و îيعكس هذا التقسيم بالضرورة كيفية قيام ا;نشأة بتصميم الرقابة الداخلية وتطبيقها وصونها ,أو الكيفية التي êكن أن تصنف
بها أي مكون معي .وêكن للمراجعي استخدام مصطلحات أو أطر مختلفة لوصف اPوانب اlتلفة للرقابة الداخلية وتأثيرها على
ا;راجعة ,بدً îمن تلك ا;ستخدمة ف هذا ا;عيار ,شريطة أن يتم التعامل مع جميع ا;كونات التي ت تناولها ف هذا ا;عيار.
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أ.٦٠

توضح الفقرات أ -٧٧أ ١٢١الواردة أدناه ا;ادة التطبيقية ا;تعلقة با;كونات ا†مسة للرقابة الداخلية حسب ارتباطها pراجعة القوائم
ا;الية .ويقدم ا;لحق اmول شرحًا إضافيًا ;كونات الرقابة الداخلية.

خصائص عناصر الرقابة الداخلية اليدوية واäلية ذات الصلة بتقييم ا;راجع للمخاطر
أ .٦١يحتوي نظام الرقابة الداخلية ف ا;نشأة على عناصر يدوية ,وغالبًا على عناصر آلية .وُتعد خصائص العناصر اليدوية أو اäلية ذات
صلة بتقييم ا;راجع للمخاطر ,وبإجراءات ا;راجعة اÖضافية ا;بنية على هذا التقييم.
أ .٦٢يؤثر استخدام العناصر اليدوية أو اäلية ف الرقابة الداخلية أيضًا على طريقة إنشاء ا;عامTت وتسجيلها ومعاPتها والتقرير عنها:
•

قد تتضمن أدوات الرقابة ف نظام يدوي إجراءات مثل اîعتمادات وعمليات فحص ا;عامTت وا;طابقات ومتابعة بنود
ا;طابقة .وف حاîت أخرى ,قد تستخدم ا;نشأة إجراءات آلية Öنشاء ا;عامTت وتسجيلها ومعاPتها والتقرير عنها ,حيث
Lل السجTت ف شكلها اÖلكتروني محل ا;ستندات الورقية.

•

تتألف أدوات الرقابة ف نظم تقنية ا;علومات من مجموعة من أدوات الرقابة اäلية )على سبيل ا;ثال ,أدوات الرقابة ا;دمجة
ف برامج اôاسب( وأدوات الرقابة اليدوية .وإضافة إلى ذلك ,فإن أدوات الرقابة اليدوية قد تكون مستقلة عن تقنية
ا;علومات ,أو قد تستخدم ا;علومات التي تنتجها تقنية ا;علومات ,أو قد تقتصر على متابعة التشغيل الفّعال لتقنية ا;علومات
وأدوات الرقابة اäلية وعلى التعامل مع اîستثناءات .وعندما يتم استخدام تقنية ا;علومات ف إنشاء ا;عامTت أو البيانات
ا;الية اmخرى ,أو تسجيلها أو معاPتها أو التقرير عنها ,لتضمينها ف القوائم ا;الية ,فإن النظم والبرامج قد تشتمل على
أدوات رقابة ترتبط باÖقرارات ا;قابلة للحسابات ا;همة أو قد تكون بالغة اmهمية للتشغيل الفّعال mدوات رقابة يدوية تعتمد
على تقنية ا;علومات.

ويختلف مزيج العناصر اليدوية واäلية التي تستخدمها ا;نشأة ف الرقابة الداخلية حسب طبيعة ومدى تعقد استخدام ا;نشأة لتقنية
ا;علومات.
أ.٦٣

أ.٦٤

بشكل عام ,تعود تقنية ا;علومات بالفائدة على الرقابة الداخلية للمنشأة حيث ©ّكن ا;نشأة من القيام pا يلي:
•

اîتساق ف تطبيق قواعد العمل اèددة سلفًا وأداء العمليات اôسابية ا;عقدة عند معاPة أحجام كبيرة من ا;عامTت أو
البيانات;

•

Lسي توقيت إصدار ا;علومات وإتاحتها ودقتها;

•

تسهيل التحليل اÖضاف للمعلومات;

•

تعزيز القدرة على متابعة أداء أنشطة ا;نشأة وسياساتها وإجراءاتها;

•

اôد من خطر التحايل على أدوات الرقابة;

•

تعزيز القدرة على Lقيق الفصل الفعال ف الواجبات عن طريق تطبيق أدوات رقابة أمنية ف التطبيقات وقواعد البيانات
ونظم التشغيل.

وف ا;قابل ,تتسبب تقنية ا;علومات ف مخاطر معينة للرقابة الداخلية ا†اصة با;نشأة ,من بينها على سبيل ا;ثال ما يلي:
•

اîعتماد على النظم أو البرامج التي تعالج البيانات بشكل غير دقيق ,أو تعالج بيانات غير دقيقة ,أو تقوم بك Tاmمرين.

•

الوصول غير ا;صرح به للبيانات∂ ,ا قد يؤدي إلى إتTف هذه البيانات أو إلى حدوث تغييرات غير سليمة فيهاp ,ا ف
ذلك تسجيل معامTت غير مصرح بها أو غير موجودة ,أو تسجيل غير دقيق للمعامTت .وقد تنجم مخاطر معينة عندما
يتمكن عدة مستخدمي من الوصول إلى قاعدة بيانات مشتركة.

•

إمكانية حصول موظفي تقنية ا;علومات على امتيازات وصول تتعدى تلك الTزمة mداء ا;هام ا;وكلة إليهم ∂ا يترتب عليه
تعطل الفصل ف الواجبات.
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أ.٦٥

أ.٦٦

أ.٦٧

•

التغييرات غير ا;صرح بها ف بيانات ا;لفات الرئيسة.

•

التغييرات غير ا;صرح بها ف النظم أو البرامج.

•

اÖخفاق ف إجراء التغييرات الTزمة ف النظم أو البرامج.

•

التدخل اليدوي غير ا;ناسب.

•

احتمالية فقدان البيانات أو عدم القدرة على الوصول إلى البيانات عند اôاجة.

قد تكون العناصر اليدوية ف الرقابة الداخلية أكثر مناسبة عندما تكون هناك حاجة لTجتهاد وحرية التصرف ,كما ف الظروف
اäتية:
•

ا;عامTت الكبيرة أو غير ا;ألوفة أو غير ا;تكررة.

•

الظروف التي يصعب فيها Lديد اmخطاء أو توقعها أو التنبؤ بها.

•

الظروف ا;تغيرة التي تتطلب استجابة رقابية خارج نطاق الرقابة اäلية اôالية.

•

متابعة فاعلية أدوات الرقابة اäلية.

قد تكون العناصر اليدوية ف الرقابة الداخلية أقل ف إمكانية اîعتماد عليها من العناصر اäليةm ,نه êكن تخطيها أو §اهلها أو
§اوزها بشكل أكثر سهولة كما إنها أكثر عرضة ل≤خطاء البسيطة .ولذلك ,فê Tكن افتراض اîتساق ف تطبيق عنصر الرقابة
اليدوي .وقد تكون عناصر الرقابة اليدوية أقل مناسبة ف الظروف اäتية:
•

ا;عامTت كبيرة اôجم أو ا;تكررة ,أو ف اôاîت التي êكن فيها من خTل مؤشرات رقابية قياسية معدة آليًا منع ,أو
اكتشاف وتصحيح ,اmخطاء التي êكن توقعها أو التنبؤ بها.

•

ف.
أنشطة الرقابة التي تكون فيها الطرق اèددة لتطبيق الرقابة من ا;مكن تصميمها وLويلها إلى الصورة اäلية بشكل كا ٍ

تختلف اlاطر التي تتعرض لها الرقابة الداخلية ,من حيث مداها وطبيعتها ,بحسب طبيعة وخصائص نظام معلومات ا;نشأة.
وتستجيب ا;نشأة للمخاطر الناجمة عن استخدام تقنية ا;علومات ,أو عن استخدام العناصر اليدوية ف الرقابة الداخلية ,عن طريق
وضع أدوات رقابة فعالة ف ضوء خصائص نظام معلومات ا;نشأة.

أدوات الرقابة ذات الصلة با;راجعة
أ.٦٨

ثمة عTقة مباشرة بي أهداف ا;نشأة وأدوات الرقابة التي تطبقها لتوفير تأكيد معقول بشأن Lقيق أهدافها .وتتعلق أهداف
ا;نشأة ,وبالتالي أدوات الرقابة ,بالتقرير ا;الي والعمليات واîلتزام; لكن هذه اmهداف واmدوات الرقابية ليست جميعها ذات صلة
بتقييم ا;راجع للمخاطر.

أ .٦٩قد تشمل العوامل ذات الصلة بحكم ا;راجع فيما إذا كانت أداة رقابة ماp ,فردها أو عند اقترانها مع غيرها ,ذات صلة با;راجعة
أمورًا مثل ما يلي:
•

اmهمية النسبية.

•

أهمية ا†طر ا;تعلق بها.

•

حجم ا;نشأة.

•

طبيعة عمل ا;نشأةp ,ا ف ذلك هيكلها وخصائص ا;لكية فيها.

•

تنوع وتعقيد عمليات ا;نشأة.
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•

ا;تطلبات النظامية والتنظيمية ا;نطبقة.

•

الظروف ومكّون الرقابة الداخلية ا;نطبق.

•

طبيعة وتعقيد النظم التي ُتعد جزءًا من الرقابة الداخلية للمنشأةp ,ا ف ذلك استخدام ا;نشآت ا†دمية.

•

ما إذا كانت أداة رقابة معينةp ,فردها أو عند اقترانها مع غيرها© ,نع أو تكتشف وتصحح Lريفًا جوهريًا ,وكيفية قيامها
بذلك.

أ .٧٠قد تكون أدوات الرقابة بشأن اكتمال ودقة ا;علومات التي تنتجها ا;نشأة ذات صلة با;راجعة ,إذا كان ا;راجع يعتزم استخدام ا;علومات
ف تصميم وتنفيذ إجراءات إضافية .كما êكن أن تكون أدوات الرقابة ا;تعلقة بأهداف اîلتزام والعمليات ذات صلة با;راجعة ,إذا
كانت تتعلق ببيانات يقوم ا;راجع بتقوêها أو استخدامها ف تطبيق إجراءات ا;راجعة.
أ .٧١قد تتضمن الرقابة الداخلية على حماية اmصول من اîقتناء أو اîستخدام أو التخلص غير ا;صرح به أدوات رقابة تتعلق بأهداف
كل من التقرير ا;الي والعمليات .ويقتصر ا;راجع عادًة عند نظره ف هذه اmدوات على تلك التي تتعلق بإمكانية اîعتماد على التقرير
ا;الي.
أ .٧٢يكون للمنشأة عادًة أدوات رقابية تتعلق بأهداف ليست لها صلة با;راجعة ,ومن ثم  îيلزم أخذها ف اôسبان .فعلى سبيل ا;ثال,
قد تعتمد ا;نشأة على نظام متطور من أدوات الرقابة اäلية لتحقيق الكفاءة والفاعلية ف العمليات )مثل استخدام شركة طيران
لنظام أدوات رقابة آلية للحفاظ على جدول مواعيد الرحTت( ,لكن هذه اmدوات لن تكون عادًة ذات صلة با;راجعة .وإضافة إلى
ذلك ,وبالرغم من أن الرقابة الداخلية تطبق على ا;نشأة بأسرها أو على أي من وحداتها التشغيلية أو آليات أعمالها ,فإن فهم
الرقابة الداخلية ا;تعلقة بكل وحدة تشغيلية للمنشأة وكل آلية من آليات أعمالها قد  îيكون ذا صلة با;راجعة.
اعتبارات خاصة pنشآت القطاع العام
أ.٧٣

يترتب على مراجعي القطاع العام ف الغالب مسؤوليات إضافية فيما يتعلق بالرقابة الداخلية ,على سبيل ا;ثال لتقدي تقرير بشأن
اîلتزام بقواعد ا;مارسة ا;وضوعة .وقد يتحمل مراجعو القطاع العام أيضًا مسؤوليات Öعداد تقرير عن اîلتزام باmنظمة أو اللوائح
.T
أو اmوامر ا;لزمة اmخرى .ونتيجًة لذلك ,قد يكون فحصهم للرقابة الداخلية أوسع نطاقًا وأكثر تفصي ً

طبيعة أدوات الرقابة ذات الصلة ومدى فهمها )راجع :الفقرة (١٣
أ.٧٤

يتضمن تقوي تصميم أداة من أدوات الرقابة النظر فيما إذا كانت اmداةp ,فردها أو عند اقترانها مع أدوات الرقابة اmخرى ,قادرة
على منع ,أو اكتشاف وتصحيح ,التحريفات اPوهرية بشكل فّعال .ويعني تطبيق أداة الرقابة أنها موجودة وأن ا;نشأة تستخدمها.
و îفائدة ُترجى من تقييم تطبيق أداة رقابة غير فّعالة ,لذلك يتم النظر أوً îف تصميم أداة الرقابة .وقد êثل التصميم غير ا;ناسب
للرقابة قصورًا مهمًا ف الرقابة الداخلية.

أ .٧٥قد تتضمن إجراءات تقييم اlاطر الرامية للحصول على أدلة مراجعة بشأن تصميم وتطبيق أدوات الرقابة ذات الصلة ما يلي:
•

اîستفسار من موظفي ا;نشأة.

•

مTحظة تطبيق أدوات رقابة معينة.

•

التقصي عن ا;ستندات والتقارير.

•

تتبع ا;عامTت من خTل نظام ا;علومات ذو الصلة بالتقرير ا;الي.

ومع ذلك ,فإن اîستفسار وحده  îيكفي ;ثل تلك اmغراض.
أ.٧٦

ُ îيعد التوصل إلى فهم mدوات الرقابة ف ا;نشأة كافيًا îختبار الفاعلية التشغيلية لهذه اmدوات ,ما لم يكن هناك بعض التشغيل
اäلي الذي يساعد على اتساق عمل أدوات الرقابة .فعلى سبيل ا;ثال î ,يوفر اôصول على أدلة مراجعة بشأن تطبيق أداة رقابة
يدوية عند نقطة زمنية معينة أدلة مراجعة بشأن الفاعلية التشغيلية mداة الرقابة ف أوقات أخرى خTل الفترة ا†اضعة للمراجعة.
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ومع ذلك ,ونظرًا لTتساق ا;Tزم للمعاPة باستخدام تقنية ا;علومات )انظر الفقرة أ ,(٦٣فإن تنفيذ إجراءات ا;راجعة لتحديد ما
إذا كان قد ت تطبيق أداة رقابة آلية قد يكون pثابة اختبار للفاعلية التشغيلية لتلك اmداة ,اعتمادًا على تقييم واختبار ا;راجع mدوات
î Tختبارات الفاعلية
الرقابة كتلك ا;طبقة على التغييرات ف البرامج .ويحتوي معيار ا;راجعة ) (٣٣٠على وصف أكثر تفصي ً
التشغيلية mدوات الرقابة١٣.
مكونات الرقابة الداخلية  -بيئة الرقابة )راجع :الفقرة (١٤
أ.٧٧

تشمل بيئة الرقابة مهام اôوكمة واÖدارة وا;واقف السلوكية للمكلفي باôوكمة واÖدارة ووعيهم وتصرفاتهم فيما يتعلق بالرقابة
الداخلية للمنشأة وأهميتها ف ا;نشأة .وLدد بيئة الرقابة ا;ناخ السائد ف ا;نشأة ,والذي يؤثر على وعي أفرادها بالرقابة.

أ.٧٨

من بي عناصر بيئة الرقابة ,التي قد تكون ذات صلة عند التوصل إلى فهم لبيئة الرقابة ,ما يلي:
)أ(

نشر النزاهة والقيم اmخTقية وفرض تطبيقها :هذه من العناصر الضرورية التي تؤثر على فاعلية تصميم أدوات الرقابة
وإدارتها ومتابعتها.

)ب(

اîلتزام بالكفاءة :يشمل ذلك أمورًا مثل مراعاة اÖدارة ;ستويات الكفاءة الTزمة لشغل وظائف معينة ,وكيفية ترجمة تلك
ا;ستويات إلى ا;هارات وا;عارف الضرورية.

)ج(

مشاركة ا;كلفي باôوكمة :للمكلفي باôوكمة صفات مثل:

)د(

•

استقTلهم عن اÖدارة.

•

خبرتهم ومكانتهم.

•

مدى إشراكهم ,وا;علومات التي يحصلون عليها ,وفحصهم ل≤نشطة.

•

مناسبة تصرفاتهمp ,ا ف ذلك درجة طرحهم ل≤سئلة الصعبة على اÖدارة ومتابعتهم لها ,وتفاعلهم مع ا;راجعي
الداخليي وا†ارجيي.

فلسفة اÖدارة وأسلوبها التشغيلي :يشمل ذلك خصائص مثل:
•

منهج اÖدارة ف Lمل مخاطر اmعمال وإدارتها.

•

ا;واقف السلوكية لΩدارة وتصرفاتها §اه التقرير ا;الي.

•

ا;واقف السلوكية §اه معاPة ا;علومات وا;هام اèاسبية وا;وظفي.

)ه(

الهيكل التنظيمي :اÖطار الذي يتم من خTله التخطيط mنشطة ا;نشأة الرامية لتحقيق أهدافها وتنفيذ هذه اmنشطة
والرقابة عليها وفحصها.

)و(

Lديد الصTحيات وا;سؤوليات :تتضمن أمورًا مثل كيفية Lديد الصTحيات وا;سؤوليات عن اmنشطة التشغيلية ,وكيفية
Lديد العTقات اÖشرافية والتسلسل الهرمي للسلطة.

)ز(

سياسات و∂ارسات ا;وارد البشرية :السياسات وا;مارسات التي تتعلق ,على سبيل ا;ثال ,بالتعيي والتوجيه والتدريب
والتقوي وا;شورة والترقية واmجور والتصرفات التصحيحية.

أدلة ا;راجعة لعناصر بيئة الرقابة
أ.٧٩

١٣

êكن اôصول على أدلة مراجعة مTئمة من خTل اPمع بي اîستفسارات وإجراءات تقييم اlاطر اmخرى مثل تأييد اîستفسارات
با;Tحظة أو التقصي عن ا;ستندات .فعلى سبيل ا;ثال ,قد يتوصل ا;راجع من خTل اîستفسارات من اÖدارة وا;وظفي إلى فهم
لكيفية قيام اÖدارة بإبTغ ا;وظفي بوجهة نظرها حول ∂ارسات العمل والسلوك اmخTقي .وêكن للمراجع بعد ذلك Lديد ما إذا

معيار اHراجعة )" (٣٣٠استجابات اHراجع للمخاطر اHقﱠيمة"
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كانت أدوات الرقابة ذات الصلة قد ت تطبيقها ,عن طريق النظر ,على سبيل ا;ثال ,فيما إذا كان لدى اÖدارة قواعد سلوك مهني
مكتوبة وما إذا كانت تتصرف بطريقة تدعم تلك القواعد.
أ.٨٠

قد ينظر ا;راجع أيضًا ف كيفية استجابة اÖدارة لنتائج وتوصيات وظيفة ا;راجعة الداخلية بشأن أوجه القصور اèددة ف الرقابة
الداخليةp ,ا ف ذلك ما إذا كانت تلك اîستجابات قد ت تطبيقها والكيفية التي ت تطبيقها بها ,وما إذا كان قد ت تقوêها îحقًا
من قبل وظيفة ا;راجعة الداخلية.

تأثير بيئة الرقابة على تقييم مخاطر التحريف اPوهري
أ.٨١

أ.٨٢

يكون لبعض عناصر بيئة الرقابة ف ا;نشأة تأثير واسع اîنتشار على تقييم مخاطر التحريف اPوهري .فعلى سبيل ا;ثال ,يتأثر
الوعي الرقابي ف ا;نشأة بشكل ملحوظ با;كلفي باôوكمة ,إذ يتمثل أحد اmدوار ا;نوطة بهم ف اتخاذ إجراءات ;عادلة الضغوط
الواقعة على اÖدارة ,فيما يتعلق بالتقرير ا;الي ,التي قد تنشأ عن متطلبات السوق أو برامج اmجور .ولذلك تتأثر فاعلية تصميم بيئة
الرقابة ,من حيث مشاركة ا;كلفي باôوكمة ,بأمور مثل:
•

استقTلهم عن اÖدارة وقدرتهم على تقوي تصرفاتها.

•

ما إذا كانوا يفهمون ا;عامTت التجارية للمنشأة.

•

مدى تقوêهم Öعداد القوائم ا;الية وفقًا Öطار التقرير ا;الي ا;نطبقp ,ا ف ذلك ما إذا كانت القوائم ا;الية تتضمن
إفصاحات كافية.

قد يؤثر مجلس اÖدارة النشط وا;ستقل ف فلسفة اÖدارة وأسلوبها التشغيلي .غير أن ثمة عناصر أخرى قد تكون أكثر محدودية ف
تأثيرها .فعلى سبيل ا;ثال ,رغم أن سياسات و∂ارسات ا;وارد البشرية تكون موجهة نحو توظيف أفراد مؤهلي ف الشؤون ا;الية
واèاسبية وتقنية معلومات∂ ,ا قد يخفف من خطر حدوث أخطاء ف معاPة ا;علومات ا;الية ,فإنها قد  îتخفف من أثر التحيز
القوي من جانب اÖدارة العليا للمبالغة ف اmرباح.

 Tإيجابيًا عندما يقوم ا;راجع بتقييم مخاطر التحريف اPوهري .ومع ذلك ,فبالرغم
أê .٨٣كن أن يكون وجود بيئة رقابة مرضية عام ً
من أن هذه البيئة قد تساعد ف اôد من خطر الغش ,فإنها  îتردع الغش بشكل مطلق .وبا;قابل ,فإن أوجه القصور ف بيئة الرقابة
قد تقوض فاعلية أدوات الرقابة ,خاصًة فيما يتعلق بالغش .فعلى سبيل ا;ثال ,قد يؤثر عدم تعهد اÖدارة بتدبير موارد كافية ;واجهة
اlاطر اmمنية لتقنية ا;علومات تأثيرًا سلبيًا على الرقابة الداخلية عن طريق السماح بإجراء تغييرات غير مناسبة ف برامج اôاسب
اäلي أو البيانات ,أو السماح pعاPة معامTت غير مصرح بها .وكما هو موضح ف معيار ا;راجعة ) ,(٣٣٠فإن بيئة الرقابة تؤثر
أيضًا على طبيعة إجراءات ا;راجع اÖضافية وتوقيتها ومداها١٤ .
أ .٨٤إن بيئة الرقابة ف حد ذاتها © îنع ,أو تكتشف وتصحح ,التحريف اPوهري .ولكنها قد تؤثر على تقوي ا;راجع لفاعلية أدوات
الرقابة اmخرى )على سبيل ا;ثال ,متابعة أدوات الرقابة وعمل أنشطة رقابة محددة( ,ومن ثّم تقييم ا;راجع lاطر التحريف
اPوهري.
اعتبارات خاصة با;نشآت اmصغر

١٤

أ.٨٥

من ا;رجح أن تختلف بيئة الرقابة ف ا;نشآت الصغيرة عن نظيرتها ف ا;نشآت اmكبر .فعلى سبيل ا;ثال ,قد  îيكون من بي ا;كلفي
باôوكمة ف ا;نشآت اmصغر عضو مستقل أو عضو خارجي ,وقد يعهد بالدور ا;نوط باôوكمة إلى ا;دير ا;الك مباشرًة عندما î
يوجد مTك آخرون .وقد تؤثر أيضًا طبيعة بيئة الرقابة على أهمية أدوات الرقابة اmخرى ,أو على غيابها .فعلى سبيل ا;ثال ,قد
تخفف ا;شاركة النشطة للمالك ا;دير من مخاطر معينة تنجم عن عدم الفصل ف الواجبات داخل ا;نشآت الصغيرة; ولكنها قد ترفع
من مخاطر أخرى ,مثل مخاطر §اوز أدوات الرقابة.

أ.٨٦

إضافة إلى ذلك ,قد  îتتوفر أدلة ا;راجعة لعناصر بيئة الرقابة ف ا;نشآت اmصغر ف صورة وثائقية ,خاصًة عندما تكون اîتصاîت
بي اÖدارة وا;وظفي اäخرين غير رسمية ,لكنها فّعالة .فعلى سبيل ا;ثال ,قد  îيكون لدى ا;نشآت الصغيرة قواعد سلوك مهني

معيار اHراجعة ) ,(٣٣٠الفقرتان أ ٢وأ٣
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مكتوبة ,ولكنها بدً îمن ذلك تقوم بنشر ثقافة تؤكد على أهمية النزاهة والسلوك اmخTقي من خTل اîتصاîت الشفهية وعن طريق
تقدي القدوة العملية من نفسها ف هذا الشأن.
أ .٨٧وبناًء عليه© ,ثل ا;واقف السلوكية لΩدارة وا;دير ا;الك ووعيهم وتصرفاتهم أهمية خاصة لفهم ا;راجع لبيئة الرقابة ف ا;نشأة
اmصغر.
مكونات الرقابة الداخلية  -آلية ا;نشأة لتقييم اlاطر )راجع :الفقرة (١٥
أ.٨٨

تشكل آلية ا;نشأة لتقييم اlاطر اmساس لكيفية قيام اÖدارة بتحديد اlاطر التي سيتم إدارتها .وإذا كانت تلك اäلية مناسبة
للظروفp ,ا ف ذلك لطبيعة ا;نشأة وحجمها ومدى تعقيدها ,فإنها تساعد ا;راجع ف Lديد مخاطر التحريف اPوهري .وُيعد
اعتبار ما إذا كانت آلية ا;نشأة لتقييم اlاطر مناسبة للظروف أمرَا خاضعًا ôكم ا;راجع.

اعتبارات خاصة با;نشآت اmصغر )راجع :الفقرة (١٧
أ.٨٩

من غير ا;رجح وجود آلية لتقييم اlاطر ف ا;نشآت الصغيرة .وف مثل هذه اôاîتُ ,يرجح أن Lدد اÖدارة اlاطر من خTل
ا;شاركة الشخصية ا;باشرة ف العمل .وبغض النظر عن الظروف ,يظل اîستفسار عن اlاطر التي ت Lديدها وكيفية مواجهة
اÖدارة لها أمرًا ضروريًا.

مكونات الرقابة الداخلية  -نظام ا;علوماتp ,ا ف ذلك آليات اmعمال ذات العTقة ,فيما يتصل بالتقرير ا;الي ,واîتصاîت
نظام ا;علوماتp ,ا ف ذلك آليات اmعمال ذات العTقة ,فيما يتصل بالتقرير ا;الي )راجع :الفقرة (١٨
أ .٩٠يتألف نظام ا;علومات ذو الصلة بأهداف التقرير ا;الي ,والذي يشمل النظام اèاسبي ,من اÖجراءات والسجTت التي ت تصميمها
وإنشاؤها ل≤هداف اäتية:

أ.٩١

•

إنشاء معامTت ا;نشأة )إضافة إلى اmحداث واôاîت( وتسجيلها ومعاPتها والتقرير عنها وضمان ا;ساءلة عن اmصول
واîلتزامات وحقوق ا;لكية ا;تعلقة بها;

•

حل ا;عاPة غير الصحيحة للمعامTت ,على سبيل ا;ثال ,ا;لفات اäلية ا;علقة واÖجراءات ا;تبعة Öنهاء البنود ا;علقة ف
الوقت ا;ناسب;

•

معاPة حاîت §اوز النظام أو تخطي أدوات الرقابة واèاسبة عنها;

•

Lويل ا;علومات من نظم معاPة ا;عامTت إلى دفتر اmستاذ العام;

•

اôصول على ا;علومات ذات الصلة بالتقرير ا;الي عن اmحداث واôاîت ,بخTف ا;عامTت ,مثل إهTك اmصول وإطفائها
والتغيرات ف إمكانية استرداد اôسابات مستحقة التحصيل;

•

ضمان أن ا;علومات ا;طلوب اÖفصاح عنها pوجب إطار التقرير ا;الي ا;نطبق يتم §ميعها وتسجيلها ومعاPتها
وتلخيصها والتقرير عنها بشكل مناسب ف القوائم ا;الية.

قد Lتوي القوائم ا;الية على معلومات ت اôصول عليها من خارج دفتري اmستاذ العام وا;ساعد .ومن أمثلة تلك ا;علومات:
•

معلومات ت اôصول عليها من عقود اîيجار ا;فصح عنها ف القوائم ا;الية ,مثل خيارات التجديد أو مدفوعات اîيجار
ا;ستقبلية.

•

معلومات ت اîفصاح عنها ف القوائم ا;الية من إنتاج نظام إدارة اlاطر با;نشأة.

•

معلومات القيمة العادلة ا;قدمة من خبراء اÖدارة وا;فصح عنها ف القوائم ا;الية.
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•

أ.٩٢

معلومات مفصح عنها ف القوائم ا;الية ,ت اôصول عليها من ¡اذج أو من عمليات حسابية أخرى مستخدمة لوضع
التقديرات ا;ثبتة أو ا;فصح عنها ف القوائم ا;اليةp ,ا ف ذلك ا;علومات ا;تعلقة بالبيانات واîفتراضات اmساسية
ا;ستخدمة ف تلك النماذج ,مثل:
o

اîفتراضات ا;عدة داخليًا والتي قد تؤثر على العمر اÖنتاجي mصل من اmصول ,أو

o

بيانات مثل معدîت الفائدة التي تتأثر بعوامل خارجة عن سيطرة ا;نشأة.

•

معلومات مفصح عنها ف القوائم ا;الية عن LليTت اôساسية ومستنطبة من النماذج ا;الية ,تدل على أن اÖدارة قد أخذت
ف اôسبان اîفتراضات البديلة.

•

معلومات مثبتة أو مفصح عنها ف القوائم ا;الية ,ت اôصول عليها من اÖقرارات والسجTت الضريبية ا†اصة با;نشأة.

•

معلومات مفصح عنها ف القوائم ا;الية ,ت اôصول عليها من التحليTت ا;عدة لدعم تقييم اÖدارة لقدرة ا;نشأة على
البقاء كمنشأة مستمرة ,مثل اÖفصاحات ,إن وجدت ,ذات العTقة بأحداث أو حاîت ت Lديدها على أنها قد تثير شكوكًا
كبيرة حول قدرة ا;نشأة على البقاء كمنشأة مستمرة١٥.

إن الفهم ا;طلوب pوجب الفقرة  ١٨من هذا ا;عيار لنظام ا;علومات ذي الصلة بالتقرير ا;الي )pا ف ذلك فهم اPوانب ذات الصلة
بذلك النظام فيما يتعلق با;علومات ا;فصح عنها ف القوائم ا;الية التي يتم اôصول عليها من داخل أو خارج دفتري اmستاذ العام
وا;ساعد( هي مسألة حكم مهني للمراجع .فعلى سبيل ا;ثال ,قد تستند بعض ا;بالغ أو اÖفصاحات ف القوائم ا;الية للمنشأة )مثل
اÖفصاحات عن مخاطر اîئتمان ومخاطر السيولة ومخاطر السوق( إلى معلومات ت اôصول عليها من نظام إدارة اlاطر با;نشأة.
ومع ذلك ,فإن ا;راجع غير مطالب بفهم جميع جوانب نظام إدارة اlاطر ,ويستخدم حكمه ا;هني ف Lديد الفهم الTزم.

قيود اليومية )راجع :الفقرة ) ١٨و((
أ.٩٣

يتضمن نظام معلومات ا;نشأة عادًة استخدام قيود ¡طية ف دفتر اليومية ,تنشأ اôاجة لها بشكل متكرر لتسجيل ا;عامTت .ومن
أمثلة ذلك قيود اليومية لتسجيل ا;بيعات وا;شتريات والنفقات النقدية ف دفتر اmستاذ العام ,أو لتسجيل التقديرات اèاسبية التي
§ريها اÖدارة بشكل دوري ,كالتغيرات ف تقدير اôسابات ا;ستحقة غير القابلة للتحصيل.

أ.٩٤

تشتمل آلية التقرير ا;الي للمنشأة أيضًا على استخدام قيود يومية غير ¡طية لتسجيل ا;عامTت غير ا;تكررة وغير ا;ألوفة أو
التعديTت .ومن أمثلة تلك القيود التعديTت ا;تعلقة بالتوحيد ,وقيود §ميع اmعمال أو استبعادها ,أو التقديرات غير ا;تكررة مثل
الهبوط ف قيمة أصل من اmصول .وف نظم دفتر اmستاذ العام اليدويةê ,كن Lديد قيود اليومية غير النمطية من خTل التقصي
عن دفتر اmستاذ العام واليوميات والوثائق الداعمة .وعندما ُتستخدم إجراءات آلية للحفاظ على دفتر اmستاذ العام وإعداد القوائم
ا;الية ,فإن هذه القيود قد  îتوجد إ îف شكل إلكتروني ,ولذا فقد يكون Lديدها أكثر سهولة من خTل استخدام أساليب ا;راجعة
pساعدة اôاسب.

آليات اmعمال ذات العTقة )راجع :الفقرة (١٨
أ.٩٥

١٥

آليات أعمال ا;نشأة هي اmنشطة ا;صممة من أجل ما يلي:
•

تطوير منتجات وخدمات ا;نشأة وشرائها وإنتاجها وبيعها وتوزيعها;

•

ضمان اîلتزام باmنظمة واللوائح;

•

تسجيل ا;علوماتp ,ا ف ذلك ا;علومات اèاسبية ومعلومات التقرير ا;الي.

انظر الفقرتي  ١٩و ٢٠من معيار اHراجعة )" (٥٧٠ا[ستمرارية"

ترجمة الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي

٢٤٢

Lديد مخاطر التحريف اPوهري
وتقييمها من خTل فهم ا;نشأة
وبيئتها

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٣١٥
وينتج عن آليات اmعمال معامTت يتم تسجيلها ومعاPتها والتقرير عنها من خTل نظام ا;علومات .ويساعد فهم آليات أعمال
ا;نشأةp ,ا ف ذلك كيفية نشأة ا;عامTت ,ا;راجع ف التوصل إلى فهم لنظام معلومات ا;نشأة ذي الصلة بالتقرير ا;الي بطريقة
تناسب ظروف ا;نشأة.
اعتبارات خاصة با;نشآت اmصغر )راجع :الفقرة (١٨
أ.٩٦

إن نظام ا;علومات ,وآليات اmعمال ا;تعلقة به ذات الصلة بالتقرير ا;الي ف ا;نشآت الصغيرة p ,ا ف ذلك اPوانب ذات الصلة ف
ذلك النظام ا;تعلقة با;علومات ا;فصح عنها ف القوائم ا;الية والتي يتم اôصول عليها من داخل أو خارج دفتري اmستاذ العام
وا;ساعد ,من ا;رجح أن تكون أقل تطورًا ∂ا هي عليه ف ا;نشآت اmكبر ,لكن دورها يظل على نفس القدر من اmهمية .وقد î
Lتاج ا;نشآت الصغيرة التي تكون مشاركة اÖدارة فيها مشاركة نشطة إلى وضع أوصاف شاملة لΩجراءات اèاسبية ,أو إلى
السجTت اèاسبية ا;تطورة أو السياسات ا;كتوبة .ولهذا ,فقد يكون فهم نظام معلومات ا;نشأة ذي الصلة بالتقرير ا;الي أيسر
عند مراجعة ا;نشآت اmصغر ,وقد يعتمد على اîستفسارات بصورة أكبر من اعتماده على فحص الوثائق .ومع ذلك ,يظل التوصل
إلى فهم لذلك النظام أمرًا مهمًا.

اîتصاîت )راجع :الفقرة (١٩
أ.٩٧

يستلزم قيام ا;نشأة باÖبTغ باmدوار وا;سؤوليات واmمور ا;همة ا;تعلقة بالتقرير ا;الي توفير فهم لكل دور ومسؤولية فيما يتعلق
بالرقابة الداخلية على التقرير ا;الي .ويشمل ذلك أمورًا مثل مدى فهم ا;وظفي لكيفية تعلق أنشطتهم ف نظام معلومات التقرير
ا;الي بأعمال اäخرين ووسائل التقرير عن اîستثناءات إلى ا;ستوى اmعلى ا;ناسب ف ا;نشأة .وقد يأخذ اÖبTغ أشكاً îمختلفة,
مثل اmدلة اÖرشادية للسياسات واmدلة اÖرشادية للتقرير ا;الي .وتساعد قنوات اîتصال ا;فتوحة ف ضمان التقرير عن اîستثناءات
والتصرف بشأنها.

اعتبارات خاصة با;نشآت اmصغر
أ.٩٨

قد يكون اîتصال ف ا;نشأة الصغيرة أقل تنظيمًا وأسهل Lقيقًا ∂ا هو عليه ف ا;نشأة اmكبر ,وذلك بسبب مستويات ا;سؤولية
اmقل وبروز دور اÖدارة وسهولة اîتصال بها.

مكونات الرقابة الداخلية  -أنشطة الرقابة ذات الصلة با;راجعة )راجع :الفقرة (٢٠
أ.٩٩

أنشطة الرقابة هي السياسات واÖجراءات التي تساعد ف ضمان تنفيذ توجيهات اÖدارة .وسواًء كانت أنشطة الرقابة موجودة ف
نظم تقنية معلومات أو ف نظم يدوية ,فإن لها أهدافًا متنوعة ويتم تطبيقها على مختلف ا;ستويات التنظيمية والوظيفية .ومن أمثلة
أنشطة الرقابة تلك اmنشطة التي تتعلق pا يلي:
•

منح الصTحيات.

•

عمليات فحص اmداء.

•

معاPة ا;علومات.

•

أدوات الرقابة ا;ادية.

•

الفصل ف الواجبات.

أ .١٠٠تتمثل أنشطة الرقابة ذات الصلة با;راجعة فيما يلي:
•

اmنشطة التي تتطلب أن يتم التعامل معها على هذا النحو ,لكونها أنشطة رقابة تتعلق pخاطر مهمة وتلك التي تتعلق pخاطر
 îتوفر لها اÖجراءات اmساس pفردها ما يكفي من أدلة ا;راجعة ا;ناسبة ,وفقًا ;ا تتطلبه الفقرتان  ٢٩و ٣٠على التوالي;
أو

•

اmنشطة التي تعد ذات صلة بحسب حكم ا;راجع.
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أ .١٠١يتأثر حكم ا;راجع بشأن ما إذا كان نشاط رقابة ما ُيعد ذا صلة با;راجعة ,با†طر الذي يحدد ا;راجع أنه قد ينجم عنه Lريف
جوهري وما إذا كان ا;راجع يعتقد أنه من ا;رجح أن يكون من ا;ناسب اختبار الفاعلية التشغيلية للرقابة عند Lديد مدى اîختبارات
اmساس.
أ .١٠٢قد يكون تركيز ا;راجع على Lديد وفهم أنشطة الرقابة التي تعالج ا±اîت التي يرى أن مخاطر التحريف اPوهري من ا;رجح أن
تكون أعلى فيها .وعندما Lقق أنشطة رقابة متعددة نفس الهدف ,فليس من الضروري التوصل إلى فهم لكل نشاط من أنشطة
الرقابة ا;رتبطة بهذا الهدف.
أ .١٠٣قد تتضمن أنشطة الرقابة ذات الصلة با;راجعة أدوات الرقابة التي تضعها اÖدارة ;واجهة مخاطر التحريف اPوهري ا;تعلقة
باÖفصاحات التي لم يتم إعدادها وفقًا Öطار التقرير ا;الي ا;نطبق ,باÖضافة إلى أدوات الرقابة التي تواجه اlاطر ا;تعلقة بأرصدة
اôسابات وا;عامTت .وقد تتعلق أنشطة الرقابة تلك با;علومات الواردة ف القوائم ا;الية التي يتم اôصول عليها من خارج دفتري
اmستاذ العام وا;ساعد.
أ .١٠٤إن معرفة ا;راجع ,من خTل فهمه للمكونات اmخرى للرقابة الداخلية ,بوجود أو عدم وجود أنشطة رقابة تساعده ف Lديد ما إذا
كان من الضروري تخصيص ا;زيد من اîهتمام للحصول على فهم mنشطة الرقابة.
اعتبارات خاصة با;نشآت اmصغر
أ .١٠٥إن ا;فاهيم التي تستند إليها أنشطة الرقابة ف ا;نشآت الصغيرة ©اثل نظيراتها ف ا;نشآت اmكبر ,ولكنها قد تختلف ف مستوى
الرسمية التي تعمل بها .وإضافة إلى ذلك ,قد §د ا;نشآت الصغيرة أن أنواعًا معينة من أنشطة الرقابة غير مTئمة بسبب أدوات
الرقابة التي تطبقها اÖدارة .فعلى سبيل ا;ثالê ,كن أن يوفر تفرد اÖدارة بسلطة منح اîئتمان للعمTء واعتماد ا;شتريات ا;همة
.T
رقابة قوية على أرصدة اôسابات وا;عامTت ا;همةp ,ا يقلل أو يزيل اôاجة لتطبيق أنشطة رقابة أكثر تفصي ً
أ .١٠٦من ا;رجح أن تكون أنشطة الرقابة ذات الصلة pراجعة ا;نشأة اmصغر مرتبطة بدورات ا;عامTت الرئيسية ,مثل اÖيرادات
وا;شتريات ومصروفات ا;وظفي.
اlاطر النا§ة عن تقنية ا;علومات )راجع :الفقرة (٢١
أ .١٠٧يؤثر استخدام تقنية ا;علومات على الطريقة التي ُتطبق بها أنشطة الرقابة .ومن منظور ا;راجع ,فإن أدوات الرقابة على نظم تقنية
ا;علومات تكون فّعالة عندما Lافظ على سTمة ا;علومات وأمن البيانات التي تعاPها هذه النظم ,وعندما تتضمن أدوات رقابة
عامة فعالة على تقنية ا;علومات وأدوات رقابة على التطبيقات.
أ .١٠٨تتمثل أدوات الرقابة العامة على تقنية ا;علومات ف السياسات واÖجراءات التي تتعلق بالعديد من التطبيقات وتدعم العمل الفّعال
mدوات الرقابة على التطبيقات .وهي تنطبق على اmطر الرئيسية واmطر ا;صغرة وبيئات ا;ستخدم النهائي .وتتضمن عادًة أدوات
الرقابة العامة على تقنية ا;علومات التي Lافظ على سTمة ا;علومات وأمن البيانات أدوات رقابة على ما يلي:
•

عمليات الشبكة ومركز البيانات.

•

اقتناء برمجيات النظام وتغييرها وصيانتها.

•

تغيير البرنامج.

•

أمن الوصول إلى النظام.

•

اقتناء نظام التطبيقات وتطويره وصيانته.

ويتم تطبيقها بصفة عامة للتعامل مع اlاطر ا;شار إليها ف الفقرة أ ٦٤أعTه.
أ .١٠٩أدوات الرقابة على التطبيقات هي إجراءات يدوية أو آلية تعمل بشكل ¡وذجي على مستوى آليات اmعمال ,وتنطبق على معاPة
ا;عامTت بتطبيقات فردية .وêكن mدوات الرقابة على التطبيقات أن تكون وقائية أو كاشفة بطبيعتها ,وهي ُتصمم لضمان سTمة
السجTت اèاسبية .وهكذا ,فإن أدوات الرقابة على التطبيقات تتعلق باÖجراءات ا;ستخدمة Öنشاء ا;عامTت أو البيانات ا;الية
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اmخرى وتسجيلها ومعاPتها والتقرير عنها .وتساعد تلك اmدوات الرقابية ف ضمان حدوث ا;عامTت وا;وافقة عليها وتسجيلها
ومعاPتها بدقة وبصورة كاملة .ومن أمثلة هذه اmدوات عمليات تدقيق التحرير لبيانات ا;دخTت ,وعمليات تدقيق التسلسل الرقمي
با;تابعة اليدوية لتقارير اîستثناءات أو التصحيح عند إدخال البيانات.
مكونات الرقابة الداخلية  -متابعة أدوات الرقابة )راجع :الفقرة (٢٢
أ .١١٠متابعة أدوات الرقابة هي آلية لتقييم فاعلية أداء الرقابة الداخلية على مدار الوقت .وتنطوي هذه ا;تابعة على تقييم فاعلية أدوات
الرقابة ف الوقت ا;ناسب واتخاذ ما يلزم من تصرفات تصحيحية .وتقوم اÖدارة pتابعة أدوات الرقابة من خTل أنشطة مستمرة,
أو تقوêات مستقلة ,أو مزيج من كليهما .وتكون أنشطة ا;تابعة ا;ستمرة مدمجة غالبًا ف اmنشطة العادية ا;تكررة للمنشأة وتتضمن
اmنشطة اÖدارية واÖشرافية ا;نتظمة.
أ .١١١قد تتضمن أنشطة ا;تابعة التي تضطلع بها اÖدارة استخدام ا;علومات ا;ستنبطة من اتصاîت اmطراف ا†ارجية ,مثل شكاوى
العمTء ومTحظات اPهات التنظيمية التي قد تشير إلى وجود مشكTت أو قد تسلط الضوء على جوانب بحاجة إلى التحسي.
اعتبارات خاصة با;نشآت اmصغر
أ .١١٢تتحقق متابعة اÖدارة للرقابة ف الغالب من خTل ا;شاركة ا;باشرة لΩدارة أو ا;دير ا;الك ف عمليات التشغيل .وكثيرًا ما Lدد هذه
ا;شاركة اîنحرافات ا;همة عن التوقعات وعدم الدقة ف البيانات ا;الية ∂ا يؤدي إلى اتخاذ تصرفات تصحيحية بشأن الرقابة.
وظيفة ا;راجعة الداخلية للمنشأة )راجع :الفقرة (٢٣
أ .١١٣ف حالة وجود وظيفة للمراجعة الداخلية داخل ا;نشأة ,فإن التوصل إلى فهم لتلك الوظيفة يسهم ف فهم ا;راجع للمنشأة وبيئتها,
pا ف ذلك الرقابة الداخلية للمنشأة ,وخاصًة الدور الذي تؤديه تلك الوظيفة ف متابعة ا;نشأة للرقابة الداخلية على التقرير ا;الي.
وقد يوفر هذا الفهم أيضًا ,إلى جانب ا;علومات التي يتم اôصول عليها من اîستفسارات ا;وضحة ف الفقرة )٦أ( من هذا ا;عيار,
معلومات ذات صلة مباشرة بتحديد ا;راجع lاطر التحريف اPوهري وتقييمها.
أ .١١٤تختلف أهداف ونطاق وظيفة ا;راجعة الداخلية ,وطبيعة مسؤولياتها ومكانتها داخل الهيكل التنظيميp ,ا ف ذلك سلطة هذه الوظيفة
ومساءلتها ,بشكل كبير وتعتمد على حجم ا;نشأة وهيكلها ومتطلبات اÖدارة وا;كلفي باôوكمة ,حسب مقتضى اôال .وقد يتم
النص على تلك اmمور ف ميثاق ا;راجعة الداخلية أو ف نطاق اختصاصها.
أ .١١٥قد تتضمن مسؤوليات وظيفة ا;راجعة الداخلية تنفيذ إجراءات معينة وتقوي نتائجها بغرض تقدي تأكيد لΩدارة وا;كلفي باôوكمة
بشأن تصميم وفاعلية إدارة اlاطر ,والرقابة الداخلية ,وآليات اôوكمة .وف هذه اôالة ,قد تؤدي وظيفة ا;راجعة الداخلية دورًا
مهمًا ف متابعة ا;نشأة للرقابة الداخلية على التقرير ا;الي .ومع ذلك ,فقد تركز مسؤوليات وظيفة ا;راجعة الداخلية على تقوي
اPانب اîقتصادي للعمليات وكفاءتها وفاعليتها ,وإذا كان اmمر كذلك ,فإن عمل الوظيفة قد  îيتعلق بشكل مباشر بالتقرير ا;الي
للمنشأة.
أ .١١٦إن قيام ا;راجع باîستفسار من اmفراد ا;عنيي ف وظيفة ا;راجعة الداخلية وفقًا للفقرة )٦أ( من هذا ا;عيار ,يساعده ف التوصل
إلى فهم لطبيعة مسؤوليات وظيفة ا;راجعة الداخلية .وإذا حدد ا;راجع أن مسؤوليات الوظيفة تتعلق بالتقرير ا;الي للمنشأة ,فقد
يتوصل ا;راجع إلى فهم إضاف ل≤نشطة التي تنفذها وظيفة ا;راجعة الداخلية ,أو التي ينبغي عليها تنفيذها ,وذلك من خTل فحص
خطة ا;راجعة لوظيفة ا;راجعة الداخلية للفترة ,إن وجدت ,ومناقشة تلك ا†طة مع اmفراد ا;عنيي ف الوظيفة.
أ .١١٧إذا كانت طبيعة مسؤوليات وظيفة ا;راجعة الداخلية وأنشطة التأكيد ذات عTقة بالتقرير ا;الي للمنشأة ,فقد يكون pقدور ا;راجع
أيضًا اîستعانة بعمل وظيفة ا;راجعة الداخلية لتعديل طبيعة أو توقيت ,أو تخفيض مدى ,إجراءات ا;راجعة التي سيقوم ا;راجع
بتنفيذها مباشرًة للحصول على أدلة ا;راجعة .وتزيد احتمالية قدرة ا;راجعي على اîستعانة بعمل وظيفة ا;راجعة الداخلية ف
ا;نشأة عندما يتضح ,على سبيل ا;ثال ,استنادًا إلى ا†برة من عمليات ا;راجعة السابقة أو إجراءات ا;راجع بشأن تقييم اlاطر,
ف من ا;وارد مقارنة بحجم ا;نشأة وطبيعة عملياتها ,وتربطها
أن ا;نشأة لديها وظيفة مراجعة داخلية Lصل على ما هو مناسب وكا ٍ
عTقة با;كلفي باôوكمة تنطوي على تقدي تقارير مباشرة لهم.
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٢٤٥

Lديد مخاطر التحريف اPوهري
وتقييمها من خTل فهم ا;نشأة
وبيئتها

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٣١٥
أ .١١٨إذا كان ا;راجع ,استنادًا إلى فهمه ا;بدئي لوظيفة ا;راجعة الداخلية ,يتوقع اîستعانة بعمل وظيفة ا;راجعة الداخلية لتعديل طبيعة
أو توقيت ,أو تخفيض مدى ,إجراءات ا;راجعة التي سيتم تنفيذها ,فعندئذ ينطبق معيار ا;راجعة ).(٦١٠
أ .١١٩وفقًا ;ا ©ت مناقشته باستفاضة ف ا;عيار ) ,(٦١٠فإن أنشطة وظيفة ا;راجعة الداخلية تختلف عن أدوات الرقابة اmخرى ا;تعلقة
با;تابعة والتي قد تكون ذات الصلة بالتقرير ا;الي ,مثل عمليات فحص ا;علومات اèاسبية لΩدارة اُ;صممة للمساهمة ف طريقة
قيام ا;نشأة pنع التحريفات أو اكتشافها.
أê .١٢٠كن Öقامة اîتصاîت مع اmفراد ا;عنيي ف وظيفة ا;راجعة الداخلية ف وقت مبكر من اîرتباط ,واôفاظ على تلك اîتصاîت
طوال اîرتباط ,أن يسهل التبادل الفّعال للمعلومات .وُيؤسس ذلك لبيئة êكن فيها إعTم ا;راجع باmمور ا;همة التي قد تنمو إلى
علم وظيفة ا;راجعة الداخلية ,عندما يكون من اèتمل أن تؤثر تلك اmمور على عمل ا;راجع .وُيناقش معيار ا;راجعة ) (٢٠٠أهمية
قيام ا;راجع بالتخطيط للمراجعة وتنفيذها مع التحلي بنزعة الشك ا;هنيp ,ا ف ذلك اîنتباه للمعلومات التي تثير الشك ف إمكانية
اîعتماد على ا;ستندات والردود على اîستفسارات التي سيتم استخدامها كأدلة مراجعة .وبناًء عليه ,فقد يوفر اîتصال بوظيفة
ا;راجعة الداخلية طوال اîرتباط فرصًا للمراجعي الداخليي للفت انتباه ا;راجع ;ثل تلك ا;علومات .ومن ثم يكون pقدور ا;راجع
أن يأخذ مثل تلك ا;علومات ف اôسبان عند Lديده lاطر التحريف اPوهري وتقييمها.
مصادر ا;علومات )راجع :الفقرة (٢٤
أê .١٢١كن إنتاج الكثير من ا;علومات ا;ستخدمة ف عملية ا;تابعة من خTل نظام معلومات ا;نشأة .وإذا افترضت اÖدارة أن البيانات
ا;ستخدمة ف ا;تابعة كانت دقيقة دون وجود أساس لهذا اîفتراض ,فإن اmخطاء التي قد توجد ف ا;علومات من اèتمل أن تقود
اÖدارة إلى استنتاجات غير صحيحة من أنشطة ا;تابعة التي تضطلع بها .وبناًء عليه ,فإن فهم:
•

مصادر ا;علومات ا;تعلقة بأنشطة ا;تابعة ا†اصة با;نشأة;

•

اmساس الذي تعتمد عليه اÖدارة ف اعتبار أن ا;علومات êكن اîعتماد عليها pا يكفي لتحقيق الغرض منها

ضروري كجزء من فهم ا;راجع mنشطة ا;تابعة ف ا;نشأة باعتبارها أحد مكونات الرقابة الداخلية.
3ديد مخاطر التحريف ا;وهري وتقييمها
تقييم مخاطر التحريف اPوهري على مستوى القوائم ا;الية )راجع :الفقرة ) ٢٥أ((
أ .١٢٢تشير مخاطر التحريف اPوهري على مستوى القوائم ا;الية إلى مخاطر التحريف اPوهري التي تتعلق بشكل منتشر بالقوائم ا;الية
ككل ,وêكن أن تؤثر على العديد من اÖقرارات .واlاطر التي من هذا النوع ليست بالضرورة أن تكون مخاطر قابلة للتحديد ف
إقرارات معينة على مستوى فئات ا;عامTت أو أرصدة اôسابات أو اÖفصاحات .ولكنها ©ثل الظروف التي قد ترفع من مخاطر
التحريف اPوهري على مستوى اÖقرارات ,على سبيل ا;ثال ,من خTل §اوز اÖدارة للرقابة الداخلية .وقد تكون اlاطر على
مستوى القوائم ا;الية ذات صلة على وجه ا†صوص بنظر ا;راجع ف مخاطر التحريف اPوهري النا§ة عن الغش.
أ .١٢٣قد تظهر اlاطر على مستوى القوائم ا;الية بشكل خاص من بيئة رقابة ضعيفة )على الرغم من أن تلك اlاطر قد تتعلق أيضًا
بعوامل أخرى ,مثل تدهور اmوضاع اîقتصادية( .فعلى سبيل ا;ثال ,قد يكون mوجه قصور مثل افتقار اÖدارة إلى الكفاءة أو عدم
اÖشراف على إعداد القوائم ا;الية تأثير أكثر انتشارًا على القوائم ا;الية ,وقد تتطلب استجابة شاملة من جانب ا;راجع.
أ .١٢٤قد يثير فهم ا;راجع للرقابة الداخلية شكوكًا بشأن إمكانية مراجعة القوائم ا;الية للمنشأة .فعلى سبيل ا;ثال:
•

قد تكون اlاوف بشأن نزاهة إدارة ا;نشأة خطيرة لدرجة تدعو ا;راجع إلى استنتاج أن خطر إساءة عرض اÖدارة للقوائم
ا;الية كبير لدرجة  îيستطيع معها القيام با;راجعة.

•

قد تدعو اlاوف بشأن حالة سجTت ا;نشأة وإمكانية اîعتماد عليها ا;راجع إلى استنتاج مفاده أنه من غير اèتمل
اôصول على ما يكفي من أدلة ا;راجعة ا;ناسبة لدعم رأي غير معدل بشأن القوائم ا;الية.
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٢٤٦

Lديد مخاطر التحريف اPوهري
وتقييمها من خTل فهم ا;نشأة
وبيئتها

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٣١٥
أ .١٢٥يحدد معيار ا;راجعة ) ١٦(٧٠٥متطلبات ويقدم إرشادات بشأن Lديد ما إذا كانت هناك حاجة Öبداء رأي متحفظ أو اîمتناع عن
إبداء الرأي ,أو اîنسحاب من اîرتباط ,حسبما يكون مطلوبًا ف بعض اôاîت ,متى كان اîنسحاب ∂كنًا pوجب اmنظمة أو اللوائح
ا;نطبقة.
تقييم مخاطر التحريف اPوهري على مستوى اÖقرارات )راجع :الفقرة ) ٢٥ب((
أL .١٢٦تاج مخاطر التحريف اPوهري على مستوى اÖقرارات لفئات ا;عامTت وأرصدة اôسابات واÖفصاحات إلى أخذها ف اôسبان,
mنها تساعد بشكل مباشر ف Lديد طبيعة وتوقيت ومدى إجراءات ا;راجعة اÖضافية الTزم تنفيذها على مستوى اÖقرارات
للحصول على ما يكفي من أدلة ا;راجعة ا;ناسبة .وعند Lديد مخاطر التحريف اPوهري وتقييمها على مستوى اÖقرارات ,فقد
يستنتج ا;راجع أن اlاطر التي ت Lديدها تتعلق بشكل أكثر انتشارًا بالقوائم ا;الية ككل ومن اèتمل أن تؤثر على العديد من
اÖقرارات.
استخدام اÖقرارات
أ .١٢٧ف إفادتها بأن القوائم ا;الية ُمعدة وفقًا Öطار التقرير ا;الي ا;نطبق ,تقدم اÖدارة إقرارات ضمنية أو صريحة بشأن إثبات وقياس
وعرض فئات ا;عامTت واmحداث وأرصدة اôسابات واÖفصاحات.
أê .١٢٨كن أن يستخدم ا;راجع اÖقرارات ا;بينة ف الفقرة أ) ١٢٩أ() -ب( أدناه أو قد يعبر عنها بشكل مختلف شريطة تغطية جميع
اPوانب ا;بينة أدناه .فعلى سبيل ا;ثال ,قد يختار ا;راجع اPمع بي اÖقرارات عن فئات ا;عامTت واmحداث واÖفصاحات ا;تعلقة
بها ,واÖقرارات عن أرصدة اôسابات واÖفصاحات ا;تعلقة بها.
اÖقرارات عن فئات ا;عامTت وأرصدة اôسابات واÖفصاحات ا;تعلقة بها
أ .١٢٩قد تقع اÖقرارات التي يستخدمها ا;راجع عند النظر ف مختلف أنواع التحريفات اèتملة التي قد Lدث ,ضمن الفئتي اäتيتي:
)أ(

)ب(

١٦

اÖقرارات عن فئات ا;عامTت واmحداث واÖفصاحات ا;تعلقة بها ,للفترة ا†اضعة للمراجعة:
)(١

اôدوث :أن ا;عامTت واmحداث التي ت تسجيلها أو اÖفصاح عنها قد حدثت وأنها تخص ا;نشأة.

)(٢

سجلت ,وأن جميع اÖفصاحات ا;تعلقة بها التي
اîكتمال :أن جميع ا;عامTت واmحداث التي ينبغي تسجيلها قد ُ
ضمنت.
ينبغي تضمينها ف القوائم ا;الية قد ُ

)(٣

سجلت بشكل مناسب ,وأن اÖفصاحات
الدقة :أن ا;بالغ والبيانات اmخرى ا;تعلقة با;عامTت واmحداث ا;سجلة قد ُ
ا;تعلقة بها قد ت قياسها ووصفها بالشكل ا;ناسب.

)(٤

سجلت ف الفترة اèاسبية الصحيحة.
اôد الفاصل :أن ا;عامTت واmحداث قد ُ

)(٥

سجلت ف اôسابات ا;ناسبة.
التصنيف :أن ا;عامTت واmحداث قد ُ

)(٦

العرض :أن ا;عامTت واmحداث ت §ميعها أو تفصيلها بشكل مناسب وت وصفها بشكل واضح ,وأن اÖفصاحات
ا;تعلقة بها مTئمة وقابلة للفهم ف سياق متطلبات إطار التقرير ا;الي ا;نطبق.

اÖقرارات عن أرصدة اôسابات واÖفصاحات ا;تعلقة بها ف نهاية الفترة:
)(١

الوجود :أن اmصول واîلتزامات وحصص ا;لكية موجودة.

)(٢

اôقوق واîلتزامات :أن ا;نشأة Lوز اôقوق ف اmصول أو تسيطر عليها ,وأن اîلتزامات هي واجبا على ا;نشأة.

)(٣

سجلت ,وأن جميع اÖفصاحات
اîكتمال :أن جميع اmصول واîلتزامات وحصص ا;لكية التي ينبغي تسجيلها قد ُ
ضمنت.
ا;تعلقة بها التي ينبغي تضمينها ف القوائم ا;الية قد ُ

معيار اHراجعة )" (٧٠٥التعدي}ت على الرأي ف تقرير اHراجع اHستقل"
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٢٤٧

Lديد مخاطر التحريف اPوهري
وتقييمها من خTل فهم ا;نشأة
وبيئتها

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٣١٥
)(٤

الدقة والتقوي والتخصيص :أن اmصول واîلتزامات وحصص ا;لكية قد ت إدراجها ف القوائم ا;الية با;بالغ
ا;ناسبة ,وأن أي تعديTت تتعلق بالتقوي أو التخصيص ت تسجيلها بالشكل ا;ناسب ,وأن اÖفصاحات ا;تعلقة بها
ت قياسها ووصفها بالشكل ا;ناسب.

)(٥

التصنيف :أن اmصول واîلتزامات وحصص ا;لكية قد ت تسجيلها ف اôسابات ا;ناسبة.

)(٦

العرض :أن اmصول واîلتزامات وحصص ا;لكية ت §ميعها أو تفصيلها بشكل مناسب وت وصفها بشكل واضح,
وأن اÖفصاحات ا;تعلقة بها مTئمة وقابلة للفهم ف سياق متطلبات إطار التقرير ا;الي ا;نطبق.

اÖقرارات بشأن اÖفصاحات اmخرى
أê .١٣٠كن أن يستخدم ا;راجع أيضًا اÖقرارات ا;بينة ف الفقرة أ) ١٢٩أ() -ب( أعTه ,بعد تكييفها بحسب الضرورة ,عند النظر ف
مختلف أنواع التحريفات اèتملة التي قد Lدث ف اÖفصاحات التي  îتتعلق مباشرة بفئات ا;عامTت أو اmحداث أو أرصدة
اôسابات ا;سجلة .ومن أمثلة مثل هذه اÖفصاحات أنه قد ُيطلب من ا;نشأة وصف تعرضها للمخاطر النا§ة عن اmدوات ا;الية,
pا ف ذلك كيفية نشوء هذه اlاطر; واmهداف والسياسات واäليات Öدارة اlاطر; والطرق ا;ستخدمة لقياس اlاطر.
اعتبارات خاصة pنشآت القطاع العام
أ .١٣١باÖضافة إلى تلك اÖقرارات ا;وضحة ف الفقرة أ) ١٢٩أ() -ب( ,فقد تقوم اÖدارة ف الغالب عند تقدي اÖقرارات ا;تعلقة بالقوائم
ا;الية ;نشآت القطاع العام بتأكيد أن ا;عامTت واmحداث قد ت تنفيذها وفقًا ل≤نظمة أو اللوائح أو اmوامر ا;لزمة اmخرى .وقد
تقع هذه اÖقرارات ضمن نطاق مراجعة القوائم ا;الية.
آلية Lديد مخاطر التحريف اPوهري )راجع :الفقرة ) ٢٦أ((
أُ .١٣٢تستخدم ا;علومات ا±ﱠمعة عن طريق تنفيذ إجراءات تقييم اlاطرp ,ا ف ذلك أدلة ا;راجعة التي ت اôصول عليها عند تقوي
تصميم أدوات الرقابة وLديد ما إذا كان قد ت تطبيقها ,كأدلة مراجعة لدعم تقييم اlاطر .ويحدد تقييم اlاطر طبيعة وتوقيت
ومدى إجراءات ا;راجعة اÖضافية التي سيتم تنفيذها .وعند Lديد مخاطر التحريف اPوهري ف القوائم ا;اليةê ,ارس ا;راجع
نزعة الشك ا;هني وفقًا ;عيار ا;راجعة ١٧.٢٠٠
أ .١٣٣يحتوي ا;لحق الثاني على أمثلة للحاîت واmحداث التي قد تدل على وجود مخاطر Lريف جوهريp ,ا ف ذلك مخاطر التحريف
اPوهري ا;تعلقة باÖفصاحات.
أ .١٣٤كما هو موضح ف معيار ا;راجعة  ١٨,٣٢٠يؤخذ ف اôسبان اmهمية النسبية وخطر ا;راجعة عند Lديد وتقييم مخاطر التحريف
اPوهري ف فئات ا;عامTت وأرصدة اôسابات واÖفصاحات .وُيعد Lديد ا;راجع ل≤همية النسبية أمرًا خاضعًا للحكم ا;هني,
ويتأثر بتصور ا;راجع îحتياجات مستخدمي القوائم ا;الية إلى التقرير ا;الي١٩.
أ .١٣٥يشمل نظر ا;راجع ف اÖفصاحات الواردة ف القوائم ا;الية عند Lديد اlاطر اÖفصاحات الكمية والنوعية ,التي قد يكون Lريفها
Lريفًا جوهريًا )بعبارة أخرى ,وبصفة عامة ,تعد التحريفات جوهرية إذا كان من ا;توقع بدرجة معقولة أن تؤثر على القرارات
اîقتصادية التي يتخذها ا;ستخدمون على أساس القوائم ا;الية ككل( .وبناًء على ظروف ا;نشأة واîرتباط ,تشمل أمثلة اÖفصاحات
التي ستكون لها جوانب نوعية والتي قد تكون ذات صلة عند تقييم مخاطر التحريف اPوهري ,اÖفصاحات عما يلي:

١٧
١٨
١٩

•

السيولة والتعهدات ا;تعلقة بالديون ;نشأة تعاني من ضائقة مالية.

•

اmحداث أو الظروف التي أدت إلى إثبات خسارة هبوط ف القيمة.

•

ا;صادر الرئيسية لعدم تأكد التقديرp ,ا ف ذلك اîفتراضات بشأن ا;ستقبل.

معيار اHراجعة )" (٢٠٠اrهداف العامة للمراجع اHستقل والقيام باHراجعة وفقًا للمعايير الدولية للمراجعة" ,الفقرة ١٥
معيار اHراجعة ) ,(٣٢٠الفقرة أ١
معيار اHراجعة ) ,(٣٢٠الفقرة ٤
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•

طبيعة التغيير ف السياسة اèاسبية واÖفصاحات اmخرى ذات الصلة التي يتطلبها إطار التقرير ا;الي ا;نطبق ,عندما
ُيتوقع ,على سبيل ا;ثال ,أن يكون ;تطلبات تقرير مالي جديدة تأثير كبير على ا;ركز ا;الي واmداء ا;الي للمنشأة.

•

ترتيبات الدفع على أساس اmسهمp ,ا ف ذلك ا;علومات ا;تعلقة بكيفية Lديد أي مبالغ مثبتة ,واÖفصاحات اmخرى ذات
الصلة.

•

اmطراف ذات العTقة وا;عامTت معها.

•

Lليل اôساسيةp ,ا ف ذلك تأثيرات التغييرات ف اîفتراضات ا;ستخدمة ف أساليب التقوي ا†اصة با;نشأة ,والتي
تهدف إلى ©كي ا;ستخدمي من فهم عدم تأكد القياس اmساسي mي مبلغ مسجل أو مفصح عنه.

اعتبارات خاصة با;نشآت اmصغر
 Tأو أقل تعقيدًا )على سبيل ا;ثال ,تسمح بعض أطر التقرير
أ .١٣٦قد تكون اÖفصاحات ف القوائم ا;الية للمنشآت اmصغر أقل تفصي ً
ا;الي للمنشآت اmصغر بتقدي إفصاحات أقل ف القوائم ا;الية( .لكن ذلك  îيعفي ا;راجع من مسؤولية التوصل إلى فهم للمنشأة
وبيئتهاp ,ا ف ذلك فهم الرقابة الداخلية بها ,من حيث عTقتها باÖفصاحات.
أدوات الرقابة ذات العTقة باÖقرارات )راجع :الفقرة ) ٢٦ج((
أ .١٣٧عند إجراء تقييمات للمخاطر ,قد يقوم ا;راجع بتحديد أدوات الرقابة التي من اèتمل أن ©نع ,أو تكتشف وتصحح ,التحريف
اPوهري ف إقرارات معينة .وبصفة عامة ,يكون من ا;فيد التوصل إلى فهم mدوات الرقابة ,وربطها باÖقرارات ف سياق اäليات
والنظم التي توجد فيها ,وذلك mن أنشطة الرقابة الفردية غالبًا  îتواجه ا†طر ف حد ذاتها .وف الغالب î ,يكفي ;واجهة ا†طر
إ îأنشطة رقابة متعددة يتم تطبيقها مع مكونات الرقابة الداخلية اmخرى.
أ .١٣٨وعلى النقيض من ذلك ,قد يكون لبعض أنشطة الرقابة تأثير خاص على إقرار فردي ُمضﱠمن ف فئة معينة من ا;عامTت أو ف رصيد
حساب معي .فعلى سبيل ا;ثال ,تتعلق أنشطة الرقابة ا;وضوعة من جانب ا;نشأة لضمان أن موظفيها يقومون بجرد وتسجيل اlزون
الفعلي السنوي على نحو سليم ,بشكل مباشر ,بوجود واكتمال اÖقرارات ا;تعلقة برصيد حساب اlزون.
أ .١٣٩قد تكون أدوات الرقابة ذات عTقة بإقرار ما ,إما بشكل مباشر أو غير مباشر .وكلما كانت العTقة غير مباشرة ,كانت تلك الرقابة
أقل فاعلية ف منع ,أو اكتشاف وتصحيح ,التحريفات ف ذلك اÖقرار .فعلى سبيل ا;ثال ,يرتبط فحص مدير ا;بيعات ;لخص نشاط
ا;بيعات ف مخازن معينة ,حسب ا;ناطق ,بشكل غير مباشر فقط بإقرار اîكتمال Öيراد ا;بيعات .وبناًء عليه ,فقد يكون هذا الفحص
أقل فاعلية ف تخفيض خطر ذلك اÖقرار من أدوات الرقابة التي تتعلق بصورة مباشرة أكثر بذلك اÖقرار ,مثل مطابقة مستندات
الشحن بالفواتير.
التحريفات اPوهرية
أ١٣٩أê .كن اôكم على التحريفات اèتملة ف كل قائمة من القوائم وكل إفصاح من اÖفصاحات بأنها Lريفات جوهرية بسبب اôجم أو
الطبيعة أو الظروف) .راجع :الفقرة ) ٢٦د((

اlاطر ا;همة
Lديد اlاطر ا;همة )راجع :الفقرة (٢٨
أ .١٤٠تتعلق اlاطر ا;همة ف الغالب pعامTت مهمة غير روتينية أو بأمور اجتهادية .وا;عامTت غير الروتينية هي معامTت غير مألوفة,
إما بسبب حجمها أو طبيعتها ,ولذلك Lدث بشكل غير متكرر .وقد تتضمن اmمور اîجتهادية وضع التقديرات اèاسبية التي يوجد
عدم تأكد مهم ف قياسها .وتقل احتمالية نشوء اlاطر ا;همة من ا;عامTت الروتينية غير ا;عقدة التي تخضع ;عاPة منتظمة.
أ .١٤١قد تكون مخاطر التحريف اPوهري أكبر فيما يتعلق با;عامTت ا;همة غير الروتينية ,وتنشأ هذه اlاطر عن أمور مثل:
•

التدخل الكبير من جانب اÖدارة لتحديد ا;عاPة اèاسبية.
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•

التدخل اليدوي الكبير Pمع البيانات ومعاPتها

•

العمليات اüسابية أو ا;بادئ اÅاسبية ا;عقدة.

•

طبيعة ا;عامTت غير الروتينية التي قد ßعل من الصعب على ا;نشأة تطبيق أدوات رقابة فعالة على اlاطر.

أ .١٤٢قد تكون مخاطر التحريف اPوهري أكبر فيما يتعلق باmمور ا;همة ا§اضعة لTجتهاد والتي تتطلب وضع تقديرات محاسبية ,وتنشأ
هذه اlاطر عن أمور مثل:
•

احتمال خضوع ا;بادئ اÅاسبية ا;ستخدمة لوضع التقديرات اÅاسبية أو إثبات اÖيرادات لتفسيرات مختلفة.

•

احتمال أن يكون اàجتهاد ا;طلوب غير موضوعي أو معقدًا ,أو احتمال أن يتطلب افتراضات بشأن تأثيرات اmحداث
ا;ستقبلية ,ومثال ذلك ,اàجتهاد بشأن القيمة العادلة.

أ .١٤٣يوضح معيار ا;راجعة ) (٣٣٠التبعات ا;ترتبة على إجراءات ا;راجعة اÖضافية بسبب وصف خطر ما بأنه خطر

مهم٢٠.

اlاطر ا;همة ا;تعلقة pخاطر التحريف اPوهري بسبب الغش
أ .١٤٤يحدد معيار ا;راجعة ) (٢٤٠ا;زيد من ا;تطلبات ويقدم ا;زيد من اÖرشادات فيما يتعلق بتحديد مخاطر التحريف اPوهري التي
بسبب الغش وتقييمها٢١.
فهم أدوات الرقابة ا;تعلقة باlاطر ا;همة )راجع :الفقرة (٢٩
أ .١٤٥رغم أن اlاطر ا;رتبطة باmمور ا;همة غير ا;ألوفة أو ا§اضعة لTجتهاد تكون ف الغالب أقل احتماً àللخضوع mدوات الرقابة
الروتينية ,فقد تطبق اÖدارة استجابات أخرى بهدف التعامل مع مثل تلك اlاطر .وبناًء عليه ,فإن فهم ا;راجع ;ا إذا كانت ا;نشأة
قد صممت وطبقت أدوات رقابة للمخاطر ا;همة الناßة عن اmمور غير الروتينية أو ا§اضعة لTجتهاد ,يشمل ما إذا كانت اÖدارة
تستجيب لتلك اlاطر وكيفية استجابتها لها .وقد تتضمن مثل تلك اàستجابات ما يلي:
•

أنشطة الرقابة ,مثل فحص اàفتراضات من قبل اÖدارة العليا أو ا§براء.

•

اîليات ا;وﱠثقة للتقديرات.

•

اàعتماد من قبل ا;كلفي باüوكمة.

أ .١٤٦على سبيل ا;ثال ,ف حالة وجود أحداث تتم ;رة واحدة ,مثل استTم إشعار بدعوى قضائية مهمة ,فإن النظر ف استجابة ا;نشأة قد
p Tستشار قانوني داخلي أو خارجي( ,وما إذا كان قد ت تقييم
يتضمن أمورًا مثل اàستعانة با§براء ا;ناسبي )كاàستعانة مث ً
للتأثير اÅتمل ,وما هي الكيفية ا;قترحة لøفصاح عن تلك الظروف ف القوائم ا;الية.
أ .١٤٧ف بعض اüاàت ,قد  àتستجيب اÖدارة بالشكل ا;ناسب lاطر التحريف اPوهري ا;همة عن طريق تطبيق أدوات رقابة على هذه
عد فشل اÖدارة ف تطبيق مثل هذه اmدوات مؤشرًا على وجود قصور مهم ف الرقابة الداخلية٢٢.
اlاطر ا;همة .وُي َ
اlاطر التي  àتوفر لها اÖجراءات اmساس pفردها ما يكفي من أدلة ا;راجعة ا;ناسبة )راجع :الفقرة (٣٠
أ .١٤٨قد تتعلق مخاطر التحريف اPوهري بشكل مباشر بتسجيل فئات ا;عامTت أو أرصدة اüسابات الروتينية ,وإعداد قوائم مالية
òكن اàعتماد عليها .وقد تتضمن مثل تلك اlاطر مخاطر ا;عاPة غير الدقيقة أو غير ا;كتملة لفئات ا;عامTت الروتينية وا;همة
مثل اÖيرادات وا;شتريات وا;قبوضات النقدية أو ا;دفوعات النقدية للمنشأة.

٢٠
٢١
٢٢

معيار ا;راجعة ) ,(٣٣٠الفقرتان  ١٥و٢١
معيار ا;راجعة ) ,(٢٤٠الفقرات ٢٨-٢٦
معيار ا;راجعة )" (٢٦٥إبTغ أوجه القصور ف الرقابة الداخلية للمكلفي باüوكمة واÖدارة" ,الفقرة أ٧
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أ .١٤٩عندما تخضع ا;عامTت التجارية الروتينية ;عاPة آلية بدرجة كبيرة ,بدون تدخل يدوي على اÖطTق أو بتدخل محدود ,فقد î
يكون من ا;مكن تنفيذ اÖجراءات اmساس فقط فيما يتعلق با†طر .فعلى سبيل ا;ثال ,قد يرى ا;راجع أن هذه هي اôالة ف
الظروف التي يتم فيها إنشاء قدر كبير من معلومات ا;نشأة أو تسجيلها أو معاPتها أو التقرير عنها بشكل إلكتروني كما هو اôال
ف اmنظمة ا;تكاملة .وف مثل تلك اôاîت:
•

قد تكون أدلة ا;راجعة متاحة فقط ف شكل إلكتروني ,ويعتمد مدى كفايتها ومناسبتها عادًة على فاعلية أدوات الرقابة
ا;طبقة على دقتها واكتمالها.

•

قد يكون احتمال إنشاء ا;علومات أو تغييرها بشكل غير سليم مع عدم اكتشاف ذلك أكبر إذا لم تكن أدوات الرقابة ا;ناسبة
تعمل بشكل فّعال.

أ .١٥٠يوضح معيار ا;راجعة ) (٣٣٠التبعات ا;ترتبة على إجراءات ا;راجعة اÖضافية بسبب Lديد تلك

اlاطر٢٣ .

إعادة النظر ف تقييم اlاطر )راجع :الفقرة (٣١
أ .١٥١قد تنمو إلى علم ا;راجع أثناء ا;راجعة معلومات تختلف بشكل جوهري عن ا;علومات التي ت على أساسها تقييم اlاطر .فعلى سبيل
ا;ثال ,قد يعتمد تقييم اlاطر على توقع بأن أدوات رقابة معينة تعمل بفاعلية .وعند إجراء اختبارات لتلك اmدوات ,قد يحصل
ا;راجع على أدلة مراجعة بأنها لم تكن تعمل بفاعلية ف اmوقات ذات الصلة أثناء ا;راجعة .وبا;ثل ,وعند تنفيذ اÖجراءات اmساس,
قد يكتشف ا;راجع Lريفات ف ا;بالغ أو تكرارًا ôدوثها أكبر ∂ا يتسق مع تقييم ا;راجع للمخاطر .وف مثل تلك الظروف ,قد î
يعكس تقييم اlاطر الظروف الفعلية للمنشأة بشكل مناسب ,وقد  îتكون إجراءات ا;راجعة اÖضافية اlطط لها فّعالة ف اكتشاف
التحريفات اPوهرية .انظر معيار ا;راجعة ) (٣٣٠للحصول على ا;زيد من اÖرشادات.
التوثيق )راجع :الفقرة (٣٢
أ .١٥٢إن طريقة توثيق متطلبات الفقرة  ٣٢متروكة ليقوم ا;راجع بتحديدها باستخدام حكمه ا;هني .فعلى سبيل ا;ثال ,عند القيام pراجعة
ا;نشآت الصغيرة ,فقد يتم دمج التوثيق ف توثيق ا;راجع لTستراتيجية العامة وخطة ا;راجعة ٢٤.وبشكل ∂اثل ,قد يتم توثيق نتائج
تقييم اlاطر بشكل منفصل ,أو قد يتم التوثيق كجزء من توثيق ا;راجع لΩجراءات اÖضافية ٢٥.ويتأثر شكل ومدى التوثيق بطبيعة
وحجم ومدى تعقيد ا;نشأة ورقابتها الداخلية ,وتوفر ا;علومات من ا;نشأة ,ومنهجية ا;راجعة ,والتقنية ا;ستخدمة أثناء ا;راجعة.
 Tمن حيث الشكل ومختصرًا نسبيًا.
أ .١٥٣قد يكون التوثيق للمنشآت التي لديها أعمال وآليات غير معقدة فيما يتعلق بالتقرير ا;الي سه ً
 Tللمنشأة واmمور ذات العTقة بذلك .وتشمل عناصر الفهم اmساسية التي يوثقها ا;راجع
ومن غير الضروري توثيق فهم ا;راجع كام ً
العناصر التي بنى عليها تقييمه lاطر التحريف اPوهري.
أ .١٥٤قد يعكس أيضًا مدى التوثيق خبرة وقدرات أعضاء فريق ارتباط ا;راجعة .وشريطة الوفاء دائمًا pتطلبات معيار ا;راجعة ),(٢٣٠
∂ Tا تتطلبه ا;راجعة التي تضم
فإن ا;راجعة التي ُيعهد بها لفريق ارتباط مكون من أفراد أقل خبرة قد تتطلب توثيقًا أكثر تفصي ً
أفرادًا أكثر خبرة ,وذلك ;ساعدتهم ف التوصل إلى فهم مناسب للمنشأة.
أ .١٥٥بالنسبة لعمليات ا;راجعة ا;تكررة ,قد يتم ترحيل توثيق معي ,وLديثه عند الضرورة ليعكس التغيرات ف أعمال أو آليات ا;نشأة.

٢٣
٢٤
٢٥

معيار اHراجعة ) ,(٣٣٠الفقرة ٨
معيار اHراجعة )" (٣٠٠التخطيط Hراجعة القوائم اHالية" ,الفقرتان  ٧و٩
معيار اHراجعة ) ,(٣٣٠الفقرة ٢٨
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ا"لحق اWول
)راجع :الفقرات )) (٤ج( ,٢٤-١٤ ,أ-٧٧أ(١٢١
مكونات الرقابة الداخلية
.١

يقدم هذا ا;لحق شرحًا إضافيًا ;كونات الرقابة الداخلية ا;وضحة ف الفقرات )) (٤ج( و ٢٤-١٤وأ-٧٧أ ,١٢١حسب ارتباطها
pراجعة القوائم ا;الية.

بيئة الرقابة
.٢

تشمل بيئة الرقابة العناصر اîتية:
)أ(

نشر النزاهة والقيم اmخTقية وفرض تطبيقهاò à .كن لفاعلية أدوات الرقابة أن تعلو على النزاهة والقيم اmخTقية ل¥فراد
الذين يقومون بوضع هذه اmدوات ويتولون إدارتها ومتابعتها .والنزاهة والسلوك اmخTقي هما نتاج ا;عايير اmخTقية
والسلوكية للمنشأة ,ونتاج طريقة نشر هذه ا;عايير وكيفية تعزيزها ف الواقع العملي .ويشمل تطبيق النزاهة والقيم اmخTقية,
على سبيل ا;ثال ,اÖجراءات التي تطبقها اÖدارة Öزالة أو تقليل الدوافع واÖغراءات التي قد تدفع ا;وظفي إلى القيام
بتصرفات غير أمينة أو غير قانونية أو غير أخTقية .وقد يتضمن نشر سياسات ا;نشأة فيما يتعلق بالنزاهة والقيم اmخTقية
إبTغ ا;عايير السلوكية إلى ا;وظفي من خTل بيانات السياسات وقواعد السلوك ا;هني وتقدي القدوة العملية.

)ب(

اàلتزام بالكفاءة .الكفاءة هي ا;عارف وا;هارات الTزمة ∆Öاز ا;هام التي Lدد وظيفة الفرد.

)ج(

مشاركة ا;كلفي باüوكمة .يتأثر الوعي الرقابي ف ا;نشأة إلى حد كبير با;كلفي باüوكمة .ويتم إثبات أهمية ا;سؤوليات
ا;لقاة على عاتق ا;كلفي باüوكمة ف قواعد ا;مارسة واmنظمة واللوائح اmخرى ,أو ف اÖرشادات التي يتم إعدادها ;صلحة
ا;كلفي باüوكمة .ومن بي ا;سؤوليات اmخرى ا;نوطة با;كلفي باüوكمة ,اÖشراف على التصميم والعمل الفعال Öجراءات
التبليغ عن اlالفات وآلية اÖشراف على فاعلية الرقابة الداخلية للمنشأة.

)د(

فلسفة اÖدارة وأسلوبها التشغيلي .تشمل فلسفة اÖدارة وأسلوبها التشغيلي نطاقًا واسعًا من ا§صائص .فعلى سبيل ا;ثال,
قد تتجلى ا;واقف السلوكية لøدارة وتصرفاتها بشأن التقرير ا;الي من خTل اختيارها ا;تحفظ أو ا;ندفع من بي بدائل
ا;بادئ اÅاسبية ا;تاحة ,أو اüذر والتحفظ الذي يتم به وضع التقديرات اÅاسبية.

)ه(

الهيكل التنظيمي .يشمل وضع الهيكل التنظيمي ا;Tئم اmخذ ف اüسبان للجوانب الرئيسية ا;تعلقة بالسلطة وا;سؤولية
والتسلسل اÖداري ا;ناسب .ويعتمد مدى مناسبة الهيكل التنظيمي للمنشأة ,بشكل جزئي ,على حجمها وطبيعة أنشطتها.

)و(

Lديد الصTحيات وا;سؤوليات .قد يتضمن Lديد الصTحيات وا;سؤوليات السياسات ا;تعلقة pمارسات العمل ا;ناسبة,
ومعرفة وخبرة ا;وظفي الرئيسي ,وا;وارد ا;توفرة للقيام بالواجبات .كما قد يتضمن السياسات واàتصاàت ا;وجهة لضمان
فهم جميع ا;وظفي mهداف ا;نشأة ,ومعرفتهم بكيفية تفاعل تصرفاتهم الفردية مع تلك اmهداف ومساهمتها ف Lقيقها,
وإدراكهم لكيفية محاسبتهم واmمور التي سيحاسبون عليها.

)ز(

سياسات و∏ارسات ا;وارد البشرية .غالبًا ما توضح سياسات و∏ارسات ا;وارد البشرية أمورًا مهمة فيما يتعلق بالوعي
 - Tمع التركيز على ا§لفية العلمية ,وا§برة
الرقابي ف ا;نشأة .فعلى سبيل ا;ثال ,تثبت معايير تعيي اmفراد اmفضل تأهي ً
العملية السابقة ,وا∆Öازات السابقة ,وما يدل على النزاهة والسلوك اmخTقي – التزام ا;نشأة بتعيي اmشخاص ذوي
الكفاءة واPديرين بالثقة .ومن شأن سياسات التدريب التي تعلن عن اmدوار وا;سؤوليات ا;توقعة وتشتمل على ∏ارسات
مثل معاهد التدريب والندوات ,أن توضح مستويات اmداء والسلوك ا;توقعة .وتدلل الترقيات التي تعتمد على عمليات تقييم
اmداء الدورية على التزام ا;نشأة بترقية ا;وظفي ا;ؤهلي إلى مستوليات ا;سؤولية اmعلى.
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آلية ا"نشأة لتقييم اhاطر
.٣

mغراض التقرير ا;الي ,تتضمن آلية ا;نشأة لتقييم اlاطر كيفية Lديد اÖدارة lاطر اmعمال ذات الصلة بإعداد القوائم ا;الية
وفقًا Öطار التقرير ا;الي ا;نطبق ا†اص با;نشأة ,وتقدير أهميتها ,وتقوي احتمال حدوثها ,والبت ف التصرفات التي سيتم اتخاذها
لTستجابة لها وإدارتها ونتائج تلك التصرفات .فعلى سبيل ا;ثال ,قد تتناول آلية ا;نشأة لتقييم اlاطر كيفية أخذ ا;نشأة ف
حسبانها îحتماîت عدم تسجيل ا;عامTت أو كيفية Lديد التقديرات ا;همة ا;سجلة ف القوائم ا;الية وLليلها.

.٤

تشمل اlاطر ذات الصلة بالتقرير ا;الي الذي êكن اîعتماد عليه اmحداث ا†ارجية والداخلية ,وا;عامTت أو الظروف التي قد
Lدث وتؤثر بشكل سلبي على قدرة ا;نشأة على إنشاء البيانات ا;الية وتسجيلها ومعاPتها والتقرير عنها pا يتسق مع إقرارات
اÖدارة ف القوائم ا;الية .وقد تقوم اÖدارة بوضع خطط أو برامج أو تصرفات ;واجهة مخاطر معينة أو قد تقرر قبول خطٍر ما بسبب
التكلفة أو îعتبارات أخرى .وقد تنشأ اlاطر أو تتغير بسبب ظروف مثل ما يلي:
•

التغيرات ف البيئة التشغيليةê .كن للتغيرات ف البيئة التنظيمية أو التشغيلية أن تؤدي إلى تغيرات ف الضغوط التنافسية
واlاطر التي طرأت عليها تغيرات مهمة.

•

ا;وظفون اPدد .قد يكون للموظفي اPدد تركيز مختلف على الرقابة الداخلية أو فهم مختلف لها.

•

ّèدثةê .كن للتغيرات ا;همة والسريعة ف نظم ا;علومات أن تغير ا†طر ا;تعلق بالرقابة
نظم ا;علومات اPديدة أو ا َ
الداخلية.

•

النمو السريعê .كن للتوسع الكبير والسريع ف العمليات أن يشكل عبئًا على أدوات الرقابة وأن يزيد من مخاطر تعطل أدوات
الرقابة.

•

التقنية اPديدة .قد يغير إدخال تقنيات جديدة ف العمليات اÖنتاجية أو نظم ا;علومات من ا†طر ا;رتبط بالرقابة الداخلية.

•

¡اذج العمل أو ا;نتجات أو اmنشطة اPديدة .قد يترتب على دخول ا;نشأة ف مجاîت عمل أو معامTت © îتلك فيها
سوى خبرة ضئيلة ظهور مخاطر جديدة مرتبطة بالرقابة الداخلية.

•

إعادة هيكلة الشركة .قد يصاحب إعادة الهيكلة تخفيض ف عدد ا;وظفي وتغييرات ف اÖشراف والفصل ف الواجبات ∂ا
قد يغير من ا†طر ا;رتبط بالرقابة الداخلية.

•

التوسع ف العمليات اmجنبية .ينطوي التوسع ف العمليات اmجنبية أو اîستحواذ على هذه العمليات على مخاطر جديدة,
وفريدة ف الغالب ,قد تؤثر على الرقابة الداخلية ,على سبيل ا;ثال ,زيادة أو تغير اlاطر الناجمة عن ا;عامTت التي
بالعمTت اmجنبية.

•

اÖصدارات اèاسبية اPديدة .قد يؤثر إقرار مبادئ محاسبية جديدة أو تغيير القائم منها على اlاطر ف إعداد القوائم
ا;الية.

نظام ا"علوماتk ,ا ف ذلك آليات اWعمال ذات العDقة ,فيما يتصل بالتقرير ا"الي ,وا_تصا_ت
.٥

يتكون نظام ا;علومات من البنية التحتية )ا;كونات ا;ادية وأجهزة اôاسب( والبرمجيات واmفراد واÖجراءات والبيانات .وتستخدم
العديد من نظم ا;علومات تقنية ا;علومات بشكل مكثف.

.٦

يشمل نظام ا;علومات ذو الصلة بأهداف التقرير ا;الي ,والذي يتضمن نظام التقرير ا;الي ,الطرق والسجTت التي:
•

Lدد جميع ا;عامTت الصحيحة وتسجلها.

•

ف من أجل الوصول إلى تصنيف سليم للمعامTت لغرض التقرير ا;الي.
تصف ف الوقت ا;ناسب ا;عامTت بتفصيل كا ٍ

•

تقيس قيمة ا;عامTت بشكل يسمح بتسجيل قيمتها النقدية السليمة ف القوائم ا;الية.
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•

Lدد الفترة الزمنية التي حدثت فيها ا;عامTت للسماح بتسجيلها ف الفترة اèاسبية السليمة.

•

تعرض بشكل سليم ا;عامTت واÖفصاحات ا;تعلقة بها ف القوائم ا;الية.

.٧

تؤثر جودة ا;علومات التي ينتجها النظام ف قدرة ا;نشأة على اتخاذ القرارات ا;ناسبة Öدارة أنشطة ا;نشأة والرقابة عليها وقدرتها
على إعداد تقارير مالية êكن اîعتماد عليها.

.٨

قد يأخذ اîتصال ,الذي يتضمن توفير فهم ل≤دوار وا;سؤوليات الفردية التي تتعلق بالرقابة الداخلية على التقرير ا;الي ,أشكاًî
مثل اmدلة اÖرشادية للسياسات ,واmدلة اÖرشادية اèاسبية وا;تعلقة بالتقرير ا;الي ,وا;ذكرات .وêكن أيضًا إجراء اîتصال
إلكترونيًا أو شفهيًا ,ومن خTل ما تتخذه اÖدارة من تصرفات.

أنشطة الرقابة
.٩

بشكٍل عامê ,كن تصنيف أنشطة الرقابة ذات الصلة با;راجعة بأنها السياسات واÖجراءات التي تتعلق pا يلي:
•

عمليات فحص اmداء .تتضمن هذه اmنشطة فحص وLليل اmداء الفعلي مقارنة با;وازنات والتنبؤات واmداء ف الفترات
السابقة; وربط مختلف مجموعات البيانات -التشغيلية أو ا;الية -مع بعضها وبتحليTت العTقات والتصرفات اîستقصائية
والتصحيحية; ومقارنة البيانات الداخلية pصادر ا;علومات ا†ارجية; وفحص اmداء الوظيفي أو ا;تعلق باmنشطة.

•

معاPة ا;علومات .ا±موعتان الرئيسيتان mنشطة الرقابة على نظم ا;علومات هما أدوات الرقابة على التطبيقات ,والتي
تختص pعاPة التطبيقات الفردية ,وأدوات الرقابة العامة على تقنية ا;علومات ,والتي تتمثل ف السياسات واÖجراءات التي
تتعلق بالعديد من التطبيقات وتدعم اmداء الفّعال mدوات الرقابة على التطبيقات عن طريق ا;ساعدة ف ضمان التشغيل
السليم وا;ستمر لنظم ا;علومات .ومن أمثلة أدوات الرقابة على التطبيقات التحقق من الدقة اôسابية للسجTت ,وفحص
اôسابات وموازين ا;راجعة وصونها ,وأدوات الرقابة اäلية مثل عمليات تدقيق التحرير لبيانات ا;دخTت والتسلسل الرقمي
لها ,وا;تابعة اليدوية لتقارير اîستثناءات .ومن أمثلة أدوات الرقابة العامة على تقنية ا;علومات أدوات الرقابة على تغيير
ّLد من الوصول إلى البرامج أو البيانات ,وأدوات الرقابة على تطبيق اÖصدارات اPديدة
البرامج وأدوات الرقابة التي ُ
ّLد من الوصول إلى اmدوات ا;ساعدة ف النظام أو
ôزم تطبيقات البرمجيات ,وأدوات الرقابة على برمجيات النظام التي ُ
تتابع استخدام هذه اmدوات التي êكن أن تغير البيانات أو السجTت ا;الية دون ترك مسار تتبعي للمراجعة.

•

أدوات الرقابة ا;ادية .أدوات الرقابة التي تشمل ما يلي:
○

اôماية ا;ادية ل≤صولp ,ا ف ذلك وسائل الوقاية الكافية ,مثل وسائل اôماية على الوصول إلى اmصول
والسجTت.

○

التصريح بالوصول إلى برامج اôاسب وملفات البيانات.

○

اPرد الدوري وا;قارنة با;بالغ ا;وضحة ف سجTت الرقابة )على سبيل ا;ثال ,مقارنة نتائج جرد النقدية واmوراق
ا;الية واlزون بالسجTت اèاسبية(.

ويعتمد مدى اعتبار أدوات الرقابة ا;ادية التي تهدف إلى منع سرقة اmصول ذا صلة بإمكانية اîعتماد على إعداد القوائم
ا;الية ,ومن ثم با;راجعة ,على الظروف كما هو اôال عندما تكون اmصول معّرضة إلى حد كبير لTختTس.
•

.١٠

الفصل ف الواجبات .تكليف أفراد مختلفي pسؤوليات التصريح با;عامTت وتسجيلها واîحتفاظ باmصول ف عهدتهم.
ويهدف الفصل ف الواجبات إلى اôد من فرص السماح mي شخص بارتكاب خطأ أو غش ثم إخفائه أثناء ا;سار الطبيعي
لتنفيذ واجبات عمله.

قد تعتمد أنشطة رقابة معينة على وجود سياسات مناسبة رفيعة ا;ستوى ت وضعها من قبل اÖدارة أو ا;كلفي باôوكمة .فعلى سبيل
ا;ثالê ,كن تفويض أدوات الرقابة ا;تعلقة بالتصريح وفقًا Öرشادات مستقرة ,مثل ضوابط اîستثمار التي يضعها ا;كلفون باôوكمة;
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وف حاîت أخرى ,قد تتطلب ا;عامTت غير الروتينية مثل عمليات اîستحواذ الكبيرة أو تصفية اîستثمارات اعتمادًا محددًا من
مستوى عاٍلp ,ا ف ذلك ف بعض اôاîت اîعتماد من ا;ساهمي.
متابعة أدوات الرقابة
.١١

تتمثل إحدى ا;سؤوليات ا;همة لΩدارة ف وضع رقابة داخلية وصونها بصفة مستمرة .وتتضمن متابعة اÖدارة mدوات الرقابة النظر
فيما إذا كانت تعمل على النحو ا;نشود وأنه يتم تعديلها كلما كان ذلك مناسبًا وفقًا للتغيرات ف الظروف .وقد تتضمن متابعة أدوات
الرقابة أنشطة مثل قيام اÖدارة بفحص ما إذا كانت ا;طابقات بالكشوف البنكية يتم إعدادها ف الوقت ا;ناسب ,وتقوي ا;راجعي
الداخليي ;دى التزام موظفي ا;بيعات بسياسات ا;نشأة بشأن شروط عقود البيع ,وإشراف اÖدارة القانونية على اîلتزام بالسياسات
اmخTقية أو سياسات ∂ارسات العمل ا†اصة با;نشأة .وتتم ا;تابعة أيضًا للتأكد من استمرار عمل أدوات الرقابة بكفاءة على مدار
الوقت .فعلى سبيل ا;ثال ,إذا لم تكن هناك متابعة للمطابقات بالكشوف البنكية ,من حيث التوقيت والدقة ,فمن ا;رجح أن يتوقف
ا;وظفون ا;سؤولون عن إعدادها.

.١٢

قد يساهم ا;راجعون الداخليون أو ا;وظفون الذين يؤدون وظائف ∂اثلة ف متابعة أدوات الرقابة للمنشأة من خTل القيام بتقوêات
مستقلة .وف العادة ,فإنهم يوفرون بشكل منتظم معلومات حول عمل الرقابة الداخلية ,مع تركيز اîهتمام بشكل كبير على تقوي
فاعلية الرقابة الداخلية ,واÖبTغ با;علومات ا;تعلقة بأوجه القوة والقصور ف الرقابة الداخلية وتقدي التوصيات الTزمة لتحسينها.

.١٣

قد تتضمن أنشطة ا;تابعة استخدام ا;علومات ا;ستقاة من اîتصاîت ا;ستلمة من أطراف خارجية ,والتي قد تشير إلى وجود
مشكTت أو قد تسلط الضوء على جوانب Lتاج إلى التحسي .فالعمTء يؤيدون بيانات الفواتير بشكل ضمني عن طريق قيامهم
بالدفع أو بالشكوى من تلك ا;صاريف .وإضافة لذلك ,قد تتواصل السلطات التنظيمية مع ا;نشأة بشأن اmمور التي تؤثر على عمل
الرقابة الداخلية ,مثل اîتصاîت ا;تعلقة بالفحوصات التي §ريها الهيئات التنظيمية للقطاع ا;صرف .وقد تأخذ اÖدارة أيضًا ف
اôسبان اîتصاîت ا;تعلقة بالرقابة الداخلية والواردة من ا;راجعي ا†ارجيي عند أداء أنشطة ا;تابعة.
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ا"لحق الثاني
)راجع :الفقرات أ ,١٤أ(١٣٣
ا^ا_ت واWحداث التي قد تشير لوجود مخاطر التحريف ا;وهري
فيما يلي أمثلة على اüاàت واmحداث التي قد تشير إلى وجود مخاطر للتحريف اPوهري ف القوائم ا;الية .وعلى الرغم من تغطية اmمثلة
ا;ذكورة لنطاق واسع من اüاàت واmحداث; فإن هذه اüاàت واmحداث ليست جميعها ذات صلة بكل ارتباط مراجعة وليس بالضرورة أن
تكون قائمة اmمثلة قائمة كاملة.
•

العمليات ف ا;ناطق غير ا;ستقرة اقتصاديًا ,على سبيل ا;ثال ,البلدان التي تعاني عملتها من انخفاض كبير ف قيمتها أو اàقتصاديات
التي تعاني من تضخم مرتفع.

•

العمليات ا;عرضة mسواق متقلبة ,على سبيل ا;ثال ,التداول ف العقود اîجلة.

•

العمليات ا§اضعة لدرجة عالية من التعقيد ف اللوائح التنظيمية.

•

القضايا ا;تعلقة باàستمرارية والسيولةp ,ا ف ذلك خسارة العمTء ا;همي.

•

القيود التي تواجه توفر رأس ا;ال واàئتمان.

•

التغيرات ف الصناعة التي تعمل فيها ا;نشأة.

•

التغيرات ف سلسلة التوريد.

•

تطوير أو تقدي منتجات أو خدمات جديدة ,أو اàنتقال إلى مسارات عمل جديدة.

•

التوسع إلى مواقع جديدة.

•

التغيرات ف ا;نشأة ,مثل عمليات اàستحواذ أو إعادة الهيكلة الكبيرة ,أو اmحداث اmخرى غير ا;ألوفة.

•

ا;نشآت أو قطاعات اmعمال التي من اÅتمل أن يتم بيعها.

•

وجود Lالفات ومشروعات مشتركة معقدة.

•

استخدام ¨ويل من خارج قائمة ا;ركز ا;الي ,وا;نشآت ذات الغرض ا§اص ,وترتيبات التمويل اmخرى ا;عقدة.

•

ا;عامTت ا;همة مع اmطراف ذات العTقة.

•

افتقاد ا;وظفي الذين يتمتعون pهارات اÅاسبة والتقرير ا;الي ا;ناسبة.

•

التغييرات ف ا;وظفي الرئيسيp ,ا ف ذلك رحيل ا;دراء التنفيذيي الرئيسي.

•

أوجه القصور ف الرقابة الداخلية ,خاصًة تلك التي  àتعاPها اÖدارة.

•

دوافع اÖدارة وا;وظفي للتورط ف إعداد تقرير مالي مغشوش.

•

عدم اàتساق بي استراتيجية ا;نشأة ا§اصة بتقنية ا;علومات واستراتيجيتها ا§اصة بالعمل.

•

التغيرات ف بيئة تقنية ا;علومات.

•

تركيب نظم تقنية معلومات جديدة مهمة فيما يتعلق بالتقرير ا;الي.
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•

Lريات السلطات التنظيمية أو اPهات اôكومية عن عمليات ا;نشأة أو نتائجها ا;الية.

•

وجود Lريفات سابقة أو تاريخ سابق من اmخطاء أو وجود تعديTت pبالغ كبيرة ف نهاية الفترة.

•

وجود قدر كبير من ا;عامTت غير الروتينية أو غير ا;نتظمةp ,ا ف ذلك ا;عامTت فيما بي الشركات وا;عامTت ذات اÖيرادات
الكبيرة ف نهاية الفترة.

•

ا;عامTت ا;سجلة بناًء على رغبة اÖدارة ,على سبيل ا;ثال ,إعادة ©ويل الدين ,واmصول التي سيتم بيعها ,وإعادة تصنيف اmوراق ا;الية
القابلة للتداول.

•

تطبيق اÖصدارات اèاسبية اPديدة.

•

القياسات اèاسبية التي تتضمن آليات معقدة.

•

اmحداث أو ا;عامTت التي تنطوي على عدم تأكد كبير بالنسبة للقياسp ,ا ف ذلك التقديرات اèاسبية واÖفصاحات ا;تعلقة بها.

•

إغفال أو إخفاء معلومات مهمة ف اÖفصاحات.

•

الدعاوى القضائية التي لم يتم البت فيها واîلتزامات ا;شروطة ,على سبيل ا;ثال ,ضمانات ا;بيعات والضمانات ا;الية واÖصTحات
البيئية.
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Lديد مخاطر التحريف اPوهري
وتقييمها من خTل فهم ا;نشأة
وبيئتها

ا"عيار الدولي للمراجعة ) :(٣٢٠ا3همية النسبية عند تخطيط وتنفيذ ا"راجعة
اعتمدت الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي معيار ا;راجعة ) ,(٣٢٠كما صدر من مجلس ا;عايير الدولية للمراجعة والتأكيد.

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٣٢٠
ا"عيار الدولي للمراجعة )(٣٢٠
ا3همية النسبية عند
تخطيط وتنفيذ ا"راجعة
)يسري هذا اFعيار على أعمال مراجعة القوائم اFالية اFرتبط عليها اعتبارًا من  ٢٠١٧/١/١أو بعد ذلك التاريخ(
الفهرس

مقدمة

الف قر ة

نطاق هذا اFعيار ..............................................................................................................

١

ا;همية النسبية ف سياق اFراجعة ...........................................................................................

٦-٢

تاريخ السريان ..................................................................................................................

٧
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٨

تعريف .........................................................................................................................

٩

ا"تطلبات
fديد ا;همية النسبية ,وا;همية النسبية لgداء عند التخطيط للمراجعة .................................................

١١-١٠

إعادة النظر خmل التقدم ف اFراجعة ........................................................................................

١٣-١٢

التوثيق .........................................................................................................................

١٤

اFواد التطبيقية واFواد التفسيرية ا;خرى
ا;همية النسبية وخطر اFراجعة ..............................................................................................

أ١

ا;همية النسبية ف سياق اFراجعة ...........................................................................................

أ٢

fديد ا;همية النسبية ,وا;همية النسبية لgداء عند التخطيط للمراجعة .................................................

أ-٣أ١٣

إعادة النظر خmل التقدم ف اFراجعة ........................................................................................

أ١٤

ينبغي قراءة معيار اFراجعة )" (٣٢٠ا;همية النسبية عند تخطيط وتنفيذ اFراجعة" جنبًا إلى جنب مع معيار اFراجعة )" (٢٠٠ا;هداف
العامة للمراجع اFستقل والقيام باFراجعة وفقًا للمعايير الدولية للمراجعة اFعتمدة ف اFملكة العربية السعودية".
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مقدمة
نطاق هذا ا"عيار
.١

يتناول هذا اFعيار الدولي للمراجعة مسؤولية اFراجع عن تطبيق مفهوم ا;همية النسبية عند تخطيط وتنفيذ مراجعة القوائم اFالية.
ويوضح معيار اFراجعة ) ١(٤٥٠كيفية تطبيق ا;همية النسبية عند تقوي تأثير التحريفات اFكتشفة على اFراجعة وتأثير التحريفات غير
اFصححة ,إن وجدت ,على القوائم اFالية.

ا3همية النسبية ف سياق ا"راجعة
.٢

١
٢

تناقش أطر التقرير اFالي ف الغالب مفهوم ا;همية النسبية ف سياق إعداد وعرض القوائم اFالية .ورغم أن أطر التقرير اFالي قد
تناقش ا;همية النسبية Üصطلحات مختلفة ,فإنها بشكل عام توضح ما يلي:
•

أن التحريفاتÜ ,ا ف ذلك اàغفاâتُ ,تعد جوهرية إذا كان من اFتوقع بدرجة معقولة أن تؤثر ,منفردة أو ف مجملها ,على
القرارات اâقتصادية التي يتخذها اFستخدمون على أساس القوائم اFالية;

•

أن ا;حكام بشأن ا;همية النسبية تتم ف ضوء الظروف اéيطة ,وتتأثر بحجم أو طبيعة التحريف ,أو Üزيج من كليهما;

•

أن ا;حكام اíاصة با;مور التي ُتعد جوهرية Fستخدمي القوائم اFالية تتم على أساس النظر ف اFعلومات اFالية اFشتركة التي
يحتاج إليها اFستخدمون كمجموعة ٢ .وُ âينظر إلى التأثير اéتمل للتحريفات على كل فرد بعينه من مستخدمي القوائم اFالية
الذين قد تتباين احتياجاتهم بشكل كبير.

.٣

توفر مثل هذه اFناقشة ,ف حال وجودها ف إطار التقرير اFالي اFنطبق ,إطارًا مرجعيًا للمراجع عند fديد ا;همية النسبية للمراجعة.
وإذا لم يتضمن إطار التقرير اFالي اFنطبق مناقشة Fفهوم ا;همية النسبية ,فإن اíصائص اFشار إليها ف الفقرة ) (٢توفر للمراجع
مثل هذا اàطار اFرجعي.

.٤

ُيعد fديد اFراجع لgهمية النسبية أمرًا خاضعًا للحكم اFهني ,ويتأثر بتصور اFراجع âحتياجات مستخدمي القوائم اFالية إلى
اFعلومات اFالية .وف هذا السياق ,يكون من اFعقول للمراجع أن يفترض أن اFستخدمي:
)أ(

يتمتعون Üعرفة معقولة للمحاسبة ولgنشطة التجارية واâقتصادية ,ولديهم الرغبة ف دراسة اFعلومات الواردة ف القوائم
اFالية مع بذل قدر معقول من العناية;

)ب(

يفهمون أن القوائم اFالية قد ت إعدادها وعرضها ومراجعتها تبعًا Fستويات من ا;همية النسبية;

)ج(

يدركون حاâت عدم التأكد اmFزمة لقياس اFبالغ على أساس استخدام التقديرات واâجتهاد وأخذ ا;حداث اFستقبلية ف
اûسبان;

)د(

يتخذون قرارات اقتصادية معقولة على أساس اFعلومات الواردة ف القوائم اFالية.

.٥

يطبق اFراجع مفهوم ا;همية النسبية عند التخطيط للمراجعة وتنفيذها وعند تقوي تأثير التحريفات اFكتشفة على اFراجعة وتأثير
التحريفات غير اFصححة ,إن وجدت ,على القوائم اFالية وعند تكوين الرأي الوارد ف تقرير اFراجع) .راجع :الفقرات أ(١

.٦

يتخذ اFراجع عند التخطيط للمراجعة أحكامًا بشأن التحريفات التي سيتم اعتبارها fريفات جوهرية .وتوفر هذه ا;حكام أساسًا Fا
يلي:
)أ(

fديد طبيعة وتوقيت ومدى إجراءات تقييم ا†اطر;

)ب(

fديد مخاطر التحريف ا°وهري وتقييمها;

معيار اFراجعة )" (٤٥٠تقوي التحريفات اFكتشفة خmل اFراجعة"
على سبيل اFثال ,يشير إطار إعداد وعرض القوائم اFالية الذي أقره مجلس اFعايير الدولية للمحاسبة ف أبريل  ,٢٠٠١إلى أنه فيما يتعلق باFنشأة الهادفة للربح ,ونظرًا ;ن
اFستثمرين هم من يقدمون رأس اFال ا†اطر إلى اFنشأة ,فإن توفير القوائم اFالية التي تفي باحتياجاتهم ستفي كذلك Üعظم احتياجات اFستخدمي ا¢خرين التي £كن
أن تلبيها القوائم اFالية.
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)ج(

fديد طبيعة وتوقيت ومدى إجراءات اFراجعة اàضافية.

وليس بالضرورة أن تعي ا;همية النسبية التي يتم fديدها عند التخطيط للمراجعة مبلغًا بحيث ُتقﱠوم دائمًا التحريفات غير اFصححة
ا;قل منه ,منفردة أو ف مجملها ,على أنها غير جوهرية .فقد تدفع الظروف اFتعلقة ببعض التحريفات اFراجع إلى تقوي هذه
التحريفات على أنها جوهرية ,حتى ولو كانت أقل من ا;همية النسبية .ومن غير اFمكن عمليًا تصميم إجراءات مراجعة âكتشاف جميع
التحريفات التي £كن أن تكون جوهرية فقط بسبب طبيعتها .ومع ذلك ,فإن النظر ف طبيعة التحريفات اéتملة ف اàفصاحات هو
أمر ذو صلة بتصميم إجراءات اFراجعة Fواجهة مخاطر التحريف ا°وهري ٣.وإضافة إلى ذلك ,فعند تقوي تأثير جميع التحريفات غير
اFصححة على القوائم اFالية â ,يقتصر اFراجع على النظر ف حجم التحريفات غير اFصححة ,وإßا ينظر كذلك ف طبيعتها والظروف
اíاصة اéيطة بحدوثها) ٤.راجع :الفقرة أ(٢
تاريخ السريان
.٧

يسري هذا اFعيار على أعمال مراجعة القوائم اFالية اFرتبط عليها اعتبارًا من  ٢٠١٧/١/١أو بعد ذلك التاريخ.

الهدف
هدف اFراجع هو تطبيق مفهوم ا;همية النسبية بشكل مناسب عند التخطيط للمراجعة وتنفيذها.

.٨
تعريف

;غراض معايير اFراجعة ,فإن ا;همية النسبية لgداء تعني اFبلغ أو اFبالغ التي يضعها اFراجع عند مستوى أقل من ا;همية النسبية
للقوائم اFالية ككل ,ليخفض إلى أدنى مستوى مناسب احتمال أن يتجاوز مجموع التحريفات غير اFصححة وغير اFكتشفة ا;همية
النسبية للقوائم اFالية ككل .وتشير ا;همية النسبية لgداء أيضًا ,ف حالة اâنطباق ,إلى اFبلغ أو اFبالغ التي يضعها اFراجع عند
مستوى أو مستويات أقل من ا;همية النسبية لفئات معامmت أو أرصدة حسابات أو إفصاحات معينة.

.٩

ا"تطلبات
Nديد ا3همية النسبية ,وا3همية النسبية لPداء عند التخطيط للمراجعة
.١٠

عند وضع اâستراتيجية العامة للمراجعة ,يجب على اFراجع أن يحدد ا;همية النسبية للقوائم اFالية ككل .وف ظل الظروف اíاصة
اéيطة باFنشأة ,فإذا كانت هناك فئة معينة واحدة أو أكثر من فئات اFعامmت أو رصيد حساب أو إفصاح معي واحد أو أكثر من
اFتوقع ,بشكل معقول ,أن تؤثر التحريفات فيها Üبالغ دون ا;همية النسبية للقوائم اFالية ككل على القرارات اâقتصادية للمستخدمي
التي ُتتخذ على أساس القوائم اFالية ,فيجب على اFراجع fديد مستوى أو مستويات ا;همية النسبية التي سيتم تطبيقها على تلك
الفئات من اFعامmت أو أرصدة اûسابات أو اàفصاحات اFعينة) .راجع :الفقرات أ–٣أ(١٢

.١١

٣
٤

يجب على اFراجع fديد ا;همية النسبية لgداء ;غراض تقييم مخاطر التحريف ا°وهري وfديد طبيعة وتوقيت ومدى إجراءات
اFراجعة اàضافية) .راجع :الفقرات أ(١٣

معيار اFراجعة )f" (٣١٥ديد مخاطر التحريف ا°وهري وتقييمها من خmل فهم اFنشأة وبيئتها" ,الفقرتان أ ١٣٤وأ.١٣٥
معيار اFراجعة ) ,(٤٥٠الفقرة أ٢١
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إعادة النظر خWل التقدم ف ا"راجعة
.١٢

يجب على اFراجع أن يعيد النظر ف ا;همية النسبية للقوائم اFالية ككل) ,ومستوى أو مستويات ا;همية النسبية لفئات معامmت أو
أرصدة حسابات أو إفصاحات معينة ,ف حالة اâنطباق( إذا أصبح أثناء اFراجعة على دراية Üعلومات كانت ستجعله ُيحدد مبلغًا )أو
مبالغ( يختلف عما ت fديده ابتداًء) .راجع :الفقرة أ(١٤

.١٣

إذا خلص اFراجع إلى مناسبة مستوى أهمية نسبية أقل عما كان محددًا ابتداًء للقوائم اFالية ككل )ومستوى أو مستويات ا;همية
النسبية لفئات معامmت أو أرصدة حسابات أو إفصاحات معينة ,ف حالة اâنطباق( ,فيجب عليه fديد ما إذا كان من الضروري أن
يعيد النظر ف ا;همية النسبية لgداء ,وما إذا كانت إجراءات اFراجعة اàضافية  âتزال مناسبة من حيث طبيعتها وتوقيتها ومداها.

التوثيق
.١٤

يجب على اFراجع أن ُيضّمن ف توثيقه ;عمال اFراجعة اFبالغ ا¢تية والعوامل التي ت أخذها ف اûسبان عند

fديدها٥:

)أ(

ا;همية النسبية للقوائم اFالية ككل )انظر الفقرة ;(١٠

)ب(

مستوى أو مستويات ا;همية النسبية لفئات معامmت أو أرصدة حسابات أو إفصاحات معينة ,ف حالة اâنطباق )انظر الفقرة
;(١٠

)ج(

ا;همية النسبية لgداء )انظر الفقرة ;(١١

)د(

أي إعادة نظر ف البنود )أ( إلى )ج( خmل التقدم ف اFراجعة )انظر الفقرتي  ١٢و.(١٣
***

ا"واد التطبيقية وا"واد التفسيرية ا3خرى
ا3همية النسبية وخطر ا"راجعة )راجع :الفقرة (٥
أ.١

٥
٦
٧
٨
٩
١٠

عند مراجعة القوائم مالية ,تتمثل ا;هداف العامة للمراجع ف الوصول إلى تأكيد معقول عّما إذا كانت القوائم اFالية ككل تخلو من
التحريف ا°وهري ,سواًء بسبب غش أو خطأ ,ومن ثم Æكي اFراجع من إبداء رأيه فيما إذا كانت القوائم اFالية قد ت إعدادها من
جميع ا°وانب ا°وهرية ,وفقًا àطار التقرير اFالي اFنطبق; وتقدي تقرير عن القوائم اFالية ,واàبmغ بالنتائج ,وفقًا Fا هو مطلوب
Üوجب معايير اFراجعة ٦.ويصل اFراجع إلى التأكيد اFعقول عن طريق اûصول على ما يكفي من أدلة اFراجعة اFناسبة لتخفيض
خطر اFراجعة إلى مستوى منخفض بشكل مقبول ٧.وخطر اFراجعة هو خطر إبداء اFراجع لرأي غير مناسب ,عندما تكون القوائم
اFالية محّرفة بشكل جوهري .ويعد خطر اFراجعة دالة ف مخاطر التحريف ا°وهري وخطر اâكتشاف ٨.ويتم أخذ ا;همية النسبية
وخطر اFراجعة ف اûسبان طوال اFراجعة ,وخاصًة عند:
وتقييمها;٩

)أ(

fديد مخاطر التحريف ا°وهري

)ب(

fديد طبيعة وتوقيت ومدى إجراءات اFراجعة

)ج(

تقوي تأثير التحريفات غير اFصححة ,إن وجدت ,على القوائم اFالية ١١وعند تكوين الرأي الوارد ف تقرير

اàضافية;١٠
اFراجع١٢.

معيار اFراجعة )" (٢٣٠توثيق أعمال اFراجعة" ,الفقرات  ,١١-٨وأ٦
معيار اFراجعة )" (٢٠٠ا;هداف العامة للمراجع اFستقل والقيام باFراجعة وفقًا للمعايير الدولية للمراجعة" ,الفقرة ١١
معيار اFراجعة ) ,(٢٠٠الفقرة ١٧
معيار اFراجعة  ,٢٠٠الفقرة )١٣ج(
معيار اFراجعة )(٣١٥
معيار اFراجعة )" (٣٣٠استجابات اFراجع للمخاطر اFقيمة"
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٢٦٣

ا;همية النسبية عند تخطيط وتنفيذ اFراجعة

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٣٢٠
)ج(

تقوي تأثير التحريفات غير ا;صححة ,إن وجدت ,على القوائم ا;الية ١١وعند تكوين الرأي الوارد ف تقرير

ا;راجع ١٢.

ا3همية النسبية ف سياق ا"راجعة )راجع :الفقرة (٦
أ.٢

ينطوي eديد مخاطر التحريف ا°وهري وتقييمها ١٣على استخدام اûكم ا;هني لتحديد فئات ا;عامlت وأرصدة اûسابات
واàفصاحاتÜ ,ا ف ذلك اàفصاحات النوعية ,التي قد يكون التحريف فيها جوهريا )بعبارة أخرى ,وبشكل عام ,تعد التحريفات
جوهرية إذا كان من ا;توقع بدرجة معقولة أن تؤثر على القرارات اâقتصادية التي يتخذها ا;ستخدمون على أساس القوائم ا;الية
ككل( .وعند النظر فيما إذا كانت التحريفات ف اàفصاحات النوعية £كن أن تكون جوهرية ,فقد يقوم ا;راجع بتحديد العوامل
ذات الصلة مثل:
•

ظروف ا;نشأة خlل الفترة )على سبيل ا;ثال ,قد تكون ا;نشأة قد قامت بتجميع كبير لfعمال خlل الفترة(.

•

إطار التقرير ا;الي ا;نطبقÜ ,ا ف ذلك التغييرات التي تطرأ عليه )على سبيل ا;ثال ,قد يتطلب معيار تقرير مالي جديد
إفصاحات نوعية جديدة تعد مهمة للمنشأة(.

•

اàفصاحات النوعية التي تعد مهمة ; ستخدمي القوائم ا;الية بسبب طبيعة ا;نشأة )على سبيل ا;ثال ,قد تكون اàفصاحات
عن مخاطر السيولة مهمة ;ستخدمي القوائم ا;الية ;ؤسسة مالية(.

Nديد ا3همية النسبية ,وا3همية النسبية لPداء عند التخطيط للمراجعة
اعتبارات خاصة Üنشآت القطاع العام )راجع :الفقرة (١٠
أ.٣

ف حالة منشآت القطاع العام ,تكون جهات إصدار اKنظمة والسلطات التنظيمية هي ف الغالب ا;ستخدمون الرئيسون لقوائمها
ا;الية .وعlوة على ذلك ,فقد يتم استخدام القوائم ا;الية âتخاذ قرارات بخlف القرارات اâقتصادية .ولذلك ,يتأثر eديد اKهمية
النسبية للقوائم ا;الية ككل )ومستوى أو مستويات اKهمية النسبية لفئات معامlت أو أرصدة حسابات أو إفصاحات معينة ,ف حالة
اâنطباق( عند مراجعة القوائم ا;الية ;نشأة قطاع عام باKنظمة أو اللوائح أو اKوامر ا;لزمة اKخرى ,وباحتياجات جهات إصدار
اKنظمة والعموم من ا;علومات ا;الية ,فيما يتعلق ببرامج القطاع العام.

استخدام أسس مرجعية عند eديد اKهمية النسبية للقوائم ا;الية ككل )راجع :الفقرة (١٠
أ.٤

ينطوي eديد اKهمية النسبية على ±ارسة اûكم ا;هني .وف الغالب يتم تطبيق نسبة مئوية على أساس مرجعي مختار ,كبداية
لتحديد اKهمية النسبية للقوائم ا;الية ككل .وتتضمن العوامل التي قد تؤثر ف eديد اKساس ا;رجعي ا;ناسب ما يلي:
•

عناصر القوائم ا;الية )على سبيل ا;ثال ,اKصول ,اâلتزامات ,حقوق ا;لكية ,اàيرادات ,ا;صروفات( ;

•

ما إذا كانت هناك بنود £يل اهتمام مستخدمي القوائم ا;الية للمنشأة ا;عينة إلى التركيز عليها )على سبيل ا;ثال ,لغرض
تقوي اKداء ا;الي ,قد £يل ا;ستخدمون للتركيز على الربح أو اàيراد أو صاف اKصول( ;

•

طبيعة ا;نشاة ,وأين تقع ا;نشأة من دورة حياتها ,والصناعة والبيئة اâقتصادية التي تعمل فيها ا;نشأة;

•

هيكل ملكية ا;نشأة والطريقة التي Æول بها )على سبيل ا;ثال ,إذا كانت ا;نشأة ±ولة فقط بالدين بدً âمن حقوق ا;لكية,
فقد يركز ا;ستخدمون بصورة أكبر على اKصول ,وا;طالبات التي عليها ,بدً âمن أرباح ا;نشأة( ;

•

١١
١٢
١٣

التقلبات النسبية لfسس ا;رجعية.

معيار ا;راجعة )(٤٥٠
معيار ا;راجعة )" (٧٠٠تكوين الرأي والتقرير عن القوائم ا;الية"
تتطلب الفقرة  ٢٥من معيار ا;راجعة ) (٣١٥أن يقوم ا;راجع بتحديد خطر التحريف ا°وهري وتقييمه على مستوى اàقرارات ومستوى القوائم ا;الية.
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٢٦٤

اKهمية النسبية عند تخطيط وتنفيذ ا;راجعة

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٣٢٠
أ.٥

من بي أمثلة ا;سس اFرجعية التي قد تكون مناسبة ,بناًء على ظروف اFنشأة ,فئات الدخل الذي يتم التقرير عنه مثل الربح قبل خصم
الزكاة والضريبة)*( أو إجمالي اàيراد أو مجمل الربح وإجمالي اFصروفات أو إجمالي حقوق اFلكية أو صاف قيمة ا;صول .وُيستخدم
ف الغالب الربح من العمليات اFستمرة قبل خصم الزكاة والضريبة للمنشآت الهادفة للربح .وعندما يكون الربح من العمليات اFستمرة
قبل خصم الزكاة والضريبة متقلبًا ,فإن أسسًا مرجعيًة أخرى قد تكون مناسبة بصورة أكبر ,مثل مجمل الربح أو إجمالي اàيرادات.

أ.٦

فيما يتعلق با;ساس اFرجعي ا†تار ,فإن البيانات اFالية اmFئمة تتضمن ف العادة النتائج اFالية واFراكز اFالية للفترات السابقة,
والنتائج اFالية واFركز اFالي من بداية الفترة حتى تاريخه ,واFوازنات أو التنبؤات للفترة اûالية ,معدلة حسب التغيرات اFهمة ف
ظروف اFنشأة )على سبيل اFثال ,اâستحواذ على منشأة أعمال مهمة( والتغيرات ذات الصلة ف أحوال الصناعة أو البيئة اâقتصادية
التي تعمل فيها اFنشأة .فعلى سبيل اFثال ,وكنقطة بداية ,فعندما fدد ا;همية النسبية للقوائم اFالية ككل Fنشأة معينة على أساس
نسبة من الربح النات من العمليات اFستمرة قبل حسم الزكاة والضريبة ,فإن الظروف التي ينتج عنها انخفاض استثنائي أو زيادة
استثنائية ف هذا الربح قد تدفع اFراجع إلى استنتاج أن ا;همية النسبية للقوائم اFالية ككل fدد بشكل أكثر مناسبة باستخدام رقم
£ثل الربح اFعتاد من العمليات اFستمرة قبل الزكاة والضريبة باâستناد إلى النتائج اFاضية.

أ.٧

ترتبط ا;همية النسبية بالقوائم اFالية التي ُيِعد اFراجع تقريره عنها .وعندما ُتَعد القوائم اFالية لفترة تقرير مالي تزيد أو تقل عن اثني
عشر شهرًا ,مثلما قد يكون عليه اûال ف منشأة جديدة أو عندما يحدث تغيير ف فترة التقرير اFالي ,فإن ا;همية النسبية ترتبط
بالقوائم اFالية اFعدة لتلك الفترة.

أ.٨

ينطوي fديد نسبة مئوية لتطبيقها على أساس مرجعي مختار على ±ارسة اûكم اFهني .وهناك عmقة بي النسبة اFئوية وا;ساس
اFرجعي ا†تار ,ومثال ذلك أن النسبة اFئوية اFطبقة على الربح من العمليات اFستمرة قبل خصم الزكاة والضريبة ,ستكون عادًة أعلى
من النسبة اFئوية اFطبقة على إجمالي اàيراد .فعلى سبيل اFثال£ ,كن أن يعتبر اFراجع أن نسبة خمسة ف اFائة من الربح من
العمليات اFستمرة قبل خصم الزكاة والضريبة مناسبة Fنشأة تهدف للربح ف صناعة fويلية ,فيما قد يعتبر اFراجع أن نسبة واحد ف
اFائة من إجمالي اàيراد أو إجمالي اFصروفات مناسبة Fنشأة  âتهدف للربح .ومع ذلك ,قد يكون من اFناسب استخدام نسب أعلى أو
أقل بحسب الظروف.

اعتبارات خاصة باFنشآت الصغيرة
أ.٩

 mباستمرار ,كما قد يكون عليه اûال ف ا;عمال التي
عندما يكون ربح اFنشأة من العمليات اFستمرة قبل خصم الزكاة والضريبة ضئي ً
يديرها مالكها حيث يأخذ اFالك الكثير من الربح قبل خصم الزكاة والضريبة ف صورة أجر ,فإن أساسًا مرجعيًا آخر مثل الربح قبل
خصم ا;جر والزكاة والضريبة قد يكون أكثر مmءمة.

اعتبارات خاصة Üنشآت القطاع العام
أ .١٠عند مراجعة منشأة قطاع عام ,قد يكون إجمالي التكلفة أو صاف التكلفة )اFصروفات ناقص اàيرادات أو اFدفوعات ناقص
اFقبوضات( أساسًا مرجعيًا مناسبًا ;نشطة البرامج .ومتى كانت هناك أصول عامة ف عهدة منشأة القطاع العام ,فيمكن أن تكون
ا;صول أساسًا مرجعيًا مناسبًا.
مستوى أو مستويات ا;همية النسبية لفئات معينة من اFعامmت أو أرصدة اûسابات أو اàفصاحات )راجع :الفقرة (١٠
أ.١١

*

من بي العوامل التي قد تشير إلى وجود فئة معينة واحدة أو أكثر من فئات اFعامmت أو رصيد حساب أو إفصاح معي واحد أو أكثر
من اFتوقع ,بشكل معقول ,أن تؤثر التحريفات فيها Üبالغ دون ا;همية النسبية للقوائم اFالية ككل على القرارات اâقتصادية
للمستخدمي التي ُتتخذ على أساس القوائم اFالية ,ما يلي:

ت إضافة الزكاة Üا يتفق مع ا;نظمة واللوائح السعودية.
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٢٦٥

ا;همية النسبية عند تخطيط وتنفيذ اFراجعة

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٣٢٠

أ.١٢

•

ما إذا كان لgنظمة أو اللوائح أو إطار التقرير اFالي اFنطبق تأثير على توقعات اFستخدمي فيما يتعلق بقياس بنود معينة أو
اàفصاح عنها )على سبيل اFثال ,اFعامmت مع ا;طراف ذات العmقة ,وأجر اàدارة واFكلفي باûوكمة ,وfليل اûساسية
للتقديرات اéاسبية للقيمة العادلة التي ترتفع فيها درجة عدم تأكد التقدير(.

•

اàفصاحات الرئيسية اFتعلقة بالصناعة التي تعمل فيها اFنشأة )على سبيل اFثال ,تكاليف البحث والتطوير لشركة أدوية(.

•

ما إذا كان اâهتمام منصبًا على جانب معي من أعمال اFنشأة اFفصح عنها بشكل منفصل ف القوائم اFالية )على سبيل اFثال,
اàفصاحات عن قطاعات أو ∑ميع كبير لgعمال(.

عند النظر فيما إذا كانت تلك الفئات من اFعامmت أو أرصدة اûسابات أو اàفصاحات موجودة وفقًا للظروف اíاصة اéيطة
باFنشأة ,فقد يجد اFراجع أنه من اFفيد التوصل إلى فهم لوجهات نظر وتوقعات اFكلفي باûوكمة واàدارة.

ا;همية النسبية لgداء )راجع :الفقرة (١١
أ.١٣

إن التخطيط للمراجعة فقط لغرض اكتشاف التحريفات التي تكون جوهرية بحالتها الفردية يتجاهل حقيقة أن اجتماع التحريفات غير
ا°وهرية بحالتها الفردية قد يجعل القوائم اFالية محرفة بشكل جوهري ,و âيترك هامشًا âحتمال وجود fريفات غير مكتشفة .ويتم
وضع ا;همية النسبية لgداء )التي تكون ,كما ت تعريفها ,مبلغًا واحدًا أو أكثر( للتقليل إلى أدنى مستوى مناسب من احتمال أن يتجاوز
مجموع التحريفات غير اFصححة وغير اFكتشفة ف القوائم اFالية ا;همية النسبية للقوائم اFالية ككل .وباFثل ,فإن ا;همية النسبية
لgداء فيما يتعلق Üستوى أهمية نسبية محدد لفئة معامmت أو أرصدة حسابات أو إفصاحات معينة يتم وضعها للتقليل إلى أدنى
مستوى مناسب من احتمال أن يتجاوز مجموع التحريفات غير اFصححة وغير اFكتشفة ف تلك الفئة اFعينة من اFعامmت أو ف رصيد
اûساب أو اàفصاح اFعي مستوى ا;همية النسبية لتلك الفئة اFعينة أو ذلك الرصيد أو اàفصاح اFعي .وfديد ا;همية النسبية
لgداء ليس عملية حسابية آلية بسيطة وينطوي أيضًا على ±ارسة اûكم اFهني .ويتأثر ذلك بفهم اFراجع للمنشأة ,الذي يتم fديثه
أثناء تنفيذ إجراءات تقييم ا†اطر; وبطبيعة ومدى التحريفات اéددة ف عمليات اFراجعة السابقة ,ومن ثم بتوقعات اFراجع فيما
يتعلق بالتحريفات ف الفترات اûالية.

إعادة النظر خWل التقدم ف ا"راجعة )راجع :الفقرة (١٢
أ.١٤

قد تكون هناك حاجة àعادة النظر ف ا;همية النسبية للقوائم اFالية ككل )ومستوى أو مستويات ا;همية النسبية لفئات معامmت أو
أرصدة حسابات أو إفصاحات معينة ,ف حالة اâنطباق( نتيجة حدوث تغير ف الظروف أثناء اFراجعة )على سبيل اFثال ,اتخاذ قرار
بالتخلص من جزء رئيسي من أعمال اFنشأة( أو ظهور معلومات جديدة أو حدوث تغير ف فهم اFراجع للمنشأة وعملياتها نتيجة لتنفيذ
إجراءات اFراجعة اàضافية .فعلى سبيل اFثال ,إذا تبي أثناء اFراجعة أن النتائج اFالية الفعلية من اFرجح أن تكون مختلفة إلى حد
كبير عن النتائج اFالية اFتوقعة ف نهاية الفترة والتي استخدمت ف البداية لتحديد ا;همية النسبية للقوائم اFالية ككل ,فإن اFراجع
يقوم بإعادة النظر ف تلك ا;همية النسبية.

ترجمة الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي

٢٦٦

ا;همية النسبية عند تخطيط وتنفيذ اFراجعة

ا"عيار الدولي للمراجعة ) :(٣٣٠استجابات ا"راجع للمخاطر ا"قﱠيمة

اعتمدت الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي معيار ا;راجعة ) ,(٣٣٠كما صدر من مجلس ا;عايير الدولية للمراجعة والتأكيد ,مع اIخذ
ف اMسبان تعريف مصطلح "الفترة اIولية" Iغراض هذا ا;عيار ,بحيث [ تلتبس مع تعريف نفس ا;صطلح Iغراض معايير ا\اسبة.
وقد ت تعريف الفترة اIولية ,كما وردت ف معيار ) (٣٣٠كما يلي:
"Iغراض هذا ا;عيار ُيقصد بالفترة اIولية  Interim Periodالفترة التي يقوم فيها ا;راجع ببعض أعمال ا;راجعة قبل نهاية السنة
ا;الية.

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٣٣٠
ا"عيار الدولي للمراجعة )(٣٣٠
استجابات ا"راجع للمخاطر ا"قﱠيمة
)يسري هذا ا;عيار على أعمال مراجعة القوائم ا;الية ا;رتبط عليها اعتبارًا من  ٢٠١٧/١/١أو بعد ذلك التاريخ(
الفهرس

الفق ر ة

مقدمة
نطاق هذا ا;عيار ..............................................................................................................

١

تاريخ السريان ..................................................................................................................

٢

الهدف .........................................................................................................................

٣

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

٤

التعريفات
ا"تطلبات

ا[ستجابات العامة ............................................................................................................

٥

إجراءات ا;راجعة استجابًة ~اطر التحريف اوهري ا;قﱠيمة على مستوى اÅقرارات ....................................

٢٣–٦

كفاية عرض القوائم ا;الية ....................................................................................................

٢٤

تقوي كفاية أدلة ا;راجعة ومناسبتها ..........................................................................................

٢٧–٢٥

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

٣٠-٢٨

التوثيق

ا"واد التطبيقية وا"واد التفسيرية اGخرى
ا[ستجابات العامة ............................................................................................................

أ-١أ٣

إجراءات ا;راجعة استجابًة ~اطر التحريف اوهري ا;قﱠيمة على مستوى اÅقرارات ....................................

أ-٤أ٥٨

كفاية عرض القوائم ا;الية ....................................................................................................

أ٥٩

تقوي كفاية أدلة ا;راجعة ومناسبتها .........................................................................................

أ-٦٠أ٦٢

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

أ٦٣

التوثيق

ينبغي قراءة معيار ا;راجعة )" (٣٣٠استجابات ا;راجع للمخاطر ا;قﱠيمة" جنبًا إلى جنب مع معيار ا;راجعة )" (٢٠٠اIهداف العامة للمراجع
ا;ستقل والقيام با;راجعة وفقًا للمعايير الدولية للمراجعة ا;عتمدة ف ا;ملكة العربية السعودية".
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٢٦٨

استجابات ا;راجع للمخاطر ا;قﱠيمة

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٣٣٠
مقدمة
نطاق هذا ا"عيار
يتناول هذا ا;عيار الدولي للمراجعة مسؤولية ا;راجع عن تصميم وتنفيذ ا[ستجابات ~اطر التحريف اوهري التي حددها ا;راجع
وقّيمها وفقًا ;عيار ا;راجعة ) ١(٣١٥عند مراجعة القوائم ا;الية.

.١

تاريخ السريان
.٢

يسري هذا ا;عيار على أعمال مراجعة القوائم ا;الية ا;رتبط عليها اعتبارًا من  ٢٠١٧/١/١أو بعد ذلك التاريخ.

الهدف
.٣

هدف ا;راجع هو اMصول على ما يكفي من أدلة ا;راجعة ا;ناسبة عن مخاطر التحريف اوهري ا;قﱠيمة ,من خçل تصميم
استجابات مناسبة لتلك ا~اطر وتنفيذها.

التعريفات
.٤

Iغراض معايير ا;راجعة ,تكون للمصطلحات اéتية ا;عاني ا;بّينة قرين كل منها فيما يلي:
)أ(

)ب(

اÅجراء اIساس :إجراء مراجعة ُمصمم [كتشاف التحريفات اوهرية على مستوى اÅقرارات .وتشمل اÅجراءات اIساس ما
يلي:
)(١

اختبارات التفاصيل )اëاصة بفئات ا;عامçت وأرصدة اMسابات واÅفصاحات(;

)(٢

اÅجراءات التحليلية اIساس.

اختبار أدوات الرقابة :إجراء مراجعة مصمم لتقوي الفاعلية التشغيلية Iدوات الرقابة ف منع ,أو اكتشاف وتصحيح,
التحريفات اوهرية على مستوى اÅقرارات.

ا"تطلبات
اQستجابات العامة
.٥

يجب على ا;راجع أن ُيصمم وينفذ استجابات عامة ;واجهة مخاطر التحريف اوهري ا;قﱠيمة على مستوى القوائم ا;الية) .راجع:
الفقرات أ–١أ(٣

إجراءات ا"راجعة استجابًة Uاطر التحريف اXوهري ا"قﱠيمة على مستوى ا\قرارات
.٦

يجب على ا;راجع أن يصمم وينفذ إجراءات مراجعة إضافية تستند ف طبيعتها وتوقيتها ومداها إلى مخاطر التحريف اوهري
ا;قﱠيمة على مستوى اÅقرارات وتستجيب لها) .راجع :الفقرات أ-٤أ(٨

.٧

عند تصميم إجراءات ا;راجعة اÅضافية التي سيتم تنفيذها ,يجب على ا;راجع القيام ïا يلي:
)أ(

أن ينظر ف اIسباب التي أدت إلى التقييم الذي ت التوصل إليه ëطر التحريف اوهري على مستوى اÅقرارات لكل فئة
معامçت وكل رصيد حساب وكل إفصاحï ,ا ف ذلك:
)(١

١

احتمال وجود ôريف جوهري بسبب اëصائص ا;عينة لفئة ا;عامçت أو رصيد اMساب أو اÅفصاح ذي الصلة
)بعبارة أخرى ,اëطر ا;çزم(;

ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣراﺟﻌﺔ )" (٣١٥ﺗﺣدﯾد ﻣﺧﺎطر اﻟﺗﺣرﯾف اﻟﺟوھري وﺗﻘﯾﯾﻣﮭﺎ ﻣن ﺧﻼل ﻓﮭم اﻟﻣﻧﺷﺄة وﺑﯾﺋﺗﮭﺎ"
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٢٦٩

استجابات ا;راجع للمخاطر ا;قﱠيمة

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٣٣٠
)(٢

ما إذا كان تقييم ا~اطر يأخذ ف اMسبان أدوات الرقابة ذات الصلة )أي خطر الرقابة(ú ,ا يتطلب من ا;راجع
اMصول على أدلة مراجعة لتحديد ما إذا كانت أدوات الرقابة تعمل بفاعلية )بعبارة أخرى ,ما إذا كان ا;راجع ينوي
ا[عتماد على الفاعلية التشغيلية Iدوات الرقابة ف ôديد طبيعة وتوقيت ومدى اÅجراءات اIساس(; )راجع:
الفقرات أ–٩أ(١٨

)ب(

أن يحصل على أدلة مراجعة أكثر إقناعًا كلما ارتفع تقييم ا;راجع للخطر) .راجع :الفقرة أ(١٩

اختبارات أدوات الرقابة
.٨

يجب على ا;راجع أن ُيصمم وُينفذ اختبارات أدوات الرقابة للحصول على ما يكفي من أدلة ا;راجعة ا;ناسبة بشأن الفاعلية التشغيلية
Iدوات الرقابة ذات الصلة ,وذلك ف اMا[ت اéتية:
)أ(

إذا تضمن تقييم ا;راجع ~اطر التحريف اوهري على مستوى اÅقرارات توقعًا بأن أدوات الرقابة تعمل بفاعلية )بعبارة
أخرى ,إذا نوى ا;راجع ا[عتماد على الفاعلية التشغيلية Iدوات الرقابة ف ôديد طبيعة وتوقيت ومدى اÅجراءات اIساس(;
أو

)ب(

إذا كانت اÅجراءات اIساس [ تستطيع أن توفر ïفردها ما يكفي من أدلة ا;راجعة ا;ناسبة على مستوى اÅقرارات) .راجع:
الفقرات أ–٢٠أ(٢٤

.٩

عند تصميم وتنفيذ اختبارات أدوات الرقابة ,يجب على ا;راجع أن يحصل على أدلة مراجعة أكثر إقناعًا ,كلما زاد اعتماده على فاعلية
أداة رقابة معينة) .راجع :الفقرة أ(٢٥

طبيعة ومدى اختبارات أدوات الرقابة
.١٠

عند تصميم وتنفيذ اختبارات أدوات الرقابة ,يجب على ا;راجع القيام ïا يلي:
)أ(

)ب(

تنفيذ إجراءات مراجعة أخرى إلى جانب ا[ستفسار للحصول على أدلة مراجعة عن الفاعلية التشغيلية Iدوات الرقابةï ,ا ف
ذلك:
)(١

كيفية تطبيق أدوات الرقابة ف اIوقات ا;çئمة أثناء الفترة محل ا;راجعة;

)(٢

ا[تساق الذي ت تطبيقها بها.

)(٣

القائم بتطبيق هذه اIدوات والوسائل التي ت تطبيقها بها) .راجع :الفقرات أ–٢٦أ(٢٩

ôديد ما إذا كانت أدوات الرقابة التي سيتم اختبارها تعتمد على أدوات رقابة أخرى )أدوات رقابة غير مباشرة( ,وإذا كان
اMال كذلكô ,ديد ما إذا كان من الضروري اMصول على أدلة مراجعة تدعم الفاعلية التشغيلية لتلك اIدوات غير ا;باشرة.
)راجع :الفقرتي أ ,٣٠أ(٣١

توقيت اختبارات أدوات الرقابة
.١١

يجب على ا;راجع أن يختبر أدوات الرقابة التي ينوي ا[عتماد عليها ف وقت معي أو على مدار الفترة ,مع مراعاة الفقرتي  ١٢و١٥
أدناه ,وذلك من أجل توفير أساس مناسب لçعتماد ا;نشود من قبل ا;راجع) .راجع :الفقرة أ(٣٢

استخدام أدلة ا;راجعة التي ت اMصول عليها خçل فترة أولية
.١٢

إذا حصل ا;راجع على أدلة مراجعة بشأن الفاعلية التشغيلية Iدوات الرقابة خçل فترة أولية ,فيجب عليه أن يقوم ïا يلي:
)أ(

أن يحصل على أدلة مراجعة بشأن التغييرات ا;همة التي طرأت على تلك اIدوات بعد الفترة اIولية;

)ب(

أن يحدد أدلة ا;راجعة اÅضافية التي سيتم اMصول عليها للفترة ا;تبقية) .راجع :الفقرتي أ ,٣٣أ(٣٤
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٢٧٠

استجابات ا;راجع للمخاطر ا;قﱠيمة

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٣٣٠

استخدام أدلة ا;راجعة التي ت اMصول عليها ف عمليات ا;راجعة السابقة
.١٣

.١٤

يجب على ا;راجع أن يأخذ ف اMسبان ا[عتبارات أدناه عند تقرير ما إذا كان من ا;ناسب استخدام أدلة ا;راجعة التي ت اMصول
عليها ف عمليات مراجعة سابقة بشأن الفاعلية التشغيلية Iدوات الرقابة ,وإذا كان ذلك مناسبًا ,فعند ôديده لطول الفترة الزمنية
التي £كن أن تنقضي قبل إعادة اختبار أداة رقابة معينة:
)أ(

فاعلية عناصر الرقابة الداخلية اIخرىï ,ا ف ذلك بيئة الرقابة ,ومتابعة ا;نشأة Iدوات الرقابة ,وآلية ا;نشأة لتقييم
ا~اطر;

)ب(

ا~اطر الناشئة عن خصائص الرقابةï ,ا ف ذلك ما إذا كانت يدوية أو آلية;

)ج(

فاعلية أدوات الرقابة العامة على تقنية ا;علومات;

)د(

فاعلية الرقابة وتطبيق ا;نشأة لهاï ,ا ف ذلك طبيعة ومدى ا[نحرافات ا;çحظة ف تطبيق الرقابة ف ا;راجعات السابقة,
وما إذا كان هناك تغييرات ف ا;وظفي تؤثر بشكل كبير على تطبيق الرقابة;

)ه(

ما إذا كان عدم التغيير ف أداة رقابة معينة ُيشكل خطرًا بسبب الظروف ا;تغيرة;

)و(

مخاطر التحريف اوهري ومدى ا[عتماد على الرقابة) .راجع :الفقرة أ(٣٥

إذا كان ا;راجع يخطط [ستخدام أدلة مراجعة ت اMصول عليها من عملية مراجعة سابقة بشأن الفاعلية التشغيلية Iدوات رقابة
معينة ,فيجب عليه أن يثبت استمرار مçءمة تلك اIدلة عن طريق اMصول على أدلة مراجعة بشأن ما إذا كانت قد حدثت تغييرات
مهمة ف أدوات الرقابة تلك بعد ا;راجعة السابقة .ويجب على ا;راجع اMصول على أدلة ا;راجعة تلك بإجراء استفسارات إلى جانب
ا;çحظة أو التقصي ,لتأكيد فهمه لتلك اIدوات الرقابية ا\ددة ,مع وجوب قيامه ïا يلي:
)أ(

اختبار أدوات الرقابة ف ا;راجعة اMالية ,إذا حدثت تغييرات تؤثر على استمرار مçءمة أدلة ا;راجعة ا;ستمرة من ا;راجعة
السابقة) .راجع :الفقرة أ(٣٦

)ب(

إذا لم ôدث مثل تلك التغييرات ,فيجب على ا;راجع اختبار أدوات الرقابة مرة واحدة على اIقل كل ثçث عمليات مراجعة,
كما يجب عليه اختبار بعض أدوات الرقابة ف كل عملية مراجعة لتفادي احتمال اختبار جميع أدوات الرقابة التي ينوي ا;راجع
ا[عتماد عليها ف فترة مراجعة واحدة دون اختبار أدوات الرقابة ف فترتي ا;راجعة التاليتي) .راجع :الفقرات أ–٣٧أ(٣٩

أدوات الرقابة على ا~اطر ا;همة
.١٥

إذا كان ا;راجع يخطط لçعتماد على أدوات رقابة على خطر معي حدده بأنه خطر مهم ,فيجب عليه اختبار تلك اIدوات ف الفترة
اMالية.

تقوي الفاعلية التشغيلية Iدوات الرقابة
.١٦

عند تقوي الفاعلية التشغيلية Iدوات الرقابة ذات الصلة ,يجب على ا;راجع أن ُيقّوم ما إذا كانت التحريفات التي ت اكتشافها من
خçل اÅجراءات اIساس تشير إلى أن أدوات الرقابة [ تعمل بفاعلية .ومع ذلك ,فإن عدم اكتشاف ôريفات من خçل اÅجراءات
اIساس [ يوفر أدلة مراجعة على فاعلية أدوات الرقابة ا;تعلقة باÅقرار اëاضع لçختبار) .راجع :الفقرة أ(٤٠

.١٧

ف حالة اكتشاف انحرافات عن أدوات الرقابة التي ينوي ا;راجع ا[عتماد عليها ,فيجب على ا;راجع إجراء استفسارات محددة لفهم
هذه اIمور والتبعات ا\تملة ا;ترتبة عليها ,ويجب أن يحدد ما إذا كانت) :راجع :الفقرة أ(٤١
)أ(

اختبارات أدوات الرقابة التي ت تنفيذها ُتشكل أساسًا مناسبًا لçعتماد على أدوات الرقابة; أو

)ب(

ا[ختبارات اÅضافية Iدوات الرقابة ضرورية; أو

)ج(

ا~اطر ا\تملة للتحريف يلزم مواجهتها باستخدام اÅجراءات اIساس.
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٢٧١
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اÅجراءات اIساس
.١٨

ت أساس لكل فئة جوهرية من فئات
بغض النظر عن مخاطر التحريف اوهري ا;قّيمة ,يجب على ا;راجع أن يصمم وينفذ إجراءا ٍ
ا;عامçت ولكل رصيد حساب جوهري وكل إفصاح جوهري) .راجع :الفقرات أ–٤٢أ(٤٧

.١٩

يجب على ا;راجع أن ينظر فيما إذا كانت إجراءات ا;صادقات اëارجية سيتم تنفيذها على أنها من إجراءات ا;راجعة اIساس.
)راجع :الفقرات أ–٤٨أ(٥١

اÅجراءات اIساس ا;تعلقة بآلية إقفال القوائم ا;الية
.٢٠

يجب أن تتضمن اÅجراءات اIساس التي ينفذها ا;راجع إجراءات ا;راجعة اéتية فيما يتعلق بآلية إقفال القوائم ا;الية:
)أ(

اتفاق أو مطابقة ا;علومات الواردة ف القوائم ا;الية مع السجçت ا\اسبية التي تستند إليهاï ,ا ف ذلك مطابقة أو اتفاق
ا;علومات الواردة ف اÅفصاحات ,سواًء ت اMصول على تلك ا;علومات من داخل دفتري اIستاذ العام وا;ساعد أو من
خارجهما;

)ب(

اختبار قيود اليومية اوهرية والتعديçت اIخرى التي ≠ت أثناء إعداد القوائم ا;الية) .راجع :الفقرة أ(٥٢

اÅجراءات اIساس لçستجابة للمخاطر ا;همة
.٢١

إذا حدد ا;راجع أن خطرًا من مخاطر التحريف اوهري ا;قّيمة على مستوى اÅقرارات ُيعد خطرًا مهمًا ,فيجب عليه تنفيذ إجراءات
أساس تستجيب لذلك اëطر بشكل خاص .وعندما تقتصر مواجهة اëطر ا;هم على تنفيذ اÅجراءات اIساس ,فيجب أن تتضمن تلك
اÅجراءات اختبارات للتفاصيل) .راجع :الفقرة أ(٥٣

توقيت اÅجراءات اIساس
.٢٢

ف حالة تنفيذ اÅجراءات اIساس ف تاريخ أولي ,فيجب على ا;راجع تغطية الفترة ا;تبقية عن طريق تنفيذ ما يلي:
)أ(

إجراءات أساس ,إلى جانب اختبارات أدوات الرقابة للفترة الفاصلة; أو

)ب(

إجراءات أساس إضافية فقط ,إذا رأى ا;راجع أنها كافية,

توفر أساسًا معقوً[ لسحب استنتاجات ا;راجعة من التاريخ اIولي إلى نهاية الفترة) .راجع :الفقرات أ–٥٤أ(٥٧
.٢٣

ف حالة اكتشاف ôريفات ف تاريخ أولي ,لم يكن يتوقعها ا;راجع عند تقييم مخاطر التحريف اوهري ,فيجب عليه أن ُيقّوم ما إذا
كانت هناك حاجة لتعديل تقييم اëطر ذي العçقة واÅجراءات اIساس ا~طط لها من حيث طبيعتها وتوقيتها ومداها التي تغطي
الفترة ا;تبقية) .راجع :الفقرة أ(٥٨

كفاية عرض القوائم ا"الية
.٢٤

يجب أن ينفذ ا;راجع إجراءات مراجعة لتقوي ما إذا كان العرض العام للقوائم ا;الية قد ت وفقًا Åطار التقرير ا;الي ا;نطبق .وعند
إجراء هذا التقوي ,يجب على ا;راجع أن ينظر فيما إذا كانت القوائم ا;الية معروضة بطريقة تعكس مناسبة ما يلي:
•

تصنيف ووصف ا;علومات ا;الية وا;عامçت واIحداث واMا[ت ا;مثلة لها;

•

عرض القوائم ا;الية وهيكلها ومحتواها) .راجع :الفقرة أ(٥٩

تقوي كفاية أدلة ا"راجعة ومناسبتها
.٢٥

استنادًا إلى إجراءات ا;راجعة ا;نفذة وأدلة ا;راجعة التي ت اMصول عليها ,وقبل ا[نتهاء من ا;راجعة ,يجب على ا;راجع أن ُيقّوم ما
إذا كانت تقييمات مخاطر التحريف اوهري على مستوى اÅقرارات [ تزال مناسبة) .راجع :الفقرتي أ ,٦٠أ(٦١
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.٢٦

يجب على ا;راجع أن يقرر ما إذا كان قد ت اMصول على ما يكفي من أدلة ا;راجعة ا;ناسبة .وعند تكوين الرأي ,يجب على ا;راجع
أن يأخذ ف اMسبان جميع أدلة ا;راجعة ذات الصلة ,بغض النظر عّما إذا كان من الواضح أنها تؤيد اÅقرارات الواردة ف القوائم
ا;الية أو تتناقض معها) .راجع :الفقرة أ(٦٢

.٢٧

إذا لم يحصل ا;راجع على ما يكفي من أدلة ا;راجعة ا;ناسبة فيما يتعلق بإقرار جوهري ف القوائم ا;الية ,فيجب عليه أن يحاول
اMصول على أدلة مراجعة إضافية .وإذا كان ا;راجع غير قادر على اMصول على ما يكفي من أدلة ا;راجعة ا;ناسبة ,فيجب عليه أن
يبدي رأيًا متحفظًا أو £تنع عن إبداء أي رأي ف القوائم ا;الية.

التوثيق
.٢٨

يجب على ا;راجع أن ُيضّمن ف توثيقه Iعمال ا;راجعة ما

يلي٢:

)أ(

ا[ستجابات العامة ~اطر التحريف اوهري ا;قّيمة على مستوى القوائم ا;الية ,وطبيعة وتوقيت ومدى إجراءات ا;راجعة
اÅضافية ا;نفذة;

)ب(

عçقة تلك اÅجراءات با~اطر ا;قيمة على مستوى اÅقرارات;

)ج(

نتائج إجراءات ا;راجعةï ,ا ف ذلك ا[ستنتاجات إذا كانت تلك النتائج غير واضحة) .راجع :الفقرة أ(٦٣

.٢٩

إذا كان ا;راجع يخطط [ستخدام أدلة مراجعة ت اMصول عليها ف عمليات مراجعة سابقة بشأن الفاعلية التشغيلية Iدوات الرقابة,
فيجب عليه أن ُيضّمن ف توثيقه Iعمال ا;راجعة ا[ستنتاجات التي ت التوصل إليها بشأن ا[عتماد على مثل تلك اIدوات التي ت
اختبارها ف عمليات مراجعة سابقة.

.٣٠

يجب أن يوضح توثيق ا;راجع أن ا;علومات الواردة ف القوائم ا;الية تتفق أو تتطابق مع السجçت ا\اسبية التي تستند إليهاï ,ا ف
ذلك اتفاق أو مطابقة اÅفصاحات ,سواء ت اMصول على تلك ا;علومات من داخل دفتري اIستاذ العام وا;ساعد أو من خارجهما.
***

ا"واد التطبيقية وا"واد التفسيرية اGخرى
اQستجابات العامة )راجع :الفقرة (٥
أ.١

أ.٢

٢

قد تتضمن ا[ستجابات العامة ;واجهة مخاطر التحريف اوهري ا;قّيمة على مستوى القوائم ا;الية ما يلي:
•

التأكيد على فريق ا;راجعة بضرورة اMفاظ على نزعة الشك ا;هني.

•

تعيي موظفي أكثر خبرة أو ذوي مهارات معينة أو ا[ستعانة بخبراء.

•

توفير ا;زيد من اÅشراف.

•

إدخال عناصر مفاجأة إضافية عند اختيار إجراءات ا;راجعة اÅضافية التي سيتم تنفيذها.

•

إجراء تغييرات عامة ف طبيعة أو توقيت أو مدى إجراءات ا;راجعة ,على سبيل ا;ثال :تنفيذ إجراءات أساس ف نهاية الفترة
بدً[ من تنفيذها ف تاريخ أولي; أو تعديل طبيعة إجراءات ا;راجعة للحصول على أدلة مراجعة أكثر إقناعًا.

يتأثر تقييم مخاطر التحريف اوهري على مستوى القوائم ا;الية ,ومن ثّم ا[ستجابات العامة للمراجع ,بفهم ا;راجع لبيئة الرقابة.
وقد ≠نح بيئة الرقابة الفعالة ا;راجع ثقة أكبر ف الرقابة الداخلية وإمكانية ا[عتماد على أدلة ا;راجعة التي يتم استخراجها من داخل
ا;نشأةú ,ا يسمح للمراجع ,على سبيل ا;ثال ,بالقيام ببعض إجراءات ا;راجعة ف تاريخ أولي بدً[ من نهاية الفترة .وف ا;قابل ,يكون
Iوجه القصور ف بيئة الرقابة تأثير عكسي; فعلى سبيل ا;ثال ,قد يستجيب ا;راجع لبيئة الرقابة غير الفّعالة من خçل:

ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣراﺟﻌﺔ )" (٢٣٠ﺗوﺛﯾق أﻋﻣﺎل اﻟﻣراﺟﻌﺔ" ،اﻟﻔﻘرات  ،١١-٨وأ٦
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أ.٣

•

القيام بإجراءات مراجعة ف نهاية الفترة أكثر من تلك التي يتم القيام بها ف تاريخ أولي.

•

اMصول على أدلة مراجعة أكثر شموً[ من اÅجراءات اIساس.

•

زيادة عدد ا;واقع التي يشملها نطاق ا;راجعة.

وبناًء عليه ,فإن لهذه ا[عتبارات تأثير مهم على ا;نهج العام للمراجع ,على سبيل ا;ثال ,بالتركيز على اÅجراءات اIساس )منهج
اÅجراءات اIساس( ,أو باتباع منهج يعتمد على استخدام اختبارات أدوات الرقابة إضافة إلى اÅجراءات اIساس )ا;نهج ا;شترك(.

إجراءات ا"راجعة استجابًة Uاطر التحريف اXوهري ا"قﱠيمة على مستوى ا\قرارات
طبيعة وتوقيت ومدى إجراءات ا;راجعة اÅضافية )راجع :الفقرة (٦
أ.٤

يوفر تقييم ا;راجع للمخاطر ا\ددة على مستوى اÅقرارات أساسًا للنظر ف منهج ا;راجعة ا;ناسب لتصميم وتنفيذ إجراءات ا;راجعة
اÅضافية .فعلى سبيل ا;ثال ,قد يحدد ا;راجع:
)أ(

أن تنفيذ اختبارات أدوات الرقابة فقط قد يحقق للمراجع استجابة فّعالة ëطر التحريف اوهري ا;قّيم Åقرار معي; أو

)ب(

أن تنفيذ اÅجراءات اIساس فقط مناسب Åقرارات معينة ,وبالتالي يستبعد ا;راجع تأثير أدوات الرقابة من تقييم اëطر ذي
الصلة .وقد يعود السبب ف ذلك إلى أن إجراءات ا;راجع لتقييم ا~اطر لم ôدد أي أدوات رقابة فّعالة ذات صلة بهذا
اÅقرار ,أو Iن اختبار أدوات الرقابة سيكون غير كفء ومن ثم [ ينوي ا;راجع ا[عتماد على الفاعلية التشغيلية Iدوات الرقابة
ف ôديد طبيعة وتوقيت ومدى اÅجراءات اIساس; أو

)ج(

أن ا;نهج ا;شترك باستخدام كل من اختبارات أدوات الرقابة واÅجراءات اIساس هو منهج فاعل.

ومع ذلك ,ووفقًا ;تطلبات الفقرة  ,١٨وبغض النظر عن ا;نهج ا~تار ,يقوم ا;راجع بتصميم وتنفيذ إجراءات أساس لكل فئة جوهرية
من فئات ا;عامçت ولكل رصيد حساب جوهري وكل إفصاح جوهري.
أ.٥

تشير طبيعة إجراء ا;راجعة إلى الغرض منه )بعبارة أخرى ,ما إذا كان اختبار Iدوات الرقابة أو إجراء أساس( ونوعه )بعبارة أخرى ,ما
إذا كان تقصيًا أو مçحظة أو استفسارًا أو مصادقة أو إعادة احتساب أو إعادة تنفيذ أو إجراء ôليلي( .وُتعد طبيعة إجراءات ا;راجعة
ذات أهمية قصوى ف ا[ستجابة للمخاطر ا;قّيمة.

أ.٦

يشير توقيت إجراء ا;راجعة إلى وقت تنفيذ اÅجراء ,أو إلى الفترة أو التاريخ الذي ينطبق عليه دليل ا;راجعة.

أ.٧

يشير مدى إجراء ا;راجعة إلى القدر الذي سيتم تنفيذه به ,على سبيل ا;ثال ,حجم العينة ,أو عدد ا;çحظات لنشاط من أنشطة
الرقابة.

أ.٨

يوفر تصميم وتنفيذ إجراءات ا;راجعة اÅضافية ,التي تستند وتستجيب ف طبيعتها وتوقيتها ومداها ~اطر التحريف اوهري
ا;قّيمة على مستوى اÅقرارات ,رابطًا واضحًا بي إجراءات ا;راجعة اÅضافية للمراجع وتقييمه للمخاطر.

ا[ستجابة للمخاطر ا;قّيمة على مستوى اÅقرارات )راجع :الفقرة )٧أ((
الطبيعة
أ.٩

قد تؤثر ا~اطر ا;قّيمة من قبل ا;راجع على كل من أنواع إجراءات ا;راجعة التي سيتم تنفيذها وعلى امع فيما بينها .فعلى سبيل
ا;ثال ,عندما يكون اëطر ا;قّيم مرتفعًا£ ,كن أن يطلب ا;راجع مصادقة من الطرف ا;قابل على اكتمال بنود عقد معي ,باÅضافة إلى
التقصي عن ا;ستند .وعçوًة على ذلك ,قد تكون إجراءات مراجعة معينة أكثر مناسبة لبعض اÅقرارات من غيرها .فعلى سبيل ا;ثال,
فيما يتعلق باÅيراد ,قد تكون اختبارات أدوات الرقابة أكثر استجابة ëطر التحريف ا;قّيم ف إقرار ا[كتمال ,فيما قد تكون اÅجراءات
اIساس أكثر استجابة ëطر التحريف ا;قّيم ف إقرار اMدوث.

أ.١٠

تكون أسباب التقييم ا\دد ëطر من ا~اطر ذات صلة ف ôديد طبيعة إجراءات ا;راجعة .فعلى سبيل ا;ثال ,إذا كان اëطر ا;قّيم
منخفضًا بسبب خصائص معينة لفئة من ا;عامçت ,دو≥ا اعتبار Iدوات الرقابة ا;رتبطة بها ,فإن ا;راجع قد يقرر أن اÅجراءات
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التحليلية اIساس ïفردها توفر ما يكفي من أدلة ا;راجعة ا;ناسبة .ومن جهة أخرى ,إذا كان اëطر ا;قّيم منخفضًا بسبب أدوات
الرقابة الداخلية ,وينوي ا;راجع تنفيذ اÅجراءات اIساس على أساس هذا التقييم ا;نخفض ,فيجب عليه تنفيذ ا[ختبارات Iدوات
الرقابة تلك ,وفقًا ;ا تتطلبه الفقرة )٨أ( .وقد يكون هذا هو اMال ,على سبيل ا;ثال ,لفئة من ا;عامçت ذات خصائص متماثلة على
نحو معقول وغير معقدة ,وُتعاَلج وُتراقب بشكل روتيني بواسطة نظام معلومات ا;نشأة.
التوقيت
أ.١١

قد يقوم ا;راجع بتنفيذ اختبارات أدوات الرقابة أو اÅجراءات اIساس ف تاريخ أولي أو ف نهاية الفترة .وكلما كان خطر التحريف
اوهري مرتفعًا ,زادت احتمالية أن يقرر ا;راجع أن تنفيذ اÅجراءات اIساس سيكون أكثر فاعلية ف تاريخ أقرب إلى نهاية الفترة ,أو
ف نهايتها ,بدً[ من تاريخ أبكر ,أو يقرر تنفيذ إجراءات مراجعة غير معلن عنها أو ف وقت مفاجئ )على سبيل ا;ثال ,تنفيذ إجراءات
مراجعة ف مواقع مختارة دون سابق إعçن( .وُيعد هذا اIمر مçئمًا بصفة خاصة عند النظر ف ا[ستجابة ~اطر الغش .فعلى سبيل
ا;ثال ,قد يخلص ا;راجع إلى أنه ,عندما يتم ôديد مخاطر ôريف أو تçعب متعمد ,فإن إجراءات ا;راجعة ا;نفذة لتعميم استنتاجات
ا;راجعة من تاريخ أولي إلى نهاية الفترة لن تكون فّعالة.

أ .١٢ومن جهة أخرى ,قد يساعد تنفيذ إجراءات ا;راجعة قبل نهاية الفترة ا;راجع ف ôديد اIمور ا;همة ف مرحلة مبكرة من ا;راجعة,
وبالتالي حلها ïساعدة اÅدارة أو وضع منهج مراجعة فّعال للتعامل مع هذه اIمور.
أ .١٣إضافة إلى ما سبق ,ثّمة إجراءات مراجعة معينة [ £كن تنفيذها إ[ عند نهاية الفترة أو بعدها ,ومثال ذلك:
•

اتفاق أو مطابقة ا;علومات الواردة ف القوائم ا;الية مع السجçت ا\اسبية التي تستند إليهاï ,ا ف ذلك اتفاق أو مطابقة
اÅفصاحات ,سواًء ت اMصول على تلك ا;علومات من داخل دفتري اIستاذ العام وا;ساعد أو من خارجهما;

•

التحقق من التعديçت التي ≠ت أثناء إعداد القوائم ا;الية;

•

إجراءات ا[ستجابة ëطٍر يتمثل ف إمكانية دخول ا;نشأة ف عقود بيع غير مناسبة أو وجود معامçت رïا لم يتم إ∑ازها ,ف
نهاية الفترة.

أ .١٤من بي العوامل اIخرى ذات الصلة التي تؤثر على نظر ا;راجع ف الوقت الذي ينفذ فيه إجراءات ا;راجعة ,ما يلي:
•

بيئة الرقابة.

•

وقت توفر ا;علومات ا;çئمة )فعلى سبيل ا;ثال ,قد يتم تغيير محتوى ا;لفات اÅلكترونية ف وقت [حق ,أو قد [ ôدث
اÅجراءات التي سيتم مçحظتها إ[ ف أوقات معينة(.

•

طبيعة اëطر )فعلى سبيل ا;ثال ,إذا تعلق اëطر بتضخيم اÅيرادات لتلبية التوقعات بشأن اIرباح ,عن طريق إبرام اتفاقيات
بيع وهمية ف وقت متأخر ,فقد يرغب ا;راجع ف التحقق من العقود ا;تاحة ف تاريخ نهاية الفترة(.

•

الفترة أو التاريخ اللذان تتعلق بهما أدلة ا;راجعة.

•

توقيت إعداد القوائم ا;الية ,وخاصة لتلك اÅفصاحات التي تقدم ا;زيد من التوضيح عن ا;بالغ ا;سجلة ف قائمة ا;ركز ا;الي,
أو قائمة الدخل الشامل ,أو قائمة التغيرات ف حقوق ا;لكية ,أو قائمة التدفقات النقدية.

ا;دى
أ.١٥

يتم ôديد مدى إجراءات ا;راجعة التي يرى ا;راجع ضرورة تنفيذها ,بعد النظر ف اIهمية النسبية واëطر ا;قّيم ودرجة التأكيد التي
يخطط ا;راجع للتوصل إليها .وعند ôقيق غرض واحد من خçل مجموعة من اÅجراءاتُ ,ينظر ف مدى كل إجراء على حدة .وبصفة
عامة ,فإن مدى إجراءات ا;راجعة يزيد بزيادة خطر التحريف اوهري .فعلى سبيل ا;ثال ,قد يكون من ا;ناسب زيادة حجم العينة أو
تنفيذ اÅجراءات التحليلية اIساس ïستوى أكثر تفصيليًا ,لçستجابة للخطر ا;قّيم للتحريف اوهري الذي بسبب الغش .ومع ذلك,
[ يكون زيادة مدى إجراء مراجعة معي فّعاً[ إ[ إذا كان إجراء ا;راجعة ف حد ذاته ذا صلة باëطر ا\دد.
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أ.١٦

قد ّ£كن استخدام أساليب ا;راجعة ïساعدة اMاسب من القيام باختبارات أكثر شموً[ للمعامçت وا;لفات ا\اسبية اÅلكترونية,
وهو ما قد يكون مفيدًا عندما يقرر ا;راجع تعديل مدى ا[ختبارات ,على سبيل ا;ثال ,لçستجابة ~اطر التحريف اوهري الذي
بسبب الغش .و£كن أن يتم استخدام هذه اIساليب [ختيار عينة معامçت من ا;لفات اÅلكترونية الرئيسة ,أو لفرز معامçت ذات
خصائص محددة ,أو [ختبار مجتمع عينة كامل بدً[ من اختبار عينة.

اعتبارات خاصة ïنشآت القطاع العام
أ .١٧بالنسبة ;راجعة منشآت القطاع العام ,قد يؤثر التكليف الرسمي با;راجعة وأي متطلبات خاصة أخرى للمراجعة على نظر ا;راجع ف
طبيعة وتوقيت ومدى إجراءات ا;راجعة اÅضافية.
اعتبارات خاصة با;نشآت اIصغر
أ.١٨

ف حالة ا;نشآت الصغيرة جدًا ,قد [ توجد أنشطة رقابة كثيرة £كن أن يتعرف عليها ا;راجع ,أو قد يكون توثيق ا;نشأة ;دى وجود
هذه اIنشطة أو تشغيلها محدودًا .وف مثل هذه اMا[ت ,قد يكون من اIكثر كفاءة للمراجع أن ينفذ إجراءات مراجعة إضافية هي
بالدرجة اIولى إجراءات أساس .ومع ذلك ,وف بعض اMا[ت النادرة ,قد يكون من ا;ستحيل اMصول على ما يكفي من أدلة ا;راجعة
ا;ناسبة بسبب غياب أنشطة الرقابة أو مكونات الرقابة اIخرى.

التقييمات ا;رتفعة للخطر )راجع :الفقرة )٧ب((
أ.١٩

عند اMصول على أدلة مراجعة أكثر إقناعًا بسبب ارتفاع تقييم اëطر ,فقد يقوم ا;راجع بزيادة كمية اIدلة ,أو اMصول على أدلة
أكثر مçءمة أو أفضل ف إمكانية ا[عتماد عليها ,على سبيل ا;ثال ,عن طريق التركيز بشكل أكبر على اMصول على أدلة من طرف
ثالث أو باMصول على أدلة مؤيدة من عدد من ا;صادر ا;ستقلة.

اختبارات أدوات الرقابة
تصميم وتنفيذ اختبارات أدوات الرقابة )راجع :الفقرة (٨
أ.٢٠

يتم تنفيذ اختبار أدوات الرقابة فقط على اIدوات التي يقرر ا;راجع أنها مصممة بشكل مناسب ;نع ,أو اكتشاف وتصحيحô ,ريف
جوهري ف إقرار معي .وف حالة استخدام أدوات رقابة مختلفة إلى حد كبير ف أوقات مختلفة أثناء الفترة اëاضعة للمراجعة,
فيجب النظر ف كل منها بشكل منفصل.

أ.٢١

يختلف اختبار الفاعلية التشغيلية Iدوات الرقابة عن التوصل إلى فهم لتلك اIدوات وتقوي تصميمها وتطبيقها .ومع ذلك يتم استخدام
نفس أنواع إجراءات ا;راجعة .ولذلك ,قد يقرر ا;راجع أنه من الكفاءة اختبار الفاعلية التشغيلية Iدوات الرقابة ف نفس الوقت الذي
يتم فيه تقوي تصميمها وôديد أنه قد ت تطبيقها.

أ.٢٢

وعçوة على ذلك ,وبالرغم من أن بعض إجراءات تقييم ا~اطر قد [ تكون مصممة بشكل خاص [ختبار أدوات الرقابة ,فإنها قد توفر
أدلة مراجعة بشأن الفاعلية التشغيلية لتلك اIدوات ,وبالتالي ,قد تكون ïثابة اختبارات Iدوات الرقابة .فعلى سبيل ا;ثال£ ,كن أن
تتضمن إجراءات ا;راجع لتقييم ا~اطر ما يلي:
•

ا[ستفسار بشأن استخدام اÅدارة للموازنات.

•

مçحظة مقارنة اÅدارة للمصروفات الشهرية ا\ددة ف ا;وازنة وا;بالغ الفعلية.

•

التقصي عن التقارير ا;تعلقة بالتحري عن ا[ختçفات بي ا;بالغ ا\ددة ف ا;وازنة وا;بالغ الفعلية.

وتوفر إجراءات ا;راجعة تلك ا;عرفة الçزمة بشأن تصميم سياسات إعداد ا;وازنات ف ا;نشأة ,وما إذا كان قد ت تطبيقها ,ولكنها قد
توفر أيضًا أدلة مراجعة حول فاعلية عمل سياسات إعداد ا;وازنات ف منع أو اكتشاف التحريفات اوهرية ف تصنيف ا;صروفات.
أ .٢٣إضافة ;ا سبق ,قد يصمم ا;راجع اختبار Iدوات الرقابة ليتم تنفيذه بالتزامن مع اختبار لتفاصيل لنفس ا;عاملة .وبالرغم من أن
الغرض من اختبار أدوات الرقابة يختلف عن الغرض من اختبار التفاصيل ,إ[ أنه قد يتم إ∑از كليهما ف آٍن واحد عن طريق تنفيذ
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اختبار Iدوات الرقابة واختبار للتفاصيل ف نفس ا;عاملة ,وهو ما يعرف أيضًا با[ختبار مزدوج الغرض .فعلى سبيل ا;ثال£ ,كن
للمراجع أن ُيصمم اختبارًا للتحقق من فاتورة معينة وُيقّوم نتائج ا[ختبار ,لتحديد ما إذا كان قد ت اعتمادها ولتوفير أدلة ا;راجعة
اIساس ;عاملة معينة .ويتم تصميم وتقوي ا[ختبار مزدوج الغرض عن طريق النظر ف غرض كل اختبار على حدة.
أ.٢٤

ت أساس فّعالة توفر ف حد ذاتها ما يكفى من أدلة ا;راجعة
قد يجد ا;راجع ف بعض اMا[ت أنه من غير ا;مكن تصميم إجراءا ٍ
ا;ناسبة على مستوى اÅقرارات ٣ .وقد يحدث هذا عندما تؤدي ا;نشأة أعمالها باستخدام تقنية ا;علومات مع عدم توثيق ا;عامçت أو
عدم اMفاظ على هذا التوثيق ,عدا ما يتم من خçل نظام تقنية ا;علومات .وف هذه اMا[ت ,تتطلب الفقرة )٨ب( أن ينّفذ ا;راجع
اختبارات Iدوات الرقابة ذات الصلة.

أدلة ا;راجعة وا[عتماد ا;نشود )راجع :الفقرة (٩
أ.٢٥

£كن اMصول على مستوى أعلى من التأكيد بشأن الفاعلية التشغيلية Iدوات الرقابة عندما يتألف ا;نهج الذي ت تبنيه بشكل أساسي
من اختبارات أدوات الرقابة ,وبخاصة عندما يكون من غير ا;مكن أو من غير العملي اMصول على ما يكفي من أدلة ا;راجعة ا;ناسبة
من اÅجراءات اIساس فقط.

طبيعة ومدى اختبارات أدوات الرقابة
إجراءات ا;راجعة اIخرى إلى جانب ا[ستفسار )راجع :الفقرة )١٠أ((
أ.٢٦

[ ُيعد ا[ستفسار وحده كافيًا [ختبار الفاعلية التشغيلية Iدوات الرقابة .وبناًء عليهُ ,تنﱠفذ إجراءات مراجعة أخرى إلى جانب
ا[ستفسار .وف هذا الشأن ,قد يوفر ا[ستفسار ا;قترن بالتقصي أو إعادة التنفيذ تأكيدًا أعلى من ا[ستفسار وا;çحظة ,إذ تكون
ا;çحظة مçئمة فقط ف وقت إجرائها.

أ .٢٧تؤثر طبيعة أداة الرقابة ف نوع اÅجراء ا;طلوب للحصول على أدلة مراجعة بشأن ما إذا كانت أدوات الرقابة تعمل بفاعلية .فعلى سبيل
ا;ثال ,إذا ت إثبات فاعلية العمل من خçل التوثيق ,فقد يقرر ا;راجع التقصي عنها للحصول على أدلة مراجعة بشأن فاعلية العمل.
ومع ذلك ,وفيما يخص أدوات الرقابة اIخرى ,قد [ يكون التوثيق متاحًا أو مçئمًا .فعلى سبيل ا;ثال ,قد [ يوجد توثيق لعمل بعض
العوامل ف بيئة الرقابة ,مثل ôديد الصçحيات وا;سؤوليات ,أو لبعض أنواع أنشطة الرقابة ,مثل أنشطة الرقابة التي يؤديها
اMاسب .وف مثل تلك الظروف ,قد يتم اMصول على أدلة ا;راجعة بشأن فاعلية العمل من خçل ا[ستفسار ا;قترن بإجراءات
مراجعة أخرى مثل ا;çحظة أو استخدام أساليب ا;راجعة ïساعدة اMاسب.
مدى اختبارات أدوات الرقابة
أ.٢٨

٣

عندما تكون هناك حاجة للحصول على أدلة مراجعة أكثر إقناعًا فيما يتعلق بفاعلية أداة رقابة معينة ,فقد يكون من ا;ناسب زيادة مدى
اختبار الرقابة .وإضافة إلى درجة ا[عتماد على أدوات الرقابة ,فمن بي اIمور اIخرى التي قد يأخذها ا;راجع ف اMسبان عند
ôديد مدى اختبار أدوات الرقابة ما يلي:
•

تكرار تطبيق ا;نشأة Iداة الرقابة خçل الفترة.

•

طول الفترة الزمنية أثناء فترة ا;راجعة التي يعتمد فيها ا;راجع على الفاعلية التشغيلية Iداة الرقابة.

•

معدل ا[نحراف ا;توقع عن أداة الرقابة.

•

مçءمة وإمكانية ا[عتماد على أدلة ا;راجعة التي سيتم اMصول عليها بشأن الفاعلية التشغيلية Iداة الرقابة على مستوى
اÅقرارات.

•

مدى اMصول على أدلة مراجعة من اختبارات أدوات الرقابة اIخرى ا;تعلقة باÅقرار.

ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣراﺟﻌﺔ ) ،(٣١٥اﻟﻔﻘرة ٣٠
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ويحتوي معيار ا;راجعة ) ٤ (٥٣٠على ا;زيد من اÅرشادات حول مدى ا[ختبارات.
أ.٢٩

نظرًا لçتساق ا;çزم للمعاة بتقنية ا;علومات ,فقد [ يكون من الضروري زيادة مدى اختبار أدوات الرقابة اéلية .وُيتوقع أن تعمل
أداة الرقابة اéلية بشكل متسق ما لم يتم تغيير البرنامج )ïا ف ذلك اداول ,أو ا;لفات ,أو البيانات الدائمة اIخرى التي يستخدمها
طبقت فيه
البرنامج( .وفور قيام ا;راجع بتحديد أن أداة الرقابة اéلية تعمل على النحو ا;نشود )وهو ما £كن ôديده ف الوقت الذي ُ
أداة الرقابة ف بادئ اIمر أو ف تاريخ آخر( ,فقد ينظر ا;راجع ف تنفيذ اختبارات لتحديد أن أداة الرقابة [ تزال تعمل بفاعلية .وقد
تتضمن مثل هذه ا[ختبارات ôديد ما يلي:
•

أن التغييرات ف البرنامج [ تتم إ[ بخضوعها Iدوات الرقابة ا;ناسبة اëاصة بتغيير البرامج;

•

أن النسخة ا;صرح بها من البرنامج هي ا;ستخدمة ;عاة ا;عامçت;

•

أن أدوات الرقابة العامة اIخرى ذات الصلة ≠تاز بالفاعلية.

وقد تتضمن تلك ا[ختبارات أيضًا ôديد أنه لم تطرأ تغييرات على البرامج ,كما هو اMال عندما تستخدم ا;نشأة حزم تطبيقات
برمجية دون تعديلها أو صيانتها .فعلى سبيل ا;ثال ,قد يقوم ا;راجع بالتقصي عن سجل إدارة أمن تقنية ا;علومات للحصول على أدلة
مراجعة بشأن عدم حدوث وصول غير مصرح به أثناء الفترة.
اختبار أدوات الرقابة غير ا;باشرة )راجع :الفقرة ) ١٠ب((
أ.٣٠

ف بعض الظروف ,قد يكون من الضروري اMصول على أدلة مراجعة تدعم الفاعلية التشغيلية Iدوات الرقابة غير ا;باشرة .فعلى
سبيل ا;ثال ,عندما يقرر ا;راجع اختبار فاعلية فحص مستخدٍم لتقارير ا[ستثناءات التي تتناول بالتفصيل ا;بيعات الزائدة عن حدود
ا[ئتمان ا;صرح بها ,يكون الفحص الذي قام به ا;ستخدم وما يتعلق به من متابعة هو أداة الرقابة ذات الصلة ا;باشرة بعمل ا;راجع.
صف أدوات الرقابة ا;طبقة على دقة ا;علومات الواردة ف التقارير )على سبيل ا;ثال ,أدوات الرقابة العامة على تقنية ا;علومات(
وُتو َ
بأنها أدوات رقابة "غير مباشرة".

أ.٣١

نظرًا لçتساق ا;çزم للمعاة بتقنية ا;علومات ,فإن أدلة ا;راجعة على تطبيق أداة رقابة آلية على التطبيقات ,عند أخذها ف
اMسبان مع أدلة ا;راجعة ا;تعلقة بالفاعلية التشغيلية Iدوات الرقابة العامة للمنشأة ,قد توفر أيضًا أدلة مراجعة أساس عن الفاعلية
التشغيلية Iداة الرقابة )وبشكل خاص ,أدوات الرقابة على التغييرات(.

توقيت اختبارات أدوات الرقابة
فترة ا[عتماد ا;نشودة )راجع :الفقرة (١١
أ.٣٢

قد تكون أدلة ا;راجعة التي تتعلق فقط بلحظة زمنية معينة كافية لتحقيق غرض ا;راجع ,على سبيل ا;ثال ,عند اختبار أدوات الرقابة
على جرد ا;نشأة الفعلي للمخزون ف نهاية الفترة .ومن ناحية أخرى ,فإنه إذا كان لدى ا;راجع نية لçعتماد على أداة رقابة خçل فترة
معينة ,فإن ا[ختبارات ا;ناسبة هي تلك التي £كنها تقدي أدلة مراجعة عن الفاعلية التشغيلية Iداة الرقابة ف اIوقات ذات الصلة
خçل تلك الفترة .وقد تتضمن هذه ا[ختبارات اختبارات ;تابعة ا;نشأة Iدوات الرقابة.

استخدام أدلة ا;راجعة التي ت اMصول عليها خçل فترة أولية )راجع :الفقرة )١٢ب((
أ.٣٣

٤

من بي العوامل ذات الصلة بتحديد أدلة ا;راجعة اÅضافية التي يجب اMصول عليها بشأن أدوات الرقابة التي كانت تعمل خçل
الفترة ا;تبقية بعد فترة أولية ,ما يلي:
•

أهمية مخاطر التحريف اوهري ا;قّيمة على مستوى اÅقرارات.

•

أدوات الرقابة اëاصة التي ت اختبارها خçل الفترة اIولية ,والتغييرات ا;همة التي طرأت عليها منذ اختبارهاï ,ا ف ذلك
التغييرات ف نظام ا;علومات واéليات وا;وظفي.

ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣراﺟﻌﺔ " ،٥٣٠اﻟﻌﯾﻧﺎت ﻓﻲ اﻟﻣراﺟﻌﺔ"
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أ.٣٤

•

درجة اMصول على أدلة مراجعة بشأن الفاعلية التشغيلية لتلك اIدوات.

•

طول الفترة ا;تبقية.

•

اMد الذي ينوي ا;راجع أن يخفض إليه اÅجراءات اIساس اÅضافية استنادًا إلى ا[عتماد على أدوات الرقابة.

•

بيئة الرقابة.

£كن اMصول على أدلة مراجعة إضافية ,على سبيل ا;ثال ,عن طريق ≠ديد اختبارات أدوات الرقابة على مدى الفترة ا;تبقية أو
اختبار متابعة ا;نشأة Iدوات الرقابة.

استخدام أدلة ا;راجعة التي ت اMصول عليها ف عمليات ا;راجعة السابقة )راجع :الفقرة (١٣
أ.٣٥

ف ظروف معينة ,قد توفر أدلة ا;راجعة التي ت اMصول عليها من عمليات مراجعة سابقة أدلة مراجعة إذا نفذ ا;راجع إجراءات
مراجعة للتأكد من استمرار مçءمة هذه اIدلة .فعلى سبيل ا;ثال ,قد يحدد ا;راجع أثناء تنفيذ مراجعة سابقة أن إحدى أدوات الرقابة
اéلية كانت تعمل على النحو ا;نشود .وقد يحصل ا;راجع على أدلة مراجعة لتحديد ما إذا كانت قد حدثت تغييرات ف أداة الرقابة
اéلية تؤثر على استمرار فاعليتها التشغيلية ,وذلك ,على سبيل ا;ثال ,من خçل ا[ستفسار من اÅدارة والتقصي عن السجçت لبيان
أدوات الرقابة التي طالها التغيير .وقد يدعم النظر ف أدلة ا;راجعة ا;تعلقة بهذه التغييرات إما زيادة أو تخفيض أدلة ا;راجعة ا;توقعة
التي سيتم اMصول عليها ف الفترة اMالية بشأن الفاعلية التشغيلية Iدوات الرقابة.

أدوات الرقابة التي تغيرت بعد عمليات ا;راجعة السابقة )راجع :الفقرة ) ١٤أ((
أ.٣٦

قد تؤثر التغييرات على مدى مçءمة أدلة ا;راجعة التي ت اMصول عليها ف عمليات ا;راجعة السابقة بحيث [ يعد هناك أساس
[ستمرار ا[عتماد عليها .فعلى سبيل ا;ثال ,قد [ تؤثر تغييرات النظام التي تتيح للمنشأة اMصول على تقرير جديد من النظام على
مçءمة أدلة ا;راجعة التي ت اMصول عليها من عملية مراجعة سابقة; ولكن التغيير الذي يؤدي إلى ∫ميع البيانات أو حسابها بشكل
مختلف يؤثر على اIدلة.

أدوات الرقابة التي لم تتغير بعد عمليات ا;راجعة السابقة )راجع :الفقرة ) ١٤ب((
أ.٣٧

إن قرار ا;راجع بشأن ا[عتماد على أدلة ا;راجعة التي ت اMصول عليها ف عمليات ا;راجعة السابقة بشأن أدوات الرقابة التي:
)أ(

لم تتغير منذ اختبارها آخر مرة;

)ب(

ليست من أدوات الرقابة التي تخفف من ا~اطر ا;همة,

هو أمر خاضع للحكم ا;هني .كما إن طول الفترة الزمنية بي إعادة اختبار أدوات الرقابة هو أيضًا أمر يخضع للحكم ا;هني ,ولكن
يجب أن يتم ذلك مرة واحدة على اIقل كل ثçث سنوات وفقًا ;تطلبات الفقرة ) ١٤ب(.
أ .٣٨بشكٍل عام ,كلما كان خطر التحريف اوهري مرتفعًا ,أو كان ا[عتماد على أدوات الرقابة كبيرًا ,كان من ا;رجح أن تكون الفترة
الزمنية ا;نقضية أقصر ,إن وجدت .وتشمل العوامل التي قد تقلل من فترة إعادة اختبار أداة الرقابة ,أو التي قد ينجم عنها عدم
ا[عتماد كليًة على أدلة ا;راجعة التي ت اMصول عليها ف عمليات ا;راجعة السابقة ,ما يلي:
•

ضعف بيئة الرقابة.

•

ضعف متابعة أدوات الرقابة.

•

وجود عنصر يدوي مهم ف أدوات الرقابة ذات الصلة.

•

حدوث تغييرات ف ا;وظفي تؤثر إلى حد كبير ف تطبيق أداة الرقابة.

•

تغير الظروف ïا يدل على اMاجة إلى إدخال تغييرات ف أداة الرقابة.

•

ضعف أدوات الرقابة العامة على تقنية ا;علومات.
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أ.٣٩

عندما يكون هناك عدد من أدوات الرقابة ينوي ا;راجع أن يعتمد ف ôديد فاعليتها على أدلة مراجعة ت اMصول عليها ف عمليات
مراجعة سابقة ,فإن اختبار بعض تلك اIدوات ف كل عملية مراجعة من شأنه أن يوفر معلومات تؤيد استمرار فاعلية بيئة الرقابة.
ويساهم ذلك ف قرار ا;راجع بشأن ما إذا كان من ا;ناسب ا[عتماد على أدلة ا;راجعة التي ت اMصول عليها ف عمليات ا;راجعة
السابقة.

تقوي الفاعلية التشغيلية Iدوات الرقابة )راجع :الفقرتي (١٧ ,١٦
أ.٤٠

ُيعد اكتشاف ا;راجع لوجود ôريف جوهري من خçل إجراءات ا;راجعة مؤشرًا قويًا على وجود قصور مهم ف الرقابة الداخلية.

أ.٤١

يقر مفهوم الفاعلية التشغيلية Iدوات الرقابة بأن بعض ا[نحرافات قد ôدث ف طريقة تطبيق ا;نشأة Iدوات الرقابة .وقد تنتج
ا[نحرافات ف أدوات الرقابة ا;فروضة عن عوامل مثل تغيير ا;وظفي الرئيسيي والتقلبات ا;وسمية ا;همة ف حجم ا;عامçت واëطأ
البشري .وقد يشير معدل ا[نحراف ا;كتشف ,وخصوصًا با;قارنة مع ا;عدل ا;توقع ,إلى عدم إمكانية ا[عتماد على الرقابة لتخفيض
اëطر على مستوى اÅقرارات إلى ذلك اëطر الذي قّيمه ا;راجع.

اÅجراءات اIساس )راجع :الفقرة (١٨
أ.٤٢

تتطلب الفقرة  ١٨أن يصمم ا;راجع وينفذ اÅجراءات اIساس لكل فئة جوهرية من فئات ا;عامçت ولكل رصيد حساب جوهري وكل
إفصاح جوهري ,بغض النظر عن مخاطر التحريف اوهري ا;قّيمة .ويعكس هذا ا;تطلب حقيقة أن) :أ( تقييم ا;راجع للخطر هو أمر
اجتهادي وبالتالي قد [ يحدد جميع مخاطر التحريف اوهري; )ب( وثّمة قيود مçزمة للرقابة الداخلية ,من بينها ∫اوز اÅدارة لها.

طبيعة ومدى اÅجراءات اIساس
أ .٤٣استنادًا إلى الظروف ,قد يحدد ا;راجع أن:
•

تنفيذ اÅجراءات التحليلية اIساس فقط سيكون كافيًا لتخفيض خطر ا;راجعة إلى مستوى منخفض بشكل مقبول .على سبيل
ا;ثال ,عندما يكون تقييم ا;راجع للخطر مدعومًا بأدلة مراجعة ت اMصول عليها من اختبارات أدوات الرقابة.

•

اختبارات التفاصيل فقط ستكون مناسبة.

•

امع بي اÅجراءات التحليلية اIساس واختبارات التفاصيل هو اIكثر استجابة للمخاطر ا;قّيمة.

أ.٤٤

ُتعد اÅجراءات التحليلية اIساس ,بصفة عامة ,أكثر قابلية للتطبيق على اIحجام الكبيرة من ا;عامçت التي ≠يل إلى أن تكون قابلة
للتنبؤ بها ïرور الوقت .ويحدد معيار ا;راجعة ) ٥ (٥٢٠متطلبات ويقدم إرشادات بشأن تطبيق اÅجراءات التحليلية أثناء ا;راجعة.

أ.٤٥

ُتعد طبيعة اëطر واÅقرار ذات صلة بتصميم اختبارات التفاصيل .فعلى سبيل ا;ثال ,قد تنطوي اختبارات التفاصيل ا;تعلقة بوجود
إقرار أو حدوثه على اختيار بند من البنود الواردة ضمن مبلغ ف القوائم ا;الية واMصول على أدلة ا;راجعة ذات الصلة .ومن جهة
أخرى ,قد تنطوي اختبارات التفاصيل ا;تعلقة بإقرار ا[كتمال على اختيار بند من البنود ا;توقع تضمينها ف ا;بلغ ذي الصلة ف القوائم
ا;الية والتحقق úا إذا كان ُمضﱠمنًا.

أ.٤٦

نظرًا Iن تقييم خطر التحريف اوهري يأخذ ف اMسبان الرقابة الداخلية ,فقد تكون هناك حاجة لزيادة مدى اÅجراءات اIساس
عندما تكون نتائج اختبارات أدوات الرقابة غير مرضية .ومع ذلك [ ,يكون زيادة مدى إجراء مراجعة معي مناسبًا إ[ إذا كان إجراء
ا;راجعة ف حد ذاته ذا صلة باëطر ا\دد.

أ.٤٧

عند تصميم اختبارات التفاصيل ,يتم التفكير عادة ف مدى ا[ختبارات من حيث حجم العينة .وهناك أيضًا أمور أخرى ذات صلة ,من
بينها ما إذا كان استخدام وسائل اختبار اختيارية أخرى من شأنه أن يحقق ا;زيد من الفاعلية .انظر معيار ا;راجعة )٦ .(٥٠٠

٥

ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣراﺟﻌﺔ )" (٥٢٠اﻹﺟراءات اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ"

٦

ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣراﺟﻌﺔ )" (٥٠٠أدﻟﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ" ،اﻟﻔﻘرة ١٠
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النظر فيما إذا كانت إجراءات ا;صادقة اëارجية سيتم تنفيذها )راجع :الفقرة (١٩
أ.٤٨

ُتعد إجراءات ا;صادقة اëارجية ف كثير من اIحيان ذات صلة عند التعامل مع اÅقرارات ا;رتبطة بأرصدة اMسابات وعناصرها,
ولكن [ يلزم أن تقتصر على هذه البنود .فعلى سبيل ا;ثال ,قد يطلب ا;راجع مصادقة خارجية على شروط ا[تفاقيات أو العقود أو
ا;عامçت التي بي ا;نشأة واIطراف اIخرى .و£كن أيضًا تنفيذ إجراءات ا;صادقة اëارجية للحصول على أدلة مراجعة حول عدم
وجود شروط معينة .فعلى سبيل ا;ثال ,قد يسعى الطلب ôديدًا للحصول على مصادقة بعدم وجود "اتفاق جانبي" قد يكون ذا صلة
باÅقرار ا;تعلق باMد الفاصل Åيرادات ا;نشأة .ومن بي ا;واقف اIخرى التي قد توفر فيها إجراءات ا;صادقة اëارجية أدلة مراجعة
ذات صلة با[ستجابة ~اطر التحريف اوهري ا;قّيمة ما يلي:
•

اIرصدة ا;صرفية وا;علومات اIخرى ذات الصلة بالعçقات ا;صرفية.

•

أرصدة اMسابات مستحقة التحصيل وشروطها.

•

البضاعة لدى أطراف ثالثة وا\جوزة لدى امارك إلى أن تدفع الرسوم ا;فروضة عليها أو بغرض شحنها.

•

سندات ا;لكية العقارية التي يحتفظ بها ا\امون أو ا;مولون ف مكان آمن أو ا\تفظ بها كضمان.

•

ا[ستثمارات ا\تفظ بها بشكل آمن عند أطراف ثالثة ,أو التي ت شراؤها من سماسرة اIوراق ا;الية ,ولكن لم يتم تسلمها
حتى تاريخ قائمة ا;ركز ا;الي.

•

ا;بالغ ا;ستحقة للمقرضيï ,ا ف ذلك شروط السداد ذات الصلة وا[تفاقات التقييدية.

•

أرصدة اMسابات مستحقة السداد وشروطها.

أ.٤٩

رغم أن ا;صادقات اëارجية قد توفر أدلة مراجعة مçئمة فيما يتعلق بإقرارات معينة ,توجد بعض اÅقرارات التي توفر لها ا;صادقات
اëارجية أدلة مراجعة ٌأقل مçءمة .فعلى سبيل ا;ثال ,توفر ا;صادقات اëارجية أدلة مراجعة فيما يتعلق بإمكانية استرداد أرصدة
اMسابات مستحقة التحصيل أقل مçءمة úا تقدمه بشأن وجود هذه اIرصدة.

أ.٥٠

قد يرى ا;راجع أن إجراءات ا;صادقة اëارجية التي ت تنفيذها لغرض واحد توفر فرصة للحصول على أدلة مراجعة بشأن أمور
أخرى .فعلى سبيل ا;ثال ,تتضمن طلبات ا;صادقة عن أرصدة البنوك ف الغالب طلبات عن معلومات ذات صلة بإقرارات القوائم ا;الية
اIخرى .وقد تؤثر مثل هذه ا[عتبارات على قرار ا;راجع بشأن القيام بإجراءات ا;صادقة اëارجية.

أ.٥١

من بي العوامل التي قد تساعد ا;راجع ف ôديد ما إذا كان يجب تنفيذ إجراءات ا;صادقة اëارجية كإجراءات مراجعة أساس ما
يلي:
•

معرفة الطرف القائم با;صادقة با;وضوع  -قد تزيد إمكانية ا[عتماد على الردود إذا ُقدمت من شخص يعمل لدى الطرف
القائم با;صادقة ولديه ا;عرفة الçزمة بشأن ا;علومات ا;طلوب ا;صادقة عليها.

•

قدرة الطرف القائم با;صادقة ا;قصود على الرد أو رغبته ف الرد  -فعلى سبيل ا;ثال ,فإن الطرف القائم با;صادقة:
o

قد [ يوافق على ôمل مسؤولية الرد على طلب ا;صادقة; أو

o

قد يعتبر الرد مكلفًا جدًا أو مستهلكًا لكثير من الوقت; أو

o

قد تساوره مخاوف بشأن ا[لتزام القانوني ا\تمل النات عن الرد; أو

o

قد يقوم با\اسبة عن ا;عامçت بعمçت مختلفة; أو

o

قد يعمل ف بيئة [ ُيعد فيها الرد على طلبات ا;صادقة جانبًا أساسيًا من العمليات اليومية.

وف مثل هذه اMا[ت ,قد [ ترد اIطراف ا;طلوب منها ا;صادقة ,أو قد ترد بشكل غير رسمي ,أو قد ôاول تقييد مدى
ا[عتماد على الرد.
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•

موضوعية الطرف القائم با;صادقة ا;قصود  -إذا كان الطرف القائم با;صادقة ذا عçقة با;نشأة ,فقد تقل إمكانية ا[عتماد
على الردود.

اÅجراءات اIساس ا;تعلقة بآلية إقفال القوائم ا;الية )راجع :الفقرة (٢٠
تعتمد طبيعة ومدى اÅجراءات اIساس للمراجع ذات العçقة بآلية إقفال القوائم ا;الية على طبيعة ومدى تعقد آلية التقرير ا;الي
للمنشأة ومخاطر التحريف اوهري ا;رتبطة بها.

أ.٥٢

اÅجراءات اIساس لçستجابة للمخاطر ا;همة )راجع :الفقرة (٢١
تتطلب الفقرة  ٢١من هذا ا;عيار أن يقوم ا;راجع بتنفيذ إجراءات أساس تستجيب بشكل خاص للمخاطر التي حدد أنها مخاطر
مهمة .وقد تساعد أدلة ا;راجعة ,التي ف صورة مصادقات خارجية استلمها ا;راجع مباشرًة من اIطراف ا;ناسبة القائمة
با;صادقة ,ا;راجع ف اMصول على أدلة مراجعة £كن ا[عتماد عليها إلى حد كبير ويحتاج إليها ا;راجع لçستجابة للمخاطر ا;همة
بوجود ôريف جوهري بسبب غش أو خطأ .فعلى سبيل ا;ثال ,إذا حدد ا;راجع أن اÅدارة تتعرض لضغوط بشأن ôقيق أرباح
متوقعة ,فقد يرتبط ذلك بخطر قيام اÅدارة بتضخيم ا;بيعات عن طريق اÅثبات غير السليم لøيرادات ا;تعلقة باتفاقيات البيع التي
تنص على شروط ≠نع إثبات اÅيرادات أو عن طريق إصدار فواتير ا;بيعات قبل الشحن .وف هذه الظروف ,قد يقوم ا;راجع ,على
سبيل ا;ثال ,بتصميم إجراءات مصادقة خارجية ,ليس فقط لتأكيد ا;بالغ القائمة ,وإ≥ا أيضًا لتأكيد تفاصيل اتفاقيات البيعï ,ا ف
ذلك التاريخ وأي حقوق تتعلق بالرد وشروط التسليم .وإضافة لذلك ,قد يجد ا;راجع أنه úا يحقق الفاعلية استكمال إجراءات
ا;صادقة اëارجية تلك با[ستفسار من ا;وظفي غير ا;اليي ف ا;نشأة عن أي تغييرات ف اتفاقيات البيع وشروط التسليم.

أ.٥٣

توقيت اÅجراءات اIساس )راجع :الفقرتي (٢٣ ,٢٢
أ.٥٤

ف معظم اMا[ت ,توفر أدلة ا;راجعة ا;تحصل عليها من اÅجراءات اIساس ;راجعة سابقة أدلة مراجعة قليلة للفترة اMالية ,أو قد [
توفر لها أية أدلة على اÅطçق .ولكن ثمة استثناءات ,فعلى سبيل ا;ثال ,قد يكون من ا;çئم ف الفترة اMالية ا[ستعانة برأي قانوني
ت اMصول عليه ف عملية مراجعة سابقة يتعلق بهيكل للتوريق لم تطرأ عليه أي تغييرات .وف مثل هذه اMا[ت ,قد يكون من ا;ناسب
استخدام أدلة ا;راجعة ا;تحصل عليها من اÅجراءات اIساس ;راجعة سابقة إذا لم تطرأ أي تغييرات جوهرية على هذه اIدلة
وا;وضوع ا;رتبطة به ,وت تنفيذ إجراءات مراجعة أثناء الفترة اMالية Åثبات استمرارية مçءمة هذه اIدلة.

استخدام أدلة ا;راجعة التي ت اMصول عليها خçل فترة أولية )راجع :الفقرة (٢٢
أ.٥٥

أ.٥٦

قد يرى ا;راجع ف بعض اMا[ت أنه من الفاعلية تنفيذ إجراءات أساس ف تاريخ أولي ,ومقارنة ومطابقة ا;علومات اëاصة بالرصيد
ف نهاية الفترة مع ا;علومات ا;قارنة ف التاريخ اIولي وذلك من أجل:
)أ(

ôديد ا;بالغ التي تبدو غير مألوفة;

)ب(

التحري عن أي من تلك ا;بالغ;

)ج(

تنفيذ إجراءات ôليلية أساس أو اختبارات التفاصيل من أجل اختبار الفترة الفاصلة.

إن تنفيذ اÅجراءات اIساس ف تاريخ أولي دون تنفيذ ا;زيد من اÅجراءات ف تاريخ [حق يرفع من خطر عدم ≠كن ا;راجع من
اكتشاف التحريفات التي قد توجد ف نهاية الفترة .ويزداد هذا اëطر كلما طالت الفترة ا;تبقية .وقد تؤثر عوامل مثل ا;ذكورة أدناه
فيما إذا كان يجب تنفيذ إجراءات أساس ف تاريخ أولي:
•

بيئة الرقابة وأدوات الرقابة اIخرى ذات الصلة.

•

توفر ا;علومات الضرورية Åجراءات ا;راجع ,ف تاريخ [حق.

•

الغرض من اÅجراءات اIساس.

•

اëطر اُ;قّيم للتحريف اوهري.
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٢٨٢

استجابات ا;راجع للمخاطر ا;قﱠيمة

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٣٣٠

أ.٥٧

•

طبيعة فئة ا;عامçت أو رصيد اMساب واÅقرارات ذات العçقة.

•

قدرة ا;راجع على تنفيذ إجراءات أساس مناسبة أو إجراءات أساس مقرونة باختبارات أدوات الرقابة لتغطية الفترة ا;تبقية
من أجل تقليل خطر عدم اكتشاف التحريفات التي قد تكون موجودة ف نهاية الفترة.

قد تؤثر عوامل مثل ا;ذكورة أدناه فيما إذا كان يجب تنفيذ إجراءات ôليلية أساس فيما يخص الفترة ا;متدة بي التاريخ اIولي ونهاية
الفترة:
•

ما إذا كانت أرصدة نهاية الفترة لفئات معامçت أو أرصدة حسابات معينة £كن التنبؤ ïبلغها ووزنها النسبي ومكوناتها بشكل
معقول.

•

ما إذا كانت إجراءات ا;نشأة مناسبة لتحليل وتعديل فئات ا;عامçت أو أرصدة اMسابات ف تواريخ أولية ولوضع حدود
محاسبية فاصلة سليمة.

•

ما إذا كان نظام ا;علومات ذو الصلة بالتقرير ا;الي يوفر معلومات تتعلق باIرصدة ف نهاية الفترة وبا;عامçت ف الفترة
ا;تبقية وهذه ا;علومات تكفي للتحري عن:
)أ(

ا;عامçت أو القيود ا;همة غير ا;ألوفة )ïا ف ذلك ,التي ôدث ف نهاية الفترة أو بالقرب منها(;

)ب(

اIسباب اIخرى للتقلبات ا;همة ,أو التقلبات ا;توقعة التي لم ôدث;

)ج(

التغيرات ف مكونات فئات ا;عامçت أو أرصدة اMسابات.

التحريفات ا;كتشفة ف تاريخ أولي )راجع :الفقرة (٢٣
أ.٥٨

عندما يخلص ا;راجع إلى أن اÅجراءات اIساس ا~طط لها من حيث طبيعتها أو توقيتها أو مداها والتي تغطي الفترة ا;تبقية بحاجة
إلى تعديل بسبب التحريفات غير ا;توقعة ا;كتشفة ف تاريخ أولي ,فإن هذا التعديل قد يتضمن ≠ديد أو تكرار اÅجراءات التي ت
تنفيذها ف التاريخ اIولي ف نهاية الفترة.

كفاية عرض القوائم ا"الية )راجع :الفقرة (٢٤
أ.٥٩

يتضمن تقوي العرض والترتيب وا\توى ا;ناسب للقوائم ا;الية ,على سبيل ا;ثال ,النظر ف ا;صطلحات ا;ستخدمة على النحو الذي
يقتضيه إطار التقرير ا;الي ا;نطبق ,ومستوى التفصيل ا;قدم ,و∫ميع ا;بالغ وتقسيمها ,وأسس ا;بالغ ا;بينة.

تقوي كفاية أدلة ا"راجعة ومناسبتها )راجع :الفقرات (٢٧-٢٥
أ.٦٠

إن مراجعة القوائم ا;الية هي عملية تراكمية ومتكررة .وعندما ينفذ ا;راجع إجراءات ا;راجعة ا~طط لها ,فإن أدلة ا;راجعة التي يتم
اMصول عليها قد تدعو ا;راجع إلى تعديل طبيعة أو توقيت أو مدى إجراءات ا;راجعة اIخرى ا~طط لها .وقد تنمو إلى علم ا;راجع
معلومات تختلف إلى حد كبير عن ا;علومات التي ت على أساسها تقييم ا~اطر .فعلى سبيل ا;ثال:
•

قد يؤدي مدى التحريفات التي يكتشفها ا;راجع عن طريق تنفيذ اÅجراءات اIساس إلى تغيير حكم ا;راجع بشأن تقييم
ا~اطر وقد يدل على وجود قصور مهم ف الرقابة الداخلية.

•

قد يصبح ا;راجع على علم بتناقضات ف السجçت ا\اسبية أو بأدلة متضاربة أو غائبة.

قد تشير اÅجراءات التحليلية التي يتم تنفيذها ف مرحلة الفحص العام من ا;راجعة إلى وجود خطر ôريف جوهري لم يتم ا[نتباه له
من قبل.
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٢٨٣

استجابات ا;راجع للمخاطر ا;قﱠيمة

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٣٣٠
وف مثل هذه الظروف ,قد يحتاج ا;راجع إلى إعادة تقوي إجراءات ا;راجعة ا~طط لها ,بناًء على إعادة النظر ف ا~اطر ا;قّيمة
ميع أو بعض فئات ا;عامçت أو أرصدة اMسابات أو اÅفصاحات واÅقرارات ا;تعلقة بها .ويحتوي معيار ا;راجعة ) (٣١٥على ا;زيد
من اÅرشادات بشأن إعادة النظر ف تقييم ا;راجع للمخاطر٧ .
أ.٦١

ف
[ £كن للمراجع أن يفترض أن حدوث غش أو خطأ هو حدث منعزل بنفسه .ومن ثّم ,فمن ا;هم النظر ف كيفية تأثير اكتشاف ôري ٍ
ما على مخاطر التحريف اوهري ا;قّيمة عند ôديد ما إذا كان التقييم [ يزال مناسبًا.

أ.٦٢

يتأثر حكم ا;راجع فيما يتعلق بأدلة ا;راجعة التي ُتعد كافية ومناسبة بعوامل مثل ما يلي:
•

أهمية التحريف ا\تمل ف اÅقرارات ,واحتمال أن يكون له تأثير جوهريï ,فرده أو عند اقترانه بالتحريفات اIخرى
ا\تملة ,على القوائم ا;الية.

•

فاعلية استجابة اÅدارة وأدوات الرقابة ;واجهة ا~اطر.

•

اëبرة ا;كتسبة من ا;راجعات السابقة فيما يتعلق بالتحريفات ا;شابهة ا\تملة.

•

نتائج إجراءات ا;راجعة ا;نفذةï ,ا ف ذلك ما إذا كانت إجراءات ا;راجعة تلك قد حددت حا[ت معينة لغش أو خطأ.

•

مصدر ا;علومات ا;تاحة وإمكانية ا[عتماد عليها.

•

قدرة أدلة ا;راجعة على اÅقناع.

•

فهم ا;نشأة وبيئتهاï ,ا ف ذلك الرقابة الداخلية فيها.

التوثيق )راجع :الفقرة (٢٨
أ.٦٣

٧

إن شكل ومدى توثيق أعمال ا;راجعة هو أمر خاضع للحكم ا;هني ,ويتأثر بطبيعة وحجم ومدى تعقيد ا;نشأة ورقابتها الداخلية وتوفر
ا;علومات من ا;نشأة ومنهجية ا;راجعة والتقنية ا;ستخدمة فيها.

معيار ا'راجعة ) ,(٣١٥الفقرة ٣١
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٢٨٤

استجابات ا;راجع للمخاطر ا;قﱠيمة

ا"عيار الدولي للمراجعة ) :(٤٠٢اعتبارات ا"راجعة ذات الع8قة :نشأة تستخدم منشأة خدمية
اعتمدت الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي معيار ا;راجعة ) ,(٤٠٢كما صدر من مجلس ا;عايير الدولية للمراجعة والتأكيد.

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٤٠٢
ا"عيار الدولي للمراجعة )(٤٠٢
اعتبارات ا"راجعة ذات الع8قة :نشأة تستخدم منشأة خدمية
)يسري هذا ا;عيار على أعمال مراجعة القوائم ا;الية ا;رتبط عليها اعتبارًا من  ٢٠١٧/١/١أو بعد ذلك التاريخ(
الفهرس

مقدمة

الف قر ة

نطاق هذا ا;عيار ................................................................................................................

٥-١

تاريخ السريان ....................................................................................................................

٦

اIهداف .........................................................................................................................

٧

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

٨

التعريفات
ا"تطلبات

التوصل إلى فهم للخدمات ا;قدمة من منشأة خدميةO ,ا ف ذلك الرقابة الداخلية .........................................

١٤ -٩

اnستجابة oاطر التحريف اrوهري ا;قّيمة ..................................................................................

١٧-١٥

التقارير من النوع ) (١والنوع ) (٢التي تستبعد خدمات منشأة خدمية من الباطن ............................................

١٨

الغش وعدم اnلتزام باyنظمة واللوائح والتحريفات غير ا;صححة فيما يتعلق باyنشطة اُ;نﱠفذة ف ا;نشأة اÇدمية .......

١٩

التقرير من مراجع ا;نشأة ا;ستفيدة ...........................................................................................

٢٢ -٢٠

ا"واد التطبيقية وا"واد التفسيرية اIخرى
التوصل إلى فهم للخدمات ا;قدمة من منشأة خدميةO ,ا ف ذلك الرقابة الداخلية .........................................

أ -١أ٢٣

اnستجابة oاطر التحريف اrوهري ا;قّيمة ..................................................................................

أ-٢٤أ٣٩

التقارير من النوع ) (١والنوع ) (٢التي تستبعد خدمات منشأة خدمية من الباطن .............................................

أ٤٠

الغش وعدم اnلتزام باyنظمة واللوائح والتحريفات غير ا;صححة فيما يتعلق باyنشطة اُ;نﱠفذة ف ا;نشأة اÇدمية .......

أ٤١

التقرير من مراجع ا;نشأة ا;ستفيدة ...........................................................................................

أ -٤٢أ٤٤

ينبغي قراءة معيار ا;راجعة )" (٤٠٢اعتبارات ا;راجعة ذات العMقة Oنشأة تستخدم منشأة خدمية" جنبًا إلى جنب مع معيار ا;راجعة
)" (٢٠٠اyهداف العامة للمراجع ا;ستقل والقيام با;راجعة وفقًا للمعايير الدولية للمراجعة ا;عتمدة ف ا;ملكة العربية السعودية".
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٢٨٦

اعتبارات ا;راجعة ذات العMقة
Oنشأة تستخدم منشأة خدمية

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٤٠٢
مقدمة
نطاق هذا ا"عيار

١
٢

.١

يتناول هذا ا;عيار الدولي للمراجعة مسؤولية مراجع ا;نشأة ا;ستفيدة عن اäصول على ما يكفي من أدلة ا;راجعة ا;ناسبة عندما
تستخدم هذه ا;نشأة خدمات منشأة خدمية واحدة أو أكثر .ويستفيض هذا ا;عيار على وجه اÇصوص ف مناقشة كيفية تطبيق
مراجع ا;نشأة ا;ستفيدة ;عيار ا;راجعة ) ١(٣١٥ومعيار ا;راجعة ) ٢(٣٣٠عند التوصل إلى فهم للمنشأة ا;ستفيدةO ,ا ف ذلك
الرقابة الداخلية ذات الصلة با;راجعة ,يكفي لتحديد مخاطر التحريف اrوهري وتقييمها ,وعند تصميم وتنفيذ إجراءات ا;راجعة
اëضافية استجابة لتلك اoاطر.

.٢

تقوم العديد من ا;نشآت بإسناد جوانب من أعمالها ;ؤسسات تقدم خدمات ,وتتراوح هذه اrوانب من تنفيذ مهمة محددةñ ,ت
إشراف ا;نشأة ,إلى اëحMل الكامل لوحدات أعمال ا;نشأة أو أقسامها ,مثل قسم اnلتزام الزكوي والضريبي .ويكون العديد من
اÇدمات التي تقدمها هذه ا;ؤسسات جزءًا  nيتجزأ من العمليات التجارية للمنشأة; لكن تلك اÇدمات ليست جميعها ذات صلة
با;راجعة.

.٣

ُتعد اÇدمات ا;قدمة من ا;نشأة اÇدمية ذات صلة Oراجعة القوائم ا;الية للمنشأة ا;ستفيدة عندما تكون تلك اÇدمات ,وأدوات
الرقابة عليها ,جزءًا من نظام معلومات ا;نشأة ا;ستفيدةO ,ا ف ذلك آليات اyعمال ذات العMقة ,فيما يتصل بالتقرير ا;الي.
وبالرغم من أن معظم أدوات الرقابة ف ا;نشأة اÇدمية من ا;رجح أن تتعلق بالتقرير ا;الي ,فقد توجد أدوات رقابة أخرى قد تكون
أيضًا ذات صلة با;راجعة ,مثل أدوات الرقابة على حماية اyصول .وُتعد اÇدمات التي تقدمها ا;نشأة اÇدمية جزءًا من نظام
معلومات ا;نشأة ا;ستفيدة ذي الصلة بالتقرير ا;اليO ,ا ف ذلك آليات اyعمال ذات العMقة ,إذا كانت هذه اÇدمات تؤثر على أي
ûا يلي:
)أ(

فئات ا;عامMت التي تتضمنها عمليات ا;نشأة ا;ستفيدة ,والتي ُتعد مهمة للقوائم ا;الية للمنشأة;

)ب(

اëجراءات ,ضمن كل من تقنية ا;علومات والنظم اليدوية ,التي يتم بها إنشاء معامMت ا;نشأة ا;ستفيدة وتسجيلها ومعاrتها
وتصحيحها ,عند الضرورة ,وñويلها إلى دفتر اyستاذ العام والتقرير عنها ف القوائم ا;الية;

)ج(

السجMت ا°اسبية ذات الصلة ,سواًء ف شكلها اëلكتروني أو اليدوي ,وا;علومات الداعمة واäسابات ا;عينة ف القوائم
ا;الية للمنشأة ا;ستفيدة التي ُتستخدم ëنشاء معامMت ا;نشأة ا;ستفيدة وتسجيلها ومعاrتها والتقرير عنها; ويتضمن
ذلك تصحيح ا;علومات غير الصحيحة وكيفية نقل ا;علومات إلى دفتر اyستاذ العام;

)د(

كيفية تسجيل نظام معلومات ا;نشأة ا;ستفيدة ل¢حداث واäاnت ,بخMف ا;عامMت ,التي ُتعد مهمة للقوائم ا;الية;

)ه(

آلية التقرير ا;الي ا;ستخدمة ëعداد القوائم ا;الية للمنشأة ا;ستفيدةO ,ا ف ذلك التقديرات ا°اسبية واëفصاحات
ا;همة;

)و(

أدوات الرقابة ا°يطة بقيود اليوميةO ,ا ف ذلك قيود اليومية غير القياسية ا;ستخدمة لتسجيل التعديMت أو ا;عامMت
غير ا;ألوفة غير ا;تكررة.

.٤

تتوقف طبيعة ومدى العمل الذي ينبغي أن ينفذه مراجع ا;نشأة ا;ستفيدة فيما يتعلق باÇدمات التي تقدمها ا;نشأة اÇدمية على
طبيعة وأهمية تلك اÇدمات بالنسبة للمنشأة ا;ستفيدة ومدى صلة تلك اÇدمات با;راجعة.

.٥

 nينطبق هذا ا;عيار على اÇدمات التي تقدمها ا;ؤسسات ا;الية وا;قتصرة على معاrة معامMت مصرح بها بشكٍل محدد من قبل
ا;نشأة äسابها ف تلك ا;ؤسسات ا;الية ,مثل معاrة معامMت حساب جار من قبل بنك أو معاrة معامMت أوراق مالية من قبل
وسيط ف السوق ا;الية .و nينطبق هذا ا;عيار كذلك على مراجعة ا;عامMت النا•ة عن حصص ا;لكية ا;الية ف ا;نشآت اyخرى,
مثل شركات اyشخاص والشركات ا;ساهمة وا;شروعات ا;شتركة ,عندما تتم ا°اسبة عن حصص ا;لكية والتقرير عنها yصحابها.

معيار ا'راجعة )." (٣١٥ديد مخاطر التحريف ا7وهري وتقييمها من خBل فهم ا'نشأة وبيئتها"
معيار ا'راجعة )" (٣٣٠استجابات ا'راجع للمخاطر ا'قيمة"
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اعتبارات ا;راجعة ذات العMقة
Oنشأة تستخدم منشأة خدمية

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٤٠٢
تاريخ السريان
.٦

يسري هذا ا;عيار على أعمال مراجعة القوائم ا;الية ا;رتبط عليها اعتبارًا من  ٢٠١٧/١/١أو بعد ذلك التاريخ.

اIهداف
.٧

تتمثل أهداف مراجع ا;نشأة ا;ستفيدة ,عندما تستخدم ا;نشأة ا;ستفيدة خدمات منشأة خدمية ,فيما يلي:
)أ(

التوصل إلى فهم لطبيعة وأهمية اÇدمات التي تقدمها ا;نشأة اÇدمية وأثرها على الرقابة الداخلية ذات الصلة با;راجعة
ف ا;نشأة ا;ستفيدةO ,ا يكفي لتحديد مخاطر التحريف اrوهري وتقييمها;

)ب(

تصميم وتنفيذ إجراءات مراجعة استجابًة لتلك اoاطر.

التعريفات
.٨

yغراض معايير ا;راجعة ,تكون للمصطلحات ا®تية ا;عاني ا;بّينة قرين كل منها فيما يلي:
)أ(

أدوات الرقابة ا;كملة ف ا;نشأة ا;ستفيدة :أدوات رقابة تفترض ا;نشأة اÇدمية ,ف تصميمها للخدمة ,أن ا;نشآت
ا;ستفيدة ستقوم بتطبيقها ,وتكون هذه اyدوات محددة ف وصف نظام ا;نشأة اÇدمية ,إذا كانت ضرورية لتحقيق أهداف
الرقابة.

)ب(

تقرير وصف أدوات الرقابة وتصميمها ف منشأة خدمية )ُيشار إليه ف هذا ا;عيار بلفظ تقرير من النوع ) :((١هو تقرير
يشمل:

)ج(

)(١

صممت
وصفًا أعدته إدارة ا;نشأة اÇدمية لنظامها وأهداف الرقابة اÇاصة بها وأدوات الرقابة ذات العMقة التي ُ
طبقت ف تاريخ محدد;
و ُ

)(٢

تقريرًا يعده مراجع ا;نشأة اÇدمية بهدف إعطاء تأكيد معقول يتضمن رأي مراجع ا;نشأة اÇدمية ف وصف نظام
ا;نشأة اÇدمية وأهداف الرقابة اÇاصة بها وأدوات الرقابة ذات العMقة ومناسبة تصميم أدوات الرقابة لتحقيق
أهداف الرقابة ا°ددة.

تقرير وصف أدوات الرقابة وتصميمها وفاعليتها التشغيلية ف منشأة خدمية )يشار إليه ف هذا ا;عيار بلفظ تقرير من النوع
) :((٢هو تقرير يشمل:
)(١

وصفًا أعدته إدارة ا;نشأة اÇدمية لنظامها وأهداف الرقابة اÇاصة بها وأدوات الرقابة ذات العMقة وتصميمها
وتطبيقها ف تاريخ محدد أو خMل فترة محددة ,وف بعض اäاnت فاعليتها التشغيلية خMل فترة محددة;

)(٢

تقريرًا يعده مراجع ا;نشأة اÇدمية بهدف إعطاء تأكيد معقول يتضمن:
أ.

رأي مراجع ا;نشأة اÇدمية ف وصف نظام ا;نشأة اÇدمية وأهداف الرقابة اÇاصة بها وأدوات الرقابة
ذات العMقة ,ومناسبة تصميم أدوات الرقابة لتحقيق أهداف الرقابة ا°ددة والفاعلية التشغيلية yدوات
الرقابة;

ب.

وصفًا لMختبارات التي أجراها مراجع ا;نشأة اÇدمية على أدوات الرقابة ونتائج تلك اnختبارات.

)د(

مراجع ا;نشأة اÇدمية :هو مراجع يقدم ,بناًء على طلب من ا;نشأة اÇدمية ,تقرير تأكيد بشأن أدوات الرقابة ف منشأة
خدمية.

)ه(

ا;نشأة اÇدمية :منشأة ُتعد طرفًا ثالثًا )أو قسم ف منشأة ُتعد طرفًا ثالثًا( تقدم خدمات ;نشآت مستفيدة ,وُتعد هذه
ظم ا;علومات ذات الصلة بالتقرير ا;الي ف تلك ا;نشآت.
اÇدمات جزءًا من ُن ُ

)و(

نظام ا;نشأة اÇدمية :السياسات واëجراءات التي تصممها وتطبقها وتصونها ا;نشأة اÇدمية ,لتزويد ا;نشآت ا;ستفيدة
باÇدمات التي يغطيها تقرير مراجع ا;نشأة اÇدمية.
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اعتبارات ا;راجعة ذات العMقة
Oنشأة تستخدم منشأة خدمية

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٤٠٢
)ز(

منشأة خدمية من الباطن :منشأة خدمية تستخدمها منشأة خدمية أخرى لتأدية بعض اÇدمات ا;قدمة للمنشآت ا;ستفيدة,
ظم ا;علومات ذات الصلة بالتقرير ا;الي ف تلك ا;نشآت ا;ستفيدة.
التي تعد جزءًا من ُن ُ

)ح(

مراجع ا;نشأة ا;ستفيدة :ا;راجع الذي يقوم بعمليات ا;راجعة وإعداد التقرير عن القوائم ا;الية للمنشأة ا;ستفيدة.

)ط(

ا;نشأة ا;ستفيدة :منشأة تستخدم منشأة خدمية ,وهي ا;نشأة التي يتم مراجعة قوائمها ا;الية.

ا"تطلبات
التوصل إلى فهم للخدمات ا"قدمة من منشأة خدمية: ,ا ف ذلك الرقابة الداخلية
.٩

يجب على مراجع ا;نشأة ا;ستفيدة ,عند توصله إلى فهم لهذه ا;نشأة وفقًا ;عيار ا;راجعة ) ٣,(٣١٥أن يتوصل إلى فهم لكيفية
استخدام هذه ا;نشأة Çدمات ا;نشأة اÇدمية ف عملياتهاO ,ا ف ذلك) :راجع :الفقرتي أ ,١أ(٢
)أ(

طبيعة اÇدمات التي تقدمها ا;نشأة اÇدمية ,وأهمية تلك اÇدمات للمنشأة ا;ستفيدةO ,ا ف ذلك تأثير تلك اÇدمات
على الرقابة الداخلية للمنشأة ا;ستفيدة; )راجع :الفقرات أ–٣أ(٥

)ب(

الطبيعة واyهمية النسبية للمعامMت اُ;عاrة أو اäسابات أو آليات التقرير ا;الي ا;تأثرة با;نشأة اÇدمية; )راجع :الفقرة
أ(٦

)ج(

درجة التفاعل بي أنشطة ا;نشأة اÇدمية وأنشطة ا;نشأة ا;ستفيدة; )راجع :الفقرة أ(٧

)د(

طبيعة العMقة بي ا;نشأة ا;ستفيدة وا;نشأة اÇدميةO ,ا ف ذلك الشروط التعاقدية ذات الصلة ل¢نشطة التي تضطلع
بتنفيذها ا;نشأة اÇدمية) .راجع :الفقرات أ–٨أ(١١

.١٠

يجب على مراجع ا;نشأة ا;ستفيدة ,عند توصله إلى فهم للرقابة الداخلية ذات الصلة با;راجعة وفقًا ;عيار ا;راجعة ) ٤,(٣١٥أن
ُيقّوم تصميم وتطبيق أدوات الرقابة ذات الصلة ف ا;نشأة ا;ستفيدة التي تتعلق باÇدمات التي تقدمها ا;نشأة اÇدميةO ,ا ف
ذلك أدوات الرقابة التي ُتطبق على ا;عامMت التي تعاrها ا;نشأة اÇدمية) .راجع :الفقرات أ–١٢أ(١٤

.١١

ف لطبيعة وأهمية اÇدمات التي تقدمها ا;نشأة
يجب على مراجع ا;نشأة ا;ستفيدة أن يحدد ما إذا كان قد ت التوصل إلى فهم كا ٍ
اÇدمية وأثرها على الرقابة الداخلية ذات الصلة با;راجعة ف ا;نشأة ا;ستفيدة ,لتوفير اyساس الMزم لتحديد مخاطر التحريف
اrوهري وتقييمها.

.١٢

ف من ا;نشأة ا;ستفيدة ,فيجب عليه أن يتوصل إلى ذلك الفهم
إذا كان مراجع ا;نشأة ا;ستفيدة غير قادر على اäصول على فهم كا ٍ
من خMل واحد أو أكثر من اëجراءات ا®تية:
)أ(

اäصول على تقرير من النوع ) (١أو النوع ) ,(٢إذا كان متاحًا; أو

)ب(

اnتصال با;نشأة اÇدمية ,من خMل ا;نشأة ا;ستفيدة ,للحصول على معلومات محددة; أو

)ج(

زيارة ا;نشأة اÇدمية وتنفيذ اëجراءات التي ستوفر ا;علومات الضرورية عن أدوات الرقابة ذات الصلة ف ا;نشأة اÇدمية;
أو

)د(

اnستعانة Oراجع آخر لتنفيذ اëجراءات التي ستوفر ا;علومات الضرورية عن أدوات الرقابة ذات الصلة ف ا;نشأة اÇدمية.
)راجع :الفقرات أ–١٥أ(٢٠

٣
٤

معيار ا'راجعة ) ,(٣١٥الفقرة ١١
معيار ا'راجعة ) ,(٣١٥الفقرة ١٢
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استخدام تقرير من النوع ) (١أو النوع ) (٢لدعم فهم مراجع ا;نشأة ا;ستفيدة للمنشأة اÇدمية
.١٣

.١٤

يجب على مراجع ا;نشأة ا;ستفيدة ,عند ñديد كفاية ومناسبة أدلة ا;راجعة التي يوفرها تقرير من النوع ) (١أو النوع ) ,(٢أن يكون
راضيًا عما يلي:
)أ(

الكفاءة ا;هنية ;راجع ا;نشأة اÇدمية واستقMله عن هذه ا;نشأة;

)ب(

كفاية ا;عايير التي صدر Oوجبها التقرير من النوع ) (١أو النوع )) .(٢راجع :الفقرة أ:(٢١

إذا كان مراجع ا;نشأة ا;ستفيدة يخطط nستخدام تقرير من النوع ) (١أو النوع ) (٢كأحد أدلة ا;راجعة لدعم فهمه لتصميم وتطبيق
أدوات الرقابة ف ا;نشأة اÇدمية ,فيجب عليه:
)أ(

تقوي ما إذا كان وصف وتصميم أدوات الرقابة ف ا;نشأة اÇدمية ف تاريخ مناسب ,أو لفترة مناسبةy ,غراض مراجع
ا;نشأة ا;ستفيدة;

)ب(

تقوي كفاية ومناسبة اyدلة التي يقدمها التقرير لفهم الرقابة الداخلية ذات الصلة با;راجعة ف ا;نشأة ا;ستفيدة;

)ج(

ñديد ما إذا كانت أدوات الرقابة ا;كّملة ف ا;نشأة ا;ستفيدة وا°ددة من قبل ا;نشأة اÇدمية ُتعد مMئمة للمنشأة
ا;ستفيدة ,وإذا كان اyمر كذلك ,فإنه يتوصل إلى فهم عّما إذا كانت ا;نشأة ا;ستفيدة قد صممت وطبقت تلك اyدوات.
)راجع :الفقرتي أ ,٢٢أ(٢٣

اaستجابة dاطر التحريف اhوهري ا"قّيمة
.١٥

عند اnستجابة للمخاطر ا;قّيمة وفقًا ;عيار ا;راجعة ) ,(٣٣٠يجب على مراجع ا;نشأة ا;ستفيدة:
)أ(

ñديد ما إذا كانت السجMت التي ±سكها ا;نشأة ا;ستفيدة توفر ما يكفي من أدلة ا;راجعة ا;ناسبة بشأن إقرارات القوائم
ا;الية ذات الصلة; وإذا لم يكن اäال كذلك,

)ب(

تنفيذ إجراءات مراجعة إضافية للحصول على ما يكفي من أدلة ا;راجعة ا;ناسبة ,أو اnستعانة Oراجع آخر لتنفيذ تلك
اëجراءات ف ا;نشأة اÇدمية نيابًة عنه) .راجع :الفقرات أ–٢٤أ(٢٨

اختبارات أدوات الرقابة
.١٦

عندما يتضمن تقييم مراجع ا;نشأة ا;ستفيدة للمخاطر توقعًا بأن أدوات الرقابة ف ا;نشأة اÇدمية تعمل بفاعلية ,فيجب على
مراجع ا;نشأة ا;ستفيدة اäصول على أدلة مراجعة بشأن الفاعلية التشغيلية لتلك اyدوات من خMل واحد أو أكثر من اëجراءات
ا®تية:
)أ(

اäصول على تقرير من النوع ) ,(٢إذا كان متاحًا; أو

)ب(

تنفيذ اختبارات مناسبة yدوات الرقابة ف ا;نشأة اÇدمية; أو

)ج(

اnستعانة Oراجع آخر لتنفيذ اختبارات yدوات الرقابة ف ا;نشأة اÇدمية نيابًة عنه) .راجع :الفقرتي أ ,٢٩أ(٣٠

استخدام تقرير من النوع ) (٢كدليل مراجعة على أن أدوات الرقابة ف ا;نشأة اÇدمية تعمل بفاعلية
.١٧

إذا كان مراجع ا;نشأة ا;ستفيدة يخطط ,وفقًا للفقرة ) ١٦أ(n ,ستخدام تقرير من النوع ) (٢كدليل مراجعة على أن أدوات الرقابة
ف ا;نشأة اÇدمية تعمل بفاعلية ,فيجب عليه أن يحدد ما إذا كان تقرير مراجع ا;نشأة اÇدمية يوفر ما يكفي من أدلة ا;راجعة
ا;ناسبة عن فاعلية أدوات الرقابة لدعم تقييم مراجع ا;نشأة ا;ستفيدة للمخاطر ,وذلك عن طريق:
)أ(

تقوي ما إذا كان وصف أدوات الرقابة ف ا;نشأة اÇدمية وتصميمها وفاعليتها التشغيلية ف تاريخ مناسب ,أو لفترة مناسبة,
yغراض مراجع ا;نشأة ا;ستفيدة;
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)ب(

ñديد ما إذا كانت أدوات الرقابة ا;كملة ف ا;نشأة ا;ستفيدة ,ا°ددة من قبل ا;نشأة اÇدميةُ ,تعد مMئمة للمنشأة
ا;ستفيدة ,وإذا كان اyمر كذلك ,يتم التوصل إلى فهم عّما إذا كانت ا;نشأة ا;ستفيدة قد صممت وطبقت تلك اyدوات ,وإذا
كان اyمر كذلك ,فإنه يتم اختبار فاعليتها التشغيلية;

)ج(

تقوي مدى كفاية الفترة الزمنية التي تغطيها اختبارات أدوات الرقابة ,والوقت ا;نقضي منذ تنفيذ تلك اnختبارات;

)د(

تقوي ما إذا كانت اختبارات أدوات الرقابة التي نفذها مراجع ا;نشأة اÇدمية ونتائجها ,كما هي موضحة ف تقرير مراجع
ا;نشأة اÇدميةُ ,تعد ذات صلة باëقرارات الواردة ف القوائم ا;الية للمنشأة ا;ستفيدة وتوفر ما يكفي من أدلة ا;راجعة
ا;ناسبة لدعم تقييم مراجع ا;نشأة ا;ستفيدة للمخاطر) .راجع :الفقرات أ–٣١أ(٣٩

التقارير من النوع ) (١والنوع ) (٢التي تستبعد خدمات منشأة خدمية من الباطن
.١٨

إذا كان مراجع ا;نشأة ا;ستفيدة يخطط nستخدام تقرير من النوع ) (١أو النوع ) (٢يستبعد اÇدمات التي تقدمها منشأة خدمية
من الباطن وكانت تلك اÇدمات ذات صلة Oراجعة القوائم ا;الية للمنشأة ا;ستفيدة ,فيجب على مراجع ا;نشأة ا;ستفيدة أن يطبق
متطلبات هذا ا;عيار فيما يتعلق باÇدمات التي تقدمها ا;نشأة اÇدمية من الباطن) .راجع :الفقرة أ(٤٠

الغش وعدم اaلتزام باIنظمة واللوائح والتحريفات غير اُ"صححة فيما يتعلق باIنشطة اُ"نﱠفذة ف ا"نشأة اxدمية
.١٩

يجب على مراجع ا;نشأة ا;ستفيدة أن يستفسر من إدارة ا;نشأة ا;ستفيدة عّما إذا كانت ا;نشأة اÇدمية قد قدمت تقريرًا للمنشأة
ا;ستفيدة عن أية حالة غش أو عدم التزام باyنظمة واللوائح أو أي ñريفات غير ُمصححة تؤثر على القوائم ا;الية للمنشأة
ا;ستفيدة ,أو ما إذا كانت ا;نشأة ا;ستفيدة على علم بأية طريقة أخرى بهذه اäاnت .ويجب عليه أن ُيقّوم كيف أن هذه اyمور تؤثر
على طبيعة وتوقيت ومدى إجراءات ا;راجعة اëضافيةO ,ا ف ذلك تأثيرها على استنتاجات مراجع ا;نشأة ا;ستفيدة وعلى تقريره.
)راجع :الفقرة أ(٤١

التقرير من مراجع ا"نشأة ا"ستفيدة
.٢٠

يجب على مراجع ا;نشأة ا;ستفيدة تعديل الرأي ف تقريره وفقًا ;عيار ا;راجعة ) ٥(٧٠٥إذا لم يكن Oقدوره اäصول على ما يكفي
من أدلة ا;راجعة ا;ناسبة فيما يتعلق باÇدمات التي قدمتها ا;نشأة اÇدمية والتي لها صلة Oراجعة القوائم ا;الية للمنشأة
ا;ستفيدة) .راجع :الفقرة أ(٤٢

.٢١

 nيجوز ;راجع ا;نشأة ا;ستفيدة اëشارة إلى عمل مراجع ا;نشأة اÇدمية ف تقريره الذي يحتوي على رأي غير معدل ما لم يكن
مطالبًا بذلك Oوجب اyنظمة أو اللوائح .وإذا كانت هذه اëشارة مطلوبة Oوجب اyنظمة أو اللوائح ,فيجب أن يوضح تقرير مراجع
ا;نشأة ا;ستفيدة أن تلك اëشارة  nتقلل من مسؤولية مراجع ا;نشأة ا;ستفيدة عن رأي ا;راجعة) .راجع :الفقرة أ(٤٣

.٢٢

إذا كانت اëشارة إلى عمل مراجع ا;نشأة اÇدمية ذات صلة بفهم تعديل ف رأي مراجع ا;نشأة ا;ستفيدة ,فإن تقرير مراجع ا;نشأة
ا;ستفيدة يجب أن يبي أن هذه اëشارة  nتقلل من مسؤولية مراجع ا;نشأة ا;ستفيدة عن ذلك الرأي) .راجع :الفقرة أ(٤٤
***

ا"واد التطبيقية وا"واد التفسيرية اIخرى
التوصل إلى فهم للخدمات ا"قدمة من منشأة خدمية: ,ا ف ذلك الرقابة الداخلية
مصادر ا;علومات )راجع :الفقرة (٩
أ.١

قد تتوفر ا;علومات حول طبيعة اÇدمات التي تقدمها منشأة خدمية من مجموعة متنوعة من ا;صادر ,مثل:
•

٥

كتيبات تعليمات ا;ستخدم.

معيار ا'راجعة )" (٧٠٥التعديBت على الرأي ف تقرير ا'راجع ا'ستقل" ,الفقرة ٦
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٢٩١

اعتبارات ا;راجعة ذات العMقة
Oنشأة تستخدم منشأة خدمية

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٤٠٢

أ.٢

•

النظرات العامة على النظام.

•

كتيبات التعليمات الفنية.

•

العقد أو اتفاقية مستوى اÇدمة بي ا;نشأة ا;ستفيدة وا;نشأة اÇدمية.

•

تقارير ا;نشآت اÇدمية ,أو وظيفة ا;راجعة الداخلية ,أو السلطات التنظيمية حول أدوات الرقابة ف ا;نشأة اÇدمية.

•

تقارير مراجع ا;نشأة اÇدميةO ,ا ف ذلك خطابات اëدارة ,إذا كانت متاحة.

قد تكون ا;عرفة التي يتم اäصول عليها من خMل التجربة السابقة ;راجع ا;نشأة ا;ستفيدة مع ا;نشأة اÇدمية ,على سبيل ا;ثال,
من خMل اÇبرة ا;كتسبة من ارتباطات ا;راجعة اyخرى ,مفيدة أيضًا ف التوصل إلى فهم لطبيعة اÇدمات التي تقدمها ا;نشأة
اÇدمية .وقد يكون ذلك مفيدًا بوجه خاص إذا كانت اÇدمات وأدوات الرقابة ف ا;نشأة اÇدمية ا;طبقة على تلك اÇدمات
≥طية إلى حد كبير.

طبيعة اÇدمات التي تقدمها ا;نشأة اÇدمية )راجع :الفقرة )٩أ((
أ.٣

قد تستخدم ا;نشأة ا;ستفيدة منشأة خدمية ,كتلك التي تعالج ا;عامMت وñافظ على ا;ساءلة ا;رتبطة بها ,أو التي تسجل ا;عامMت
وتعالج البيانات ا;رتبطة بها .ومن بي ا;نشآت اÇدمية التي تقدم مثل هذه اÇدمات ,على سبيل ا;ثال ,أقسام الودائع ف البنوك
التي تستثمر وتخدم اyصول لصالح خطط منافع ا;وظفي أو لصالح خطط أخرى; ومصارف الرهن التي تخدم الرهون لصالح
ا®خرين; ومقدمي خدمات التطبيقات الذين يقدمون حزم تطبيقات برمجية وبيئة تكنولوجية ±كن العمMء من معاrة ا;عامMت
ا;الية والتشغيلية.

أ.٤

من أمثلة اÇدمات التي تقدمها ا;نشآت اÇدمية ,والتي تعد ذات صلة با;راجعة:
•

صون السجMت ا°اسبية للمنشأة ا;ستفيدة.

•

إدارة اyصول.

•

إنشاء ا;عامMت أو تسجيلها أو معاrتها ,كوكيل عن ا;نشأة ا;ستفيدة.

اعتبارات خاصة با;نشآت اyصغر
أ.٥

قد تستخدم ا;نشآت اyصغر خدمات خارجية ëمساك الدفاتر ,تتراوح ما بي معاrة معامMت معينة )على سبيل ا;ثال ,دفع
ضرائب الرواتب( وصون السجMت ا°اسبية إلى إعداد القوائم ا;الية .وُ nيعفي استخدام منشأة خدمية ëعداد القوائم ا;الية
للمنشآت اyصغر إدارة ا;نشأة وا;كلفي باäوكمة ,حسب مقتضى اäال ,من مسؤولياتهم عن القوائم ا;الية٦.

الطبيعة واyهمية النسبية للمعامMت التي تعاrها ا;نشأة اÇدمية )راجع :الفقرة ) ٩ب((
أ.٦

٦

قد تضع ا;نشأة اÇدمية سياسات وإجراءات تؤثر على الرقابة الداخلية ف ا;نشأة ا;ستفيدة .وتكون هذه السياسات واëجراءات
منفصلة جزئيًا على اyقل من الناحية ا;ادية والتشغيلية عن ا;نشأة ا;ستفيدة .وتعتمد أهمية أدوات الرقابة للمنشأة اÇدمية بالنسبة
yدوات الرقابة ف ا;نشأة ا;ستفيدة على طبيعة اÇدمات التي تقدمها ا;نشأة اÇدميةO ,ا ف ذلك الطبيعة واyهمية النسبية
للمعامMت التي تقوم Oعاrتها للمنشأة ا;ستفيدة .وف حاnت معينة ,قد  nتبدو ا;عامMت التي ±ت معاrتها واäسابات التي
تأثرت با;نشأة اÇدمية جوهرية بالنسبة للقوائم ا;الية للمنشأة ا;ستفيدة ,إ nأن طبيعة ا;عامMت التي ±ت معاrتها قد تكون
مهمة وقد يحدد مراجع ا;نشأة ا;ستفيدة أن فهم أدوات الرقابة ُيعد ضروريًا ف ظل الظروف القائمة.

معيار ا'راجعة )" (٢٠٠ا]هداف العامة للمراجع ا'ستقل والقيام با'راجعة وفقًا للمعايير الدولية للمراجعة" ,الفقرات  ٤وأ-٤أ٥

ترجمة الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي

٢٩٢

اعتبارات ا;راجعة ذات العMقة
Oنشأة تستخدم منشأة خدمية

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٤٠٢
درجة التفاعل بي أنشطة ا;نشأة اÇدمية وا;نشأة ا;ستفيدة )راجع :الفقرة ) ٩ج((
أ.٧

تعتمد أهمية أدوات الرقابة للمنشأة اÇدمية بالنسبة yدوات الرقابة اÇاصة با;نشأة ا;ستفيدة أيضًا على درجة التفاعل بي
أنشطتها وأنشطة ا;نشأة ا;ستفيدة .وتشير درجة التفاعل إلى مدى قدرة ا;نشأة ا;ستفيدة على تطبيق ,ومدى اختيارها لتطبيق,
أدوات رقابة فّعالة على ا;عاrة التي تنفذها ا;نشأة اÇدمية .فعلى سبيل ا;ثال ,توجد درجة تفاعل كبيرة بي أنشطة ا;نشأة
ا;ستفيدة وأنشطة ا;نشأة اÇدمية عندما تقوم ا;نشأة ا;ستفيدة بتفويض ا;عامMت وتقوم ا;نشأة اÇدمية با;عاrة وإجراء
ا°اسبة لتلك ا;عامMت .ففي هذه الظروف ,قد يكون من ا;ناسب عمليًا أن تقوم ا;نشأة ا;ستفيدة بتطبيق أدوات رقابة فّعالة على
تلك ا;عامMت .ومن ناحية أخرى ,فعندما تقوم ا;نشأة اÇدمية بإنشاء معامMت ا;نشأة ا;ستفيدة أو عندما تقوم مبدئيًا بتسجيل
هذه ا;عامMت ومعاrتها وا°اسبة عنها ,تكون درجة التفاعل أقل بي ا;نشأة اÇدمية وا;نشأة ا;ستفيدة .وف هذه الظروف ,قد
تكون ا;نشأة ا;ستفيدة غير قادرة على تطبيق ,أو قد تختار عدم تطبيق ,أدوات رقابة فّعالة على هذه ا;عامMت ف ا;نشأة ا;ستفيدة,
وقد تعتمد على أدوات الرقابة ف ا;نشأة اÇدمية.

طبيعة العMقة بي ا;نشأة ا;ستفيدة وا;نشأة اÇدمية )راجع :الفقرة )٩د((
أ.٨

أ.٩

قد ينص العقد أو اتفاقية مستوى اÇدمة بي ا;نشأة ا;ستفيدة وا;نشأة اÇدمية على أمور مثل:
•

ا;علومات التي سيتم تقدµها للمنشأة ا;ستفيدة وا;سؤوليات عن إنشاء ا;عامMت ا;تعلقة باyنشطة التي تقوم بها ا;نشأة
اÇدمية;

•

تطبيق متطلبات السلطات التنظيمية فيما يتعلق بشكل السجMت التي سيتم اnحتفاظ بها ,أو اnطMع عليها;

•

التعويض ,إن وجد ,الذي سيقدم للمنشأة ا;ستفيدة ف حالة حدوث فشل ف اyداء;

•

ما إذا كانت ا;نشأة اÇدمية ستقدم تقريرًا بشأن أدواتها الرقابية ,وإذا كان اyمر كذلك ,ما إذا كان هذا التقرير سيكون
تقريرًا من النوع ) (١أو النوع ).(٢

•

ما إذا كان مراجع ا;نشأة ا;ستفيدة له اäق ف اnطMع على السجMت ا°اسبية التي تخص ا;نشأة ا;ستفيدة والتي
ñتفظ بها ا;نشأة اÇدمية وا;علومات اyخرى الMزمة للقيام با;راجعة;

•

ما إذا كانت اnتفاقية تسمح باnتصال ا;باشر بي مراجع ا;نشأة ا;ستفيدة ومراجع ا;نشأة اÇدمية.

توجد عMقة مباشرة بي ا;نشأة اÇدمية وا;نشأة ا;ستفيدة ,وبي ا;نشأة اÇدمية ومراجع ا;نشأة اÇدمية .وُ nتنشئ هذه العMقات
بالضرورة عMقة مباشرة بي مراجع ا;نشأة ا;ستفيدة ومراجع ا;نشأة اÇدمية .وف حالة عدم وجود تلك العMقة ا;باشرة بي
مراجع ا;نشأة ا;ستفيدة ومراجع ا;نشأة اÇدمية ,فتتم اnتصاnت عادًة فيما بينهما من خMل ا;نشأة ا;ستفيدة وا;نشأة اÇدمية.
وµكن أيضًا إنشاء عMقة مباشرة بي مراجع ا;نشأة ا;ستفيدة ومراجع ا;نشأة اÇدمية ,ولكن مع اyخذ ف اäسبان اnعتبارات
اyخMقية واعتبارات السرية ذات الصلة .وµكن ;راجع ا;نشأة ا;ستفيدة ,على سبيل ا;ثال ,أن يستعي Oراجع ا;نشأة اÇدمية
لتنفيذ إجراءات نيابًة عنه ,مثل:
)أ(

اختبارات أدوات الرقابة ف ا;نشأة اÇدمية; أو

)ب(

تطبيق اëجراءات اyساس على معامMت ا;نشأة ا;ستفيدة وأرصدتها ا°تفظ بها لدى ا;نشأة اÇدمية.

اعتبارات خاصة Oنشآت القطاع العام
أ.١٠

بشكٍل عام ,يحظى ا;راجعون ف القطاع العام بحقوق اطMع واسعة وفقًا ل¢نظمة ا;وضوعة .ومع ذلك ,قد تكون هناك حاnت n
تتوفر فيها مثل تلك اäقوق ,على سبيل ا;ثال ,عندما يكون مقر ا;نشأة اÇدمية ف دولة أخرى .ففي مثل هذه اäاnت ,قد يتطلب
اyمر من مراجع القطاع العام أن يتوصل إلى فهم للنظام ا;عمول به ف تلك الدولة لتحديد ما إذا كان من ا;مكن اäصول على
حقوق اطMع مناسبة .وقد يحصل أيضًا مراجع القطاع العام على حقوق اطMع ,أو قد يطلب من ا;نشأة ا;ستفيدة أن تضيف هذه
اäقوق ف أي ترتيبات تعاقدية بي ا;نشأة ا;ستفيدة وا;نشأة اÇدمية.
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٢٩٣

اعتبارات ا;راجعة ذات العMقة
Oنشأة تستخدم منشأة خدمية

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٤٠٢
أ.١١

µكن أيضًا ;راجعي القطاع العام اnستعانة Oراجع آخر لتنفيذ اختبارات أدوات الرقابة أو اëجراءات اyساس فيما يتعلق باnلتزام
باyنظمة أو اللوائح أو اyوامر ا;لزمة اyخرى.

فهم أدوات الرقابة ا;تعلقة باÇدمات التي تقدمها ا;نشأة اÇدمية )راجع :الفقرة (١٠
أ.١٢

µكن للمنشأة ا;ستفيدة أن تفرض على خدمات ا;نشأة اÇدمية أدوات رقابة µكن أن يختبرها مراجع ا;نشأة ا;ستفيدة وأن ّ±كنه
من استنتاج أن أدوات الرقابة ف ا;نشأة ا;ستفيدة تعمل بفاعلية rميع أو لبعض اnقرارات ذات الصلة ,بغض النظر عن أدوات
الرقابة ا;طبقة ف ا;نشأة اÇدمية .وإذا قامت ا;نشأة ا;ستفيدة ,على سبيل ا;ثال ,باستخدام منشأة خدمية ;عاrة معامMت
رواتبها ,فقد تفرض ا;نشأة ا;ستفيدة أدوات رقابة على تقدي معلومات الرواتب واستMمها µكن أن ±نع أو تكشف التحريفات
اrوهرية .وقد تتضمن هذه اyدوات:
•

مقارنة البيانات ا;قدمة للمنشأة اÇدمية بتقارير ا;علومات ا;ستلمة من ا;نشأة اÇدمية بعد معاrة البيانات.

•

إعادة حساب عينة من مبالغ الرواتب للتحقق من دقة اyعمال الكتابية ومراجعة ا;بلغ اëجمالي للرواتب للتأكد من مدى
معقوليته.

أ.١٣

ف هذه اäالةµ ,كن ;راجع ا;نشأة ا;ستفيدة أن يختبر أدوات الرقابة التي تطبقها ا;نشأة ا;ستفيدة على معاrة الرواتب ,اyمر
الذي من شأنه أن يوفر له أساسًا nستنتاج أن أدوات الرقابة ف ا;نشأة ا;ستفيدة تعمل بفاعلية فيما يتعلق باëقرارات ذات الصلة
OعامMت الرواتب.

أ.١٤

وفقًا ;ا ±ت اëشارة إليه ف معيار ا;راجعة ) ٧,(٣١٥فيما يتعلق ببعض اoاطر ,قد يرى مراجع ا;نشأة ا;ستفيدة أنه ليس من
ا;مكن أو العملي اäصول على ما يكفي من أدلة ا;راجعة ا;ناسبة من اëجراءات اyساس فقط .وقد ترتبط هذه اoاطر بالتسجيل
غير الدقيق أو غير ا;كتمل لفئات معامMت وأرصدة حسابات روتينية ومهمة ,تسمح خصائصها غالبًا Oعاrة آلية إلى حد كبير
مع تدخل يدوي محدود أو منعدم .وتوجد خصائص ا;عاrة ا®لية تلك ,بصفة خاصة ,عندما تستخدم ا;نشأة ا;ستفيدة منشأة
خدمية .وف مثل هذه اäاnت ,تكون أدوات رقابة ا;نشأة ا;ستفيدة على هذه اoاطر ذات صلة با;راجعة ويكون مراجع ا;نشأة
ا;ستفيدة مطالبًا بالتوصل إلى فهم yدوات الرقابة وتقوµها ,وفقًا للفقرتي  ٩و ١٠من هذا ا;عيار.

ف من ا;نشأة ا;ستفيدة )راجع :الفقرة (١٢
اëجراءات اëضافية عند صعوبة اäصول على فهم كا ٍ
أ.١٥

أ.١٦

٧

إن قرار مراجع ا;نشأة ا;ستفيدة فيما يتعلق باëجراء الذي سيقوم بتنفيذهO ,فرده أو مع غيره ,من بي اëجراءات الواردة ف الفقرة
 ١٢للحصول على ا;علومات الMزمة لتوفير أساس لتحديد مخاطر التحريف اrوهري وتقييمها فيما يتعلق باستخدام ا;نشأة
ا;ستفيدة ;نشأة خدمية ,قد يتأثر بأمور مثل:
•

حجم كل من ا;نشأة ا;ستفيدة وا;نشأة اÇدمية;

•

تعقد ا;عامMت ف ا;نشأة ا;ستفيدة ,وتعقد اÇدمات التي تقدمها ا;نشأة اÇدمية;

•

موقع ا;نشأة اÇدمية )على سبيل ا;ثال ,قد يقرر مراجع ا;نشأة ا;ستفيدة اnستعانة Oراجع آخر لتنفيذ اëجراءات ف
ا;نشأة اÇدمية نيابًة عنه ,إذا كانت ا;نشأة اÇدمية ف موقع بعيد(;

•

ما إذا كان من ا;توقع أن يزّود اëجراء )اëجراءات( مراجع ا;نشأة ا;ستفيدة ,بشكل فاعلO ,ا يكفي من أدلة ا;راجعة
ا;ناسبة;

•

طبيعة العMقة بي ا;نشأة ا;ستفيدة وا;نشأة اÇدمية.

µكن للمنشأة اÇدمية أن تكلف مراجعًا بإعداد تقرير عن وصف وتصميم أدواتها الرقابية )تقرير من النوع ) ((١أو عن وصف
وتصميم أدواتها الرقابية وفاعليتها التشغيلية )تقرير من النوع ) .((٢وµكن إصدار التقارير التي من النوع ) (١أو النوع ) (٢وفقًا

معيار ا'راجعة ) ,(٣١٥الفقرة ٣٠
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٢٩٤

اعتبارات ا;راجعة ذات العMقة
Oنشأة تستخدم منشأة خدمية

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٤٠٢
للمعيار الدولي nرتباطات التأكيد ) ٨(٣٤٠٢أو وفقًا ;عايير صادرة من هيئة معتمدة أو مصرح لها بإصدار ا;عايير )والتي قد تضع
أسماًء مختلفة لهذه التقارير ,مثل التقارير من النوع )أ( أو النوع )ب((.
أ.١٧

يعتمد توفير تقرير من النوع ) (١أو النوع ) (٢بشكل عام على ما إذا كان العقد ا;برم بي ا;نشأة اÇدمية وا;نشأة ا;ستفيدة ينص
على تقدي مثل هذه التقارير من ا;نشأة اÇدمية .وقد تختار ا;نشأة اÇدمية أيضًاy ,سباب عملية ,أن •عل التقارير من النوع
) (١أو النوع ) (٢متاحة للمنشآت ا;ستفيدة .ومع ذلك ,وف بعض اäاnت ,قد  nتكون التقارير من النوع ) (١أو النوع ) (٢متاحة
للمنشآت ا;ستفيدة.

أ.١٨

ف بعض الظروف ,قد تقوم ا;نشأة ا;ستفيدة بإسناد عمل واحد أو أكثر من وحدات أعمالها أو أقسامها ا;همة إلى منشأة خدمية
واحدة أو أكثر ,مثل أعمال التخطيط واnلتزام الزكوي والضريبي بشكل كامل ,أو التمويل وا°اسبة أو مهمة الرقابة .ونظرًا yنه قد
 nيتوفر تقرير عن أدوات الرقابة ف ا;نشأة اÇدمية ف هذه الظروف ,فقد تكون زيارة ا;نشأة اÇدمية ف تلك اäالة أكثر
اëجراءات فاعلية ;راجع ا;نشأة ا;ستفيدة من أجل فهم أدوات الرقابة ف ا;نشأة اÇدمية ,إذ من ا;رجح أن يكون هناك تفاعل
مباشر بي إدارة ا;نشأة ا;ستفيدة وإدارة ا;نشأة اÇدمية.

أ.١٩

قد تتم اnستعانة Oراجع آخر لتنفيذ اëجراءات التي ستوفر ا;علومات الMزمة عن أدوات الرقابة ذات الصلة ف ا;نشأة اÇدمية.
وف حالة صدور تقرير من النوع ) (١أو النوع ) ,(٢فإن مراجع ا;نشأة ا;ستفيدة قد يستعي Oراجع ا;نشأة اÇدمية لتنفيذ هذه
اëجراءات yن مراجع ا;نشأة اÇدمية له عMقات قائمة مع ا;نشأة اÇدمية .وقد يجد مراجع ا;نشأة ا;ستفيدة الذي يستعي بعمل
مراجع آخر اëرشادات ا;قدمة ف معيار ا;راجعة ) ٩(٦٠٠مفيدة ,حيث إنها تتعلق بفهم ا;راجع ا®خر )Oا ف ذلك استقMليته
وكفاءته ا;هنية( وإشراك مراجع آخر ف التخطيط لطبيعة وتوقيت ومدى العمل ,وف تقوي كفاية ومناسبة أدلة ا;راجعة التي يتم
اäصول عليها.

أ.٢٠

µكن للمنشأة ا;ستفيدة أن تستخدم منشأة خدمية ,والتي بدورها تستخدم منشأة خدمية من الباطن لتقدي بعض اÇدمات التي
تقدمها للمنشأة ا;ستفيدة والتي هي جزء من نظام ا;علومات ذي الصلة بالتقرير ا;الي ف ا;نشأة ا;ستفيدة .وقد تكون ا;نشأة
 Mعن ا;نشأة اÇدمية أو قد تكون على عMقة با;نشأة اÇدمية .وقد يحتاج مراجع ا;نشأة
اÇدمية من الباطن كيانًا منفص ً
ا;ستفيدة للنظر ف أدوات الرقابة ا;طبقة ف ا;نشأة اÇدمية من الباطن .وف اäاnت التي يتم فيها استخدام منشأة خدمية واحدة
من الباطن أو أكثر ,فإن التفاعل بي أنشطة ا;نشأة ا;ستفيدة وأنشطة ا;نشأة اÇدمية µتد ليشمل التفاعل بي ا;نشأة ا;ستفيدة
وا;نشأة اÇدمية وا;نشآت اÇدمية من الباطن .وُتعد درجة هذا التفاعل وأيضًا الطبيعة واyهمية النسبية للمعامMت التي تعاrها
ا;نشأة اÇدمية وا;نشآت اÇدمية من الباطن من أهم العوامل التي ينبغي ;راجع ا;نشأة ا;ستفيدة النظر فيها عند ñديد أهمية
أدوات الرقابة ف ا;نشأة اÇدمية وا;نشأة اÇدمية من الباطن بالنسبة yدوات الرقابة ف ا;نشأة ا;ستفيدة.

استخدام تقرير من النوع ) (١أو النوع ) (٢لدعم فهم مراجع ا;نشأة ا;ستفيدة للمنشأة اÇدمية )راجع :الفقرتي (١٤ ,١٣
أ.٢١

µكن ;راجع ا;نشأة ا;ستفيدة أن يستفسر عن مراجع ا;نشأة اÇدمية من الهيئة ا;هنية التي يتبعها مراجع ا;نشأة اÇدمية أو من
محاسبي قانونيي آخرين ,وأن يستفسر عّما إذا كان مراجع ا;نشأة اÇدمية يخضع ëشراف تنظيمي .وقد يكون مراجع ا;نشأة
اÇدمية من ا;مارسي للمهنة ف دولة تطبق معايير مختلفة فيما يتعلق بالتقارير ا;تعلقة بأدوات الرقابة ف ا;نشآت اÇدمية ,وµكن
أن يحصل مراجع ا;نشأة ا;ستفيدة على معلومات عن ا;عايير التي يستخدمها مراجع ا;نشأة اÇدمية من الهيئة اoولة بوضع
ا;عايير.

أ.٢٢

µكن لتقرير من نوع ) (١أو النوع ) ,(٢إلى جانب ا;علومات ا;تعلقة با;نشأة ا;ستفيدة ,مساعدة مراجع ا;نشأة ا;ستفيدة ف التوصل
إلى فهم ;ا يلي:
)أ(

٨
٩

جوانب أدوات الرقابة ف ا;نشأة اÇدمية التي قد تؤثر على معاrة معامMت ا;نشأة ا;ستفيدةO ,ا ف ذلك استخدام
ا;نشآت اÇدمية من الباطن;

ا'عيار الدولي cرتباطات التأكيد )" (٣٤٠٢تقارير التأكيد عن أدوات الرقابة ف ا'نشأة اhدمية"
تنص الفقرة  ٢من معيار ا'راجعة )" (٦٠٠اعتبارات خاصة  -عمليات مراجعة القوائم ا'الية للمجموعة )lا ف ذلك عمل مراجعي مكونات اqموعة("على ما يلي" :قد
يجد ا'راجع أن هذا ا'عيار ,بعد تكييفه حسب اwاجة ف ظل الظروف القائمة ,مفيدًا عندما يشرك ذلك ا'راجع مراجعي آخرين ف مراجعة القوائم ا'الية التي ليست
قوائم مالية qموعة  "...وانظر أيضًا الفقرة  ١٩من معيار ا'راجعة .٦٠٠

ترجمة الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي

٢٩٥

اعتبارات ا;راجعة ذات العMقة
Oنشأة تستخدم منشأة خدمية

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٤٠٢
)ب(

مسار ا;عامMت ا;همة ف ا;نشأة اÇدمية لتحديد النقاط ف مسار ا;عامMت التي µكن أن ñدث فيها ñريفات جوهرية
ف القوائم ا;الية للمنشأة ا;ستفيدة;

)ج(

أهداف الرقابة ف ا;نشأة اÇدمية ذات الصلة بإقرارات القوائم ا;الية للمنشأة ا;ستفيدة;

)د(

ما إذا كانت أدوات الرقابة ف ا;نشأة اÇدمية قد ت تصميمها وتطبيقها بشكل مناسب ;نع ,أو اكتشاف وتصحيح ,أخطاء
ا;عاrة التي µكن أن تؤدي إلى ñريفات جوهرية ف القوائم ا;الية للمنشأة ا;ستفيدة.

ف لتحديد مخاطر التحريف
وµكن أن يساعد تقرير من النوع ) (١أو النوع ) (٢مراجع ا;نشأة ا;ستفيدة ف التوصل إلى فهم كا ٍ
اrوهري وتقييمها .ومع ذلك ,فإن التقرير من النوع ) n (١يوفر أي أدلة على الفاعلية التشغيلية yدوات الرقابة ذات الصلة.
أ.٢٣

µكن لتقرير من النوع ) (١أو النوع ) ,(٢ف تاريخ أو لفترة خارج فترة التقرير للمنشأة ا;ستفيدة ,أن يساعد مراجع ا;نشأة ا;ستفيدة
ف التوصل إلى فهم مبدئي yدوات الرقابة ا;طبقة ف ا;نشأة اÇدمية إذا كان التقرير تدعمه معلومات إضافية حالية من مصادر
أخرى .وإذا كان وصف ا;نشأة اÇدمية yدوات الرقابة ف تاريخ أو لفترة تسبق بداية الفترة اÇاضعة للمراجعة ,فيمكن ;راجع
ا;نشأة ا;ستفيدة تنفيذ إجراءات لتحديث ا;علومات الواردة ف تقرير من النوع ) (١أو النوع ) ,(٢مثل:
•

مناقشة التغييرات ف ا;نشأة اÇدمية مع موظفي ا;نشأة ا;ستفيدة الذين يشغلون مراكز ّ±كنهم من معرفة تلك التغييرات;
أو

•

فحص الوثائق وا;راسMت اäالية الصادرة من ا;نشأة اÇدمية; أو

•

مناقشة التغييرات مع موظفي ا;نشأة اÇدمية.

اaستجابة dاطر التحريف اhوهري ا"قّيمة )راجع :الفقرة (١٥
أ.٢٤

يعتمد ما إذا كان استخدام منشأة خدمية يزيد من خطر التحريف اrوهري ف ا;نشأة ا;ستفيدة على طبيعة اÇدمات ا;قدمة
وأدوات الرقابة ا;طبقة على هذه اÇدمات; وف بعض اäاnت قد يقلل استخدام منشأة خدمية من خطر التحريف اrوهري
للمنشأة ا;ستفيدة ,خاصًة إذا كانت ا;نشأة ا;ستفيدة نفسها  nتتمتع باÇبرة الMزمة للقيام بأنشطة معينة ,مثل إنشاء ا;عامMت
ومعاrتها وتسجيلها ,أو ± nتلك ا;وارد الكافية )على سبيل ا;ثال ,نظام تقنية ا;علومات(.

أ.٢٥

عندما ñتفظ ا;نشأة اÇدمية بعناصر مهمة من السجMت ا°اسبية للمنشأة ا;ستفيدة ,فإن اnطMع ا;باشر على تلك السجMت
قد يكون ضروريًا لتمكي مراجع ا;نشأة ا;ستفيدة من اäصول على ما يكفي من أدلة ا;راجعة ا;ناسبة فيما يتعلق بعمل أدوات
الرقابة ا;طبقة على تلك السجMت أو لتأكيد ا;عامMت واyرصدة ا;سجلة فيها ,أو لك Mاyمرين .وقد ينطوي هذا اnطMع إما على
التدقيق ا;ادي للسجMت ا;وجودة ف مقر ا;نشأة اÇدمية أو اnستعMم عن السجMت ا°تفظ بها إلكترونيًا من ا;نشأة ا;ستفيدة
أو من مكان آخر ,أو القيام بك Mاyمرين .وعند ñقق اnطMع ا;باشر بشكل إلكتروني ,فقد يحصل مراجع ا;نشأة ا;ستفيدة بالتالي
على أدلة فيما يتعلق بكفاية أدوات الرقابة التي تطبقها ا;نشأة اÇدمية على اكتمال وسMمة بيانات ا;نشأة ا;ستفيدة التي ُتعد
ا;نشأة اÇدمية مسؤولة عنها.

أ.٢٦

عند ñديد طبيعة ومدى أدلة ا;راجعة التي سيتم اäصول عليها فيما يتعلق باyرصدة التي ±ثل اyصول التي ñتفظ بها ا;نشأة
اÇدمية أو ا;عامMت التي تنفذها ا;نشأة اÇدمية بالنيابة عن ا;نشأة ا;ستفيدة ,فقد يضع مراجع ا;نشأة ا;ستفيدة ف اعتباره
تنفيذ اëجراءات ا®تية:
)أ(

التقصي عن السجMت وا;ستندات التي بحوزة ا;نشأة ا;ستفيدة :تتحدد إمكانية اnعتماد على مصدر اyدلة هذا حسب
طبيعة ومدى السجMت ا°اسبية والوثائق الداعمة لها التي بحوزة ا;نشأة ا;ستفيدة .وقد ñ nتفظ ا;نشأة ا;ستفيدة ف
بعض اäاnت بسجMت أو وثائق مستقلة تفصيلية للمعامMت ا°ددة التي تتم بالنيابة عنها.

)ب(

التقصي عن صحة السجMت وا;ستندات التي ñتفظ بها ا;نشأة اÇدمية :قد يتم النص على حق مراجع ا;نشأة ا;ستفيدة
ف اnطMع على سجMت ا;نشأة اÇدمية ضمن الترتيبات التعاقدية بي ا;نشأة ا;ستفيدة وا;نشأة اÇدمية .وµكن أن
يستخدم مراجع ا;نشأة ا;ستفيدة مراجعًا آخر ,نيابًة عنه ,لMطMع على سجMت ا;نشأة ا;ستفيدة ا°تفظ بها لدى ا;نشأة
اÇدمية.
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اعتبارات ا;راجعة ذات العMقة
Oنشأة تستخدم منشأة خدمية

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٤٠٢
)ج(

اäصول على مصادقات بشأن اyرصدة وا;عامMت من ا;نشأة اÇدمية :عندما ñتفظ ا;نشأة ا;ستفيدة بسجMت مستقلة
ل¢رصدة وا;عامMتِ ,فقد ±ثل مصادقة ا;نشأة اÇدمية ا;ؤيدة لسجMت ا;نشأة ا;ستفيدة أدلة مراجعة µكن اnعتماد
عليها فيما يتعلق بوجود ا;عامMت واyصول ذات الصلة .فعلى سبيل ا;ثال ,عند اnستعانة Oنشآت خدمية متعددة ,مثل
مدير استثمار وأمي حفظ ,وñتفظ هذه ا;نشآت اÇدمية بسجMت مستقلة ,فيمكن ;راجع ا;نشأة ا;ستفيدة اäصول
على مصادقة بشأن اyرصدة لدى هذه ا;نشآت yغراض مقارنة هذه ا;علومات بالسجMت ا;ستقلة للمنشأة ا;ستفيدة.
وف حالة عدم احتفاظ ا;نشأة ا;ستفيدة بسجMت مستقلة ,فإن ا;علومات التي يتم اäصول عليها ف ا;صادقات من
ا;نشأة اÇدمية تكون مجرد بيان ;ا تعكسه السجMت التي ñتفظ بها ا;نشأة اÇدمية .ولهذا ,فإن تلك ا;صادقات n
تشكل Oفردها أدلة مراجعة µكن اnعتماد عليها .وف هذه الظروفµ ,كن أن ينظر مراجع ا;نشأة ا;ستفيدة فيما إذا كان
من ا;مكن ñديد مصدر بديل للحصول على اyدلة ا;ستقلة.

)د(

تنفيذ إجراءات ñليلية للسجMت التي ñتفظ بها ا;نشأة ا;ستفيدة أو للتقارير ا;ستلمة من ا;نشأة اÇدمية :من ا;رجح
أن تتباين فاعلية اëجراءات التحليلية تبعًا ;ستوى اëقرار ,وأن تتأثر Oدى ودرجة تفصيل ا;علومات ا;تاحة.

أ.٢٧

قد يقوم مراجع آخر بتنفيذ إجراءات ُتعد ف طبيعتها أساسية لصالح مراجعي ا;نشأة ا;ستفيدة .وقد يتضمن مثل هذا اnرتباط
قيام مراجع آخر بتنفيذ إجراءات متفق عليها بي ا;نشأة ا;ستفيدة ومراجعها وبي ا;نشأة اÇدمية ومراجعها .ويتم فحص النتائج
التي ت التوصل إليها من خMل اëجراءات التي نفذها ا;راجع ا®خر من قبل مراجع ا;نشأة ا;ستفيدة لتحديد ما إذا كانت تشكل
ما يكفي من أدلة ا;راجعة ا;ناسبة .وإضافة لذلك ,قد تكون هناك متطلبات تفرضها السلطات اäكومية أو متطلبات مفروضة من
خMل ترتيبات تعاقدية ,ينفذ مراجع ا;نشأة اÇدمية Oوجبها إجراءات محددة ُتعد أساسية بطبيعتها .وقد يستخدم مراجعو ا;نشأة
ا;ستفيدة نتائج تطبيق اëجراءات ا;طلوبة ل¢رصدة وا;عامMت التي تعاrها ا;نشأة اÇدمية كجزء من اyدلة الMزمة لدعم آرائهم
ف ا;راجعة .وف هذه الظروف ,قد يكون من ا;فيد ;راجع ا;نشأة ا;ستفيدة ومراجع ا;نشأة اÇدمية أن يتفقا ,قبل تنفيذ اëجراءات,
على توثيق أعمال ا;راجعة أو اnطMع على هذا التوثيق الذي سيتم تقدµه ;راجع ا;نشأة ا;ستفيدة.

أ.٢٨

ف ظروف معينة ,خاصة عندما تسند ا;نشأة ا;ستفيدة بعض أو كل مهامها ا;الية إلى منشأة خدمية ,قد يواجه مراجع ا;نشأة
ا;ستفيدة موقفًا يكون فيه جزء كبير من أدلة ا;راجعة موجودًا لدى ا;نشأة اÇدمية .وهنا قد تدعو اäاجة إلى تنفيذ إجراءات
أساس ف ا;نشأة اÇدمية من قبل مراجع ا;نشأة ا;ستفيدة أو مراجع آخر نيابًة عنه .وقد يقدم مراجع ا;نشأة اÇدمية تقريرًا من
النوع ) (٢وقد يقوم كذلك بتنفيذ إجراءات أساس نيابًة عن مراجع ا;نشأة ا;ستفيدة .و nتغير حقيقة إشراك مراجع آخر من
مسؤولية مراجع ا;نشأة ا;ستفيدة عن اäصول على ما يكفي من أدلة ا;راجعة ا;ناسبة لتوفير أساس معقول يدعم رأيه .وبناًء عليه,
فإن نظر مراجع ا;نشأة ا;ستفيدة فيما إذا كان قد ت اäصول على ما يكفي من أدلة ا;راجعة ا;ناسبة ,وما إذا كان مراجع ا;نشأة
ا;ستفيدة بحاجة لتنفيذ إجراءات أساس إضافية ,يتضمن مشاركة مراجع ا;نشأة ا;ستفيدة ف التوجيه واëشراف واyداء لªجراءات
اyساس التي يؤديها ا;راجع ا®خر ,أو إعطاء دليل على ذلك.

اختبارات أدوات الرقابة )راجع :الفقرة (١٦
أ.٢٩

١٠

يتطلب معيار ا;راجعة ) ١٠(٣٣٠من مراجع ا;نشأة ا;ستفيدة أن يصمم وينفذ اختبارات yدوات الرقابة للحصول على ما يكفي من
أدلة ا;راجعة ا;ناسبة فيما يتعلق بالفاعلية التشغيلية yدوات الرقابة ذات الصلة ف ظروف معينة .وف سياق استخدام منشأة
خدمية ,ينطبق هذا ا;تطلب عندما:
)أ(

يتضمن تقييم مراجع ا;نشأة ا;ستفيدة oاطر التحريف اrوهري توقعًا بأن أدوات الرقابة ف ا;نشأة اÇدمية تعمل بفاعلية
)أي أن مراجع ا;نشأة ا;ستفيدة ينوي اnعتماد على الفاعلية التشغيلية yدوات الرقابة ف ا;نشأة اÇدمية عند ñديد
طبيعة وتوقيت ومدى اëجراءات اyساس(; أو

)ب(

 nتستطيع اëجراءات اyساس Oفردها ,أو عند اقترانها باختبارات الفاعلية التشغيلية yدوات الرقابة ف ا;نشأة ا;ستفيدة,
أن توفر ما يكفي من أدلة ا;راجعة ا;ناسبة على مستوى اëقرارات.

معيار ا'راجعة ) ,(٣٣٠الفقرة ٨
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٢٩٧

اعتبارات ا;راجعة ذات العMقة
Oنشأة تستخدم منشأة خدمية

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٤٠٢
أ.٣٠

ف حالة عدم توفر تقرير من النوع )µ ,(٢كن ;راجع ا;نشأة ا;ستفيدة اnتصال با;نشأة اÇدمية ,من خMل ا;نشأة ا;ستفيدة,
لطلب تكليف مراجع ا;نشأة اÇدمية بتقدي تقرير من النوع ) (٢يتضمن اختبارات للفاعلية التشغيلية yدوات الرقابة ذات الصلة,
أو µكن ;راجع ا;نشأة ا;ستفيدة اnستعانة Oراجع آخر لتنفيذ إجراءات ف ا;نشأة اÇدمية nختبار الفاعلية التشغيلية لتلك
اyدوات .وµكن ;راجع ا;نشأة ا;ستفيدة أيضًا زيارة ا;نشأة اÇدمية وتنفيذ اختبارات yدوات الرقابة ذات الصلة إذا وافقت ا;نشأة
اÇدمية على ذلك .وتعتمد تقييمات مراجع ا;نشأة ا;ستفيدة للمخاطر على اyدلة ا;شتركة التي يوفرها عمل ا;راجع ا®خر
واëجراءات التي ينفذها مراجع ا;نشأة ا;ستفيدة بنفسه.

استخدام تقرير من النوع ) (٢كدليل مراجعة على أن أدوات الرقابة ف ا;نشأة اÇدمية تعمل بفاعلية )راجع :الفقرة (١٧
أ.٣١

قد يتم إعداد تقرير من النوع ) (٢لتلبية احتياجات عدة مراجعي مختلفي للمنشأة ا;ستفيدة; ولذلك فإن اختبارات أدوات الرقابة
والنتائج ا;وضحة ف تقرير مراجع ا;نشأة اÇدمية قد  nتكون ذات صلة باëقرارات التي تعد مهمة ف القوائم ا;الية للمنشأة
ا;ستفيدة .ويتم تقوي اختبارات أدوات الرقابة ذات الصلة ونتائجها لتحديد أن تقرير مراجع ا;نشأة اÇدمية يقدم ما يكفي من
أدلة ا;راجعة ا;ناسبة بشأن فاعلية أدوات الرقابة لدعم تقييم مراجع ا;نشأة ا;ستفيدة للمخاطر .وف سبيل القيام بذلك ,قد يأخذ
مراجع ا;نشأة ا;ستفيدة ف اäسبان العوامل ا®تية:
)أ(

الفترة الزمنية التي تغطيها اختبارات أدوات الرقابة والوقت ا;نقضي منذ تنفيذ اختبارات أدوات الرقابة;

)ب(

نطاق عمل مراجع ا;نشأة اÇدمية واÇدمات وا®ليات التي ±ت تغطيتها ,وأدوات الرقابة التي ت اختبارها واnختبارات
التي ت تنفيذها ,والطريقة التي ترتبط بها أدوات الرقابة اoتبرة بأدوات الرقابة ف ا;نشأة ا;ستفيدة;

)ج(

نتائج اختبارات أدوات الرقابة ورأي مراجع ا;نشأة اÇدمية ف الفاعلية التشغيلية yدوات الرقابة.

أ.٣٢

بالنسبة ëقرارات معينة ,كلما قلت الفترة التي يغطيها اختبار معي وطالت الفترة ا;نقضية منذ أداء اnختبار ,قلت أدلة ا;راجعة
التي قد يوفرها اnختبار .وعند مقارنة الفترة التي يغطيها التقرير من النوع ) (٢بفترة التقرير ا;الي للمنشأة ا;ستفيدة ,فقد يستنتج
مراجع ا;نشأة ا;ستفيدة أن التقرير من النوع ) (٢يوفر أدلة مراجعة أقل إذا كان هناك تداخل بسيط بي الفترة التي يغطيها التقرير
من النوع ) (٢والفترة التي ينوي مراجع ا;نشأة ا;ستفيدة أن يستند بشأنها على التقرير .وف هذه اäالة ,فإن التقرير من النوع )(٢
الذي يغطي فترة سابقة أو nحقة قد يوفر أدلة مراجعة إضافية .وف حاnت أخرى ,قد يحدد مراجع ا;نشأة ا;ستفيدة أنه من
الضروري تنفيذ اختبارات yدوات الرقابة ف ا;نشأة اÇدمية ,أو اnستعانة Oراجع آخر لتنفيذها ,بهدف اäصول على ما يكفي
من أدلة ا;راجعة ا;ناسبة بشأن الفاعلية التشغيلية yدوات الرقابة.

أ.٣٣

قد يكون من الضروري أيضًا ;راجع ا;نشأة ا;ستفيدة أن يحصل على أدلة إضافية بشأن التغييرات ا;همة التي طرأت على أدوات
الرقابة ذات الصلة ف ا;نشأة اÇدمية خارج الفترة التي يغطيها التقرير من النوع ) ,(٢أو أن يحدد إجراءات ا;راجعة اëضافية
التي ينبغي تنفيذها .وقد تشمل العوامل ذات الصلة ,ف ñديد أدلة ا;راجعة اëضافية التي يلزم اäصول عليها بشأن أدوات الرقابة
ف ا;نشأة اÇدمية التي كانت تعمل خارج الفترة التي يغطيها تقرير مراجع ا;نشأة اÇدمية ,ما يلي:
•

أهمية مخاطر التحريف اrوهري ا;قّيمة على مستوى اëقرارات;

•

أدوات الرقابة اÇاصة التي ت اختبارها خMل الفترة اyولية ,والتغييرات ا;همة التي طرأت عليها منذ اختبارهاO ,ا ف
ذلك التغييرات ف نظام ا;علومات وا®ليات وا;وظفي;

•

درجة اäصول على أدلة مراجعة بشأن الفاعلية التشغيلية لتلك اyدوات;

•

طول الفترة ا;تبقية;

•

اäد الذي ينوي مراجع ا;نشأة ا;ستفيدة أن يخفض إليه اëجراءات اyساس اëضافية استنادًا إلى اnعتماد على أدوات
الرقابة;

•

فاعلية بيئة الرقابة ومتابعة أدوات الرقابة ف ا;نشأة ا;ستفيدة.
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٢٩٨

اعتبارات ا;راجعة ذات العMقة
Oنشأة تستخدم منشأة خدمية

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٤٠٢
أ.٣٤

µكن اäصول على أدلة مراجعة إضافية ,على سبيل ا;ثال ,عن طريق ±ديد اختبارات أدوات الرقابة على مدى الفترة ا;تبقية أو
اختبار متابعة ا;نشأة ا;ستفيدة yدوات الرقابة.

أ.٣٥

إذا كانت فترة اnختبارات التي نفذها مراجع ا;نشأة اÇدمية تقع بالكامل خارج فترة التقرير ا;الي للمنشأة ا;ستفيدة ,فلن يكون
Oقدور مراجع ا;نشأة ا;ستفيدة اnعتماد على تلك اnختبارات nستنتاج أن أدوات الرقابة ف ا;نشأة ا;ستفيدة تعمل بفاعليةy ,نها
 nتوفر أدلة عن فاعلية تلك اyدوات ف فترة ا;راجعة اäالية ,إ nإذا ت تنفيذ إجراءات أخرى.

أ.٣٦

ف ظروف معينة ,قد تكون اÇدمة التي تقدمها ا;نشأة اÇدمية مصممة مع افتراض أن ا;نشأة ا;ستفيدة ستقوم بتنفيذ أدوات
رقابة معينة .فعلى سبيل ا;ثال ,قد يتم تصميم اÇدمة مع افتراض أن ا;نشأة ا;ستفيدة ستكون لديها أدوات رقابة مطبقة yجل
التصريح با;عامMت قبل إرسالها إلى ا;نشأة اÇدمية ;عاrتها .وف مثل هذه اäالةµ ,كن أن يتضمن وصف ا;نشأة اÇدمية
yدوات الرقابة وصفًا yدوات الرقابة ا;كملة ف ا;نشأة ا;ستفيدة .وينظر مراجع ا;نشأة ا;ستفيدة فيما إذا كانت أدوات الرقابة
اُ;كّملة ف ا;نشأة ا;ستفيدة مMئمة للخدمة ا;قدمة للمنشأة.

أ.٣٧

إذا كان مراجع ا;نشأة ا;ستفيدة يعتقد أن تقرير مراجع ا;نشأة اÇدمية قد  nيوفر ما يكفي من أدلة ا;راجعة ا;ناسبة ,على سبيل
ا;ثال ,إذا كان تقرير مراجع ا;نشأة اÇدمية  nيتضمن وصفًا nختبارات مراجع ا;نشأة اÇدمية yدوات الرقابة وما ترتب عليها
من نتائج ,فإن مراجع ا;نشأة ا;ستفيدة قد يعزز فهمه ëجراءات مراجع ا;نشأة اÇدمية واستنتاجاته عن طريق اnتصال با;نشأة
اÇدمية ,عبر ا;نشأة ا;ستفيدة ,لطلب إجراء مناقشة مع مراجع ا;نشأة اÇدمية حول نطاق ونتائج عمله .كما µكن ;راجع ا;نشأة
ا;ستفيدة اnتصال با;نشأة اÇدمية ,إذا رأى ضرورة لذلك ,من خMل ا;نشأة ا;ستفيدة ,لطلب أن يقوم مراجع ا;نشأة اÇدمية
بتنفيذ إجراءات ف ا;نشأة اÇدمية .وف حاnت أخرى ,قد يقوم مراجع ا;نشأة ا;ستفيدة ,أو مراجع آخر بناًء على طلب من مراجع
ا;نشأة ا;ستفيدة ,بتنفيذ مثل هذه اëجراءات.

أ.٣٨

يحدد التقرير من النوع ) (٢الصادر من مراجع ا;نشأة اÇدمية نتائج اnختباراتO ,ا ف ذلك اnستثناءات وا;علومات اyخرى التي
µكن أن تؤثر على استنتاجات مراجع ا;نشأة ا;ستفيدة .لكن اnستثناءات التي يشير لها مراجع ا;نشأة اÇدمية أو الرأي ا;عدل ف
التقرير من النوع ) (٢الصادر من مراجع ا;نشأة اÇدمية  nيعني بشكل تلقائي أن التقرير من النوع ) (٢الصادر من مراجع ا;نشأة
اÇدمية لن يكون مفيدًا ;راجعة القوائم ا;الية للمنشأة ا;ستفيدة عند تقييم مخاطر التحريف اrوهري .وبدً nمن ذلك ,فإن
اnستثناءات واyمور التي تؤدي إلى إبداء رأي معدل ف التقرير من النوع ) (٢الصادر من مراجع ا;نشأة اÇدمية ,يتم أخذها ف
اäسبان عند تقييم مراجع ا;نشأة ا;ستفيدة nختبار أدوات الرقابة الذي نفذه مراجع ا;نشأة اÇدمية .وقد يقوم مراجع ا;نشأة
ا;ستفيدة ,عند نظره ف اnستثناءات واyمور التي أدت إلى إبداء رأي معدلO ,ناقشة تلك اyمور مع مراجع ا;نشأة اÇدمية.
ويتوقف هذا التواصل على اتصال ا;نشأة ا;ستفيدة با;نشأة اÇدمية واäصول على موافقتها على إجراء هذا التواصل.

اëبMغ بجوانب القصور ف الرقابة الداخلية التي يتم ñديدها أثناء ا;راجعة
أ.٣٩

١١
١٢

 Mمن اëدارة وا;كلفي باäوكمة بأوجه القصور ا;همة
يتعي على مراجع ا;نشأة ا;ستفيدة أن يبلغ ,كتابًة وف الوقت ا;ناسب ,ك ً
ا°ددة أثناء ا;راجعة ١١.كما يتعي على مراجع ا;نشأة ا;ستفيدة أن يبلغ ا;ستوى اëداري ا;ناسب ف الوقت ا;ناسب بأوجه القصور
اyخرى ف الرقابة الداخلية ا°ددة أثناء ا;راجعة ,والتي لها بحسب اäكم ا;هني ;راجع ا;نشأة ا;ستفيدة أهمية كافية rعلها
جديرة باهتمام اëدارة ١٢.ومن بي اyمور التي قد يحددها مراجع ا;نشأة ا;ستفيدة أثناء ا;راجعة ,والتي µكن إبMغها لكل من
اëدارة وا;كلفي باäوكمة ف ا;نشأة ا;ستفيدة ,ما يلي:
•

أي متابعة yدوات الرقابة µكن تطبيقها Oعرفة ا;نشأة ا;ستفيدةO ,ا ف ذلك تلك ا°ددة نتيجة اäصول على تقرير من
النوع ) (١أو النوع );(٢

•

اäاnت التي تتم اëشارة فيها ف التقرير من النوع ) (١أو النوع ) (٢إلى أدوات الرقابة اُ;كّملة ف ا;نشأة ا;ستفيدة ,مع عدم
تطبيق تلك اyدوات ف ا;نشأة ا;ستفيدة;

معيار ا'راجعة )" (٢٦٥إبBغ أوجه القصور ف الرقابة الداخلية للمكلفي باwوكمة واÑدارة" ,الفقرتان  ٩و١٠
معيار ا'راجعة ) ,(٢٦٥الفقرة ١٠
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٢٩٩

اعتبارات ا;راجعة ذات العMقة
Oنشأة تستخدم منشأة خدمية

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٤٠٢
•

أدوات الرقابة التي قد تكون هناك حاجة إليها ف ا;نشأة اÇدمية والتي  nيبدو أنه قد ت تطبيقها أو التي لم يغطيها
تقرير من النوع ) (٢بشكل محدد.

التقارير من النوع ) (١والنوع ) (٢التي تستبعد خدمات منشأة خدمية من الباطن )راجع :الفقرة (١٨
أ.٤٠

ف حالة استخدام ا;نشأة اÇدمية ;نشأة خدمية من الباطن ,فإن تقرير مراجع ا;نشأة اÇدمية قد يتضمن أو يستبعد أهداف
الرقابة ذات الصلة ف ا;نشأة اÇدمية من الباطن وأدوات الرقابة ا;رتبطة بها ف وصف ا;نشأة اÇدمية لنظامها وف نطاق ارتباط
مراجع ا;نشأة اÇدمية .وُتعرف هاتان الطريقتان ëعداد التقرير باسم الطريقة الشاملة وطريقة اnستثناء ,على الترتيب .وإذا
استبعد التقرير من النوع ) (١أو النوع ) (٢أدوات الرقابة ف ا;نشأة اÇدمية من الباطن ,وكانت اÇدمات التي تقدمها ا;نشأة
اÇدمية من الباطن ذات صلة Oراجعة القوائم ا;الية للمنشأة ا;ستفيدة ,فيتعي على مراجع ا;نشأة ا;ستفيدة أن يطبق متطلبات
هذا ا;عيار فيما يتعلق با;نشأة اÇدمية من الباطن .وتتوقف طبيعة ومدى العمل الذي ينبغي أن ينفذه مراجع ا;نشأة ا;ستفيدة فيما
يتعلق باÇدمات التي تقدمها ا;نشأة اÇدمية من الباطن على طبيعة وأهمية تلك اÇدمات بالنسبة للمنشأة ا;ستفيدة ومدى صلة
تلك اÇدمات با;راجعة .ويساعد تطبيق ا;تطلب الوارد ف الفقرة  ٩مراجع ا;نشأة ا;ستفيدة ف ñديد تأثير ا;نشأة اÇدمية من
الباطن وطبيعة ومدى العمل الذي ينبغي تنفيذه.

الغش وعدم اaلتزام باIنظمة واللوائح والتحريفات غير اُ"صححة فيما يتعلق باIنشطة اُ"نﱠفذة ف ا"نشأة اxدمية )راجع :الفقرة (١٩
أ.٤١

قد تكون ا;نشأة اÇدمية مطالبة Oوجب شروط العقود ا;برمة مع ا;نشآت ا;ستفيدة باëفصاح للمنشآت ا;ستفيدة ا;تضررة عن
أية حالة غش أو عدم التزام باyنظمة واللوائح أو أي ñريفات لم يتم تصحيحهاµ ,كن نسبتها إلى إدارة أو موظفي ا;نشأة اÇدمية.
ووفقًا ;تطلبات الفقرة  ,١٩فإن مراجع ا;نشأة ا;ستفيدة يقدم استفسارات ëدارة ا;نشأة ا;ستفيدة عّما إذا كانت ا;نشأة اÇدمية
قد قدمت تقريرًا بأي أمور من ذلك القبيل ,ويقّوم ما إذا كان yي من اyمور التي ت التقرير عنها من ا;نشأة اÇدمية تأثير على
طبيعة وتوقيت ومدى إجراءات ا;راجعة اëضافية ;راجع ا;نشأة ا;ستفيدة .وف ظروف معينة ,قد يطلب مراجع ا;نشأة ا;ستفيدة
معلومات إضافية ëجراء هذا التقوي ,وقد يطلب من ا;نشأة ا;ستفيدة اnتصال با;نشأة اÇدمية للحصول على ا;علومات الضرورية.

التقرير من مراجع ا"نشأة ا"ستفيدة )راجع :الفقرة (٢٠
أ.٤٢

عندما  nيكون Oقدور مراجع ا;نشأة ا;ستفيدة اäصول على ما يكفي من أدلة ا;راجعة ا;ناسبة فيما يتعلق باÇدمات ا;قدمة من
ا;نشأة اÇدمية والتي ُتعد ذات صلة Oراجعة القوائم ا;الية للمنشأة ا;ستفيدة ,فعندئٍذ يوجد قيد على نطاق ا;راجعة .وقد يكون
هذا هو اäال عندما:
•

ف للخدمات ا;قدمة من ا;نشأة اÇدمية و nيتوفر لديه اyساس
 nيكون Oقدور مراجع ا;نشأة ا;ستفيدة التوصل إلى فهم كا ٍ
الMزم لتحديد مخاطر التحريف اrوهري وتقييمها; أو

•

يتضمن تقييم مراجع ا;نشأة ا;ستفيدة للمخاطر توقعًا بأن أدوات الرقابة ف ا;نشأة اÇدمية تعمل بفاعلية ,و nيكون
Oقدوره اäصول على ما يكفي من أدلة ا;راجعة ا;ناسبة بشأن الفاعلية التشغيلية لتلك اyدوات; أو

•

µ nكن اäصول على ما يكفي من أدلة ا;راجعة ا;ناسبة إ nمن السجMت التي ñتفظ بها ا;نشأة اÇدمية ,و nيستطيع
مراجع ا;نشأة ا;ستفيدة اnطMع بشكل مباشر على هذه السجMت.

ويتوقف إصدار مراجع ا;نشأة ا;ستفيدة لرأي متحفظ أو امتناعه عن إبداء رأي على استنتاجه بشأن ما إذا كانت ا®ثار ا°تملة
على القوائم ا;الية آثار جوهرية أو منتشرة.
اëشارة إلى عمل مراجع ا;نشأة اÇدمية )راجع :الفقرتي (٢٢ ,٢١
أ.٤٣

ف بعض اäاnت ,قد تتطلب اyنظمة أو اللوائح اëشارة إلى عمل مراجع ا;نشأة اÇدمية ف تقرير مراجع ا;نشأة ا;ستفيدة ,على
سبيل ا;ثالy ,غراض الشفافية ف القطاع العام .وف مثل هذه الظروف ,قد يحتاج مراجع ا;نشأة ا;ستفيدة إلى موافقة مراجع
ا;نشأة اÇدمية قبل إضافة مثل هذه اëشارة.
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٣٠٠

اعتبارات ا;راجعة ذات العMقة
Oنشأة تستخدم منشأة خدمية

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٤٠٢
أ.٤٤

 nتغير حقيقة استخدام ا;نشأة ا;ستفيدة ;نشأة خدمية من مسؤولية مراجع ا;نشأة ا;ستفيدة ,وفقًا ;عايير ا;راجعة ,عن اäصول
على ما يكفي من أدلة ا;راجعة ا;ناسبة لتوفير أساس معقول يدعم رأيه .ولهذا ,فإن مراجع ا;نشأة ا;ستفيدة  nيشير إلى تقرير
مراجع ا;نشأة اÇدمية باعتباره أساسًا ,ولو جزئيًا ,لرأي مراجع ا;نشأة ا;ستفيدة ف القوائم ا;الية .ومع ذلك ,فعندما ُيبدي مراجع
ا;نشأة ا;ستفيدة رأيًا معدً nبسبب رأي معدل ف تقرير مراجع ا;نشأة اÇدمية ,فإن مراجع ا;نشأة ا;ستفيدة µ nنع من اëشارة
إلى تقرير مراجع ا;نشأة اÇدمية إذا كانت تلك اëشارة تساعد ف توضيح سبب إبداء الرأي ا;عدل ;راجع ا;نشأة ا;ستفيدة .وف
مثل هذه الظروف ,قد يحتاج مراجع ا;نشأة ا;ستفيدة إلى موافقة مراجع ا;نشأة اÇدمية قبل إضافة مثل هذه اëشارة.
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٣٠١

اعتبارات ا;راجعة ذات العMقة
Oنشأة تستخدم منشأة خدمية

ا"عيار الدولي للمراجعة ) :(٤٥٠تقوي التحريفات اُ"كتشفة خ@ل ا"راجعة
اعتمدت الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي معيار ا;راجعة ) ,(٤٥٠كما صدر من مجلس ا;عايير الدولية للمراجعة والتأكيد.

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٤٥٠
ا"عيار الدولي للمراجعة )(٤٥٠
تقوي التحريفات ا"كتشفة خ@ل ا"راجعة
)يسري هذا ا;عيار على أعمال مراجعة القوائم ا;الية ا;رتبط عليها اعتبارًا من  ٢٠١٧/١/١أو بعد ذلك التاريخ(
الفهرس
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نطاق هذا ا;عيار ...................................................................................................................
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٥
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أ-١٤أ٢٨
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أ٢٩

التوثيق ..............................................................................................................................

أ٣٠

ينبغي قراءة معيار ا;راجعة )" (٤٥٠تقوي التحريفات ا;كتشفة خQل ا;راجعة" جنبًا إلى جنب مع معيار ا;راجعة )" (٢٠٠ا~هداف العامة للمراجع
ا;ستقل والقيام با;راجعة وفقًا للمعايير الدولية للمراجعة ا;عتمدة ف ا;ملكة العربية السعودية".
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٣٠٤

تقوي التحريفات اُ;كتشفة خQل ا;راجعة

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٤٥٠

مقدمة
نطاق هذا ا"عيار
يتناول هذا ا;عيار الدولي للمراجعة مسؤولية ا;راجع عن تقوي تأثير التحريفات اُ;كتشفة على ا;راجعة وتأثير التحريفات غير
حة ,إن وجدت ,على القوائم ا;الية .ويتناول معيار ا;راجعة ) (٧٠٠مسؤولية ا;راجع ,عند تكوين رأي ف القوائم ا;الية ,عن
ح َ
ص َ
اُ; َ
استنتاج ما إذا كان قد ت الوصول إلى تأكيد معقول بشأن خلو القوائم ا;الية ككل من التحريف اÑوهري .ويأخذ استنتاج ا;راجع
ححة ,إن وجدت ,على القوائم ا;الية وفقًا لهذا
ا;طلوب Üوجب معيار ا;راجعة ) (٧٠٠ف اáسبان تقوàه لتأثير التحريفات غير اُ;ص َ
ا;عيار ١.ويتناول معيار ا;راجعة ) ٢(٣٢٠مسؤولية ا;راجع عن تطبيق مفهوم ا~همية النسبية بشكل مناسب عند تخطيط وتنفيذ مراجعة
للقوائم ا;الية.

.١

تاريخ السريان
.٢

يسري هذا ا;عيار على أعمال مراجعة القوائم ا;الية ا;رتبط عليها اعتبارًا من  ٢٠١٧/١/١أو بعد ذلك التاريخ.

الهدف
هدف ا;راجع هو تقوي أثر:

.٣

)أ(

التحريفات اُ;كتشفة على ا;راجعة;

)ب(

ححة ,إن وجدت ,على القوائم ا;الية.
التحريفات غير اُ;ص َ

التعريفات
.٤

~غراض معايير ا;راجعة ,تكون للمصطلحات اçتية ا;عاني ا;بّينة قرين كل منها فيما يلي:
)أ(

التحريف :اختQف بي مبلغ بند من بنود القوائم ا;الية أو تصنيفه أو عرضه أو اlفصاح عنه وما يجب أن يكون عليه مبلغ هذا
البند أو تصنيفه أو عرضه أو اlفصاح عنه وفقًا lطار التقرير ا;الي ا;نطبق .وàكن أن تنشأ التحريفات عن طريق خطأ أو
غش) .راجع :الفقرة أ(١
وعندما يبدي ا;راجع رأيه بشأن ما إذا كانت القوائم ا;الية معروضة بشكل عادل من جميع اÑوانب اÑوهرية ,أو أنها تعطي
صورة حقيقية وعادلة ,فإن التحريفات تشمل أيضًا التعديQت ف ا;بالغ أو التصنيفات أو العرض أو اlفصاحات التي ُتعد,
بحسب حكم ا;راجع ,ضرورية لعرض القوائم ا;الية بشكل عادل من جميع اÑوانب اÑوهرية ,أو حتى تعطي القوائم ا;الية
صورة حقيقية وعادلة.

)ب(

ححةò :ريفات قام ا;راجع بتجميعها خQل ا;راجعة ولم يتم تصحيحها.
التحريفات غير اُ;ص َ

ا"تطلبات
Rميع التحريفات اُ"كتشفة
.٥

يجب على ا;راجع fميع التحريفات اُ;كتشفة أثناء ا;راجعة ,بخQف تلك التي من الواضح أنها ليست ذات شأن) .راجع :الفقرات أ–٢
أ(٦

مراعاة التحريفات اُ"كتشفة خ@ل التقدم ف ا"راجعة
.٦

١
٢

يجب على ا;راجع أن يحدد ما إذا كانت اõستراتيجية العامة للمراجعة وخطة ا;راجعة بحاجة إلى إعادة نظر ف اáاõت اçتية:

معيار ا;راجعة )" (٧٠٠تكوين الرأي والتقرير عن القوائم ا;الية" ,الفقرتان .١١-١٠
معيار ا;راجعة )" (٣٢٠ا~همية النسبية عند تخطيط وتنفيذ ا;راجعة"

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٤٥٠

.٧

)أ(

إذا كانت طبيعة التحريفات اُ;كتشفة والظروف التي حدثت فيها تشير إلى احتمال وجود òريفات أخرى àكن أن تكون
جوهرية عند اقترانها بالتحريفات اûمعة أثناء ا;راجعة; أو )راجع :الفقرة أ(٧

)ب(

إذا كان مجموع التحريفات اûمعة أثناء ا;راجعة يقترب من ا~همية النسبية ا†ددة وفقًا ;عيار ا;راجعة )) .(٣٢٠راجع:
الفقرة أ(٨

إذا قامت اlدارة ,بناًء على طلب ا;راجع ,بالتحقق من فئة من ا;عامQت أو رصيد حساب أو إفصاح وصححت التحريفات ا;كتشفة,
فيجب على ا;راجع أن ُينفذ إجراءات مراجعة إضافية لتحديد ما إذا كانت هناك òريفات  õتزال موجودة) .راجع :الفقرة أ(٩

اXب@غ عن التحريفات وتصحيحها
ما لم يكن ذلك محظورًا Üوجب ا~نظمة أو اللوائح ,يجب على ا;راجع أن ُيبّلغ ا;ستوى اlداري ا;ناسب بجميع التحريفات اûمعة أثناء

.٨

ا;راجعة ف الوقت

ا;ناسب٣.

ويجب على ا;راجع أن يطلب من اlدارة تصحيح تلك التحريفات) .راجع :الفقرات أ–١٠أ(١٢

ض أو جميع التحريفات التي أبلغ عنها ا;راجع ,فيجب على ا;راجع أن يتوصل إلى فهم ~سباب عدم
إذا رفضت اlدارة تصحيح بع ٍ
إجراء التصحيحات ,ويجب أن يأخذ ذلك الفهم ف اáسبان عند تقوي ما إذا كانت القوائم ا;الية ككل تخلو من التحريف اÑوهري.
)راجع :الفقرة أ(١٣

.٩

ححة
تقوي تأثير التحريفات غير اُ"ص َ
.١٠

ححة ,يجب على ا;راجع إعادة تقييم ا~همية النسبية ا†ددة وفقًا ;عيار ا;راجعة ) (٣٢٠للتأكد
قبل تقوي تأثير التحريفات غير اُ;ص َ
¶ا إذا كانت  õتزال مناسبة ف سياق النتائج ا;الية الفعلية للمنشأة) .راجع :الفقرتي أ ,١٤أ(١٥

.١١

ححة ُتعد جوهرية ,منفردة أو ف مجملها .وعند القيام بهذا التحديد,
يجب على ا;راجع أن يحدد ما إذا كانت التحريفات غير اُ;ص َ
يجب على ا;راجع أن ينظر فيما يلي:
)أ(

حجم وطبيعة التحريفات فيما يتعلق بكل من فئات ا;عامQت أو أرصدة اáسابات أو اlفصاحات ا;عينة والقوائم ا;الية ككل,
والظروف ا®اصة بحدوثها; )راجع :الفقرات أ–١٦أ ,٢٢أ ,٢٤أ(٢٥

)ب(

ححة ا;تعلقة بفترات سابقة على فئات ا;عامQت أو أرصدة اáسابات أو اlفصاحات ذات الصلة,
تأثير التحريفات غير اُ;ص َ
والقوائم ا;الية ككل) .راجع :الفقرة أ(٢٣

التواصل مع ا;كلفي باáوكمة
.١٢

ححة وما قد يكون لها من تأثير ,منفردة أو ف مجملها ,على الرأي
يجب على ا;راجع أن ُيبلغ ا;كلفي باáوكمة بالتحريفات غير اُ;ص َ
٤
الوارد ف تقرير ا;راجع ,ما لم يكن ذلك محظورًا Üوجب نظام أو õئحة .ويجب أن يحدد بQغ ا;راجع التحريفات اÑوهرية غير
ححة) .راجع :الفقرات أ–٢٦أ(٢٨
ححة ,كل منها على حدة .ويجب أن يطلب ا;راجع تصحيح التحريفات غير اُ;ص َ
اُ;ص َ

.١٣

ححة ا;تعلقة بالفترات السابقة على فئات ا;عامQت أو
يجب على ا;راجع أيضًا أن يبلغ ا;كلفي باáوكمة بتأثير التحريفات غير اُ;ص َ
أرصدة اáسابات أو اlفصاحات ذات الصلة ,وعلى القوائم ا;الية ككل.

اXفادات ا"كتوبة
.١٤

٣
٤

يجب على ا;راجع أن يطلب إفادة مكتوبة من اlدارة ,وحسب مقتضى اáال ,من ا;كلفي باáوكمة بشأن ما إذا كانوا يعتقدون أن تأثير
ححة ,منفردة وف مجملهاُ ,تعد غير جوهرية على القوائم ا;الية ككل .ويجب تضمي ملخص بهذه البنود ف اlفادة
التحريفات غير اُ;ص َ
ا;كتوبة أو إرفاقه بها) .راجع :الفقرة أ(٢٩

معيار ا;راجعة )" (٢٦٠اõتصال با;كلفي باáوكمة" ,الفقرة ٧
انظر اáاشية .٣
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٣٠٦

تقوي التحريفات اُ;كتشفة خQل ا;راجعة

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٤٥٠

التوثيق
.١٥

يجب على ا;راجع أن ُيضّمن ف توثيقه ~عمال ا;راجعة ما يلي) ٥:راجع :الفقرة أ(٣٠
)أ(

ا;بلغ الذي سُينظر إلى التحريفات ا~قل منه على أنها ليست ذات شأن بشكل واضح )فقرة ;(٥

)ب(

جميع التحريفات اûمعة أثناء ا;راجعة وما إذا كان قد ت تصحيحها; )الفقرات  ٥و ٨و;(١٢

)ج(

ححة ُتعد جوهرية ,منفردة أو ف مجملها ,وأساس هذا اõستنتاج )فقرة .(١١
استنتاج ا;راجع ما إذا كانت التحريفات غير اُ;ص َ
***

ا"واد التطبيقية وا"واد التفسيرية اJخرى
تعريف التحريف )راجع :الفقرة )٤أ((
أ.١

àكن أن تنتج التحريفات من:
)أ(

عدم الدقة ف جمع أو معاÑة البيانات التي ُأعدت منها القوائم ا;الية;

)ب(

إغفال ذكر مبلغ أو إفصاح ,ويشمل ذلك اlفصاحات غير الكافية أو غير ا;كتملة ,واlفصاحات ا;طلوبة للوفاء بأهداف
اlفصاح لبعض أطر التقرير ا;الي ا;نطبقة;٦

)ج(

تقدير محاسبي غير صحيح نات من fاهل اáقائق أو إساءة تفسيرها بشكل واضح;

)د(

اجتهادات اlدارة ا;تعلقة بالتقديرات ا†اسبية التي يرى ا;راجع أنها غير معقولة أو اختيار وتطبيق السياسات ا†اسبية التي
يرى ا;راجع أنها غير مناسبة;

)ه(

التصنيف أو التجميع أو التقسيم غير ا;ناسب للمعلومات;

)و(

إغفال ذكر إفصاح ضروري للقوائم ا;الية لتحقيق عرض عادل يفوق اlفصاحات ا;طلوبة على نحو خاص ف اlطار ,وذلك
للقوائم ا;الية ا;عدة وفقًا lطار عرض عادل٧.

ويذكر معيار ا;راجعة ) (٢٤٠أمثلة للتحريفات الناfة عن

الغش٨.

Rميع التحريفات اُ"كتشفة )راجع :الفقرة (٥

"من الواضح أنها ليست ذات شأن"
أ.٢

٥
٦

٧

٨

تتطلب الفقرة  ٥من هذا ا;عيار أن يقوم ا;راجع بجمع التحريفات ا;كتشفة أثناء ا;راجعة بخQف تلك التي من الواضح أنها ليست ذات
شأن .وُ õيَعد مصطلح "من الواضح أنها ليست ذات شأن" تعبيرًا آخر عن مصطلح "غير جوهري" .فالتحريفات التي من الواضح أنها
ليست ذات شأن ستكون ذات حجم مختلف كليًا )أصغر( ,أو ذات طبيعة مختلفة كليًا عن تلك التي àكن òديدها بأنها جوهرية,
وسيكون من الواضح أنها òريفات ليست لها تبعات مهمة ,سواًء ت النظر لها منفردة أو مجتمعة ,وسواًء ت اáكم عليها بحسب أي
ضوابط تتعلق باáجم أو الطبيعة أو الظروف .وعند عدم التأكد ¶ا إذا كان بند أو أكثر "من الواضح أنه ليس ذا شأن" ,فإن التحريف
 õتنطبق عليه تلك الصفة.

معيار ا;راجعة )" (٢٣٠توثيق أعمال ا;راجعة" ,الفقرات  ,١١-٨وأ٦
على سبيل ا;ثال ,تنص الفقرة ٤٢ح من ا;عيار الدولي للتقرير ا;الي )" (٧ا~دوات ا;الية :اlفصاحات" ,على ما يلي" :يجب على ا;نشأة اlفصاح عن أي معلومات إضافية
تعتبرها ضرورية لتحقيق أهداف اlفصاح الواردة ف الفقرة."...
على سبيل ا;ثال ,تتطلب ا;عايير الدولية للتقرير ا;الي من ا;نشأة تقدي إفصاحات إضافية عندما يكون اõلتزام با;تطلبات ا†ددة ف ا;عايير الدولية للتقرير ا;الي غير
كاف لتمكي ا;ستخدمي من فهم تأثير بعض ا;عامQت وا~حداث واáاõت ا~خرى على ا;ركز ا;الي وا~داء ا;الي للمنشأة )ا;عيار الدولي للمحاسبة )" (١عرض القوائم
ا;الية" ,الفقرة ) ١٧ج((.
معيار ا;راجعة )" (٢٤٠مسؤوليات ا;راجع ذات العQقة بالغش عند مراجعة القوائم ا;الية" ,الفقرات أ-١أ٧

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٤٥٠

التحريفات ف القوائم الفردية
أ.٣

قد يحدد ا;راجع مبلغًا بحيث تكون أي òريفات ;بالغ أقل منه ف القوائم الفردية من الواضح أنها ليست ذات شأن ,و õيلزم fميعها
~ن ا;راجع يتوقع أن fميع تلك ا;بالغ من الواضح أنه لن يكون له تأثير جوهري على القوائم ا;الية .لكن òريفات ا;بالغ التي تزيد
عن ا;بلغ ا†دد يتم fميعها على النحو ا;طلوب Üوجب الفقرة  ٥من هذا ا;عيار .وباlضافة إلى ذلك ,فإن التحريفات ا;تعلقة با;بالغ
قد  õيكون من الواضح أنها ليست ذات شأن عندما يتم اáكم عليها بناًء على ضوابط الطبيعة أو الظروف ,وإذا لم تكن كذلك ,فيتم
fمعيها على النحو ا;طلوب Üوجب الفقرة  ٥من هذا ا;عيار.

التحريفات ف اlفصاحات
أ.٤

قد تكون التحريفات ف اlفصاحات من الواضح أيضًا أنها ليست ذات شأن ,سواًء ت النظر لها منفردة أو مجتمعة ,وسواًء ت اáكم
عليها بحسب أي من ضوابط اáجم أو الطبيعة أو الظروف .ويتم أيضًا fميع ما òتوي عليه اlفصاحات من òريفات à õكن
اعتبارها أنها ليست ذات شأن بشكل واضح ;ساعدة ا;راجع ف تقوي تأثير تلك التحريفات على اlفصاحات ذات الصلة والقوائم
ا;الية ككل .وتقدم الفقرة أ ١٧من هذا ا;عيار أمثلة على اáاõت التي قد تكون فيها التحريفات ف اlفصاحات النوعية جوهرية.

fميع التحريفات
أ.٥

à õكن جمع التحريفات التي بحسب الطبيعة أو الظروف ,التي ت fميعها على النحو ا;بي ف الفقرتي أ ٣وأ ,٤مع بعضها مثلما
àكن أن يتم ف حالة òريفات ا;بالغ .ومع ذلك ,فإن ا;راجع ُمطالب Üوجب الفقرة  ١١من هذا ا;عيار بتقوي تلك التحريفات منفردة
وف مجملها )أي بشكل جماعي مع òريفات أخرى( لتحديد ما إذا كانت جوهرية.

أ.٦

;ساعدة ا;راجع ف تقوي تأثير التحريفات اûمعة أثناء ا;راجعة وفى إبQغ اlدارة وا;كلفي باáوكمة بالتحريفات ,فإنه قد يكون من
ا;فيد التمييز بي التحريفات الواقعية ,والتحريفات اõجتهادية ,والتحريفات اُ;عّممة.
•

التحريفات الواقعية هي التحريفات التي  õيوجد أي شك بشأنها.

•

التحريفات اõجتهادية هي الفروق الناfة عن اجتهادات اlدارة Üا ف ذلك تلك ا;تعلقة باlثبات والقياس والعرض واlفصاح
ف القوائم ا;الية )ويشمل ذلك اختيار أو تطبيق السياسات ا†اسبية( التي يرى ا;راجع أنها غير معقولة أو غير مناسبة.

•

التحريفات اُ;عﱠممة هي أفضل تقدير يقوم به ا;راجع للتحريفات ف مجتمعات العينات ,ويشمل ذلك تعميم التحريفات اُ;كتشفة
سحبت منها العينات .ويقدم معيار ا;راجعة ) (٥٣٠إرشادات بشأن òديد
ف عينات ا;راجعة على كامل مجتمعات العينة التي ُ
ممة وتقوي النتائج٩.
التحريفات اُ;ع ﱠ

مراعاة التحريفات اُ"كتشفة خ@ل التقدم ف ا"راجعة )راجع :الفقرتي (٧ ,٦

٩
١٠

أ.٧

قد  õيكون التحريف حدثًا منعزً .õو¶ا يدل على وجود òريفات أخرى ,على سبيل ا;ثال ,اكتشاف ا;راجع لتحريف نشأ بسبب عطل
ف الرقابة الداخلية ,أو بسبب افتراضات أو طرق تقوي غير مناسبة ت تطبيقها على نطاق واسع من قبل ا;نشأة.

أ.٨

ف حالة اقتراب مجموع التحريفات اûمعة أثناء ا;راجعة من ا~همية النسبية ا†ددة وفقًا ;عيار ا;راجعة ) ,(٣٢٠فقد يكون هناك
مستوى أكبر من مستوى ا®طر ا;نخفض الذي àكن قبوله بأن التحريفات ا†تملة غير ا;كتشفة ,عند النظر لها مع مجموع
التحريفات اûمعة أثناء ا;راجعةà ,كن أن تتجاوز ا~همية النسبية .وàكن أن توجد التحريفات غير ا;كتشفة بسبب وجود خطر
العينة وخطر غير مرتبط بالعينة١٠.

أ.٩

قد يطلب ا;راجع من اlدارة أن تتحقق من فئة من ا;عامQت أو رصيد حساب أو إفصاح لكي تفهم اlدارة سبب التحريف الذي اكتشفه
ا;راجع ,وأن تنفذ إجراءات لتحديد مبلغ التحريف الفعلي ف فئة ا;عامQت أو رصيد اáساب أو اlفصاح ,وأن fري تعديQت مناسبة

معيار ا;راجعة )" (٥٣٠العينات ف ا;راجعة" ,الفقرتان  ١٤و١٥
معيار ا;راجعة  ,٥٣٠الفقرة ) ٥ج()-د(
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٣٠٨

تقوي التحريفات اُ;كتشفة خQل ا;راجعة

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٤٥٠

على القوائم ا;الية .وقد ُيقﱠدم مثل هذا الطلب ,على سبيل ا;ثال ,بناًء على تعميم ا;راجع للتحريفات اُ;كتشفة ف عينة ا;راجعة على
سحبت منه العينة.
كامل اûتمع الذي ُ
اXب@غ عن التحريفات وتصحيحها )راجع :الفقرتي (٩ ,٨
أ.١٠

ُيَعد اlبQغ عن التحريفات ف الوقت ا;ناسب إلى ا;ستوى اlداري ا;ناسب أمرًا مهمًا ,حيث إنه ّàكن اlدارة من تقوي ما إذا كانت
فئات ا;عامQت وأرصدة اáسابات واlفصاحات ُمحﱠرفة ,وإعQم ا;راجع ف حال معارضتها ,واتخاذ ما يلزم من تصرفات .وعادًة ما
يكون ا;ستوى اlداري ا;ناسب هو ا;ستوى الذى يتحمل ا;سؤولية وàلك الصQحية لتقوي التحريفات واتخاذ التصرف الضروري.

أ .١١ف بعض الدول ,قد تفرض ا~نظمة أو اللوائح قيودًا على قيام ا;راجع باlبQغ عن òريفات معينة ل¥دارة أو ا~فراد اçخرين داخل
ا;نشأة .وقد òظر ا~نظمة أو اللوائح على وجه ا®صوص القيام بإبQغ ,أو اتخاذ أي تصرف آخر ,قد يخل بالتحقيق الذي fريه
سلطة معنية ف فعل غير قانوني فعلي أو مشتبه فيهÜ ,ا ف ذلك حظر تنبيه ا;نشأة ,على سبيل ا;ثال ,عندما يكون ا;راجع مطالبًا
بالتقرير عن عدم اõلتزام با~نظمة أو اللوائح ,ا†دد حدوثه أو ا;شتبه ف حدوثه ,إلى سلطة معنية Üوجب أنظمة مكافحة غسل
ا~موال .وف هذه الظروف ,قد تكون القضايا التي ينظر فيها ا;راجع معقدة ,وقد يرى ا;راجع أنه من ا;ناسب اáصول على مشورة
قانونية.
أ.١٢

إن تصحيح اlدارة Ñميع التحريفاتÜ ,ا ف ذلك التي أبلغ عنها ا;راجعّà ,كنها من اõحتفاظ بدفاتر وسجQت محاسبية دقيقة ويقلل
من مخاطر التحريف اÑوهري ف القوائم ا;الية ف ا;ستقبل ,الذي يسببه التأثير التراكمي للتحريفات غير اÑوهرية غير ا;صححة
ا;تعلقة بالفترات السابقة.

أ.١٣

يتطلب معيار ا;راجعة ) (٧٠٠من ا;راجع تقوي ما إذا كانت القوائم ا;الية معدة ومعروضة ,من جميع اÑوانب اÑوهرية ,وفقًا
;تطلبات إطار التقرير ا;الي ا;نطبق .ويتضمن هذا التقوي النظر ف اÑوانب النوعية للممارسات ا†اسبية ا®اصة با;نشأةÜ ,ا ف
ذلك ا;ؤشرات على التحيز ا†تمل ف اجتهادات اlدارة ١١,التي قد تتأثر بفهم ا;راجع ~سباب عدم قيام اlدارة بإجراء التصحيحات.

ححة )راجع :الفقرتي (١١ ,١٠
تقوي تأثير التحريفات غير اُ"ص َ

١١
١٢

أ.١٤

يستند òديد ا;راجع ل∂همية النسبية وفقًا ;عيار ا;راجعة ) (٣٢٠ف الغالب إلى تقديرات النتائج ا;الية للمنشأة ,نظرًا ~ن النتائج
ححة ,قد يكون من الضروري
ا;الية الفعلية قد  õتكون معروفة ف ذلك الوقت .ولذلك ,وقبل تقوي ا;راجع لتأثير التحريفات غير اُ;ص َ
إعادة النظر ف ا~همية النسبية ا†ددة وفقًا ;عيار ا;راجعة ) (٣٢٠وذلك باõستناد إلى النتائج ا;الية الفعلية.

أ.١٥

يوضح معيار ا;راجعة  ٣٢٠أنه يتم إعادة النظر ف ا~همية النسبية للقوائم ا;الية ككل خQل التقدم ف ا;راجعة )ومستوى أو مستويات
ا~همية النسبية لفئات معامQت أو أرصدة حسابات أو إفصاحات معينة ,ف حالة اõنطباق( إذا أصبح ا;راجع أثناء ا;راجعة على دراية
Üعلومات كانت ستجعله ُيحدد مبلغًا )أو مبالغ( يختلف عما ت òديده ابتداًء ١٢.ولذا ,فإن أية إعادة نظر مهمة من ا;رجح أن تتم قبل
ححة .ومع ذلك ,فإذا قام ا;راجع بإعادة تقييم ل∂همية النسبية ا†ددة وفقًا ;عيار ا;راجعة
تقوي ا;راجع لتأثير التحريفات غير اُ;ص ﱠ
)) (٣٢٠انظر الفقرة  ١٠من هذا ا;عيار( وأدى ذلك إلى òديد مبلغ )أو مبالغ( أقل ,فينبغي عندئٍذ إعادة النظر ف ا~همية النسبية
ل∂داء ومدى مناسبة طبيعة وتوقيت ومدى إجراءات ا;راجعة اlضافية بغية اáصول على ما يكفي من أدلة ا;راجعة ا;ناسبة التي
تشكل أساسًا لرأي ا;راجعة.

أ.١٦

يتم النظر ف كل òريف منفرد ;بلغ ما لتقوي تأثير هذا التحريف على فئات ا;عامQت أو أرصدة اáسابات أو اlفصاحات ذات
الصلةÜ ,ا ف ذلك ما إذا كان مستوى ا~همية النسبية قد ت fاوزه لتلك الفئة ا;عينة من ا;عامQت أو لذلك الرصيد أو اlفصاح
ا;عي ,إن وجد.

أ.١٧

باlضافة لذلك ,يتم النظر ف كل òريف منفرد ف إفصاح نوعي ,لتقوي تأثيره على اlفصاحات ذات الصلة ,وكذلك تأثيره العام على
القوائم ا;الية ككل .وُيعد òديد ما إذا كان òريف ما ف إفصاح نوعي جوهريًا ,ف سياق إطار التقرير ا;الي ا;نطبق والظروف
ا®اصة با;نشأة ,مسألة تنطوي على ¶ارسة اáكم ا;هني .ومن بي ا~مثلة التي قد تكون فيها هذه التحريفات جوهرية ما يلي:

معيار ا;راجعة ) ,(٧٠٠الفقرة ١٢
معيار ا;راجعة ) ,(٣٢٠الفقرة ١٢

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٤٥٠

•

ا~وصاف غير الدقيقة أو غير ا;كتملة للمعلومات ا;تعلقة با~هداف والسياسات واçليات ا®اصة بإدارة رأس ا;ال للمنشآت
التي لها أنشطة تأمي وأنشطة مصرفية.

•

إغفال ذكر معلومات عن أحداث أو ظروف قد تؤدي إلى خسارة هبوط ف القيمة )على سبيل ا;ثال ,انخفاض كبير على ا;دى
الطويل ف الطلب على معدن أو سلعة( ف منشأة لها عمليات تعدين.

•

الوصف غير الصحيح لسياسة محاسبية تتعلق ببند مهم ف قائمة ا;ركز ا;الي أو قائمة الدخل الشامل أو قائمة التغيرات ف
حقوق ا;لكية أو قائمة التدفقات النقدية.

•

الوصف غير الكاف áساسية سعر الصرف ف منشأة تقوم بأنشطة fارية دولية.

أ .١٨عند òديد ما إذا كانت التحريفات غير ا;صححة تعد بطبيعتها جوهرية ,على النحو ا;طلوب ف الفقرة  ١١من هذا ا;عيار ,ينظر
ا;راجع ف التحريفات غير ا;صححة ف ا;بالغ واlفصاحات .وقد يتم اعتبار تلك التحريفات جوهرية سواًء Üفردها ,أو عند اقترانها
بتحريفات أخرى .فعلى سبيل ا;ثال ,واعتمادًا على التحريفات التي ت اكتشافها ف اlفصاحات ,قد ينظر ا;راجع فيما يلي:
)أ(

ما إذا كانت ا~خطاء ا;كتشفة مستمرة أم منتشرة; أو

)ب(

ما إذا كان عدد من التحريفات التي ت اكتشافها ذا صلة بنفس ا~مر ,وàكن أن تؤثر على فهم ا;ستخدمي لذلك ا~مر عند
النظر فيها مجتمعة.

وُيعد النظر ف التحريفات اûمعة مفيدًا أيضًا عند تقوي القوائم ا;الية وفقًا للفقرة )١٣د( من معيار ا;راجعة ) ,(٧٠٠الذي يتطلب من
ا;راجع النظر فيما إذا كان العرض العام للقوائم ا;الية قد ت تقويضه عن طريق إدراج معلومات غير مQئمة أو معلومات òجب الفهم
السليم ل∂مور ا;فصح عنها.

١٣

أ.١٩

إذا ت اáكم على òريف بأنه òريف جوهري Üفرده ,فمن غير ا;رجح إمكانية التعويض عنه بتحريفات أخرى .فعلى سبيل ا;ثال ,إذا
∫ت ا;بالغة ف اlيرادات بشكل جوهري ,فإن القوائم ا;الية ككل ُتعد محرفة بشكل جوهري ,حتى مع تعويض تأثير ذلك التحريف على
ا~رباح  -وبشكل كامل  -عن طريق ا;بالغة بنفس القدر ف ا;صروفات .وقد يكون من ا;ناسب التعويض عن التحريفات ضمن رصيد
نفس اáساب أو نفس فئة ا;عامQت; ولكن ُينظر ف مخاطر وجود òريفات أخرى غير مكتشفة قبل استنتاج أن التعويض عن
التحريفات حتى وإن كانت غير جوهرية هو أمر مناسب١٣.

أ.٢٠

يشمل òديد ما إذا كان التحريف ف التصنيف جوهريًا تقوي اõعتبارات النوعية ,مثل تأثير التحريف ف التصنيف على التعهدات
ا;تعلقة بالديون أو التعهدات التعاقدية ا~خرى ,أو التأثير على البنود الفردية أو اlجماليات الفرعية ,أو التأثير على النسب الرئيسة.
وقد تتوفر ظروف يستنتج فيها ا;راجع أن التحريف ف التصنيف  õيعد جوهريًا على مستوى القوائم ا;الية ككل ,بالرغم من أنه قد
يتجاوز مستوى أو مستويات ا~همية النسبية ف تقوي التحريفات ا~خرى .فعلى سبيل ا;ثال ,قد ُ õيَعد التصنيف ا®اطئ بي البنود
ف قائمة ا;ركز ا;الي جوهريًا ف سياق القوائم ا;الية ككل عندما يكون مبلغ التصنيف ا®اطئ صغيرًا بالنسبة áجم البنود ذات
الصلة ف قائمة ا;ركز ا;الي و õيؤثر التصنيف ا®اطئ على قائمة الدخل أو النسب الرئيسية.

أ.٢١

قد تؤدي الظروف ا;تعلقة ببعض التحريفات إلى قيام ا;راجع بتقوàها على أنها جوهريةÜ ,فردها أو عند النظر فيها مع التحريفات
ا~خرى اûمعة أثناء ا;راجعة ,حتى وإن كانت Üستوى أقل من مستوى ا~همية النسبية للقوائم ا;الية ككل .ومن بي الظروف التي قد
ُتؤثر على التقوي ا;دى الذي يكون للتحريف فيه:
•

تأثير على اõلتزام با;تطلبات التنظيمية; أو

•

تأثير على اõلتزام بالتعهدات ا;تعلقة بالديون أو ا;تطلبات التعاقدية ا~خرى; أو

قد يتطلب òديد عدد من التحريفات غير اÑوهرية ضمن رصيد نفس اáساب أو نفس فئة ا;عامQت من ا;راجع إعادة تقييم خطر التحريف اÑوهري لرصيد ذلك
اáساب أو لتلك الفئة من ا;عامQت.

ترجمة الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي
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•

عQقة باõختيار أو التطبيق غير الصحيح لسياسة محاسبية لها تأثير غير جوهري على القوائم ا;الية للفترة اáالية ,لكن من
ا;رجح أن يكون لها تأثير جوهري على القوائم ا;الية للفترات ا;ستقبلية; أو

•

صلة بإخفاء تغيير ف ا~رباح أو اfõاهات ا~خرى ,خصوصًا ف سياق الظروف اõقتصادية والصناعية العامة; أو

•

تأثير على النسب ا;ستخدمة ف تقوي ا;ركز ا;الي للمنشأة أو نتائج العمليات أو التدفقات النقدية; أو

•

تأثير على معلومات القطاع ا;عروضة ف القوائم ا;الية )على سبيل ا;ثال ,أهمية ا~مر لقطاع أو جزء آخر من أعمال ا;نشأة ت
òديده على أنه يؤدي دورًا مهمًا ف عمليات ا;نشأة أو ربحيتها(; أو

•

تأثير ف زيادة أجر اlدارة ,على سبيل ا;ثال ,عن طريق ضمان الوفاء Üتطلبات منح ا;كافآت أو اáوافز ا~خرى; أو

•

أهمية فيما يتعلق بفهم ا;راجع لQتصاõت ا;عروفة سابقًا مع ا;ستخدمي ,على سبيل ا;ثال ,فيما يتعلق با~رباح ا;تنبأ بها; أو

•

عQقة ببنود تشمل أطرافًا معينة )على سبيل ا;ثال ,ما إذا كانت ا~طراف ا®ارجية ف ا;عاملة ذات عQقة بأعضاء ف إدارة
ا;نشأة(; أو

•

صلة بإغفال ذكر معلومات  õيتطلبها إطار التقرير ا;الي ا;نطبق بشكل خاص ,لكنها بحسب حكم ا;راجع مهمة لفهم
ا;ستخدمي للمركز ا;الي أو ا~داء ا;الي أو التدفقات النقدية للمنشأة; أو

•

تأثير على ا;علومات ا~خرى التي سيتم تضمينها ف التقرير السنوي للمنشأة )على سبيل ا;ثال ,ا;علومات التي سيتم تضمينها
òت عنوان "نقاش وòليل اlدارة" أو "استعراض ا~داء التشغيلي وا;الي"( والتي يتوقع بشكل معقول أن تؤثر على القرارات
اõقتصادية ;ستخدمي القوائم ا;الية .ويتناول معيار ا;راجعة ) ١٤(٧٢٠مسؤوليات ا;راجع ذات العQقة با;علومات ا~خرى.

وهذه الظروف ليست سوى أمثلة; ومن غير ا;رجح أن توجد جميعها ف جميع عمليات ا;راجعة ,وليس بالضرورة أن تكون هذه القائمة
كاملة .و õيؤدي وجود أي ظروف كهذه ا;ذكورة أعQه ,بالضرورة ,إلى استنتاج أن التحريف جوهري.
أ.٢٢

يوضح معيار ا;راجعة ) ١٥(٢٤٠الطريقة التي يجب أن يتم النظر بها ف اçثار ا;ترتبة على التحريف الذي ينتج ,أو قد ينتج ,عن غش
فيما يتعلق بجوانب ا;راجعة ا~خرى ,حتى وإن كان حجم التحريف غير جوهري فيما يتعلق بالقوائم ا;الية .واعتمادًا على الظروف,
àكن أن تكون التحريفات ف اlفصاحات مؤشرًا أيضًا على حدوث غش ,وقد تنشأ هذه التحريفات ,على سبيل ا;ثال ,من:
•

إفصاحات مضللة نتجت عن òيز ف اجتهادات اlدارة; أو

•

إفصاحات كثيرة مكررة أو غير مفيدةُ ,يقصد منها حجب الفهم السليم ~مور واردة ف القوائم ا;الية.

وعند النظر ف اçثار ا;ترتبة على التحريفات ف فئات ا;عامQت وأرصدة اáسابات واlفصاحاتà ,ارس ا;راجع نزعة الشك ا;هني
وفقًا ;عيار ا;راجعة )١٦.(٢٠٠
أ .٢٣قد يكون للتأثير التراكمي للتحريفات غير اÑوهرية التي لم يتم تصحيحها وا;تعلقة بفترات سابقة تأثير جوهري على القوائم ا;الية
حة على القوائم ا;الية للفترة اáالية.
ح َ
ص َ
للفترة اáالية .وتوجد مناهج مختلفة ومقبولة لتقوي ا;راجع لتأثير هذه التحريفات غير اُ; َ
ويوفر استخدام نفس منهج التقوي اõتساق من فترة ~خرى.

اعتبارات خاصة Üنشآت القطاع العام
أ.٢٤

١٤
١٥
١٦

ف حالة مراجعة منشأة قطاع عام ,فإن تقوي ما إذا كان التحريف يعد جوهريًا قد يتأثر أيضًا Üسؤوليات ا;راجع التي يحددها نظام
أو õئحة أو أي أوامر ملزمة أخرى بشأن التقرير عن أمور خاصةÜ ,ا ف ذلك على سبيل ا;ثال ,التقرير عن الغش.

معيار ا;راجعة )" (٧٢٠مسؤوليات ا;راجع ذات العQقة با;علومات ا~خرى"
معيار ا;راجعة ) ,(٢٤٠الفقرة ٣٦
معيار ا;راجعة )" (٢٠٠ا~هداف العامة للمراجع ا;ستقل والقيام با;راجعة وفقًا للمعايير الدولية للمراجعة ا;عتمدة ف ا;ملكة العربية السعودية" ,الفقرة ١٥

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٤٥٠

أ.٢٥

عQوًة على ذلك ,فإن قضايا مثل ا;صلحة العامة وا;ساءلة والنزاهة وضمان فاعلية اlشراف القانوني ,قد تؤثر بشكل خاص على تقييم
ما إذا كان بند ما يعد جوهريًا بطبيعته .وينطبق هذا بوجه خاص على البنود التي تتعلق باõلتزام بنظام أو õئحة أو أوامر ملزمة أخرى.

إبQغ ا;كلفي باáوكمة )راجع :الفقرة (١٢
أ.٢٦

ححة ~شخاص يتحملون مسؤوليات إدارية وكان لهؤõء ا~شخاص أيضًا مسؤوليات تتعلق
ف حالة اlبQغ عن التحريفات غير اُ;ص َ
باáوكمة ,فليس هناك داع ل¥بQغ عن التحريفات مرة أخرى لنفس ا~شخاص ;ا لهم من دور ف اáوكمة .ولكن õبد أن يكون ا;راجع
مقتنعًا بأن إبQغ ا~شخاص الذين يتحملون مسؤوليات إدارية يكفي lبQغ جميع من كان ا;راجع سيقوم بإبQغهم ف ظروف أخرى
لصفتهم ف اáوكمة١٧.

أ.٢٧

ححة غير اÑوهرية Üفردهاà ,كن أن يقوم ا;راجع باlبQغ عن عدد هذه
عندما يكون هناك عدد كبير من التحريفات غير اُ;ص َ
التحريفات وأثرها ا;الي العام ,بدً õمن اlبQغ بتفاصيل كل òريف غير مصحح بشكل فردي.

أ.٢٨

يتطلب معيار ا;راجعة ) (٢٦٠أن يقوم ا;راجع بإبQغ ا;كلفي باáوكمة باlفادات ا;كتوبة التي يطلبها )انظر الفقرة  ١٤من هذا
ا;عيار( ١٨.وàكن أن يناقش ا;راجع مع ا;كلفي باáوكمة أسباب الفشل ف تصحيح التحريفات واçثار ا;ترتبة عليه ,مع مراعاة اáكم
على حجم وطبيعة التحريف ف ظل الظروف ا†يطة ,واçثار ا†تملة ا;ترتبة عليه فيما يتعلق بالقوائم ا;الية ف ا;ستقبل.

اXفادات ا"كتوبة )راجع :الفقرة (١٤
أ.٢٩

نظرًا ~ن إعداد القوائم ا;الية يتطلب من اlدارة وا;كلفي باáوكمة ,حسب مقتضى اáال ,تعديل القوائم ا;الية لتصحيح التحريفات
ححة .وف بعض الظروف ,قد  õيكون
اÑوهرية ,فيجب على ا;راجع أن يطلب منهم تزويده بإفادة مكتوبة حول التحريفات غير اُ;ص َ
ححة هي òريفات .ولهذا ,فقد يرغبون
لدى اlدارة وا;كلفي باáوكمة ,حسب مقتضى اáال ,اعتقاد بأن بعض التحريفات غير اُ;ص ﱠ
بإضافة كلمات إلى إفادتهم ا;كتوبة مثل" :نحن  õنوافق أن بنود  ....و  ....تشكل òريفًا بسبب ]بيان ا~سباب[" .ومع ذلك ,فإن
ححة.
اáصول على هذه اlفادة  õيعفي ا;راجع من اáاجة إلى تكوين استنتاج حول تأثير التحريفات غير اُ;ص َّ

التوثيق )راجع :الفقرة (١٥
أ.٣٠

١٧
١٨

ححة قد يأخذ ف اáسبان:
إن توثيق ا;راجع للتحريفات غير اُ;ص َّ
)أ(

ححة;
مراعاة التأثير الكلي للتحريفات غير اُ;ص َّ

)ب(

تقوي ما إذا كان مستوى أو مستويات ا~همية النسبية لفئات معامQت أو أرصدة حسابات أو إفصاحات معينة ,إن وجدت ,قد
ت fاوزها;

)ج(

ححة على النسب أو اfõاهات الرئيسية ,واõلتزام با;تطلبات النظامية والتنظيمية
تقوي تأثير التحريفات غير اُ;ص َّ
والتعاقدية )مثل التعهدات ا;تعلقة بالديون(.

معيار ا;راجعة ) ,(٢٦٠الفقرة ١٣
معيار ا;راجعة ) ,(٢٦٠الفقرة ) ١٦ج()(٢
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تقوي التحريفات اُ;كتشفة خQل ا;راجعة

ا"عيار الدولي للمراجعة ) :(٥٠٠أدلة ا"راجعة
اعتمدت الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي معيار ا;راجعة ) ,(٥٠٠كما صدر من مجلس ا;عايير الدولية للمراجعة والتأكيد.

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٥٠٠

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٥٠٠
أدلة ا"راجعة
)يسري هذا ا;عيار على أعمال مراجعة القوائم ا;الية ا;رتبط عليها اعتبارًا من  ٢٠١٧/١/١أو بعد ذلك التاريخ(
الفهرس

الف قر ة
مقدمة
نطاق هذا ا;عيار ..............................................................................................................

٢-١

تاريخ السريان ..................................................................................................................

٣
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٣١٤

أدلة ا;راجعة

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٥٠٠

مقدمة
نطاق هذا ا"عيار
.١

يوضح هذا ا;عيار الدولي للمراجعة ما ُيعد أدلة مراجعة عند مراجعة القوائم ا;الية ,ويتناول مسؤولية ا;راجع عن تصميم وتنفيذ
إجراءات ا;راجعة للحصول على ما يكفي من أدلة ا;راجعة ا;ناسبة حتى يكون قادرًا على استخ~ص استنتاجات معقولة تشكل أساسًا
لرأيه.

.٢

ينطبق هذا ا;عيار على جميع أدلة ا;راجعة التي يتم اÇصول عليها خ~ل سير ا;راجعة .وتتناول معايير ا;راجعة اuخرى جوانب
محددة من ا;راجعة )على سبيل ا;ثال ,معيار ا;راجعة ) ,(١(٣١٥وأدلة ا;راجعة التي يتم اÇصول عليها فيما يتعلق Öوضوع معي )على
سبيل ا;ثال ,معيار ا;راجعة ) ,(٢(٥٧٠وإجراءات محددة للحصول على أدلة ا;راجعة )على سبيل ا;ثال ,معيار ا;راجعة ) ,(٣(٥٢٠وتقوي
ما إذا كان قد ت اÇصول على ما يكفي من أدلة ا;راجعة ا;ناسبة )معيار ا;راجعة ) ٤(٢٠٠ومعيار ا;راجعة ).(٥(٣٣٠

تاريخ السريان
.٣

يسري هذا ا;عيار على أعمال مراجعة القوائم ا;الية ا;رتبط عليها اعتبارًا من  ٢٠١٧/١/١أو بعد ذلك التاريخ.

الهدف
.٤

âكنه من اÇصول على ما يكفي من أدلة ا;راجعة ا;ناسبة حتى يكون قادرًا
هدف ا;راجع هو تصميم وتنفيذ إجراءات مراجعة بطريقة َ
على استخ~ص استنتاجات معقولة تشكل أساسًا لرأيه.

التعريفات
.٥

١
٢
٣
٤
٥

uغراض معيار ا;راجعة ,تكون للمصطلحات اçتية ا;عاني ا;بّينة قرين كل منها فيما يلي:
)أ(

السج~ت اèاسبية :سج~ت القيود اèاسبية اuولية والسج~ت الداعمة مثل الشيكات وسج~ت êويل اuموال إلكترونيًا
والفواتير والعقود ودفتر اgستاذ العام ودفتر اuستاذ ا;ساعد والقيود ف دفاتر اليومية والتعدي~ت اuخرى على القوائم ا;الية
التي لم تعكسها قيود اليومية والسج~ت مثل أوراق العمل وجداول البيانات الداعمة لتخصيص التكلفة والعمليات اÇسابية
وا;طابقات واíفصاحات.

)ب(

سبة )أدلة ا;راجعة( :مقياس ïودة أدلة ا;راجعة; أي مدى م~ءمتها وإمكانية اgعتماد عليها ف توفير الدعم ل~ستنتاجات
منا َ
التي يستند إليها رأي ا;راجع.

)ج(

أدلة ا;راجعة :معلومات يستخدمها ا;راجع ف التوصل إلى اgستنتاجات التي يبني رأيه على أساسها .وتتضمن أدلة ا;راجعة
~ من ا;علومات الواردة ف السج~ت اèاسبية التي تستند إليها القوائم ا;الية وا;علومات ا;تحصل عليها من مصادر أخرى.
ك ً

)د(

اôبير الذي تستعي به اíدارة :فرد أو كيان öتلك خبرة ف مجال آخر غير اèاسبة أو ا;راجعة ,وتستخدم ا;نشأة عمله ف
ذلك اúال ;ساعدتها ف إعداد القوائم ا;الية.

)ه(

الكفاية )uدلة ا;راجعة( :مقياس لكمية أدلة ا;راجعة .وتتأثر كمية أدلة ا;راجعة ا;طلوبة بتقييم ا;راجع üاطر التحريف
اïوهري ,وأيضًا بجودة مثل هذه اuدلة.

معيار ا'راجعة )." (٣١٥ديد مخاطر التحريف ا7وهري وتقييمها من خBل فهم ا'نشأة وبيئتها"
معيار ا'راجعة )" (٥٧٠اNستمرارية"
معيار ا'راجعة )" (٥٢٠اQجراءات التحليلية"
معيار ا'راجعة )" (٢٠٠اUهداف العامة للمراجع ا'ستقل والقيام با'راجعة وفقًا للمعايير الدولية للمراجعة"
معيار ا'راجعة )" (٣٣٠استجابات ا'راجع للمخاطر ا'قيمة"
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٣١٥

أدلة ا;راجعة

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٥٠٠

ا"تطلبات
أدلة ا"راجعة الكافية وا"ناسبة
.٦

يجب على ا;راجع أن يصمم وينفذ إجراءات مراجعة مناسبة ف ظل الظروف القائمة بغرض اÇصول على ما يكفي من أدلة ا;راجعة
ا;ناسبة) .راجع :الفقرات أ–١أ(٢٥

ا"علومات التي يتم استخدامها كأدلة مراجعة
.٧

عند تصميم وتنفيذ إجراءات ا;راجعة ,يجب على ا;راجع أن يأخذ ف حسبانه مدى م~ءمة ا;علومات التي سيتم استخدامها كأدلة
مراجعة وإمكانية اgعتماد على هذه ا;علومات) .راجع :الفقرات أ–٢٦أ(٣٤

.٨

إذا كانت ا;علومات التي سيتم استخدامها كأدلة مراجعة قد اسُتعي ف إعدادها بعمل خبير من خبراء اíدارة ,فيجب على ا;راجع ,إلى
ا;دى الذي يراه ضروريًا ,ومع اuخذ ف اÇسبان أهمية عمل ذلك اôبير uغراض ا;راجع) :راجع :الفقرات أ–٣٥أ(٣٧

.٩

)أ(

أن ُيَقّوم كفاءة وقدرات وموضوعية ذلك اôبير; )راجع :الفقرات أ–٣٨أ(٤٤

)ب(

أن يتوصل إلى فهم لعمل ذلك اôبير; )راجع :الفقرات أ–٤٥أ(٤٨

)ج(

أن ُيَقّوم مدى مناسبة عمل هذا اôبير كدليل مراجعة ل¶قرار ذي الصلة) .راجع :الفقرة أ(٤٩

ف لتحقيق
عند استخدام معلومات من إعداد ا;نشأة ,يجب على ا;راجع تقوي ما إذا كانت هذه ا;علومات öكن اgعتماد عليها بشكل كا ٍ
أغراض ا;راجعÖ ,ا ف ذلك ,وبحسب اÇاجة ف ظل الظروف القائمة:
)أ(

اÇصول على أدلة مراجعة بشأن دقة واكتمال ا;علومات; )راجع :الفقرتي أ ,٥٠أ(٥١

)ب(

ف uغراض ا;راجع) .راجع :الفقرة أ(٥٢
تقوي ما إذا كانت ا;علومات ُتعد دقيقة ومفصلة بشكل كا ٍ

اختيار بنود Tختبارها للحصول على أدلة مراجعة
.١٠

عند تصميم اختبارات أدوات الرقابة واختبارات التفاصيل ,يجب على ا;راجع êديد وسائل اختيار بنود اgختبار ,التي تكون فّعالة ف
êقيق الغرض من إجراء ا;راجعة) .راجع :الفقرات أ–٥٣أ(٥٧

عدم اتساق أدلة ا"راجعة أو الشكوك ف إمكانية اTعتماد عليها
.١١

إذا:
)أ(

كانت أدلة ا;راجعة التي ت اÇصول عليها من أحد ا;صادر غير متسقة مع تلك التي ت اÇصول عليها من مصدر آخر; أو

)ب(

كانت لدى ا;راجع شكوك بشأن إمكانية اgعتماد على ا;علومات التي سيتم استخدامها كأدلة مراجعة,

فيجب على ا;راجع أن يحدد ما هي التعدي~ت أو اíضافات التي من الضروري إدخالها على إجراءات ا;راجعة ;عاïة هذا اuمر,
ويجب عليه أن ينظر ف تأثير هذا اuمر ,إن وجد ,على جوانب ا;راجعة اuخرى) .راجع :الفقرة أ(٥٨
***
ا"واد التطبيقية وا"واد التفسيرية اAخرى
أدلة ا"راجعة الكافية وا"ناسبة )راجع :الفقرة (٦
أ.١

ُتعد أدلة ا;راجعة ضرورية لدعم رأي ا;راجع وتقريره .وهذه اuدلة تراكمية بطبيعتها ,ويتم اÇصول عليها بشكل أساسي من إجراءات
ا;راجعة ا;نفذة خ~ل سير ا;راجعة .وöكن أن تشمل أيضًا ا;علومات التي يتم اÇصول عليها من مصادر أخرى مثل عمليات ا;راجعة
السابقة )بشرط أن يكون ا;راجع قد حدد ما إذا كانت قد حدثت تغيرات منذ ا;راجعة السابقة ,قد تؤثر على مدى م~ءمتها للمراجعة
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٣١٦

أدلة ا;راجعة

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٥٠٠

اÇالية ,(٦أو إجراءات رقابة اïودة ف ا;كتب اôاصة بقبول العم~ء واستمرار الع~قة معهم .وباíضافة إلى ا;صادر اuخرى من
داخل ا;نشأة وخارجها ,فإن السج~ت اèاسبية للمنشأة ُتعد مصدرًا مهمًا من مصادر أدلة ا;راجعة .كما إن ا;علومات التي قد يتم
استخدامها كأدلة مراجعة قد تكون ُمعدة باستخدام عمل خبير استعانت به اíدارة .وتشمل أدلة ا;راجعة ا;علومات التي تدعم وتؤيد
إقرارات اíدارة ,وكذلك أي معلومات تتعارض مع هذه اíقرارات .وباíضافة إلى ذلك ,وف بعض اÇاgت ,يستخدم ا;راجع أيضًا غياب
~ من أدلة ا;راجعة.
ا;علومات )على سبيل ا;ثال ,رفض اíدارة تقدي إفادة مطلوبة( ومن ثم يعد ذلك أيضًا دلي ً
أ.٢

ينصرف معظم عمل ا;راجع ف تكوين رأيه إلى جمع أدلة ا;راجعة وتقوöها .وöكن أن تشمل إجراءات ا;راجعة الرامية للحصول على
أدلة مراجعة التقصي وا;~حظة وا;صادقة وإعادة اgحتساب وإعادة اuداء واíجراءات التحليلية ,التي يتم اïمع بينها غالبًا بشكل أو
~ على وجود êريف ,فإنه g
بآخر ,باíضافة إلى اgستفسار .وبالرغم من أن اgستفسار قد يوفر أدلة مراجعة مهمة ,بل قد يقدم دلي ً
يوفر عادًة Öفرده أدلة مراجعة كاٍفية على عدم وجود êريف جوهري على مستوى اíقرارات ,و gيوفر أدلة على الفاعلية التشغيلية
uدوات الرقابة.

أ.٣

كما هو موضح ف معيار ا;راجعة ) ,٧(٢٠٠فإن التأكيد ا;عقول يتم الوصول إليه عندما يحصل ا;راجع على ما يكفي من أدلة ا;راجعة
ا;ناسبة لتخفيض خطر ا;راجعة )وهو خطر إبداء ا;راجع لرأي غير مناسب عندما تكون القوائم ا;الية ُمحّرفة بشكل جوهري( إلى
مستوى منخفض بشكل مقبول.

أ.٤

إن كفاية أدلة ا;راجعة ومناسبتها عام~ن مرتبطان ببعضهما .وتعد الكفاية مقياسًا لكمية أدلة ا;راجعة .وتتأثر كمية أدلة ا;راجعة
ا;طلوبة بتقييم ا;راجع üاطر التحريف اïوهري )فكلما ارتفعت اüاطر ا;قّيمة ,زادت أدلة ا;راجعة التي قد يلزم اÇصول عليها(,
وأيضًا بجودة أدلة ا;راجعة )فكلما زادت اïودة ,قلت اuدلة ا;طلوبة( .غير أن اÇصول على ا;زيد من أدلة ا;راجعة قد  gيعّوض عن
ضعف جودتها.

أ.٥

تعد ا;ناسبة مقياسًا ïودة أدلة ا;راجعة ,أي مدى م~ءمتها وإمكانية اgعتماد عليها ف توفير الدعم ل~ستنتاجات التي يستند إليها
رأي ا;راجع .وتتأثر إمكانية اgعتماد على اuدلة Öصدرها وطبيعتها ,وتتوقف على الظروف الفردية اèيطة باÇصول عليها.

أ.٦

يتطلب معيار ا;راجعة  ٣٣٠أن يقرر ا;راجع ما إذا كان قد ت اÇصول على ما يكفي من أدلة ا;راجعة ا;ناسبة ٨.وإن êديد ما إذا كان
قد ت اÇصول على ما يكفي من أدلة ا;راجعة ا;ناسبة لتخفيض مخاطر ا;راجعة إلى مستوى منخفض بشكل مقبول ,ومن ثم âكي
ا;راجع من استخ~ص استنتاجات معقولة تشكل أساسًا لرأيه ,يعد أمرًا خاضعًا للحكم ا;هني .ويحتوي معيار ا;راجعة ) (٢٠٠على
مناقشة uمور مثل طبيعة إجراءات ا;راجعة وتوقيت التقرير ا;الي وا;وازنة بي ا;نفعة والتكلفة ,وهي عوامل ذات صلة عندما öارس
ا;راجع اÇكم ا;هني فيما يتعلق Öا إذا كان قد ت اÇصول على ما يكفي من أدلة ا;راجعة ا;ناسبة.

مصادر أدلة ا;راجعة

٦
٧
٨

أ.٧

ض أدلة ا;راجعة من خ~ل تنفيذ إجراءات مراجعة gختبار السج~ت اèاسبية ,على سبيل ا;ثال من خ~ل
يتم اÇصول على بع ٍ
التحليل والفحص ,وإعادة تنفيذ اíجراءات ا;تبعة ف آلية التقرير ا;الي ,وا;طابقة بي اuنواع والتطبيقات ا;تعلقة بنفس ا;علومات.
وقد يحدد ا;راجع من خ~ل تنفيذ إجراءات ا;راجعة أن السج~ت اèاسبية متسقة داخليًا ومتفقة مع القوائم ا;الية.

أ.٨

يتم اÇصول عادًة على ا;زيد من التأكيد من أدلة ا;راجعة ا;تسقة التي ت اÇصول عليها من مصادر مختلفة أو ذات طبيعة مختلفة,
أكثر Øا يتم اÇصول عليه من أدلة ا;راجعة التي يتم النظر ف كل منها على حدة .على سبيل ا;ثال ,قد تؤدي ا;علومات ا;ؤّيدة التي ت
اÇصول عليها من مصدر مستقل عن ا;نشأة إلى زيادة التأكيد الذي يحصل عليه ا;راجع من أدلة ا;راجعة اُ;تولدة داخليًا ,كاuدلة
ا;وجودة ضمن السج~ت اèاسبية أو محاضر اgجتماعات أو إفادات اíدارة.

أ.٩

قد تضم ا;علومات التي يتم اÇصول عليها من مصادر مستقلة عن ا;نشأة والتي قد يستخدمها ا;راجع كأدلة مراجعة ا;صادقات من
أطراف ثالثة وتقارير اèللي والبيانات ا;قارنة عن ا;نافسي )البيانات ا;رجعية(.

معيار ا'راجعة ) ,(٣١٥الفقرة ٩
معيار ا'راجعة ) ,(٢٠٠الفقرة ٥
معيار ا'راجعة ) ,(٣٣٠الفقرة ٢٦
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٣١٧

أدلة ا;راجعة

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٥٠٠

إجراءات ا;راجعة للحصول على أدلة ا;راجعة
أ .١٠وفقًا ;تطلبات معيار ا;راجعة  ٣١٥ومعيار ا;راجعة  ٣٣٠والتوضيحات اuخرى الواردة فيهما ,فإن اÇصول على أدلة مراجعة للتوصل
إلى استنتاجات معقولة تشكل أساسًا لرأي ا;راجع ,يتم عن طريق تنفيذ ما يلي:
)أ(

إجراءات تقييم اüاطر;

)ب(

إجراءات ا;راجعة اíضافية ,التي تشمل:
)(١

اختبارات أدوات الرقابة ,عندما تكون مطلوبة Öوجب معايير ا;راجعة أو عندما يختار ا;راجع القيام بها;

)(٢

اíجراءات اuساسÖ ,ا ف ذلك اختبارات التفاصيل واíجراءات التحليلية اuساس.

أ.١١

قد يتم استخدام إجراءات ا;راجعة ا;وضحة ف الفقرات أ-١٤أ ٢٥أدناه كإجراءات لتقييم اüاطر ,أو اختبارات uدوات الرقابة ,أو
إجراءات أساس ,بناًء على السياق الذي ُتطبق فيه من قبل ا;راجع .وكما هو موضح ف معيار ا;راجعة ) ,(٣٣٠فإن أدلة ا;راجعة التي
ت اÇصول عليها من عمليات مراجعة سابقة قد توفر ف ظروف معينة أدلة مراجعة مناسبة إذا نفذ ا;راجع إجراءات مراجعة للتأكد
من استمرار م~ءمة هذه اuدلة٩.

أ.١٢

قد تتأثر طبيعة وتوقيت إجراءات ا;راجعة التي سيتم استخدامها بحقيقة أن بعض البيانات اèاسبية وبعض ا;علومات اuخرى قد
تكون متاحة فقط ف شكل إلكتروني أو قد تكون متاحة فقط ف أوقات أو فترات زمنية معينة .فعلى سبيل ا;ثال ,قد  gتوجد
ا;ستندات اuصلية ,مثل أوامر الشراء والفواتير ,إ gف شكل إلكتروني عندما تستخدم ا;نشأة التجارة اíلكترونية ,أو قد يتم التخلص
من هذه ا;ستندات بعد مسحها ضوئيًا عندما تستخدم ا;نشأة أنظمة ;عاïة الصورة لتسهيل عملية التخزين واgسترجاع.

أ.١٣

توجد معلومات إلكترونية معينة قد  gتكون قابلة ل~سترداد بعد فترة زمنية محددة ,على سبيل ا;ثال ,إذا ت تغيير ا;لفات وإذا لم
توجد ملفات احتياطية .وبناًء عليه ,قد يجد ا;راجع أنه من الضروري نتيجًة لسياسات ا;نشأة ا;تعلقة باgحتفاظ بالبيانات أن يطلب
اgحتفاظ ببعض ا;علومات uغراض الفحص أو أن ينفذ إجراءات ا;راجعة عندما تتوفر ا;علومات.

التقصي
أ.١٤

يشمل التقصي التحقق من السج~ت أو الوثائق ,سواء كانت داخلية أو خارجية ,أو ف شكل ورقي أو إلكتروني أو أية صورة أخرى ,أو
التحقق الفعلي من أصل ما .ويوفر التقصي عن السج~ت وا;ستندات أدلة مراجعة تختلف درجات إمكانية اgعتماد عليها اعتمادًا على
طبيعة هذه السج~ت وا;ستندات ومصدرها ,وف حالة السج~ت وا;ستندات الداخلية ,فعلى فاعلية أدوات الرقابة ا;طبقة على
إنتاجها .ومن أمثلة التقصي ا;ستخدم كاختبار uدوات الرقابة ,التقصي عن السج~ت للحصول على دليل بالتصريح.

أ.١٥

âثل بعض ا;ستندات أدلة مراجعة مباشرة على وجود اuصل ,ومثال ذلك ,مستند يشكل أداة مالية مثل سهم أو سند .والتقصي عن
تلك ا;ستندات  gيوفر بالضرورة أدلة مراجعة بشأن ا;لكية أو القيمة .باíضافة لذلك ,فإن التقصي عن عقد ت تنفيذه قد يوفر دليل
مراجعة ذا صلة بتطبيق ا;نشأة للسياسات اèاسبية ,مثل إثبات اíيرادات.

أ.١٦

قد يوفر التقصي عن اuصول ا;لموسة أدلة مراجعة öكن اgعتماد عليها فيما يتعلق بوجودها ,ولكنه  gيوفر بالضرورة أدلة عن حقوق
والتزامات ا;نشأة أو تقوي اuصول .وقد يتزامن التقصي عن بنود فردية ف اüزون مع م~حظة جرد اüزون.

ا;~حظة
أ.١٧

٩
١٠

تتمثل ا;~حظة ف متابعة عملية أو إجراء ينفذه آخرون ,على سبيل ا;ثال ,م~حظة ا;راجع لقيام موظفي ا;نشأة بجرد اüزون ,أو
م~حظة أداء أنشطة الرقابة .وتوفر ا;~حظة أدلة مراجعة بشأن تنفيذ عملية أو إجراء ,لكنها تقتصر على اللحظة الزمنية التي êدث
فيها ا;~حظة ,وتكون مقيدة بحقيقة أن فعل ا;~حظة قد يؤثر على كيفية تنفيذ العملية أو اíجراء .انظر معيار ا;راجعة ); (٥٠١زيد
من اíرشادات حول م~حظة جرد اüزون١٠.

معيار ا'راجعة ) ,(٣٣٠الفقرة أ٣٥
معيار ا'راجعة )" (٥٠١أدلة ا'راجعة  -اعتبارات محددة لبنود مختارة"
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ا;صادقة اôارجية
أ.١٨

âثل ا;صادقة اôارجية دليل مراجعة يحصل عليه ا;راجع ف صورة رد كتابي مباشر على ا;راجع من طرف ثالث )الطرف القائم
با;صادقة( ف شكل ورقي أو إلكتروني أو أية وسيلة أخرى .وف كثير من اuحيان تكون إجراءات ا;صادقة اôارجية م~ئمة عندما
تتناول اíقرارات ا;رتبطة بأرصدة حسابات معينة وعناصرها .ومع ذلك g ,يلزم أن تنحصر ا;صادقات اôارجية على أرصدة
اÇسابات فقط .فعلى سبيل ا;ثال ,قد يطلب ا;راجع ا;صادقة على شروط اتفاقيات أو معام~ت للمنشأة مع أطراف ثالثة; وقد يهدف
طلب ا;صادقة إلى السؤال عّما إذا كان قد ت إدخال أي تعدي~ت على اgتفاقية ,وإذا كان اuمر كذلك ,فما هي التفاصيل ذات الصلة.
وُتستخدم أيضًا إجراءات ا;صادقة اôارجية للحصول على أدلة مراجعة بشأن عدم وجود شروط معينة ,على سبيل ا;ثال ,عدم وجود
"اتفاق جانبي" قد يؤثر على إثبات اíيرادات .انظر معيار ا;راجعة ) (٥٠٥للحصول على ا;زيد من اíرشادات١١.

إعادة اgحتساب
أ.١٩

يتألف إعادة اgحتساب من التأكد من الدقة اÇسابية للوثائق أو السج~ت .وقد يتم تنفيذ إعادة اgحتساب يدويًا أو إلكترونيًا.

إعادة التنفيذ
أ.٢٠

ينطوي إعادة التنفيذ على التنفيذ ا;ستقل من جانب ا;راجع ل¶جراءات أو أدوات الرقابة التي ُنفذت ف اuصل كجزء من الرقابة
الداخلية للمنشأة.

اíجراءات التحليلية
أ.٢١

تتألف اíجراءات التحليلية من عمليات تقوي ا;علومات ا;الية من خ~ل êليل الع~قات ا;نطقية بي كل من البيانات ا;الية وغير
ا;الية .وتشمل اíجراءات التحليلية أيضًا التحري الضروري عن التقلبات أو الع~قات التي يتم التعرف عليها والتي  gتتسق مع
ا;علومات اuخرى ذات الصلة أو تختلف عن القيم ا;توقعة Öبلغ كبير .انظر معيار ا;راجعة ) (٥٢٠للحصول على ا;زيد من اíرشادات.

اgستفسار
أ.٢٢

يتألف اgستفسار من طلب معلومات مالية وغير مالية من أشخاص على دراية ومعرفة ,من داخل ا;نشأة أو من خارجها .وُيستخدم
اgستفسار على نطاق واسع طوال ا;راجعة ,إضافة إلى إجراءات ا;راجعة اuخرى .وقد يتراوح اgستفسار من استفسارات رسمية
مكتوبة إلى استفسارات غير رسمية شفهية .وُيعد تقوي الردود على تلك اgستفسارات جزءًا  gيتجزأ من عملية اgستفسار.

أ.٢٣

قد ُتوفر الردود على اgستفسارات للمراجع معلومات لم تكن معروفة من قبل أو أدلة مراجعة مؤيدة .وف ا;قابل ,قد توفر الردود
معلومات تختلف بشكل كبير عن ا;علومات اuخرى التي حصل عليها ا;راجع ,على سبيل ا;ثال ,ا;علومات التي تتعلق باحتمالية µاوز
اíدارة uدوات الرقابة .وف بعض اÇاgت ,قد توفر الردود على اgستفسارات أساسًا للمراجع لتعديل أو تنفيذ إجراءات ا;راجعة
اíضافية.

أ.٢٤

على الرغم من أن التثبت من اuدلة التي ت اÇصول عليها من خ~ل اgستفسار غالبًا ما يكون ذا أهمية خاصة ,فإنه ف حالة
اgستفسارات عن نية اíدارة ,قد تكون ا;علومات ا;تاحة لدعم هذه النية محدودة .وف هذه اÇاgت ,فإن فهم التاريخ السابق ل¶دارة
ف تنفيذ نواياها ا;صرح بها ,واuسباب التي حددتها اíدارة gختيار تصرف معي ,وقدرة اíدارة على تنفيذ تصرف معي ,قد يوفر
معلومات م~ئمة تؤيد اuدلة التي ت اÇصول عليها من خ~ل اgستفسار.

أ .٢٥فيما يتعلق ببعض اuمور ,قد يرى ا;راجع أنه من الضروري اÇصول على إفادات مكتوبة من اíدارة وا;كلفي باÇوكمة ,حسب
مقتضى اÇال ,لتأكيد الردود على اgستفسارات الشفهية .انظر معيار ا;راجعة ) (٥٨٠للحصول على ا;زيد من اíرشادات١٢.

١١
١٢

معيار ا'راجعة )" (٥٠٥ا'صادقات اgارجية"
معيار ا'راجعة )" (٥٨٠اQفادات ا'كتوبة"
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ا"علومات التي يتم استخدامها كأدلة مراجعة
ا;~ءمة وإمكانية اgعتماد )راجع :الفقرة (٧
أ.٢٦

وفقًا ;ا هو مشار إليه ف الفقرة أ ,١فإن أدلة ا;راجعة يتم اÇصول عليها بشكل أساسي من إجراءات ا;راجعة اُ;نﱠفذة خ~ل سير
ا;راجعة ,إ gأنها قد تتضمن أيضًا ا;علومات التي يتم اÇصول عليها من مصادر أخرى ,مثل عمليات ا;راجعة السابقة ,ف ظروف
معينة ,وإجراءات رقابة اïودة ف ا;كتب اôاصة بقبول العم~ء واgستمرار ف الع~قة معهم واgلتزام Öسؤوليات إضافية معينة
Öوجب اuنظمة أو اللوائح أو ا;تطلبات اuخ~قية ذات الصلة )على سبيل ا;ثال ,بشأن عدم التزام ا;نشأة باuنظمة واللوائح( .وتتأثر
جودة جميع أدلة ا;راجعة ~Öءمة ا;علومات التي تستند إليها وبإمكانية اgعتماد عليها.

ا;~ءمة
أ.٢٧

تتناول ا;~ءمة الصلة ا;نطقية بالغرض من إجراء ا;راجعة ,وحسب مقتضى اÇال ,من اíقرار قيد النظر ,أو الع~قة بهما .وقد تتأثر
م~ءمة ا;علومات التي سيتم استخدامها كأدلة مراجعة باµاه اgختبار .على سبيل ا;ثال ,إذا كان الغرض من إجراءات ا;راجعة هو
اختبار ا;بالغة ف وجود أو تقوي ا;بالغ مستحقة السداد ,فإن اختبار ا;بالغ مستحقة السداد ا;سجلة قد يكون إجراء مراجعة م~ئم.
وف ا;قابل ,عند اختبار التقليل من وجود أو تقوي ا;بالغ مستحقة السداد ,فإن اختبار ا;بالغ مستحقة السداد ا;سجلة لن يكون
م~ئمًا ,لكن قد يكون من ا;~ئم اختبار معلومات مثل النفقات ال~حقة ,والفواتير غير ا;دفوعة ,وكشوف ا;وردين ,وتقارير اgست~م
غير ا;تطابقة.

أ.٢٨

قد توفر مجموعة معينة من إجراءات ا;راجعة أدلة مراجعة م~ئمة íقرارات معينة دون غيرها .على سبيل ا;ثال ,قد يوفر التقصي عن
الوثائق ا;تعلقة بتحصيل ا;بالغ مستحقة التحصيل بعد نهاية الفترة أدلة مراجعة فيما يتعلق بالوجود والتقوي ,ولكن ليس بالضرورة
فيما يتعلق باÇد الفاصل .وبا;ثل ,فإن اÇصول على أدلة مراجعة فيما يتعلق بإقرار معي ,على سبيل ا;ثال وجود اüزون g ,يكون
~ عن اÇصول على أدلة مراجعة فيما يتعلق بإقرار آخر ,على سبيل ا;ثال تقوي اüزون .وف ا;قابل ,غالبًا ما تكون هناك أدلة
بدي ً
مراجعة من مصادر مختلفة أو ذات طبيعة مختلفة ذات صلة بنفس اíقرار.

أ.٢٩

ُتصمم اختبارات أدوات الرقابة لتقوي الفاعلية التشغيلية uدوات الرقابة ف منع ,أو اكتشاف وتصحيح ,التحريفات اïوهرية على
مستوى اíقرارات .ويتضمن تصميم اختبارات أدوات الرقابة للحصول على أدلة مراجعة م~ئمة êديد الظروف )اôصائص أو
الصفات( التي تشير إلى أداء أداة رقابة ما ,وظروف اgنحراف التي تشير إلى اôروج عن اuداء الكاف .وعندئٍذ öكن للمراجع اختبار
وجود أو غياب تلك الظروف.

أ.٣٠

يتم تصميم اíجراءات اuساس gكتشاف التحريفات اïوهرية على مستوى اíقرارات .وهي تشمل اختبارات التفاصيل واíجراءات
التحليلية اuساس .ويتضمن تصميم اíجراءات اuساس êديد اÇاgت ذات الصلة بالغرض من اgختبار التي ُتشكل êريفًا ف اíقرار
ذي الصلة.

إمكانية اgعتماد
أ.٣١

تتأثر إمكانية اgعتماد على ا;علومات التي سيتم استخدامها كأدلة مراجعة ,وبالتالي إمكانية اgعتماد على أدلة ا;راجعة نفسها,
Öصدرها وطبيعتها والظروف التي ت اÇصول عليها ف ظلهاÖ ,ا ف ذلك أدوات الرقابة على إعدادها وصونها ,عند اgقتضاء.
ولذلك ,فإن التعميم بشأن إمكانية اgعتماد على مختلف أنواع أدلة ا;راجعة يخضع gستثناءات مهمة .وحتى عندما يتم اÇصول على
ا;علومات التي سيتم استخدامها كأدلة مراجعة من مصادر من خارج ا;نشأة ,فقد توجد ظروف öكن أن تؤثر على إمكانية اgعتماد
عليها .فعلى سبيل ا;ثال ,قد ö gكن اgعتماد على ا;علومات التي يتم اÇصول عليها من مصدر خارجي مستقل إذا كان ا;صدر
تنقصه ا;عرفة ,أو قد يكون اôبير الذي استعانت به اíدارة مفتقرًا إلى ا;وضوعية .ومع التسليم بوجود تلك اgستثناءات ,فإن
التعميمات التالية بشأن إمكانية اgعتماد على أدلة ا;راجعة قد تكون مفيدة:
•

تزيد إمكانية اgعتماد على أدلة ا;راجعة عندما يتم اÇصول عليها من مصادر مستقلة من خارج ا;نشأة.

•

تزيد إمكانية اgعتماد على أدلة ا;راجعة اُ;عﱠدة داخليًا عندما تتصف أدوات الرقابة ا;رتبطة بها وا;فروضة من قبل ا;نشأة
بالفاعليةÖ ,ا ف ذلك أدوات الرقابة على إعدادها وصونها.
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•

ُتعد أدلة ا;راجعة التي يحصل عليها ا;راجع بشكل مباشر )على سبيل ا;ثال ,من خ~ل م~حظة تطبيق أدوات الرقابة( أعلى
ف إمكانية اgعتماد عليها من أدلة ا;راجعة التي يتم اÇصول عليها بشكل غير مباشر أو عن طريق اgستدgل )على سبيل
ا;ثال ,من خ~ل اgستفسار عن تطبيق أداة من أدوات الرقابة(.

•

ُتعد أدلة ا;راجعة التي ف شكل موثق ,سواًء كانت ورقية أو ف وسيط إلكتروني أو غير ذلك ,أعلى ف إمكانية اgعتماد عليها
من اuدلة التي يتم اÇصول عليها شفويًا )على سبيل ا;ثال ,تكون اèاضر التي يتم إعدادها بالتزامن مع عقد اجتماع ما أعلى
ف إمكانية اgعتماد عليها من اíفادة الشفهية ال~حقة ل∑مور التي âت مناقشتها(.

•

تكون أدلة ا;راجعة التي توفرها ا;ستندات اuصلية أعلى ف إمكانية اgعتماد عليها من أدلة ا;راجعة التي توفرها النسخ
الضوئية أو النسخ ا;رسلة بالفاكس ,أو ا;ستندات التي ت تصويرها أو رقمنتها أو اèولة بأية صورة أخرى إلى شكل
إلكتروني ,والتي تتوقف إمكانية اgعتماد عليها على أدوات الرقابة على إعدادها وصونها.

أ.٣٢

يقدم معيار ا;راجعة ) (٥٢٠ا;زيد من اíرشادات بشأن إمكانية اgعتماد على البيانات ا;ستخدمة uغراض تصميم اíجراءات التحليلية
كإجراءات أساس١٣.

أ.٣٣

يتناول معيار ا;راجعة ) (٢٤٠الظروف التي يتوفر فيها للمراجع سبب يدعوه ل~عتقاد بأن مستندًا ما قد  gيكون موثوقًا ,أو قد ت
تعديله دون اíفصاح للمراجع عن ذلك التعديل١٤.

أ.٣٤

يوفر معيار ا;راجعة )) (٢٥٠ا;عدل(  ١٥ا;زيد من اíرشادات فيما يتعلق بالتزام ا;راجع بأي مسؤوليات إضافية Öوجب اuنظمة أو
اللوائح أو ا;تطلبات اuخ~قية ذات الصلة بشأن عدم التزام ا;نشأة ,اèدد حدوثه أو ا;شتبه ف حدوثه ,باuنظمة أو اللوائحØ ,ا قد
يوفر للمراجع معلومات إضافية ذات صلة بعمله وفقًا ;عايير ا;راجعة وتقوöه gنعكاسات عدم اgلتزام على جوانب ا;راجعة اuخرى.

إمكانية اgعتماد على ا;علومات التي من إعداد اôبير الذي استعانت به اíدارة )راجع :الفقرة (٨

١٣
١٤
١٥

أ.٣٥

قد يتطلب إعداد القوائم ا;الية ;نشأة ما خبرة ف مجال آخر غير اèاسبة أو ا;راجعة ,مثل العمليات اÇسابية اgكتوارية أو عمليات
التقوي أو البيانات الهندسية .وöكن للمنشأة أن توظف أو تتعاقد مع خبراء ف هذه اúاgت للحصول على اôبرة ال~زمة íعداد
القوائم ا;الية .ويؤدي عدم القيام بذلك عندما تكون هذه اôبرة ضرورية إلى زيادة مخاطر التحريف اïوهري.

أ.٣٦

عندما تكون ا;علومات التي سيتم استخدامها كأدلة مراجعة ُمعﱠدة باستخدام عمل خبير استعانت به اíدارة ,ينطبق عندئٍذ ا;تطلب
الوارد ف الفقرة  ٨من هذا ا;عيار .فعلى سبيل ا;ثال ,قد يتمتع فرد أو كيان بخبرة ف تطبيق ∏اذج تقدير القيمة العادلة ل∑وراق ا;الية
التي  gتوجد لها سوق قابلة للرصد .وإذا قام الفرد أو الكيان باستخدام تلك اôبرة ف وضع تقدير تستخدمه ا;نشأة ف إعداد
قوائمها ا;الية ,يكون هذا الفرد أو الكيان Öثابة خبير من خبراء اíدارة وتنطبق عندئٍذ الفقرة  .٨وف ا;قابل ,إذا كان ذلك الفرد أو
الكيان يقدم فقط بيانات سعرية بشأن معام~ت خاصة غير متاحة بطريقة أخرى للمنشأة ,وكانت ا;نشأة تستخدم هذه البيانات ف
طرق التقدير اôاصة بها ,فإن هذه ا;علومات ,إذا اسُتخدمت كأدلة مراجعة ,تخضع للفقرة  ٧من هذا ا;عيار ,و gيكون ذلك استعانة
من قبل ا;نشأة بخبير استعانت به اíدارة.

أ.٣٧

قد تتأثر طبيعة إجراءات ا;راجعة ا;تعلقة با;تطلب الوارد ف الفقرة  ٨من هذا ا;عيار ,وتوقيت هذه اíجراءات ومداها ,بأمور مثل:
•

طبيعة وتعقيد اuمر الذي يكون للخبير الذي استعانت به اíدارة ع~قة به.

•

مخاطر التحريف اïوهري ف هذا اuمر.

•

توفر مصادر بديلة uدلة ا;راجعة.

•

طبيعة عمل اôبير الذي استعانت به اíدارة ونطاق هذا العمل وأهدافه.

معيار ا'راجعة  ,٥٢٠الفقرة )٥أ(
معيار ا'راجعة )" (٢٤٠مسؤوليات ا'راجع ذات العBقة بالغش عند مراجعة القوائم ا'الية" ,الفقرة ١٣
معيار ا'راجعة )) (٢٥٠ا'عدل(" ,مراعاة اUنظمة واللوائح عند مراجعة القوائم ا'الية" ,الفقرة .٩
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•

ما إذا كان اôبير الذي استعانت به اíدارة ُموظف من قبل ا;نشأة ,أم إنه طرف تعاقدت معه ا;نشأة لتقدي خدمات ذات
صلة.

•

مدى قدرة اíدارة على Øارسة الرقابة على عمل اôبير الذي استعانت به أو قدرتها على التأثير فيه.

•

ما إذا كان اôبير الذي استعانت به اíدارة يخضع ;عايير أداء فنية أو متطلبات مهنية أو صناعية أخرى.

•

طبيعة ومدى أية أدوات رقابة مطبقة داخل ا;نشأة على عمل اôبير الذي استعانت به اíدارة.

•

معرفة ا;راجع وخبرته ف مجال خبرة اôبير الذي استعانت به اíدارة.

•

اôبرة السابقة للمراجع ف عمل ذلك اôبير.

كفاءة اôبير الذي استعانت به اíدارة وقدراته وموضوعيته )راجع :الفقرة ) ٨أ((
أ.٣٨

تتعلق الكفاءة بطبيعة ومستوى خبرة اôبير الذي استعانت به اíدارة .وتتعلق القدرة Öقدرة اôبير الذي استعانت به اíدارة على
Øارسة تلك الكفاءة ف ظل الظروف القائمة .وقد تشمل العوامل التي تؤثر على القدرة ,على سبيل ا;ثال ,ا;وقع اïغراف وتوفر
الوقت وا;وارد .وتتعلق ا;وضوعية بالتأثيرات اèتملة للتحيز أو تضارب ا;صالح أو تأثير اçخرين على اgجتهاد ا;هني أو التجاري
للخبير الذي استعانت به اíدارة .وُتَعد كفاءة اôبير الذي استعانت به اíدارة وقدراته وموضوعيته ,وأية أدوات رقابة مطبقة داخل
ا;نشأة على عمل ذلك اôبير ,عوامل مهمة فيما يتعلق بإمكانية اgعتماد على أية معلومات من إعداد ذلك اôبير.

أ.٣٩

أ.٤٠

öكن استقاء ا;علومات ا;تعلقة بكفاءة اôبير الذي استعانت به اíدارة وقدراته وموضوعيته من مصادر متنوعة مثل:
•

التجربة الشخصية مع العمل السابق لذلك اôبير.

•

ا;ناقشات مع ذلك اôبير.

•

ا;ناقشات مع اçخرين الذين هم على دراية بعمل ذلك اôبير.

•

ا;عرفة Öؤه~ت ذلك اôبير وعضويته ف الهيئات ا;هنية أو اêادات الصناعة وترخيصه ;زاولة ا;هنة أو أشكال اgعتماد
اôارجي اuخرى.

•

اuوراق أو الكتب ا;نشورة التي كتبها ذلك اôبير.

•

اôبير الذي يستعي به ا;راجع ,إن وجد ,الذي يساعد ا;راجع ف اÇصول على ما يكفي من أدلة ا;راجعة ا;ناسبة فيما يتعلق
با;علومات التي من إعداد اôبير الذي استعانت به اíدارة.

تشمل اuمور ذات الصلة بتقوي كفاءة اôبير الذي استعانت به اíدارة وقدراته وموضوعيته ما إذا كان عمل اôبير يخضع ;عايير أداء
فنية أو متطلبات مهنية أو صناعية أخرى ,على سبيل ا;ثال ,ا;عايير اuخ~قية وا;تطلبات اuخرى لعضوية هيئة مهنية أو اêاد صناعي
أو معايير اgعتماد اôاصة بهيئة الترخيص أو ا;تطلبات التي تفرضها اuنظمة أو اللوائح.

أ.٤١

من بي اuمور اuخرى التي قد تكون ذات صلة ما يلي:
•

م~ءمة كفاءة اôبير الذي استعانت به اíدارة ل∑مر الذي سيتم استخدام عمله فيهÖ ,ا ف ذلك أي مجاgت تخصص ضمن
مجال خبرة ذلك اôبير .فعلى سبيل ا;ثال ,قد يتخصص خبير اكتواري ف التأمي على ا;متلكات والتأمي ضد اÇوادث,
ولكنه öلك خبرة محدودة فيما يتعلق بالعمليات اÇسابية اôاصة Öعاشات التقاعد.

•

كفاءة اôبير الذي استعانت به اíدارة فيما يتعلق با;تطلبات اèاسبية ذات الصلة ,على سبيل ا;ثال ,ا;عرفة باgفتراضات
والطرقÖ ,ا ف ذلك عند اgنطباق النماذج ا;تسقة مع إطار التقرير ا;الي ا;نطبق.

ترجمة الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي

٣٢٢

أدلة ا;راجعة

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٥٠٠

•

ما إذا كانت هناك أحداث غير متوقعة أو تغيرات ف الظروف أو أدلة مراجعة ت اÇصول عليها من إجراءات ا;راجعة ,تشير
إلى أنه قد يكون من الضروري إعادة النظر ف التقوي ا;بدئي لكفاءة اôبير الذي استعانت به اíدارة وقدراته وموضوعيته
خ~ل التقدم ف ا;راجعة.

أ.٤٢

توجد مجموعة كبيرة من الظروف التي قد تهدد ا;وضوعية ,على سبيل ا;ثال ,تهديدات ا;صلحة الشخصية وتهديدات مواgة العميل
وتهديدات اuلفة مع العميل وتهديدات الفحص الذاتي وتهديدات التخويف .وöكن أن êد التدابير الوقائية من هذه التهديدات ,وقد
تنشأ هذه التدابير الوقائية إّما من خ~ل هياكل خارجية )على سبيل ا;ثال ,مهنة اôبير الذي استعانت به اíدارة أو نظام أو gئحة( أو
من خ~ل بيئة عمل اôبير الذي استعانت به اíدارة )على سبيل ا;ثال ,سياسات وإجراءات رقابة اïودة(.

أ.٤٣

بالرغم من أن التدابير الوقائية  gتستطيع إزالة جميع التهديدات التي âس موضوعية اôبير الذي تستعي به اíدارة ,فإن تهديدات,
مثل تهديدات التخويف ا;وجهة ôبير تعاقدت معه ا;نشأة قد تكون أقل أهمية من التهديدات ا;وجهة ôبير وظفته ا;نشأة ,وقد تكون
التدابير الوقائية مثل سياسات وإجراءات رقابة اïودة ذات فاعلية أكبر .ونظرًا uن التهديد الذي öس ا;وضوعية سيكون موجودًا
دائمًا عندما يكون الشخص موظفًا لدى ا;نشأة ,فإن اôبير الذي توظفه ا;نشأة ö gكن عادًة أن ُينظر إليه على أنه سيكون أكثر
موضوعية من سائر موظفي ا;نشأة.

أ.٤٤

قد يكون من ا;~ئم عند تقوي موضوعية خبير ما تعاقدت معه ا;نشأة مناقشة اíدارة وذلك اôبير ف أية مصالح وع~قات قد تنشأ
عنها تهديدات ;وضوعية اôبير ,وأي تدابير وقائية مطبقةÖ ,ا ف ذلك أي متطلبات مهنية منطبقة على اôبير; وتقوي ما إذا كانت
التدابير الوقائية كافية .وقد تشمل ا;صالح والع~قات التي تنشأ عنها التهديدات ما يلي:
•

ا;صالح ا;الية.

•

ع~قات العمل والع~قات الشخصية.

•

تقدي خدمات أخرى.

التوصل إلى فهم لعمل اôبير الذي استعانت به اíدارة )راجع :الفقرة )٨ب((
أ.٤٥

يتضمن فهم عمل اôبير الذي استعانت به اíدارة فهم مجال اôبرة ذي الصلة .وöكن التوصل إلى فهم úال اôبرة ذي الصلة ف
سياق êديد ا;راجع ;ا إذا كان يحظى باôبرة ال~زمة لتقوي عمل اôبير الذي استعانت به اíدارة ,أم إنه بحاجة إلى اgستعانة
بخبير لهذا الغرض١٦.

أ.٤٦

من بي اïوانب اôاصة Öجال اôبير الذي استعانت به اíدارة والتي ُتعد ذات الصلة بفهم ا;راجع ما يلي:

أ.٤٧

•

ما إذا كان مجال اôبير تقع ضمنه مجاgت تخصص ذات صلة با;راجعة.

•

ما إذا كانت هناك أي معايير مهنية أو غيرها ومتطلبات نظامية أو تنظيمية منطبقة.

•

اgفتراضات والطرق التي يستخدمها اôبير الذي استعانت به اíدارة ,وما إذا كانت متعارف عليها ضمن مجال ذلك اôبير
ومناسبة uغراض التقرير ا;الي.

•

طبيعة البيانات الداخلية واôارجية أو ا;علومات التي يستخدمها اôبير الذي استعانت به اíدارة.

ف حالة خبير اíدارة الذي تتعاقد معه ا;نشأة ,يكون هناك عادًة خطاب ارتباط أو شكل آخر من أشكال اgتفاق ا;كتوب بي ا;نشأة
وذلك اôبير .وقد يساعد تقوي هذا اgتفاق عند التوصل إلى فهم لعمل اôبير الذي استعانت به اíدارة ا;راجع ف êديد مدى
مناسبة ما يلي uغراض ا;راجع:
•

١٦

طبيعة ونطاق وأهداف عمل ذلك اôبير;

انظر معيار ا;راجعة )" (٦٢٠استخدام عمل خبير استعان به ا;راجع" ,الفقرة ٧
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أ.٤٨

•

اuدوار وا;سؤوليات اôاصة بكل من اíدارة وذلك اôبير;

•

طبيعة وتوقيت ومدى اgتصال بي اíدارة وذلك اôبيرÖ ,ا ف ذلك شكل أي تقرير سيتم تقدöه من قبل ذلك اôبير.

ف حالة خبير اíدارة ا;وظف من قبل ا;نشأة ,تقل احتماgت وجود اتفاق مكتوب من هذا النوع .لذا ,قد يكون اgستفسار من اôبير
واuعضاء اçخرين ف اíدارة أفضل الطرق ا;ناسبة لتوصل ا;راجع إلى الفهم ا;طلوب.

تقوي مدى مناسبة عمل اôبير الذي استعانت به اíدارة )راجع :الفقرة ) ٨ج((
أ.٤٩

قد يكون من بي اuمور التي يتم أخذها ف اÇسبان عند تقوي مدى مناسبة استخدام عمل اôبير الذي استعانت به اíدارة كأدلة
مراجعة ل¶قرار ذي الصلة ما يلي:
•

مدى م~ءمة ومعقولية نتائج أو استنتاجات ذلك اôبير ,واتساقها مع أدلة ا;راجعة اuخرى ,وما إذا كانت قد انعكست ف
القوائم ا;الية بشكل مناسب;

•

مدى م~ءمة ومعقولية اgفتراضات والطرق إذا كان عمل ذلك اôبير ينطوي على استخدام افتراضات وطرق مهمة;

•

مدى م~ءمة البيانات ا;صدرية واكتمالها ودقتها إذا كان عمل ذلك اôبير ينطوي على استخدام واسع لبيانات مصدرية.

ا;علومات التي من إعداد ا;نشأة وا;ستخدمة uغراض ا;راجع )راجع :الفقرتي ) ٩أ() ,ب((
أ.٥٠

لكي يحصل ا;راجع على أدلة مراجعة öكن اgعتماد عليها ,فإن ا;علومات التي من إعداد ا;نشأة وا;ستخدمة لتنفيذ إجراءات ا;راجعة
يلزم أن تكون مكتملة ودقيقة Öا فيه الكفاية .فعلى سبيل ا;ثال ,تتأثر فاعلية مراجعة اíيراد بتطبيق أسعار موحدة على سج~ت
كميات ا;بيعات بدقة ا;علومات عن اuسعار واكتمال ودقة بيانات حجم ا;بيعات .وبا;ثل ,إذا كان ا;راجع ينوي اختبار مجتمع عينة ما
)على سبيل ا;ثال ,ا;دفوعات( للتحقق من خاصية معينة )على سبيل ا;ثال ,التصريح( ,فإن نتائج اgختبار ستكون أقل من حيث إمكانية
اgعتماد عليها إذا كان مجتمع العينة الذي اختيرت منه بنود اgختبار غير مكتمل.

أ.٥١

قد يتم اÇصول على أدلة مراجعة بشأن دقة واكتمال مثل تلك ا;علومات بالتزامن مع إجراء ا;راجعة الفعلي ا;طبق على ا;علومات,
عندما يكون اÇصول على أدلة ا;راجعة جزءًا  gيتجزأ من إجراء ا;راجعة نفسه .وف حاgت أخرى ,قد يحصل ا;راجع على أدلة
مراجعة بشأن دقة واكتمال هذه ا;علومات عن طريق اختبار أدوات الرقابة على إعداد ا;علومات وصونها .ومع ذلك ,قد يقرر ا;راجع ف
بعض اÇاgت أن هناك حاجة لتنفيذ إجراءات مراجعة إضافية.

أ.٥٢

ف بعض اÇاgت ,قد ينوي ا;راجع استخدام ا;علومات التي من إعداد ا;نشأة uغراض أخرى خاصة با;راجعة .فعلى سبيل ا;ثال ,قد
ينوي ا;راجع اgستفادة من مقاييس أداء ا;نشأة لغرض اíجراءات التحليلية ,أو اgستفادة من معلومات ا;نشأة اُ;عﱠدة ;تابعة اuنشطة,
مثل تقارير وظيفة ا;راجعة الداخلية .وف هذه اÇاgت ,تتأثر مناسبة أدلة ا;راجعة التي ت اÇصول عليها Öا إذا كانت ا;علومات
دقيقة أو مفصلة Öا يكفي uغراض ا;راجع .فعلى سبيل ا;ثال ,قد  gتكون مقاييس اuداء التي تستخدمها اíدارة دقيقة Öا يكفي
gكتشاف التحريفات اïوهرية.

اختيار بنود Tختبارها للحصول على أدلة مراجعة )راجع :الفقرة (١٠
أ.٥٣

يوفر اgختبار الفّعال أدلة مراجعة مناسبة إلى درجة سُتعد ,إذا ُنظر إليها مع اuدلة اuخرى التي ت اÇصول عليها أو التي سيتم
اÇصول عليها ,كافية uغراض ا;راجع .وعند اختيار بنود gختبارها ,فإن الفقرة  ٧تتطلب أن يحدد ا;راجع مدى م~ءمة ا;علومات
التي سيتم استخدامها كأدلة مراجعة وإمكانية اgعتماد على هذه ا;علومات; أي إن اïانب اçخر للفاعلية )الكفاية( ُيعد اعتبارًا مهمًا
عند اختيار البنود التي سيتم اختبارها .وتتمثل الوسائل ا;تاحة للمراجع gختيار البنود التي سيتم اختبارها فيما يلي:
)أ(

اختيار جميع البنود )التحقق التام(;

)ب(

اختيار بنود معينة;

)ج(

استخدام العينات ف ا;راجعة.
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٣٢٤

أدلة ا;راجعة

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٥٠٠

وقد يكون استخدام أي من هذه الوسائل أو أية مجموعة منها مناسبًا حسب ظروف معينة ,على سبيل ا;ثال ,مخاطر التحريف
اïوهري ا;تعلقة باíقرار الذي يتم اختباره ,والطابع العملي للوسائل اüتلفة وكفاءتها.

اختيار جميع البنود
أ.٥٤

قد يقرر ا;راجع أنه من اuنسب التحقق من كامل مجتمع البنود التي تشكل فئة معام~ت أو رصيد حساب )أو طبقة داخل ذلك
اúتمع( .ومن غير ا;رجح استخدام وسيلة التحقق التام ف حالة إجراء اختبارات أدوات الرقابة ,إ gأنها أكثر شيوعًا íجراء اختبارات
التفاصيل .وقد يكون التحقق التام مناسبًا ,على سبيل ا;ثال ,ف اÇاgت اçتية:
•

عندما يشكل مجتمع العينة عددًا صغيرًا من بنود ذات قيم كبيرة; أو

•

عندما يوجد خطر مهم و gتوفر الوسائل اuخرى ما يكفي من أدلة ا;راجعة ا;ناسبة; أو

•

عندما يترتب على الطبيعة ا;تكررة لعملية حسابية أو عملية أخرى يتم تنفيذها بشكل تلقائي بواسطة أحد أنظمة ا;علومات أن
يصبح التحقق التام فعاً gمن حيث التكلفة.

اختيار بنود معينة
أ.٥٥

أ.٥٦

قد يقرر ا;راجع اختيار بنود معينة من مجتمع العينة .ومن بي العوامل التي قد تكون ذات صلة عند اتخاذ هذا القرار فهم ا;راجع
للمنشأة ,ومخاطر التحريف اïوهري اُ;قﱠيمة ,وخصائص مجتمع العينة الذي يتم اختباره .ويخضع اgختيار اgجتهادي لبنود معينة
üاطر غير مرتبطة بالعينة .وقد تشمل البنود ا;عينة التي يتم اختيارها ما يلي:
•

البنود ذات القيمة العالية أو البنود الرئيسية .قد يقرر ا;راجع اختيار بنود معينة من داخل مجتمع ما uنها ذات قيمة عالية ,أو
uنها êمل بعض اôصائص اuخرى ,ومثال ذلك البنود التي تثير الشك أو البنود غير ا;ألوفة ,وخاصًة تلك ا;عرضة للخطر
أو التي حدثت فيها أخطاء ف السابق.

•

جميع البنود التي تزيد عن مبلغ معي .قد يقرر ا;راجع التحقق من البنود التي تتجاوز قيمتها ا;سجلة مبلغًا معينًا من أجل
التأكد من صحة نسبة كبيرة من ا;بلغ اíجمالي لفئة من ا;عام~ت أو رصيد حساب.

•

بنود للحصول على معلومات .قد يتحقق ا;راجع من بنود للحصول على معلومات عن أمور مثل طبيعة ا;نشأة أو طبيعة
ا;عام~ت.

رغم أن التحقق اgنتقائي من بنود معينة ف فئة من ا;عام~ت أو ف رصيد حساب غالبًا ما يكون وسيلة فّعالة للحصول على أدلة
ا;راجعة ,فإنه  gيشكل استخدامًا للعينات ف ا;راجعة .ونتائج إجراءات ا;راجعة ا;طبقة على البنود اüتارة بهذه الطريقة ö gكن
تعميمها على مجتمع العينة بالكامل; وبناًء عليه ,فإن التحقق اgنتقائي من بنود معينة  gيوفر أدلة مراجعة فيما يتعلق بباقي مجتمع
العينة.

استخدام العينات ف ا;راجعة
أ.٥٧

يهدف استخدام العينات ف ا;راجعة إلى التمكي من استنباط استنتاجات عن مجتمع عينة بالكامل على أساس اختبار عينة مسحوبة
منه .ويناقش معيار ا;راجعة ) (٥٣٠موضوع العينات ف ا;راجعة١٧.

عدم اتساق أدلة ا"راجعة أو الشكوك ف إمكانية اTعتماد عليها )راجع :الفقرة (١١
أ.٥٨

١٧

قد يدل اÇصول على أدلة مراجعة من مصادر مختلفة أو ذات طبيعة مختلفة على عدم إمكانية اgعتماد على دليل من أدلة ا;راجعة,
ومثال ذلك عندما تكون أدلة ا;راجعة التي ت اÇصول عليها من أحد ا;صادر غير متسقة مع تلك التي ت اÇصول عليها من مصدر
آخر .وقد يكون هذا هو اÇال ,على سبيل ا;ثال ,عندما تكون الردود على اgستفسارات من اíدارة وا;راجعي الداخليي واuشخاص

معيار ا;راجعة )" (٥٣٠العينات ف ا;راجعة"
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٣٢٥

أدلة ا;راجعة

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٥٠٠

اçخرين غير متسقة مع بعضها ,أو عندما تكون ردود ا;كلفي باÇوكمة على اgستفسارات التي تهدف إلى تأييد ردود اíدارة على
اgستفسارات غير متسقة مع رد اíدارة .وينص معيار ا;راجعة ) (٢٣٠على متطلب بإجراء توثيق محدد ف حالة اكتشاف ا;راجع
;علومات غير متسقة مع اgستنتاج النهائي للمراجع فيما يتعلق بأمر مهم١٨ .

١٨

معيار ا;راجعة )" (٢٣٠توثيق أعمال ا;راجعة" ,الفقرة ١١
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٣٢٦

أدلة ا;راجعة

ا"عيار الدولي للمراجعة ) :(٥٠١أدلة ا"راجعة – اعتبارات محددة لبنود مختارة
اعتمدت الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي معيار ا;راجعة ) ,(٥٠١كما صدر من مجلس ا;عايير الدولية للمراجعة والتأكيد.

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٥٠١
ا"عيار الدولي للمراجعة )(٥٠١
أدلة ا"راجعة – اعتبارات محددة لبنود مختارة
)يسري هذا ا;عيار على أعمال مراجعة القوائم ا;الية ا;رتبط عليها اعتبارًا من  ٢٠١٧/١/١أو بعد ذلك التاريخ(
الفهرس

الف ق ر ة
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١
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٣٢٨

أدلة ا;راجعة – اعتبارات محددة
لبنود مختارة

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٥٠١
مقدمة
نطاق هذا ا"عيار
.١

يتناول هذا ا;عيار الدولي للمراجعة أمورًا محددة يأخذها ا;راجع بعي اxعتبار عند اyصول على ما يكفي من أدلة ا;راجعة ا;ناسبة
وفقًا ;عيار ا;راجعة ) ١(٣٣٠ومعيار ا;راجعة ) ٢(٥٠٠ومعايير ا;راجعة اpخرى ذات الصلة ,فيما يتعلق بجوانب معينة خاصة باbزون,
والدعاوى القضائية وا;طالبات التي تكون ا;نشأة طرفًا فيها ,وا;علومات القطاعية عند مراجعة القوائم ا;الية.

تاريخ السريان
يسري هذا ا;عيار على أعمال مراجعة القوائم ا;الية ا;رتبط عليها اعتبارًا من  ٢٠١٧/١/١أو بعد ذلك التاريخ.

.٢
الهدف
.٣

هدف ا;راجع هو اyصول على ما يكفي من أدلة ا;راجعة ا;ناسبة فيما يتعلق ا يلي:
)أ(

وجود اbزون وحالته;

)ب(

اكتمال الدعاوى القضائية وا;طالبات التي تكون ا;نشأة طرفًا فيها;

)ج(

عرض ا;علومات القطاعية واÜفصاح عنها وفقًا Üطار التقرير ا;الي ا;نطبق.

ا"تطلبات
اQزون
إذا كان اbزون ذا أهمية نسبية للقوائم ا;الية ,فيجب على ا;راجع اyصول على ما يكفي من أدلة ا;راجعة ا;ناسبة فيما يتعلق بوجود
اbزون وحالته عن طريق:

.٤

)أ(

)ب(
.٥

حضور اàرد الفعلي للمخزون ,ما لم يكن ذلك غير äكن عمليًا ,بهدف) :راجع :الفقرات أ–١أ(٣
)(١

ي للمخزون; )راجع :الفقرة أ(٤
تقوي تعليمات اÜدارة وإجراءاتها لتسجيل ومراقبة نتائج جرد ا;نشأة الفعل ّ

)(٢

مéحظة تنفيذ إجراءات اÜدارة اêاصة باàرد; )راجع :الفقرة أ(٥

)(٣

التقصي عن اbزون; )راجع :الفقرة أ(٦

)(٤

تنفيذ عمليات جرد اختباري; )راجع :الفقرتي أ ,٧أ(٨

تنفيذ إجراءات ا;راجعة على السجéت النهائية bزون ا;نشأة لتحديد ما إذا كانت هذه السجéت تعكس بدقة النتائج الفعلية
àرد اbزون.

إذا ت إجراء اàرد الفعلي للمخزون ف تاريخ آخر غير تاريخ القوائم ا;الية ,فيجب على ا;راجع تنفيذ إجراءات مراجعة ,إضافة إلى
اÜجراءات التي تتطلبها الفقرة  ,٤للحصول على أدلة مراجعة بشأن ما إذا كانت التغيرات ف اbزون بي تاريخ اàرد وتاريخ القوائم
ا;الية قد ت تسجيلها بشكل سليم) .راجع :الفقرات أ–٩أ(١١

١
٢

.٦

إذا لم يتمكن ا;راجع من حضور اàرد الفعلي للمخزون بسبب ظروف غير متوقعة ,فيجب عليه القيام ببعض عمليات اàرد الفعلي أو
مéحظتها ف تاريخ بديل ,وتنفيذ إجراءات مراجعة للمعامéت التي òت ف الفترة الفاصلة.

.٧

إذا كان حضور اàرد الفعلي للمخزون غير äكن عمليًا ,فيجب على ا;راجع تنفيذ إجراءات مراجعة بديلة للحصول على ما يكفي من
أدلة ا;راجعة ا;ناسبة فيما يتعلق بوجود اbزون وحالته .وإذا لم يكن باÜمكان القيام بذلك ,فيجب على ا;راجع تعديل الرأي ف تقريره

معيار ا'راجعة )" (٣٣٠استجابات ا'راجع للمخاطر ا'قﱠيمة"
معيار ا'راجعة )" (٥٠٠أدلة ا'راجعة"
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أدلة ا;راجعة – اعتبارات محددة
لبنود مختارة

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٥٠١
وفقًا ;عيار ا;راجعة )) ٣.(٧٠٥راجع :الفقرات أ–١٢أ(١٤
إذا كان اbزون الذي ف حيازة طرف ثالث وúت سيطرته ذا أهمية نسبية للقوائم ا;الية ,فيجب على ا;راجع اyصول على ما يكفي
من أدلة ا;راجعة ا;ناسبة فيما يتعلق بوجود اbزون وحالته ,وذلك بتنفيذ أحد اÜجرائي التاليي أو كليهما:

.٨

)أ(

طلب مصادقة من الطرف الثالث فيما يتعلق بكميات وحالة اbزون اûتفظ به نيابة عن ا;نشأة) .راجع :الفقرة أ(١٥

)ب(

ص أو إجراءات مراجعة أخرى مناسبة ف ظل الظروف القائمة) .راجع :الفقرة أ(١٦
تنفيذ تق ٍ

الدعاوى القضائية وا"طالبات
.٩

يجب على ا;راجع تصميم وتنفيذ إجراءات مراجعة لتحديد الدعاوى القضائية وا;طالبات التي تكون ا;نشأة طرفًا فيها ,والتي قد تؤدي
إلى حدوث خطر úريف جوهري ,ا ف ذلك) :راجع :الفقرات أ–١٧أ(١٩

.١٠

)أ(

اxستفسار من اÜدارة ,وحيثما يكون ذلك äكنًا من أشخاص آخرين داخل ا;نشأة ,ا ف ذلك ا;ستشار القانوني الداخلي;

)ب(

فحص محاضر اجتماعات ا;كلفي باyوكمة وا;راسéت بي ا;نشأة ومستشارها القانوني اêارجي;

)ج(

فحص حسابات ا;صروفات القضائية) .راجع :الفقرة أ(٢٠

إذا قام ا;راجع بتقييم خطر úريف جوهري يتعلق بدعاوى قضائية أو مطالبات ت úديدها ,أو عندما تشير إجراءات ا;راجعة اُ;نﱠفذة
إلى احتمال وجود دعاوى قضائية أو مطالبات أخرى ذات أهمية نسبية ,فيجب على ا;راجع ,باÜضافة إلى اÜجراءات التي تتطلبها
معايير ا;راجعة اpخرى ,أن يسعى لéتصال ا;باشر با;ستشار القانوني اêارجي للمنشأة .ويجب على ا;راجع القيام بذلك من خéل
خطاب استفسار تعده اÜدارة ويرسله ا;راجعُ ,يطلب فيه من ا;ستشار القانوني اêارجي للمنشأة أن يتواصل بشكل مباشر مع ا;راجع.
وإذا كان هناك نظام أو xئحة أو جهة مهنية قانونية معنية òنع ا;ستشار القانوني اêارجي للمنشأة من اxتصال ا;باشر با;راجع,
فيجب على ا;راجع تنفيذ إجراءات مراجعة بديلة) .راجع :الفقرات أ–٢١أ(٢٥

.١١

إذا:
)أ(

رفضت اÜدارة إعطاء ا;راجع اÜذن لéتصال با;ستشار القانوني اêارجي للمنشأة أو مقابلته ,أو إذا رفض ا;ستشار القانوني
اêارجي للمنشأة اxستجابة بشكل مناسب êطاب اxستفسار ,أو ت منعه من اxستجابة;

)ب(

ولم يكن قدور ا;راجع اyصول على ما يكفي من أدلة ا;راجعة ا;ناسبة عن طريق تنفيذ إجراءات مراجعة بديلة,

فيجب على ا;راجع تعديل الرأي ف تقريره وفقًا ;عيار ا;راجعة ).(٧٠٥

اÜفادات ا;كتوبة
.١٢

يجب على ا;راجع أن يطلب من اÜدارة وا;كلفي باyوكمة ,حسب مقتضى اyال ,تقدي إفادات مكتوبة بأن جميع حاxت الدعاوى
القضائية وا;طالبات الفعلية أو اûتملة ا;عروفة والتي ينبغي أخذ آثارها ف اyسبان عند إعداد القوائم ا;الية ,قد ت اÜفصاح عنها
للمراجع ,وòت اûاسبة واÜفصاح عنها وفقًا Üطار التقرير ا;الي ا;نطبق.

ا"علومات القطاعية
.١٣

يجب على ا;راجع اyصول على ما يكفي من أدلة ا;راجعة ا;ناسبة فيما يتعلق بعرض ا;علومات القطاعية واÜفصاح عنها وفقًا Üطار
التقرير ا;الي ا;نطبق ,وذلك عن طريق ما يلي) :راجع :الفقرة أ(٢٦
)أ(

٣

التوصل إلى فهم للطرق التي استخدمتها اÜدارة ف úديد ا;علومات القطاعية ,ومن ثّم) :راجع :الفقرة أ(٢٧
)(١

تقوي ما إذا كان من اûتمل أن ينتج عن تلك الطرق إفصاح وفقًا Üطار التقرير ا;الي ا;نطبق;

)(٢

اختبار تطبيق تلك الطرق ,حيثما يكون ذلك مناسبًا;

معيار ا'راجعة )" (٧٠٥التعدي@ت على الرأي ف تقرير ا'راجع ا'ستقل"
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ا"عيار الدولي للمراجعة )(٥٠١
)ب(

تنفيذ إجراءات úليلية أو إجراءات مراجعة أخرى مناسبة ف ظل الظروف القائمة.
***

ا"واد التطبيقية وا"واد التفسيرية اGخرى
اQزون
حضور اàرد الفعلي للمخزون )راجع :الفقرة )٤أ((
أ.١

تضع اÜدارة عادًة اÜجراءات التي يتم قتضاها جرد اbزون بشكل فعلي مرة واحدة على اpقل سنويًا كأساس Üعداد القوائم ا;الية,
وف حالة اxنطباق ,للتأكد من إمكانية اxعتماد على نظام اàرد ا;ستمر للمخزون ف ا;نشأة.

أ.٢

يشتمل حضور اàرد الفعلي للمخزون على ما يلي:
•

التقصي عن اbزون للتأكد من وجوده وتقوي حالته ,وتنفيذ عمليات جرد اختباري;

•

مéحظة اxلتزام بتعليمات اÜدارة وتنفيذ إجراءات تسجيل ومراقبة نتائج اàرد الفعلي للمخزون;

•

اyصول على أدلة مراجعة فيما يتعلق بإمكانية اxعتماد على إجراءات اàرد اêاصة باÜدارة.

وقد تعمل هذه اÜجراءات كاختبار pدوات الرقابة أو اÜجراءات اpساس اعتمادًا على تقييم ا;راجع للمخاطر وا;نهج اbطط له
واÜجراءات اûددة التي ت تنفيذها.
أ.٣

تشمل اpمور ذات الصلة عند التخطيط yضور اàرد الفعلي للمخزون )أو عند تصميم وتنفيذ إجراءات مراجعة وفقًا للفقرات ٨-٤
من هذا ا;عيار( ما يلي ,على سبيل ا;ثال:
•

مخاطر التحريف اàوهري ا;رتبطة باbزون.

•

طبيعة الرقابة الداخلية ا;رتبطة باbزون.

•

ما إذا كان من ا;توقع وضع إجراءات كافية وإصدار تعليمات مناسبة بشأن اàرد الفعلي للمخزون.

•

توقيت اàرد الفعلي للمخزون.

•

ما إذا كانت ا;نشأة úافظ على نظام للجرد ا;ستمر.

•

ا;واقع التي يتم فيها اxحتفاظ باbزون ,ا ف ذلك اpهمية النسبية للمخزون ومخاطر التحريف اàوهري ف ا;واقع
اbتلفة ,عند úديد ا;واقع التي سيكون اyضور فيها مناسبًا .ويتناول معيار ا;راجعة ) ٤ (٦٠٠مسألة إشراك مراجعي
آخرين ,ومن ثم قد ُيعد ذلك اÜشراك مéئمًا فيما يتعلق بحضور اàرد الفعلي للمخزون ف موقع بعيد.

•

ما إذا كانت هناك حاجة للدعم من أحد خبراء ا;راجع .ويتناول معيار ا;راجعة ) ٥(٦٢٠مسألة اxستعانة بخبراء ا;راجع
;ساعدة ا;راجع ف اyصول على ما يكفي من أدلة ا;راجعة ا;ناسبة.

تقوي تعليمات وإجراءات اÜدارة )راجع :الفقرة ) ٤أ( )((١
أ.٤

٤
٥

تشمل اpمور ذات الصلة بتقوي تعليمات وإجراءات اÜدارة لتسجيل ومراقبة اàرد الفعلي للمخزون ما إذا كانت تتناول ,على سبيل
ا;ثال:

معيار ا'راجعة )" (٦٠٠اعتبارات خاصة  -عمليات مراجعة القوائم ا'الية للمجموعة )Oا ف ذلك عمل مراجعي مكونات اUموعة("
معيار ا'راجعة )" (٦٢٠استخدام عمل خبير استعان به ا'راجع".
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ا"عيار الدولي للمراجعة )(٥٠١
•

تطبيق أنشطة رقابة مناسبة ,ومثال ذلك≠ ,ميع السجéت ا;ستخدمة ف اàرد الفعلي للمخزون ,واûاسبة عن السجéت
غير ا;ستخدمة ف اàرد الفعلي للمخزون ,وإجراءات اàرد وإعادة اàرد.

•

التحديد الدقيق ;رحلة استكمال اpعمال úت التنفيذ ,والبنود بطيئة اyركة أو ا;تقادمة أو التالفة ,واbزون الذي يحتفظ به
طرف ثالث ,على سبيل ا;ثال ,كأمانة.

•

اÜجراءات ا;ستخدمة لتقدير الكميات الفعلية ,حيثما يكون ذلك äكنًا ,مثل اÜجراءات التي قد تدعو اyاجة لها لتقدير
الكمية الفعلية لَكومة فحم.

•

الرقابة على حركة اbزون بي ا;ناطق وشحن واستéم اbزون قبل وبعد تاريخ اyد الفاصل.

مéحظة تنفيذ إجراءات اÜدارة اêاصة باàرد )راجع :الفقرة ) ٤أ( )((٢
أ.٥

تساعد مéحظة تنفيذ إجراءات اÜدارة اêاصة باàرد ,على سبيل ا;ثال ,اÜجراءات ا;تعلقة بالرقابة على حركة اbزون قبل اàرد
ف .إضافة لذلك,
وأثنائه وبعده ,ا;راجع ف اyصول على أدلة مراجعة بأن تعليمات اÜدارة وإجراءات اàرد مصممة ومطبقة بشكل كا ٍ
Øكن للمراجع اyصول على نسخ من معلومات اyد الفاصل ,مثل تفاصيل حركة اbزون; ,ساعدته ف تنفيذ إجراءات ا;راجعة على
اûاسبة عن تلك التحركات ف تاريخ xحق.

التقصي عن اbزون )راجع :الفقرة ) ٤أ( )((٣
أ.٦

يساعد التقصي عن اbزون ,عند حضور جرده الفعلي ,ا;راجع ف التأكد من وجود اbزون )بالرغم من أن الوجود  xيعني ا;لكية( وف
التعرف ,على سبيل ا;ثال ,على اbزون ا;تقادم أو التالف أو القدي.

تنفيذ عمليات اàرد اxختباري )راجع :الفقرة ) ٤أ( )((٤
أ.٧

إن تنفيذ عمليات اàرد اxختباري ,على سبيل ا;ثال ,عن طريق تتبع بنود مختارة من سجéت جرد اÜدارة إلى اbزون الفعلي وتتبع
بنود مختارة من اbزون الفعلي إلى سجéت جرد اÜدارة ,يوفر أدلة مراجعة بشأن اكتمال ودقة تلك السجéت.

أ.٨

باÜضافة إلى تسجيل عمليات اàرد اxختباري التي يقوم بها ا;راجع ,فإن اyصول على نسخ من سجéت اÜدارة الكاملة اêاصة
باàرد الفعلي للمخزون يساعد ا;راجع ف تنفيذ إجراءات مراجعة xحقة لتحديد ما إذا كانت سجéت اbزون النهائية للمنشأة تعكس
بدقة النتائج الفعلية àرد اbزون.

اàرد الفعلي للمخزون ا;نفذ ف تاريخ آخر غير تاريخ القوائم ا;الية )راجع :الفقرة (٥
أ.٩

pسباب عمليةØ ,كن القيام باàرد الفعلي للمخزون ف تاريخ آخر ,أو تواريخ أخرى ,غير تاريخ القوائم ا;الية .وقد يتم ذلك بغض
النظر عّما إذا كانت اÜدارة úدد كميات اbزون عن طريق جرد فعلي سنوي للمخزون أو كانت úافظ على نظام للجرد ا;ستمر .وف
ي من اyالتيّú ,دد فاعلية تصميم أدوات الرقابة على التغيرات ف اbزون ,وفاعلية تطبيق هذه اpدوات وصونها ,ما إذا كان القيام
أ ﱟ
باàرد الفعلي للمخزون ف تاريخ آخر ,أو تواريخ أخرى ,غير تاريخ القوائم ا;الية ُيعد مناسبًا pغراض ا;راجعة .ويحدد معيار ا;راجعة
) (٣٣٠متطلبات ويقدم إرشادات بشأن اÜجراءات اpساس ا;نفذة ف تاريخ أولي٦ .

أ.١٠

عندما يتم استخدام نظام للجرد ا;ستمر ,فقد تقوم اÜدارة بتنفيذ عمليات جرد فعلي أو اختبارات أخرى للتأكد من إمكانية اxعتماد
على ا;علومات اêاصة بكميات اbزون الواردة ف سجéت ا;نشأة اêاصة باàرد ا;ستمر .وف بعض اyاxت ,قد úدد اÜدارة أو
ا;راجع وجود اختéفات بي سجéت اàرد ا;ستمر للمخزون وكميات اbزون الفعلية القائمة; وقد يشير ذلك إلى أن أدوات الرقابة
على التغيرات ف اbزون  xتعمل بفاعلية.

أ .١١من بي اpمور ذات الصلة ,التي ينبغي أخذها ف اyسبان عند تصميم إجراءات مراجعة للحصول على أدلة مراجعة بشأن ما إذا كانت
التغيرات ف اbزون بي تاريخ أو تواريخ اàرد وسجéت اbزون النهائية قد ت تسجيلها بشكل سليم ,ما يلي:

٦

معيار ا'راجعة ) ,(٣٣٠الفقرات ٢٣-٢٢
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ا"عيار الدولي للمراجعة )(٥٠١
•

ما إذا كانت سجéت اàرد ا;ستمر للمخزون يتم تعديلها بشكل سليم.

•

إمكانية اxعتماد على سجéت ا;نشأة اêاصة باàرد ا;ستمر للمخزون.

•

أسباب اxختéفات ا;همة بي ا;علومات التي ت اyصول عليها أثناء اàرد الفعلي وسجéت اàرد ا;ستمر للمخزون.

عدم إمكانية حضور اàرد الفعلي للمخزون )راجع :الفقرة (٧
أ.١٢

قد يكون من غير ا;مكن عمليًا ف بعض اyاxت حضور اàرد الفعلي للمخزون .وقد ُيعزى ذلك لعوامل مثل طبيعة اbزون وموقعه,
على سبيل ا;ثال ,عندما يتم اxحتفاظ باbزون ف موقع قد يشكل تهديدًا لسéمة ا;راجع .غير أن ا;صاعب بصفة عامة ليست كافية
لدعم قرار ا;راجع بأن حضوره للجرد هو أمر غير äكن عمليًا .وباÜضافة لذلك ,ووفقًا ;ا ت إيضاحه ف معيار ا;راجعة ) ٧,(٢٠٠فإن
مسألة الصعوبة أو الوقت أو التكلفة ا;ترتبة ò xثل ف حد ذاتها أساسًا صاًyا ليقوم ا;راجع بإغفال إجراء مراجعة  xبديل له ,أو
ليرضى بأدلة مراجعة أقل إقناعًا.

أ.١٣

حينما يكون اyضور غير äكن عمليًا ف بعض اyاxت ,قد توفر إجراءات مراجعة بديلة ما يكفي من أدلة ا;راجعة ا;ناسبة بشأن
وجود اbزون وحالته ,على سبيل ا;ثال ,التقصي عن مستندات البيع الذي ت xحقًا لبنود مخزون محددة ت اyصول عليها أو شراؤها
قبل اàرد الفعلي للمخزون.

أ .١٤ومع ذلك ,ففي حاxت أخرى ,قد  xيكون باÜمكان اyصول على ما يكفي من أدلة ا;راجعة ا;ناسبة فيما يتعلق بوجود اbزون وحالته
عن طريق تنفيذ إجراءات مراجعة بديلة .وف مثل هذه اyاxت ,يتطلب معيار ا;راجعة ) (٧٠٥أن يعدل ا;راجع الرأي ف تقريره نتيجًة
لتقييد النطاق٨.

اbزون الذي ف حيازة طرف ثالث وúت سيطرته
ا;صادقة )راجع :الفقرة ) ٨أ((
أ.١٥

يحدد معيار ا;راجعة ) ٩(٥٠٥متطلبات ويقدم إرشادات لتنفيذ إجراءات ا;صادقة اêارجية.

إجراءات ا;راجعة اpخرى )راجع :الفقرة ) ٨ب((
أ.١٦

٧
٨
٩

تبعًا للظروف ,على سبيل ا;ثال عندما يتم اyصول على معلومات تثير شكوكًا حول نزاهة وموضوعية الطرف الثالث ,قد يرى ا;راجع
أنه من ا;ناسب تنفيذ إجراءات مراجعة أخرى بدً xمن ا;صادقة من طرف ثالث ,أو باÜضافة إليها .ومن أمثلة هذه اÜجراءات اpخرى
ما يلي:
•

اyضور ,أو الترتيب yضور مراجع آخر ,أثناء اàرد الفعلي bزون الطرف الثالث ,إذا كان ذلك äكنًا عمليًا.

•

اyصول على تقرير من مراجع آخر ,أو تقرير مراجع ا;نشأة اêدمية ,بشأن كفاية الرقابة الداخلية للطرف الثالث ,لضمان
ف.
أن اbزون قد ت جرده بشكل صحيح وأنه ُمصان بشكل كا ٍ

•

التقصي عن الوثائق ا;تعلقة باbزون اûتفظ به لدى اpطراف الثالثة ,على سبيل ا;ثال إيصاxت اbازن.

•

طلب ا;صادقة من اpطراف اpخرى عند رهن اbزون كضمان.

معيار ا'راجعة )" (٢٠٠ا\هداف العامة للمراجع ا'ستقل والقيام با'راجعة وفقًا للمعايير الدولية للمراجعة" ,الفقرة أ٥٠
معيار ا'راجعة ) ,(٧٠٥الفقرة ١٣
معيار ا'راجعة )" (٥٠٥ا'صادقات اfارجية"
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ا"عيار الدولي للمراجعة )(٥٠١

الدعاوى القضائية وا"طالبات
اكتمال الدعاوى القضائية وا;طالبات )راجع :الفقرة (٩
أ.١٧

قد يكون للدعاوى القضائية وا;طالبات التي تكون ا;نشأة طرفًا فيها تأثير جوهري على القوائم ا;اليةä ,ا قد يتطلب اÜفصاح أو
اûاسبة عنها ف القوائم ا;الية.

أ.١٨

باÜضافة إلى اÜجراءات اûددة ف الفقرة  ,٩تشمل اÜجراءات اpخرى ا;éئمة ,على سبيل ا;ثال ,استخدام ا;علومات التي ت
اyصول عليها من خéل إجراءات تقييم اbاطر التي ت أداؤها ف إطار التوصل إلى فهم للمنشأة وبيئتها ;ساعدة ا;راجع ف الدراية
بالدعاوى القضائية وا;طالبات التي تكون ا;نشأة طرفًا فيها.

أ.١٩

إن أدلة ا;راجعة التي يتم اyصول عليها بغرض úديد الدعاوى القضائية وا;طالبات التي قد ينشأ عنها خطر úريف جوهري ,قد
توفر أيضًا أدلة مراجعة بشأن اعتبارات أخرى ذات صلة ,مثل التقوي أو القياس ا;تعلق بالدعاوى القضائية وا;طالبات .ويحدد معيار
ا;راجعة ) ١٠ (٥٤٠متطلبات ويقدم إرشادات ذات صلة راعاة ا;راجع للدعاوى القضائية وا;طالبات التي تتطلب تقديرات محاسبية أو
إفصاحات متعلقة بها ف القوائم ا;الية.

فحص حسابات ا;صروفات القضائية )راجع :الفقرة ) ٩ج((
أ.٢٠

تبعًا للظروف ,قد يقرر ا;راجع أنه من ا;ناسب التحقق من ا;ستندات اpصلية ذات الصلة ,مثل فواتير ا;صروفات القضائية ,كجزء من
فحص ا;راجع yسابات ا;صروفات القضائية.

اxتصال با;ستشار القانوني اêارجي للمنشأة )راجع :الفقرتي (١١ ,١٠
أ .٢١يساعد اxتصال ا;باشر با;ستشار القانوني اêارجي للمنشأة ا;راجع ف اyصول على ما يكفي من أدلة ا;راجعة ا;ناسبة بشأن ما إذا
كانت الدعاوى القضائية وا;طالبات ا;همة اûتملة معروفة وما إذا كانت تقديرات اÜدارة ل¥ثار ا;الية ا;ترتبة عليها ,ا ف ذلك
تكاليفها ,معقولة.
أ .٢٢قد يسعى ا;راجع ف بعض اyاxت ,ومن خéل خطاب استفسار عام ,إلى اxتصال بشكل مباشر با;ستشار القانوني اêارجي
للمنشأة .ولهذا الغرض ,يطلب خطاب اxستفسار العام من ا;ستشار القانوني اêارجي للمنشأة أن يقوم بإبéغ ا;راجع بالدعاوى
القضائية أو ا;طالبات التي يكون على علم بها ,وأيضًا بتقييم لنتيجة تلك الدعاوى القضائية وا;طالبات ,وتقدير ل¥ثار ا;الية ا;ترتبة
عليها ,ا ف ذلك التكاليف.
أ .٢٣إذا كان من غير ا;رجح أن يستجيب ا;ستشار القانوني اêارجي بالشكل ا;ناسب êطاب اxستفسار العام ,على سبيل ا;ثال إذا كانت
اàهة ا;هنية التي ينتمي إليها ا;ستشار القانوني اêارجي úظر الرد على مثل هذا اêطاب ,فقد يسعى ا;راجع لéتصال ا;باشر من
خéل خطاب استفسار محدد .ولهذا الغرض ,يتضمن خطاب اxستفسار اûدد ما يلي:
)أ(

قائمة بالدعاوى القضائية وا;طالبات;

)ب(

حيثما يكون ذلك متاحًا ,تقييم اÜدارة لنتيجة كٍل من الدعاوى القضائية أو ا;طالبات التي ت úديدها ,وتقديرها ل¥ثار ا;الية
ا;ترتبة عليها ,ا ف ذلك التكاليف;

)ج(

طلب بأن يقوم ا;ستشار القانوني اêارجي للمنشأة با;صادقة على مدى معقولية تقييمات اÜدارة ,وتزويد ا;راجع با;زيد من
ا;علومات إذا وجد ا;ستشار القانوني اêارجي للمنشأة أن القائمة غير مكتملة أو غير صحيحة.

أ .٢٤ف ظروف معينة ,قد يقرر ا;راجع أيضًا أنه من الضروري اxجتماع مع ا;ستشار القانوني اêارجي للمنشأة ;ناقشة النتائج اûتملة
للدعاوى القضائية أو ا;طالبات .وقد يكون هذا هو اyال ,على سبيل ا;ثال ,عندما:
•

١٠

يحدد ا;راجع أن اpمر Øثل خطرًا مهمًا.

معيار ا'راجعة )" ,(٥٤٠مراجعة التقديرات اhاسبيةO ,ا ف ذلك التقديرات اhاسبية للقيمة العادلة واiفصاحات ذات الع@قة".
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٣٣٤

أدلة ا;راجعة – اعتبارات محددة
لبنود مختارة

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٥٠١
•

يكون اpمر معقدًا.

•

يوجد خéف بي اÜدارة وا;ستشار القانوني اêارجي للمنشأة.

وعادًة ,تتطلب تلك اxجتماعات إذنًا من اÜدارة وُتعقد بحضور äثل عن اÜدارة.
أ.٢٥

وفقًا ;عيار ا;راجعة ) ١١,(٧٠٠فإن ا;راجع مطالب بأن يؤرخ تقريره بتاريخ  xيسبق التاريخ الذي حصل فيه على ما يكفي من أدلة
ا;راجعة ا;ناسبة التي تشكل أساسًا لرأيه ف القوائم ا;الية .وØكن اyصول على أدلة ا;راجعة بشأن وضع الدعاوى القضائية
وا;طالبات حتى تاريخ تقرير ا;راجع عن طريق اxستفسار من اÜدارة ,ا ف ذلك ا;ستشار القانوني الداخلي ا;سؤول عن التعامل مع
اpمور ذات الصلة .وف مواقف أخرى مشابهة ,قد يحتاج ا;راجع إلى اyصول على معلومات ُمحﱠدثة من ا;ستشار القانوني اêارجي
للمنشأة.

ا"علومات القطاعية )راجع :الفقرة (١٣
أ.٢٦

تبعًا Üطار التقرير ا;الي ا;نطبق ,قد تكون ا;نشأة مطالبة أو مسموح لها باÜفصاح عن ا;علومات القطاعية ف القوائم ا;الية .وتكون
مسؤولية ا;راجع فيما يتعلق بعرض ا;علومات القطاعية واÜفصاح عنها مرتبطة بالقوائم ا;الية ككل .وبالتاليُ x ,يطلب من ا;راجع
تنفيذ إجراءات ا;راجعة التي ستكون ضرورية Üبداء رأي ف ا;علومات القطاعية ا;قدمة بشكل مستقل.

فهم الطرق ا;ستخدمة من قبل اÜدارة )راجع :الفقرة ) ١٣أ((
أ.٢٧

١١

تبعًا للظروف ,من أمثلة اpمور التي قد تكون ذات صلة عند التوصل إلى فهم للطرق التي تستخدمها اÜدارة ف úديد ا;علومات
القطاعية ,وما إذا كان من اûتمل أن تؤدي هذه الطرق إلى إفصاح وفقًا Üطار التقرير ا;الي ا;نطبق ما يلي:
•

ا;بيعات والتحويéت وúميل النفقات بي القطاعات واستبعاد مبالغ ا;عامéت بي القطاعات.

•

ا;قارنات مع ا;وازنات والنتائج اpخرى ا;توقعة ,على سبيل ا;ثال أرباح التشغيل كنسبة مئوية من ا;بيعات.

•

تخصيص اpصول والتكاليف بي القطاعات.

•

اxتساق مع الفترات السابقة ,وكفاية اÜفصاحات فيما يتعلق بأوجه عدم اxتساق.

معيار ا'راجعة )" (٧٠٠تكوين الرأي والتقرير عن القوائم ا'الية" ,الفقرة ٤٩
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٣٣٥

أدلة ا;راجعة – اعتبارات محددة
لبنود مختارة

ا"عيار الدولي للمراجعة ) :(٥٠٥ا"صادقات ا6ارجية
اعتمدت الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي معيار ا;راجعة ) ,(٥٠٥كما صدر من مجلس ا;عايير الدولية للمراجعة والتأكيد.

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٥٠٥
ا"عيار الدولي للمراجعة )(٥٠٥
ا"صادقات ا6ارجية
)يسري هذا ا;عيار على أعمال مراجعة القوائم ا;الية ا;رتبط عليها اعتبارًا من  ٢٠١٧/١/١أو بعد ذلك التاريخ(
الفهرس

مقدمة

الف قر ة

نطاق هذا ا;عيار ...................................................................................................................

١

إجراءات ا;صادقة اMارجية للحصول على أدلة ا;راجعة .........................................................................

٣-٢

تاريخ السريان .......................................................................................................................

٤

الهدف ..............................................................................................................................

٥

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

٦

التعريفات
ا"تطلبات

إجراءات ا;صادقة اMارجية .......................................................................................................

٧

رفض اhدارة السماح للمراجع بإرسال طلب ا;صادقة ............................................................................

٩-٨

نتائج إجراءات ا;صادقة اMارجية ................................................................................................

١٤-١٠

ا;صادقات السلبية .................................................................................................................

١٥

تقوي اrدلة التي ت اuصول عليها ...............................................................................................

١٦

ا"واد التطبيقية وا"واد التفسيرية اCخرى
إجراءات ا;صادقة اMارجية .......................................................................................................

أ-١أ٧

رفض اhدارة السماح للمراجع بإرسال طلب ا;صادقة ............................................................................

أ-٨أ١٠

نتائج إجراءات ا;صادقة اMارجية ................................................................................................

أ-١١أ٢٢

ا;صادقات السلبية .................................................................................................................

أ٢٣

تقوي اrدلة التي ت اuصول عليها ................................................................................................

أ-٢٤أ٢٥

ينبغي قراءة معيار ا;راجعة )" (٥٠٥ا;صادقات اMارجية" جنبًا إلى جنب مع معيار ا;راجعة )" (٢٠٠اrهداف العامة للمراجع ا;ستقل والقيام
با;راجعة وفقًا للمعايير الدولية للمراجعة ا;عتمدة ف ا;ملكة العربية السعودية".

ترجمة الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي

٣٣٨

ا;صادقات اMارجية

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٥٠٥
مقدمة
نطاق هذا ا"عيار
يتناول هذا ا;عيار الدولي للمراجعة استخدام ا;راجع hجراءات ا;صادقة اMارجية للحصول على أدلة ا;راجعة وفقًا ;تطلبات معيار
ا;راجعة ) ١(٣٣٠ومعيار ا;راجعة ) ٢.(٥٠٠و~ يتناول ا~ستفسارات ا;تعلقة بالدعاوى القضائية وا;طالبات ,التي ت تناولها ف معيار
ا;راجعة )٣.(٥٠١

.١

إجراءات ا"صادقة ا6ارجية للحصول على أدلة ا"راجعة
.٢

يشير معيار ا;راجعة ) (٥٠٠إلى أن إمكانية ا~عتماد على اrدلة تتأثر Ñصدرها وطبيعتها ,وتتوقف على الظروف الفردية اáيطة
باuصول عليها ٤ .ويتضمن ذلك ا;عيار أيضًا التعميمات اàتية ا;نطبقة على أدلة ا;راجعة٥:
•

تزيد إمكانية ا~عتماد على أدلة ا;راجعة عندما يتم اuصول عليها من مصادر مستقلة من خارج ا;نشأة.

•

ُتعد أدلة ا;راجعة التي يحصل عليها ا;راجع بشكل مباشر أعلى ف إمكانية ا~عتماد عليها من أدلة ا;راجعة التي يتم اuصول
عليها بشكل غير مباشر أو عن طريق ا~ستد~ل.

•

تزيد إمكانية ا~عتماد على اrدلة عندما توجد ف شكل موثق ,سواًء كانت ورقية أو ف وسيط إلكتروني أو غير ذلك.

وبناًء عليه ,وتبعًا لظروف ا;راجعة ,فإن أدلة ا;راجعة التي تكون ف صورة مصادقات خارجية ,والتي يحصل عليها ا;راجع مباشرًة من
اrطراف القائمة با;صادقةí ,كن ا~عتماد عليها بشكل أكبر من اrدلة اُ;عﱠدة داخليًا بواسطة ا;نشأة .ويهدف هذا ا;عيار إلى مساعدة
ا;راجع ف تصميم إجراءات ا;صادقة اMارجية وتنفيذها للحصول على أدلة مراجعة مîئمة وíكن ا~عتماد عليها.
.٣

١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩

تقّر معايير ا;راجعة اrخرى بأهمية ا;صادقات اMارجية كأدلة مراجعة ,فعلى سبيل ا;ثال:
•

يناقش معيار ا;راجعة ) (٣٣٠مسؤولية ا;راجع عن تصميم وتطبيق استجابات عامة ;واجهة مخاطر التحريف اôوهري ا;قﱠيمة
على مستوى القوائم ا;الية ,وتصميم وتنفيذ إجراءات مراجعة إضافية تستند وتستجيب ف طبيعتها وتوقيتها ومداها õاطر
ف اôوهري ا;قﱠيمة على مستوى اhقرارات ٦.وإضافة إلى ذلك ,يتطلب معيار ا;راجعة ) (٣٣٠أن يقوم ا;راجع بتصميم
التحري ٍ
ت أساس لكل فئة جوهرية من فئات ا;عامîت ولكل رصيد حساب جوهري وكل إفصاح جوهري ,وذلك بغض
وتنفيذ إجراءا ٍ
النظر عن مخاطر التحريف اôوهري ا;قّيمة .ويتطلب ا;عيار من ا;راجع أيضًا أن ينظر فيما إذا كانت إجراءات ا;صادقة
اMارجية سيتم تنفيذها كإجراءات مراجعة أساس٧.

•

يتطلب معيار ا;راجعة ) (٣٣٠أن يحصل ا;راجع على أدلة مراجعة أكثر إقناعًا كلما ارتفع تقييم ا;راجع للخطر ٨.وف سبيل
ذلكí ,كن أن يقوم ا;راجع بزيادة كمية اrدلة أو باuصول على أدلة أكثر مîءمة أو أفضل ف إمكانية ا~عتماد عليها ,أو بكî
اrمرين .فعلى سبيل ا;ثال ,قد يعطي ا;راجع مزيدًا من ا~هتمام باuصول على أدلة من أطراف ثالثة مباشرًة ,أو اuصول
على أدلة ُمؤيّدة من عدد من ا;صادر ا;ستقلة .ويشير أيضًا معيار ا;راجعة ) (٣٣٠إلى أن إجراءات ا;صادقة اMارجية قد
تساعد ا;راجع ف اuصول على أدلة مراجعة íكن ا~عتماد عليها بدرجة كبيرة ,وهي اrدلة التي يحتاج إليها ا;راجع
لîستجابة õاطر التحريف اôوهري ا;همة ,سواًء كانت بسبب غش أو خطأ٩.

معيار ا'راجعة )" (٣٣٠استجابات ا'راجع للمخاطر ا'قيمة"
معيار ا'راجعة " ,٥٠٠أدلة ا'راجعة"
معيار ا'راجعة )" (٥٠١أدلة ا'راجعة  -اعتبارات محددة لبنود مختارة"
معيار ا'راجعة ) ,(٥٠٠الفقرة أ٥
معيار ا'راجعة ) ,(٥٠٠الفقرة أ٣١
معيار ا'راجعة ) ,(٣٣٠الفقرتان  ٥و٦
معيار ا'راجعة ) ,(٣٣٠الفقرتان  ١٨و١٩
معيار ا'راجعة  ,٣٣٠الفقرة )٧ب(
معيار ا'راجعة ) ,(٣٣٠الفقرة أ٥٣
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٣٣٩

ا;صادقات اMارجية

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٥٠٥
•

يشير معيار ا;راجعة ) (٢٤٠إلى أن ا;راجع قد ُيصمم طلبات مصادقة للحصول على معلومات مؤّيدة إضافية كنوع من
ا~ستجابة ;واجهة اõاطر ا;قﱠيمة للتحريف اôوهري بسبب الغش على مستوى اhقرارات١٠.

•

يشير معيار ا;راجعة ) (٥٠٠إلى أن ا;علومات اُ;ؤّيدة التي يتم اuصول عليها من مصدر مستقل عن ا;نشأة ,مثل ا;صادقات
اMارجية ,قد ترفع من مستوى التأكيد الذي يحصل عليه ا;راجع من اrدلة ا;وجودة ف السجîت اáاسبية أو من اhفادات
التي أعدتها اhدارة١١.

تاريخ السريان

.٤

يسري هذا ا;عيار على أعمال مراجعة القوائم ا;الية ا;رتبط عليها اعتبارًا من  ٢٠١٧/١/١أو بعد ذلك التاريخ.

الهدف
.٥

هدف ا;راجع عند استخدام إجراءات ا;صادقة اMارجية ,هو تصميم وتنفيذ مثل هذه اhجراءات للحصول على أدلة مراجعة مîئمة
وíكن ا~عتماد عليها.

التعريفات
.٦

rغراض معايير ا;راجعة ,تكون للمصطلحات اàتية ا;عاني ا;بّينة قرين كل منها فيما يلي:
)أ(

ا;صادقة اMارجية :أدلة ا;راجعة ا;تحصل عليها ف صورة رد كتابي مباشر على ا;راجع من طرف ثالث )الطرف القائم
با;صادقة( ف شكل ورقي أو إلكتروني أو أي وسيلة أخرى.

)ب(

طلب ا;صادقة اhيجابية :طلب أن يرد الطرف القائم با;صادقة مباشرًة على ا;راجع ,إما باhشارة إلى ما إذا كان موافقًا أو
غير موافق على ا;علومات الواردة ف الطلب ,أو بتوفير ا;علومات ا;طلوبة.

)ج(

طلب ا;صادقة السلبية :طلب أن يرد الطرف القائم با;صادقة على ا;راجع مباشرًة فقط ف حالة عدم موافقته على ا;علومات
ا;قدمة ف الطلب.

)د(

عدم الرد :إخفاق الطرف القائم با;صادقة ف الرد ,أو الرد بشكل كامل ,على طلب مصادقة إيجابية ,أو عودة طلب ا;صادقة
بسبب عدم استîمه من الطرف القائم با;صادقة.

)ه(

ا~ستثناء :رد يشير إلى وجود اختîف بي ا;علومات ا;طلوب ا;صادقة عليها أو الواردة ف سجîت ا;نشأة ,وا;علومات ا;قدمة
من الطرف القائم با;صادقة.

ا"تطلبات
إجراءات ا"صادقة ا6ارجية
.٧

عند استخدام إجراءات ا;صادقة اMارجية ,يجب على ا;راجع أن يحافظ على تطبيق الرقابة على طلبات ا;صادقة اMارجيةÑ ,ا ف
ذلك:
)أ(

¶ديد ا;علومات التي سيتم ا;صادقة عليها أو طلبها; )راجع :الفقرة أ(١

)ب(

اختيار الطرف ا;ناسب الذي سيقوم با;صادقة; )راجع :الفقرة أ(٢

)ج(

تصميم طلبات ا;صادقةÑ ,ا ف ذلك ¶ديد أن الطلبات ُمعنونة بشكل سليم ,وأنها ¶توي على ا;علومات الîزمة hعادة
إرسال الردود إلى ا;راجع مباشرًة; )راجع :الفقرات أ–٣أ(٦

١٠
١١

معيار ا'راجعة )" (٢٤٠مسؤوليات ا'راجع ذات العSقة بالغش عند مراجعة القوائم ا'الية" ,الفقرة أ٣٨
معيار ا'راجعة ) ,(٥٠٠الفقرتان أ ٨وأ٩
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٣٤٠

ا;صادقات اMارجية

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٥٠٥
)د(

إرسال الطلباتÑ ,ا ف ذلك طلبات ا;تابعة ,عند ا~نطباق ,إلى الطرف القائم با;صادقة) .راجع :الفقرة أ(٧

رفض اVدارة السماح للمراجع بإرسال طلب ا"صادقة
ف حالة رفض اhدارة السماح للمراجع بإرسال طلب مصادقة ,فيجب على ا;راجع القيام Ñا يلي:

.٨

)أ(

ا~ستفسار عن اrسباب التي دعت اhدارة إلى هذا الرفض ,والسعي للحصول على أدلة مراجعة بشأن صحة هذه اrسباب
ومعقوليتها; )راجع :الفقرة أ(٨

)ب(

تقوي ما يترتب على رفض اhدارة من آثار على تقييم ا;راجع õاطر التحريف اôوهري ذات الصلةÑ ,ا ف ذلك خطر الغش,
وعلى طبيعة وتوقيت ومدى إجراءات ا;راجعة اrخرى; )راجع :الفقرة أ(٩

)ج(

تنفيذ إجراءات مراجعة بديلة مصممة للحصول على أدلة مراجعة مîئمة وíكن ا~عتماد عليها) .راجع :الفقرة أ(١٠

إذا خلص ا;راجع إلى عدم معقولية رفض اhدارة السماح له بإرسال طلب ا;صادقة ,أو إذا لم يكن ا;راجع قادرًا على اuصول على
أدلة مراجعة مîئمة وíكن ا~عتماد عليها من خîل إجراءات مراجعة بديلة ,فيجب عليه أن يتواصل مع ا;كلفي باuوكمة وفقًا ;عيار
ا;راجعة ) ١٢.(٢٦٠ويجب على ا;راجع أيضًا أن يحدد ما يترتب على ذلك من آثار على ا;راجعة ورأيه وفقًا ;عيار ا;راجعة )١٣.(٧٠٥

.٩

نتائج إجراءات ا"صادقة ا6ارجية

إمكانية ا~عتماد على الردود على طلبات ا;صادقة
.١٠

إذا حدد ا;راجع عوامل تثير شكوكًا حول إمكانية ا~عتماد على الرد على طلب مصادقة ,فيجب عليه اuصول على أدلة مراجعة
إضافية hزالة تلك الشكوك) .راجع :الفقرات أ–١١أ(١٦

.١١

إذا قرر ا;راجع أن الرد على طلب ا;صادقة ~ íكن ا~عتماد عليه ,فيجب عليه تقوي ما يترتب على ذلك من آثار على تقييم مخاطر
التحريف اôوهري ذات الصلةÑ ,ا ف ذلك خطر الغش ,وعلى طبيعة وتوقيت ومدى إجراءات ا;راجعة اrخرى) .راجع :الفقرة أ(١٧

عدم الرد
.١٢

ف حالة عدم الرد ,يجب على ا;راجع أن ينفذ إجراءات مراجعة بديلة للحصول على أدلة مراجعة مîئمة وíكن ا~عتماد عليها.
)راجع :الفقرتي أ ,١٨أ(١٩

عندما يكون الرد على طلب ا;صادقة اhيجابية ضروريًا للحصول على ما يكفي من أدلة ا;راجعة ا;ناسبة
.١٣

إذا قرر ا;راجع أن الرد على طلب ا;صادقة اhيجابية ضروري للحصول على ما يكفي من أدلة ا;راجعة ا;ناسبة ,فإن إجراءات ا;راجعة
البديلة لن توفر أدلة ا;راجعة التي يحتاج إليها ا;راجع .وف حالة عدم حصول ا;راجع على تلك اُ;صادقة ,فيجب عليه أن يحدد ما
يترتب على ذلك من آثار على ا;راجعة ورأيه وفقًا ;عيار ا;راجعة )) .(٧٠٥راجع :الفقرة أ(٢٠

ا~ستثناءات
.١٤

يجب على ا;راجع أن يتحرى عن ا~ستثناءات لتحديد ما إذا كانت مؤشرًا على وجود ¶ريفات) .راجع :الفقرتي أ ,٢١أ(٢٢

ا"صادقات السلبية
.١٥

١٢
١٣

توفر ا;صادقات السلبية أدلة مراجعة أقل إقناعًا من ا;صادقات اhيجابية .وبالتالي ,يجب أ~ يستخدم ا;راجع طلبات ا;صادقات
السلبية كإجراء مراجعة أساس وحيد ;واجهة خطر التحريف اôوهري اُ;قﱠيم على مستوى اhقرارات ما لم يتحقق جميع ما يلي:
)راجع :الفقرة أ(٢٣

معيار ا'راجعة )" (٢٦٠اYتصال با'كلفي با^وكمة" ,الفقرة ١٦
معيار ا'راجعة )" (٧٠٥التعديSت على الرأي ف تقرير ا'راجع ا'ستقل"
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٣٤١

ا;صادقات اMارجية

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٥٠٥
)أ(

أن يكون ا;راجع قد قﱠيم خطر التحريف اôوهري عند مستوى منخفض ,وحصل على ما يكفي من أدلة ا;راجعة ا;ناسبة فيما
يتعلق بالفاعلية التشغيلية rدوات الرقابة ذات الصلة باhقرار;

)ب(

أن يشتمل مجتمع عينة البنود اMاضعة hجراءات ا;صادقة السلبية على عدد كبير من أرصدة اuسابات أو ا;عامîت أو
اuا~ت الصغيرة ا;تجانسة;

)ج(

أن يكون معدل ا~ستثناء ا;توقع منخفضًا جدًا;

)د(

أ~ يكون ا;راجع على علم بوجود ظروف أو أحوال قد تتسبب ف ≠اهل مستلمي طلبات ا;صادقة السلبية لتلك الطلبات.

تقوي اCدلة التي ت اcصول عليها
.١٦

يجب على ا;راجع تقوي ما إذا كانت نتائج إجراءات ا;صادقة اMارجية توفر أدلة مراجعة مîئمة وíكن ا~عتماد عليها ,أو ما إذا كان
من الضروري اuصول على أدلة مراجعة إضافية) .راجع :الفقرتي أ ,٢٤أ(٢٥
***

ا"واد التطبيقية وا"واد التفسيرية اCخرى
إجراءات ا"صادقة ا6ارجية
¶ديد ا;علومات التي سيتم ا;صادقة عليها أو طلبها )راجع :الفقرة )٧أ((
أ.١

يتم تنفيذ إجراءات ا;صادقة اMارجية عادًة لطلب معلومات تتعلق بأرصدة اuسابات وعناصرها ,أو للمصادقة على مثل هذه
ا;علومات .وقد يتم استخدامها أيضًا للمصادقة على شروط اتفاقيات ,أو عقود ,أو معامîت بي ا;نشأة وأطراف أخرى ,أو للمصادقة
على غياب شروط معينة ,مثل "اتفاق جانبي".

اختيار الطرف ا;ناسب الذي سيقوم با;صادقة )راجع :الفقرة ) ٧ب((
أ.٢

توفر الردود على طلبات ا;صادقة أدلة مراجعة أكثر مîءمة وأفضل ف إمكانية ا~عتماد عليها عند إرسال طلبات ا;صادقة إلى طرف
يعتقد ا;راجع أن لديه معرفة بشأن ا;علومات التي سيتم ا;صادقة عليها .فعلى سبيل ا;ثال ,قد يكون مسؤول ما ف مؤسسة مالية لديه
معرفة با;عامîت أو الترتيبات ا;طلوب اُ;صادقة عليها ,هو أكثر شخص مناسب ف تلك ا;ؤسسة ا;الية لطلب ا;صادقة منه.

تصميم طلبات ا;صادقة )راجع :الفقرة ) ٧ج((
أ.٣

قد يؤثر تصميم طلب ا;صادقة بشكل مباشر على معدل الردود على ا;صادقة ,وعلى إمكانية ا~عتماد على أدلة ا;راجعة التي يتم
اuصول عليها من الردود وطبيعتها.

أ.٤

من بي العوامل التي تؤخذ ف اuسبان عند تصميم طلبات ا;صادقة:
•

اhقرارات التي يتم تناولها.

•

مخاطر ¶ريف جوهري معينة ت ¶ديدهاÑ ,ا ف ذلك مخاطر الغش.

•

تنسيق وعرض طلب ا;صادقة.

•

اMبرة السابقة ف ا;راجعة أو ارتباطات مشابهة.

•

طريقة ا~تصال )على سبيل ا;ثال ,ف شكل ورقي أو إلكتروني أو بوسيلة أخرى(.

•

تصريح اhدارة أو تشجيعها ل∞طراف القائمة باُ;صادقة للرد على ا;راجع .فقد ~ ¶بذ هذه اrطراف أن ترد إ~ على طلب
ا;صادقة الذي يحتوي على تصريح من اhدارة.
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٣٤٢

ا;صادقات اMارجية

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٥٠٥
•

قدرة الطرف ا;قصود القائم باُ;صادقة على ا;صادقة على ا;علومات ا;طلوبة أو توفيرها )على سبيل ا;ثال ,مبلغ فاتورة
منفصلة ف مقابل الرصيد اhجمالي(.

أ.٥

يلتمس طلب ا;صادقة اMارجية اhيجابية من الطرف القائم با;صادقة الرد على ا;راجع ف جميع اuا~ت ,سواًء عن طريق اhشارة
إلى موافقة الطرف القائم با;صادقة على ا;علومات ا;قدمة ,أو عن طريق مطالبة الطرف القائم با;صادقة بتقدي معلومات .وُيتوقع
عادًة أن يوفر الرد على طلب ا;صادقة أدلة مراجعة íكن ا~عتماد عليها .ومع ذلك ,يوجد خطر يتمثل ف قيام الطرف القائم
با;صادقة بالرد على طلب ا;صادقة دون التحقق من صحة ا;علومات .وíكن للمراجع تخفيض هذا اMطر باستخدام طلبات ا;صادقة
اhيجابية التي ~ ¶دد ا;بلغ )أو ا;علومات اrخرى( ف طلب ا;صادقة وتطلب من الطرف القائم با;صادقة ذكر ا;بلغ أو تقدي
ا;علومات اrخرى .ومن ناحية أخرى ,فإن استخدام هذا النوع من طلبات ا;صادقات "ذات الفراغات" قد يؤدي إلى انخفاض معد~ت
الردود بسبب اôهد اhضاف ا;طلوب من اrطراف القائمة باُ;صادقة.

أ.٦

يتضمن ¶ديد أن الطلبات قد ≤ت عنونتها بشكل سليم اختبار صحة بعض أو كل العناوين ا;ذكورة على طلبات اُ;صادقة قبل إرسالها.

متابعة طلبات ا;ُصادقة )راجع :الفقرة )٧د((
أ.٧

قد يرسل ا;راجع طلب مصادقة إضاف ف حالة عدم استîم رد على طلب سابق خîل فترة معقولة .فعلى سبيل ا;ثال ,قد يرسل
ا;راجع ,بعد إعادة التحقق من صحة العنوان اrصلي ,طلبًا إضافيًا أو طلبًا للمتابعة.

رفض اVدارة السماح للمراجع بإرسال طلب ا"صادقة
مدى معقولية رفض اhدارة )راجع :الفقرة ) ٨أ((
أ.٨

ُيعد رفض اhدارة السماح للمراجع بإرسال طلب ا;صادقة قيدًا على أدلة ا;راجعة التي قد يرغب ا;راجع ف اuصول عليها .ولهذا
يتطلب اrمر من ا;راجع ا~ستفسار عن أسباب هذا القيد .ومن بي اrسباب الشائعة التي يتم ذكرها وجود نزاع قانوني أو مفاوضات
قائمة مع الطرف ا;قصود ا;طلوب منه ا;صادقة ,قد تتأثر نتائجها بطلب ا;صادقة ف وقت غير مناسب .ويتطلب اrمر من ا;راجع
البحث عن أدلة مراجعة فيما يتعلق بصحة أسباب الرفض ومدى معقوليتها ,نظرًا للخطر ا;تمثل ف أن اhدارة رÑا ¶اول منع ا;راجع
من الوصول إلى أدلة ا;راجعة التي قد تكشف غشًا أو خطأ.

اàثار ا;ترتبة على تقييم مخاطر التحريف اôوهري )راجع :الفقرة ) ٨ب((
أ.٩

íكن أن يستنتج ا;راجع من التقوي الوارد ف الفقرة ) ٨ب( أنه من ا;ناسب إعادة النظر ف تقييم مخاطر التحريف اôوهري على
مستوى اhقرارات ,وتعديل إجراءات ا;راجعة اõطط لها وفقًا ;عيار ا;راجعة ) ١٤.(٣١٥فعلى سبيل ا;ثال ,إذا كان طلب اhدارة بعدم
;صادقة غير منطقي ,فقد يشير ذلك إلى أحد عوامل خطر الغش التي تتطلب تقوًíا وفقًا ;عيار ا;راجعة )١٥.(٢٤٠
اُ

إجراءات ا;راجعة البديلة )راجع :الفقرة ) ٨ج((
أ.١٠

قد تكون إجراءات ا;راجعة البديلة التي يتم تنفيذها ≥اثلة لتلك ا;ناسبة لعدم الرد وا;بينة ف الفقرتي أ ١٨وأ ١٩من هذا ا;عيار.
وتأخذ هذه اhجراءات ف اuسبان أيضًا نتائج التقوي الذي يقوم به ا;راجع وا;شار إليه ف الفقرة ) ٨ب( من هذا ا;عيار.

نتائج إجراءات ا"صادقة ا6ارجية
إمكانية ا~عتماد على الردود على طلبات ا;صادقة )راجع :الفقرة (١٠
أ.١١

١٤
١٥
١٦

يشير معيار ا;راجعة  ٥٠٠إلى أنه حتى ف حالة اuصول على أدلة ا;راجعة من مصادر من خارج ا;نشأة ,فقد توجد ظروف íكن أن
تؤثر على إمكانية ا~عتماد عليها ١٦.وتنطوي جميع الردود على قدر من خطر ا~عتراض أو التغيير أو الغش .ويوجد ذلك اMطر بغض

معيار ا'راجعة )e" (٣١٥ديد مخاطر التحريف اgوهري وتقييمها من خSل فهم ا'نشأة وبيئتها" ,فقرة ٣١
معيار ا'راجعة ) ,(٢٤٠الفقرة ٢٥
معيار ا'راجعة ) ,(٥٠٠الفقرة أ٣١
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النظر عّما إذا كان الرد قد ت اuصول عليه ف شكل ورقي أو إلكتروني أو بوسيلة أخرى .ومن بي العوامل التي قد تشير إلى وجود
شكوك حول إمكانية ا~عتماد على الرد ما يلي:

أ.١٢

•

استîم الرد من قبل ا;راجع بصورة غير مباشرة; أو

•

اتضاح أن الرد لم يكن من الطرف القائم با;صادقة الذي كان مقصودًا ف البداية.

تنطوي الردود ا;ستلمة إلكترونيًا ,على سبيل ا;ثال بالفاكس أو البريد اhلكتروني ,على مخاطر تتعلق بإمكانية ا~عتماد عليهاr ,نه قد
يكون من الصعب إثبات مصدر الرد وسلطة الطرف ا;ستجيب ,وقد يكون من الصعب اكتشاف التغييرات .وíكن للمراجع والطرف
ا;ستجيب اتباع آلية تخلق بيئة آمنة للردود ا;ستلمة إلكترونيًا والتخفيف من هذه اõاطر .وإذا كان ا;راجع ُمطمئنًا إلى أمن اàلية
وُمراقبتها على نحو سليم ,فمن شأن ذلك أن يعزز من إمكانية ا~عتماد على الردود ا;ستلمة من خîلها .وقد تتضمن آلية اُ;صادقة
اhلكترونية أساليب مختلفة للتحقق من هوية ُمرسل ا;علومات ف صورة إلكترونية ,على سبيل ا;ثال ,من خîل استخدام التشفير,
والتوقيعات الرقمية اhلكترونية ,وإجراءات التحقق من صحة ا;وقع اhلكتروني.

أ .١٣إذا استخدم الطرف القائم با;صادقة طرفًا ثالثًا لتنسيق وتقدي الردود على طلبات اُ;صادقة ,فيمكن للمراجع تنفيذ إجراءات ;واجهة
اõاطر ا;تمثلة فيما يلي:
)أ(

 îمن ا;صدر السليم;
احتمال أ~ يكون الرد مرس ً

)ب(

احتمال أ~ يكون الطرف ا;ستجيب مصرحًا له بالرد;

)ج(

احتمال أن تتعرض عملية إرسال الرد ;ا íس سîمتها.

أ .١٤يتطلب معيار ا;راجعة ) (٥٠٠أن يحدد ا;راجع ما إذا كان سيقوم بتعديل أو إضافة إجراءات hزالة الشكوك بشأن إمكانية ا~عتماد على
ا;علومات التي سيتم استخدامها كأدلة مراجعة ١٧.وíكن للمراجع أن يختار التحقق من مصدر ومحتوى الرد على طلب اُ;صادقة عن
طريق ا~تصال بالطرف القائم با;صادقة .فعلى سبيل ا;ثال ,عندما يقوم الطرف القائم با;صادقة بالرد عن طريق البريد اhلكتروني,
 îبإرسال الرد .وعند إرسال
íكن للمراجع ا~تصال بالطرف القائم با;صادقة هاتفيًا لتحديد ما إذا كان هذا الطرف هو من قام فع ً
الرد إلى ا;راجع بطريق غير مباشر )على سبيل ا;ثالr ,ن الطرف القائم با;صادقة أرسل الرد باMطأ إلى ا;نشأة بدً~ من ا;راجع(,
فيمكن للمراجع أن يطلب من الطرف القائم با;صادقة أن يرد عليه كتابيًا بصورة مباشرة.
أ.١٥

~ يستوف الرد الشفهي على طلب ا;صادقة ,ف حد ذاته ,شروط تعريف ا;صادقة اMارجية rنه ليس ردًا كتابيًا مباشرًا على ا;راجع.
ومع ذلك ,وÑجرد اuصول على رد شفهي على طلب ا;صادقةí ,كن للمراجع ,وتبعًا للظروف ,أن يطلب من الطرف القائم با;صادقة
الرد عليه بشكل كتابي ومباشر .وف حالة عدم استîم أي رد من ذلك القبيل ,فوفقًا للفقرة  ,١٢يسعى ا;راجع للحصول على أدلة
مراجعة أخرى تدعم ا;علومات الواردة ف الرد الشفهي.

أ .١٦قد يحتوي الرد على طلب ا;صادقة لغة تقييدية فيما يتعلق باستخدامه .ومثل تلك التقييدات ~ تبطل بالضرورة إمكانية ا~عتماد على
الرد كدليل مراجعة.
الردود التي ~ íكن ا~عتماد عليها )راجع :الفقرة (١١
أ.١٧

١٧
١٨
١٩

عندما يستنتج ا;راجع أن الرد ~ íكن ا~عتماد عليه ,فإنه قد يحتاج إلى إعادة النظر ف تقييم مخاطر التحريف اôوهري على
مستوى اhقرارات وتعديل إجراءات ا;راجعة اõطط لها ,وفقًا ;عيار ا;راجعة ) ١٨.(٣١٥فعلى سبيل ا;ثال ,قد يشير الرد الذي ~ íكن
ا~عتماد عليه إلى أحد عوامل خطر الغش التي تتطلب تقوًíا وفقًا ;عيار ا;راجعة )١٩.(٢٤٠

معيار ا'راجعة ) ,(٥٠٠الفقرة ١١
معيار ا'راجعة ) ,(٣١٥الفقرة ٣١
معيار ا'راجعة ) ,(٢٤٠الفقرة ٢٥
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٣٤٤

ا;صادقات اMارجية

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٥٠٥
عدم الرد )راجع :الفقرة (١٢
أ.١٨

أ .١٩

تتضمن اrمثلة على إجراءات ا;راجعة البديلة التي قد ينفذها ا;راجع:
•

rرصدة اuسابات مستحقة التحصيل :التحقق من مقبوضات نقدية معينة ~حقة ,ووثائق الشحن ,وا;بيعات التي تتم بالقرب
من نهاية الفترة.

•

rرصدة اuسابات مستحقة السداد :التحقق من النفقات النقدية الîحقة ,أو ا;راسîت ا;ستلمة من أطراف ثالثة,
والسجîت اrخرى ,مثل أوراق السلع ا;ستلمة.

ت ت أ ث ر ط ب ي ع ة و م د ى إ ج ر ا ء ا ت ا ; ر ا ج ع ة ا ل ب د ي ل ة ب ا  uس ا ب و ا  hق ر ا ر ا ; ع ن ي  .و ق د يش ي ر ع د م ا ل ر د ع ل ى ط ل ب ا ; ُ ص ا د ق ة إ ل ى خ ط ر
¶ريف جوهري لم يتم ¶ديده من قبل .وف مثل هذه اuا~ت ,قد يحتاج ا;راجع إلى إعادة النظر ف خطر التحريف اôوهري
ا;ُقيﱠم على مستوى اhقرارات ,وتعديل إجراءات ا;راجعة اõطط لها ,وفقاً ;عيار ا;راجعة )  ٢٠ .(٣١٥فعلى سبيل ا;ثال ,قد يشير
انخفاض عدد الردود على طلبات ا;ُصادقة عمّا هو متوقع ,أو ارتفاعها عمّا هو متوقع ,إلى وجود عامل خطر غش لم يتم
¶ د ي د ه س ا ب ق ا ً و ي ح ت ا ج إ ل ى ت ق و ي و ف ق ا ً ; ع ي ا ر ا ; ر ا ج ع ة ) ٢١ . (٢٤٠

عندما يكون الرد على طلب ا;ُصادقة اhيجابية ضرورياً للحصول على ما يكفي من أدلة ا;راجعة ا;ناسبة )راجع :الفقرة (١٣
أ.٢٠

ف ظروف معينة ,قد يحدد ا;راجع خطر ¶ريف جوهري ُمقﱠيم على مستوى اhقرارات ,من الضروري الرد على طلب ا;صادقة
اhيجابية اMاص به للحصول على ما يكفي من أدلة ا;راجعة ا;ناسبة .وقد يكون من بي تلك الظروف اuا~ت اàتية:
•

عندما ~ تكون ا;علومات الîزمة لتأييد إقرار )إقرارات( اhدارة متاحة إ~ من مصدر خارج ا;نشأة.

•

عندما ≤نع عوامل خطر غش معينة ا;راجع من ا~عتماد على اrدلة التي ت اuصول عليها من ا;نشأة ,مثل خطر ≠اوز
اhدارة rدوات الرقابة ,أو خطر التواطؤ الذي قد يتورط فيه موظف )موظفون( و/أو اhدارة.

ا~ستثناءات )راجع :الفقرة (١٤
أ.٢١

قد تشير ا~ستثناءات التي ت إيضاحها ف الردود على طلبات ا;صادقة إلى وجود ¶ريفات أو ¶ريفات محتملة ف القوائم ا;الية.
وعند ¶ديد وجود ¶ريف معي ,يتعي على ا;راجع وفقًا ;عيار ا;راجعة ) (٢٤٠تقوي ما إذا كان هذا التحريف ُيعد مؤشرًا على حدوث
غش ٢٢.وقد توفر ا~ستثناءات إرشادات بشأن جودة الردود ا;ستلمة من أطراف مشابهة قائمة با;صادقة أو ا;ستلمة بشأن حسابات
مشابهة .وíكن أن تشير ا~ستثناءات أيضًا إلى وجود قصور أو أوجه قصور ف الرقابة الداخلية للمنشأة على آلية التقرير ا;الي.

أ≤ ~ .٢٢ثل بعض ا~ستثناءات ¶ريفات .فعلى سبيل ا;ثالí ,كن أن يستنتج ا;راجع أن ا~ختîفات ف الردود على طلبات ا;صادقة كانت
بسبب التوقيت أو القياس أو أخطاء كتابية ف إجراءات ا;صادقة اMارجية.
ا"صادقات السلبية )راجع :الفقرة (١٥
أ.٢٣

٢٠
٢١
٢٢

~ يدل عدم استîم رد على طلب اُ;صادقة السلبية بشكل صريح على استîم الطرف ا;قصود لطلب ا;صادقة أو على التحقق من دقة
ا;علومات الواردة ف الطلب .وبناًء عليه ,فإن عدم رد الطرف ا;طلوب منه اُ;صادقة على طلب اُ;صادقة السلبية يوفر أدلة مراجعة أقل
إقناعًا بكثير من الرد على طلب اُ;صادقة اhيجابية .واrكثر احتماً~ أيضًا هو أن اrطراف القائمة باُ;صادقة قد ترد ل∂شارة إلى عدم
موافقتها على طلب اُ;صادقة عندما ~ تكون ا;علومات الواردة ف طلب اُ;صادقة ف صاuها ,وتقل احتمالية ردهم ف غير ذلك .فعلى
سبيل ا;ثال ,تزيد احتمالية رد أصحاب حسابات الودائع البنكية إذا اعتقدوا أن أرصدة حساباتهم مدونة ف طلب اُ;صادقة بأقل ≥ا
هي عليه ,وتقل احتمالية ردهم إذا اعتقدوا أن الرصيد الوارد ف الطلب أكبر ≥ا هو عليه ف الواقع .ولذلك ,فإن إرسال طلبات

معيار ا'راجعة ) ,(٣١٥الفقرة ٣١
معيار ا'راجعة ) ,(٢٤٠الفقرة ٢٥
معيار ا'راجعة ) ,(٢٤٠الفقرة ٣٦
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٣٤٥

ا;صادقات اMارجية

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٥٠٥
اُ;صادقة السلبية إلى أصحاب حسابات الودائع البنكية قد يكون إجراًء مفيدًا عند النظر فيما إذا كانت تلك اrرصدة مدونة بأقل من
قيمتها اuقيقية ,ولكن من غير ا;رجح أن يكون فّعاً~ إذا كان ا;راجع يسعى للحصول على أدلة تتعلق با;بالغة ف قيمة تلك اrرصدة.
تقوي اCدلة التي ت اcصول عليها )راجع :الفقرة (١٦
أ.٢٤

أ.٢٥

٢٣

عند تقوي نتائج طلبات اُ;صادقة اMارجية الفرديةí ,كن أن يصنف ا;راجع هذه النتائج كالتالي:
)أ(

رد من قبل الطرف القائم با;صادقة ا;ناسب يشير فيه إلى موافقته على ا;علومات الواردة ف طلب اُ;صادقة ,أو يقدم فيه
ا;علومات ا;طلوبة بدون استثناء; أو

)ب(

رد ~ íكن ا~عتماد عليه; أو

)ج(

عدم الرد; أو

)د(

رد يشير إلى استثناء.

إن تقوي ا;راجع ,عندما يتم أخذه ف اuسبان مع إجراءات ا;راجعة اrخرى التي رÑا يكون ا;راجع قد قام بتنفيذها ,قد يساعده ف
استنتاج ما إذا كان قد ت اuصول على ما يكفي من أدلة ا;راجعة ا;ناسبة ,أو ما إذا كانت اuاجه تتطلب اuصول على أدلة مراجعة
إضافية ,وفقًا ;ا يتطلبه معيار ا;راجعة )٢٣.(٣٣٠

معيار ا'راجعة ) ,(٣٣٠الفقرتان  ٢٦و٢٧
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٣٤٦

ا;صادقات اMارجية

ا"عيار الدولي للمراجعة ) :(٥١٠ارتباطات ا"راجعة 7ول مرة  -ا7رصدة ا<فتتاحية
اعتمدت الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي معيار ا;راجعة ) ,(٥١٠كما صدر من مجلس ا;عايير الدولية للمراجعة والتأكيد.

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٥١٠
ا"عيار الدولي للمراجعة )(٥١٠
ارتباطات ا"راجعة 7ول مرة  -ا7رصدة ا<فتتاحية
)يسري هذا ا;عيار على أعمال مراجعة القوائم ا;الية ا;رتبط عليها اعتبارًا من  ٢٠١٧/١/١أو بعد ذلك التاريخ(
الفهرس

الف قر ة

مقدمة
نطاق هذا ا;عيار ...................................................................................................................

١

تاريخ السريان .......................................................................................................................

٢

الهدف ..............................................................................................................................

٣

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

٤

التعريفات
ا"تطلبات

إجراءات ا;راجعة ..................................................................................................................

٩-٥

استنتاجات ا;راجعة وإعداد التقرير ١٣-١٠ ...............................................................................................
ا"واد التطبيقية وا"واد التفسيرية ا7خرى
إجراءات ا;راجعة ..................................................................................................................

أ-١أ٧

استنتاجات ا;راجعة وإعداد التقرير ...............................................................................................

أ-٨أ٩

ا;لحق :مثاQن توضيحيان لتقارير ا;راجعي التي تضم أراًء معدلة

ينبغي قراءة معيار ا;راجعة )" (٥١٠ارتباطات ا;راجعة Nول مرة  -اNرصدة اQفتتاحية" جنبًا إلى جنب مع معيار ا;راجعة )" (٢٠٠اNهداف
العامة للمراجع ا;ستقل والقيام با;راجعة وفقًا للمعايير الدولية للمراجعة ا;عتمدة ف ا;ملكة العربية السعودية".
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٣٤٨

ارتباطات ا;راجعة Nول مرة -
اNرصدة اQفتتاحية

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٥١٠
م ق دم ة
نطاق هذا ا"عيار
.١

يتناول هذا ا;عيار الدولي للمراجعة مسؤوليات ا;راجع فيما يتعلق باNرصدة اQفتتاحية ف ارتباط ا;راجعة Nول مرة .فبا{ضافة
إلى مبالغ القوائم ا;الية ,تتضمن اNرصدة اQفتتاحية أمورًا كانت موجودة ف بداية الفترة تتطلب ا{فصاح عنها ,مثل اQلتزامات
اÅتملة والتعهدات .وعندما تتضمن القوائم ا;الية معلومات مالية مقارنة ,تنطبق أيضاً عندئٍذ ا;تطلبات وا{رشادات الواردة ف
معيار ا;راجعة ) ١.(٧١٠ويتضمن معيار ا;راجعة ) ٢(٣٠٠متطلبات وإرشادات إضافية فيما يتعلق باNنشطة التي تُنفذ قبل البدء ف
ارتباط مراجعة Nول مرة.

تاريخ السريان
.٢

يسري هذا ا;عيار على أعمال مراجعة القوائم ا;الية ا;رتبط عليها اعتبارًا من  ٢٠١٧/١/١أو بعد ذلك التاريخ.

الهدف
.٣

عند القيام بارتباط مراجعة Nول مرة ,يكون هدف ا;راجع فيما يتعلق باNرصدة اQفتتاحية هو اÜصول على ما يكفي من أدلة
ا;راجعة ا;ناسبة بشأن ما إذا كانت:
)أ(

اNرصدة اQفتتاحية áتوي على áريفات تؤثر جوهرياً على القوائم ا;الية للفترة اÜالية;

)ب(

طبّقت بشكل متسق ف القوائم ا;الية للفترة
السياسات اÅاسبية ا;ناسبة ا;نعكس أثرها ف اNرصدة اQفتتاحية قد ٌ
اÜالية ,أو ما إذا كانت التغييرات التي طرأت عليها قد çت اÅاسبة عنها بشكل مناسب وت عرضها وا{فصاح عنها
بشكل كافٍ وفقاً {طار التقرير ا;الي ا;نطبق.

التعريفات
.٤

Nغراض معايير ا;راجعة ,يكون للمصطلحات اëتية ا;عاني ا;بينة قرين كل منها فيما يلي:
)أ(

١
٢

ارتباط مراجعة Nول مرة :هو ارتباط إما أنه:
)(١

لم تتم فيه مراجعة القوائم ا;الية للفترة السابقة ,أو

)(٢

çت فيه مراجعة القوائم ا;الية للفترة السابقة بواسطة مراجع سابق.

)ب(

اNرصدة اQفتتاحية :أرصدة اÜسابات ا;وجودة ف بداية الفترة .وتعتمد اNرصدة اQفتتاحية على أرصدة إقفال الفترة
السابقة ,وتعكس تأثيرات ا;عامìت واNحداث ف فترات سابقة والسياسات اÅاسبية ا;طبقة ف الفترة السابقة.
وتتضمن اNرصدة اQفتتاحية أيضاً أمورًا تتطلب إفصاحاً بأنها موجودة ف بداية الفترة ,مثل اQلتزامات اÅتملة
والتعهدات.

)ج(

ا;راجع السابق :ا;راجع من مكتب مراجعة مختلف ,الذي قام òراجعة القوائم ا;الية ;نشأة ما ف الفترة السابقة ,وت
استبداله با;راجع اÜالي.

معيار ا;راجعة )" (٧١٠ا;علومات ا;قارنة  -اNرقام ا;قابلة والقوائم ا;الية ا;قارنة"
معيار ا;راجعة )" (٣٠٠التخطيط ;راجعة القوائم ا;الية"
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٣٤٩

ارتباطات ا;راجعة Nول مرة -
اNرصدة اQفتتاحية

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٥١٠
ا"تطلبات
إجراءات ا"راجعة

اNرصدة اQفتتاحية
.٥

يجب على ا;راجع قراءة القوائم ا;الية اNحدث ,إن وجدت ,وتقرير ا;راجع السابق عليها ,إن وجد ,للحصول على ا;علومات ذات
الصلة باNرصدة اQفتتاحيةò ,ا ف ذلك اzفصاحات.

.٦

يجب على ا;راجع اÜصول على ما يكفي من أدلة ا;راجعة ا;ناسبة عّما إذا كانت اNرصدة اQفتتاحية áتوي على áريفات تؤثر
جوهريًا على القوائم ا;الية للفترة اÜالية ,وذلك عن طريق) :راجع :الفقرتي أ ,١أ(٢

.٧

)أ(

áديد ما إذا كانت أرصدة اzقفال للفترة السابقة قد ت ترحيلها إلى الفترة اÜالية بشكل صحيح ,أو عند اQقتضاء ,قد
ت إعادة عرضها;

)ب(

áديد ما إذا كانت اNرصدة اQفتتاحية تعكس تطبيق السياسات اÅاسبية ا;ناسبة;

)ج(

تنفيذ واحد أو أكثر õا يلي) :راجع :الفقرات أ–٣أ(٧
)(١

فحص أوراق عمل ا;راجع السابق للحصول على أدلة فيما يتعلق باNرصدة اQفتتاحية ,عندما تكون القوائم ا;الية
للسنة السابقة قد ُروجعت; أو

)(٢

تقوي ما إذا كانت إجراءات ا;راجعة ا;نفذة ف الفترة اÜالية توفر أدلة ذات صلة باNرصدة اQفتتاحية; أو

)(٣

تنفيذ إجراءات مراجعة خاصة للحصول على أدلة تتعلق باNرصدة اQفتتاحية.

ف حالة حصول ا;راجع على أدلة مراجعة بأن اNرصدة اQفتتاحية áتوي على áريفات قد تؤثر جوهريًا على القوائم ا;الية
للفترة اÜالية ,فيجب عليه القيام بإجراءات مراجعة إضافية مناسبة ف ظل الظروف القائمة لتحديد تأثير ذلك على القوائم
ا;الية للفترة اÜالية .وإذا خُلص ا;راجع إلى وجود مثل هذه التحريفات ف القوائم ا;الية للفترة اÜالية ,فيجب عليه إبìغ
ا;ستوى اzداري ا;ناسب وا;كلفي باÜوكمة بهذه التحريفات وفقًا ;عيار ا;راجعة )٣.(٤٥٠

اتساق السياسات اÅاسبية
.٨

يجب على ا;راجع اÜصول على ما يكفي من أدلة ا;راجعة ا;ناسبة بشأن ما إذا كانت السياسات اÅاسبية ا;نعكس أثرها ف
اNرصدة اQفتتاحية قد ت تطبيقها ف القوائم ا;الية للفترة اÜالية بشكل متسق ,وما إذا كانت التغييرات ف السياسات اÅاسبية
ف ,وفقًا zطار التقرير ا;الي ا;نطبق.
قد åت اÅاسبة عنها بشكل مناسب ,وت عرضها واzفصاح عنها بشكل كا ٍ

ا;علومات ذات الصلة ف تقرير ا;راجع السابق
.٩

إذا كانت القوائم ا;الية للفترة السابقة قد åت مراجعتها بواسطة مراجع سابق ,وكان هناك تعديل ف الرأي ,فيجب على ا;راجع
تقوي تأثير اNمر الذي أدى إلى التعديل ف تقييم مخاطر التحريف ا¶وهري ف القوائم ا;الية للفترة اÜالية ,وفقًا ;عيار
ا;راجعة )٤ .(٣١٥

استنتاجات ا"راجعة وإعداد التقرير

اNرصدة اQفتتاحية
.١٠

٣
٤
٥

إذا لم يكن ا;راجع قادرًا على اÜصول على ما يكفي من أدلة ا;راجعة ا;ناسبة فيما يتعلق باNرصدة اQفتتاحية ,فيجب عليه إبداء
رأي متحفظ ,أو اQمتناع عن إبداء رأي ف القوائم ا;الية ,حسب مقتضى اÜال ,وفقًا ;عيار ا;راجعة )) ٥.(٧٠٥راجع :الفقرة أ(٨

معيار ا'راجعة )" (٤٥٠تقوي التحريفات ا'كتشفة خJل ا'راجعة" ,الفقرتان  ٨و١٢
معيار ا'راجعة )P" (٣١٥ديد مخاطر التحريف اTوهري وتقييمها من خJل فهم ا'نشأة وبيئتها"
معيار ا'راجعة )" (٧٠٥التعديJت على الرأي ف تقرير ا'راجع ا'ستقل"
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٣٥٠

ارتباطات ا;راجعة Nول مرة -
اNرصدة اQفتتاحية

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٥١٠
.١١

إذا استنتج ا;راجع أن اNرصدة اQفتتاحية áتوي على áريف يؤثر بشكل جوهري على القوائم ا;الية للفترة اÜالية ,ولم تتم
ف ,فيجب على ا;راجع إبداء رأي
اÅاسبة عن تأثير هذا التحريف بشكل مناسب ,أو لم يتم عرضه أو اzفصاح عنه بشكل كا ٍ
متحفظ أو رأي معارض ,حسب مقتضى اÜال ,وفقًا ;عيار ا;راجعة ).(٧٠٥

اتساق السياسات اÅاسبية
.١٢

إذا استنتج ا;راجع أن:
)أ(

السياسات اÅاسبية للفترة اÜالية غير مطبقة بشكل متسق فيما يتعلق باNرصدة اQفتتاحية ,وفقًا zطار التقرير ا;الي
ا;نطبق; أو

)ب(

ف,
ثمة تغيير ف السياسات اÅاسبية لم تتم اÅاسبة عنه بشكل مناسب ,أو لم يتم عرضه أو اzفصاح عنه بشكل كا ٍ
وفقًا zطار التقرير ا;الي ا;نطبق,

فيجب عليه إبداء رأي متحفظ أو رأي معارض ,حسب مقتضى اÜال ,وفقًا ;عيار ا;راجعة ).(٧٠٥

تعديل الرأي ف تقرير ا;راجع السابق
.١٣

 ìعلى الرأي  Qيزال مìئمًا وجوهريًا للقوائم ا;الية
إذا تضمن رأي ا;راجع السابق فيما يتعلق بالقوائم ا;الية للفترة السابقة تعدي ً
للفترة اÜالية ,فيجب على ا;راجع أن ُيعدل رأيه ف القوائم ا;الية للفترة اÜالية ,وفقًا ;عيار ا;راجعة ) (٧٠٥ومعيار ا;راجعة
)) .(٧١٠راجع :الفقرة أ(٩
***

ا"واد التطبيقية وا"واد التفسيرية ا7خرى
إجراءات ا"راجعة
اعتبارات خاصة òنشآت القطاع العام )راجع :الفقرة (٦
أ.١

قد توجد ف القطاع العام قيود نظامية أو تنظيمية بشأن ا;علومات التي ¨كن أن يحصل عليها ا;راجع اÜالي من مراجع سابق.
فعلى سبيل ا;ثال ,ف حالة خصخصة منشأة قطاع عام åت مراجعتها سابقًا من قبل مراجع معي وفقًا ل≠نظمة اÜكومية )على
سبيل ا;ثال ,ا;راجع العمومي أو شخص آخر مؤهل بشكل مناسب يتم تعيينه نيابًة عن ا;راجع العمومي( ,فإن مدى الوصول إلى
أوراق العمل أو ا;علومات اNخرى التي ¨كن أن يقدمها ا;راجع ا;عي وفقًا ل≠نظمة اÜكومية للمراجع ا;عي حديثًا ف القطاع
اØاص قد يكون مقيدًا بأنظمة أو لوائح اØصوصية أو السرية .وف ا;واقف التي ُتفرض فيها قيود على مثل هذه اQتصاQت,
فقد يكون من الìزم اÜصول على أدلة ا;راجعة من خìل وسائل أخرى ,وف حالة عدم إمكانية اÜصول على ما يكفي من أدلة
ا;راجعة ا;ناسبة ,فيجب أن يؤخذ ف اÜسبان تأثير ذلك على رأي ا;راجع.

أ.٢

ف حالة إسناد ا;راجع ا;عي وفقًا ل≠نظمة اÜكومية عملية مراجعة منشأة قطاع عام إلى مكتب مراجعة ف القطاع اØاص ,وقام
ا;راجع ا;عي وفقًا ل≠نظمة اÜكومية بتعيي مكتب مراجعة بخìف ا;كتب الذي قام òراجعة القوائم ا;الية ;نشأة القطاع العام
ف الفترة السابقة ,فُ ìيعد ذلك عادًة تغييرًا ف ا;راجعي بالنسبة للمراجع ا;عي وفقًا ل≠نظمة اÜكومية .ومع ذلك ,واعتمادًا
على طبيعة ترتيبات اzسناد ,قد ُيعد ارتباط ا;راجعة ارتباط مراجعة Nول مرة من منظور مراجع القطاع اØاص للوفاء
òسؤوليات ا;راجع ,وبناًء عليه ينطبق هذا ا;عيار.

اNرصدة اQفتتاحية )راجع :الفقرة )٦ج((
أ.٣

تعتمد طبيعة ومدى إجراءات ا;راجعة الìزمة للحصول على ما يكفي من أدلة ا;راجعة ا;ناسبة بشأن اNرصدة اQفتتاحية على
أمور مثل:
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٣٥١

ارتباطات ا;راجعة Nول مرة -
اNرصدة اQفتتاحية

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٥١٠
•

السياسات اÅاسبية التي تتبعها ا;نشأة.

•

طبيعة أرصدة اÜسابات ,وفئات ا;عامìت واzفصاحات ,ومخاطر التحريف ا¶وهري ف القوائم ا;الية للفترة اÜالية.

•

أهمية اNرصدة اQفتتاحية بالنسبة للقوائم ا;الية للفترة اÜالية.

•

ما إذا كانت القوائم ا;الية للفترة السابقة قد åت مراجعتها; وإذا كانت قد åت مراجعتها ,ما إذا كان رأي ا;راجع السابق
ُمعﱠدً.Q

أ.٤

ف حالة مراجعة القوائم ا;الية للفترة السابقة من ِقبل مراجع سابق ,فقد يكون òقدور ا;راجع اÜصول على ما يكفي من أدلة
ا;راجعة ا;ناسبة بشأن اNرصدة اQفتتاحية عن طريق فحص أوراق العمل اØاصة با;راجع السابق .ويتأثر ما إذا كان مثل هذا
الفحص يوفر ما يكفي من أدلة ا;راجعة ا;ناسبة بالكفاءة ا;هنية للمراجع السابق واستقìله.

أ.٥

توفر ا;تطلبات ا;هنية واNخìقية ذات الصلة توجيهات QتصاQت ا;راجع اÜالي با;راجع السابق.

أ.٦

فيما يتعلق باNصول واQلتزامات ا;تداولة¨ ,كن اÜصول على بعض أدلة ا;راجعة ا;تعلقة باNرصدة اQفتتاحية كجزء من
إجراءات ا;راجعة للفترة اÜالية .فعلى سبيل ا;ثال ,سيوفر áصيل اNرصدة اQفتتاحية للحسابات مستحقة التحصيل ,أو سداد
اNرصدة اQفتتاحية للحسابات مستحقة السداد خìل الفترة اÜالية ,بعض أدلة ا;راجعة بشأن وجودها ,وحقوقها وواجباتها,
واكتمالها وتقو¨ها ف بداية الفترة .أما ف حالة اµزون ,فإن إجراءات ا;راجعة للفترة اÜالية ا;طبقة على رصيد اzقفال
للمخزون تقدم أدلة مراجعة محدودة فيما يتعلق باµزون ا;وجود ف بداية الفترة .ولهذا ,قد تكون إجراءات ا;راجعة اzضافية
ضرورية ,وقد يوفر واحد أو أكثر õا يلي ما يكفي من أدلة ا;راجعة ا;ناسبة:

أ.٧

•

مìحظة ا¶رد الفعلي للمخزون اÜالي ومطابقته بكميات اµزون أول الفترة.

•

تنفيذ إجراءات مراجعة لتقوي بنود اµزون أول الفترة.

•

تنفيذ إجراءات مراجعة على مجمل الربح واÜد الفاصل.

بالنسبة ل≠صول واQلتزامات غير ا;تداولة ,مثل العقارات واQêت وا;عدات واQستثمارات والديون طويلة اNجل¨ ,كن اÜصول
على بعض أدلة ا;راجعة عن طريق التحقق من السجìت اÅاسبية وا;علومات اNخرى التي تقوم عليها اNرصدة اQفتتاحية .وف
ض أدلة ا;راجعة بشأن اNرصدة اQفتتاحية من خìل ا;صادقة مع
بعض اÜاQت ,قد يكون òقدور ا;راجع اÜصول على بع ٍ
أطراف ثالثة ,على سبيل ا;ثال ,ف حالة الديون طويلة اNجل واQستثمارات .وف حاQت أخرى ,قد يلزم ا;راجع القيام بتنفيذ
إجراءات مراجعة إضافية.

استنتاجات ا"راجعة وإعداد التقرير
اNرصدة اQفتتاحية )راجع :الفقرة (١٠
أ.٨

يحدد معيار ا;راجعة ) (٧٠٥متطلبات ويقدم إرشادات بشأن الظروف التي قد تؤدي إلى إجراء تعديل على رأي ا;راجع ف القوائم
ا;الية ,ونوع الرأي ا;ناسب ف ظل الظروف القائمة ,ومحتوى تقرير ا;راجع عند تعديل رأي ا;راجع .وقد يؤدي عدم قدرة ا;راجع
على اÜصول على ما يكفي من أدلة ا;راجعة ا;ناسبة فيما يتعلق باNرصدة اQفتتاحية إلى أحد التعديìت اêتية على الرأي ف
تقرير ا;راجع:
)أ(

إبداء رأي متحفظ أو اQمتناع عن إبداء رأي ,حسبما يكون مناسبًا ف ظل الظروف القائمة; أو

)ب(

إبداء رأي متحفظ أو اQمتناع عن إبداء الرأي ,حسبما يكون مناسبًا ,فيما يتعلق بنتائج العمليات ,والتدفقات النقدية ,عند
اQقتضاء ,ورأي غير معدل فيما يتعلق با;ركز ا;الي ,ما لم ¨نع ذلك نظام أو Qئحة.

ويتضمن ا;لحق أمثلة توضيحية لتقارير ا;راجعي.
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ارتباطات ا;راجعة Nول مرة -
اNرصدة اQفتتاحية

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٥١٠
تعديل الرأي ف تقرير ا;راجع السابق )راجع :الفقرة (١٣
أ.٩

ف بعض اÜاQت ,قد  Qيكون التعديل على رأي ا;راجع السابق جوهريًا وذا صلة بالرأي ف القوائم ا;الية للفترة اÜالية .وقد
يكون هذا هو اÜال ,على سبيل ا;ثال ,عند وجود قيد على النطاق ف الفترة السابقة ,ولكن اNمر الذي نشأ عنه القيد قد ت حله
ف الفترة اÜالية.
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٣٥٣

ارتباطات ا;راجعة Nول مرة -
اNرصدة اQفتتاحية

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٥١٠
ا"لحق
)راجع :الفقرة أ(٨
مثا<ن توضيحيان لتقارير ا"راجعي التي تضم آراًء معدلة
ملحوظة :خìل هذين ا;ثالي التوضيحيي لتقارير ا;راجع ,ت وضع قسم "الرأي" أوً ,Qوفقًا ;عيار ا;راجعة ) ,(٧٠٠وحّل قسم "أساس
الرأي" مباشرًة بعده .كما إن ا¶ملة اNولى واNخيرة التي كان يتضمنها قسم مسؤوليات ا;راجع تندرج اêن كجزء من القسم
ا¶ديد "أساس الرأي".
ا"ثال التوضيحي ):(١
7غراض هذا ا"ثال التوضيحي لتقرير ا"راجع ,ت افتراض الظروف اfتية:
•

مراجعة مجموعة كاملة من القوائم ا"الية "نشأة غير مدرجة باستخدام إطار عرض عادل .وا"راجعة ليست مراجعة qموعة
١

)أي أن معيار ا"راجعة ) (٦٠٠غير منطبق(.
•

ت إعداد القوائم ا"الية من قبل إدارة ا"نشأة ,وفقًا للمعايير الدولية للتقرير ا"الي ا"عتمدة ف ا"ملكة العربية السعودية)*(,
وا"عايير واyصدارات ا7خرى ا"عتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي)**( )إطار ذو غرض عام(.
٢

•

تعكس شروط ارتباط ا"راجعة وصف مسؤولية اyدارة عن القوائم ا"الية ا"نصوص عليه ف معيار ا"راجعة ).(٢١٠

•

لم يÖحظ ا"راجع اáرد الفعلي للمخزون ف بداية الفترة اâالية ,ولم يتمكن من اâصول على ما يكفي من أدلة ا"راجعة
ا"ناسبة فيما يتعلق با7رصدة ا<فتتاحية للمخزون.

•

ُتعد التأثيرات اçتملة لعدم القدرة على اâصول على ما يكفي من أدلة ا"راجعة ا"ناسبة فيما يتعلق با7رصدة ا<فتتاحية
٣

للمخزون تأثيرات جوهرية ,ولكنها ليست منتشرة بالنسبة لéداء ا"الي للمنشأة والتدفقات النقدية.
•

ت عرض ا"ركز ا"الي ف نهاية السنة بشكل عادل.

•

ت افتراض أن ا7نظمة واللوائح êنع ا"راجع من إبداء رأي متحفظ فيما يتعلق با7داء ا"الي والتدفقات النقدية ,ورأي غير
معدل فيما يتعلق با"ركز ا"الي.

•

ا"تطلبات ا7خÖقية ذات الصلة ا"نطبقة على ا"راجعة هي قواعد سلوك وآداب ا"هنة ا"عتمدة ف ا"ملكة العربية السعودية.

•

استنادًا إلى أدلة ا"راجعة التي ت اâصول عليها ,خلص ا"راجع إلى أنه < ترتبط با7حداث أو الظروف حالة عدم تأكد
جوهري قد تثير شكوكًا كبيرة حول قدرة ا"نشأة على البقاء كمنشأة مستمرة وفقًا "عيار ا"راجعة ).(٥٧٠

•

١

*

٤

٥

ا"راجع غير مطالب باyبÖغ عن ا7مور الرئيسة للمراجعة وفقًا "عيار ا"راجعة ) ,(٧٠١ولم يقرر اyبÖغ عنها على أي نحو آخر.

معيار ا'راجعة )" (٦٠٠اعتبارات خاصة  -عمليات مراجعة القوائم ا'الية للمجموعة )jا ف ذلك عمل مراجعي مكونات اnموعة("
ا'عايير الدولية ا'عتمدة هي ا'عايير الدولية للتقرير ا'الي كما صدرت من اnلس الدولي باqضافة إلى إفصاحات أضافتها الهيئة لبعض تلك ا'عايير وفقًا 'ا ورد ف
وثيقة اعتماد ا'عايير الدولية للتقرير ا'الي الصادرة من الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي.

** يقصد با'عايير واqصدارات ا3خرى هو ما تعتمده الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي من معايير أو أراء فنية 'واضيع  تغطيها ا'عايير الدولية مثل موضوع
الزكاة.
٢

معيار ا'راجعة )" (٢١٠اتفاق على شروط ارتباطات ا'راجعة"

٣

إذا اعُتبَرت التأثيرات اâتملة ,بحسب حكم ا'راجع ,جوهرية ومنتشرة بالنسبة لãداء ا'الي والتدفقات النقدية للمنشأة ,فإن ا'راجع سيمتنع عن إبداء رأي ف ا3داء
ا'الي والتدفقات النقدية.

٤

معيار ا'راجعة )" (٥٧٠استمرارية"

٥

معيار ا'راجعة )" (٧٠١اqبJغ عن ا3مور الرئيسة للمراجعة ف تقرير ا'راجع ا'ستقل"

ترجمة الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي

٣٥٤

ارتباطات ا;راجعة Nول مرة -
اNرصدة اQفتتاحية

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٥١٠
•

حصل ا"راجع على جميع ا"علومات ا7خرى قبل تاريخ تقريره ,ولم يكتشف öريفًا جوهريًا ف تلك ا"علومات.

•

ت عرض ا7رقام ا"قابلة ,وêت مراجعة القوائم ا"الية للفترة السابقة بواسطة مراجع سابق .و< توجد أنظمة أو لوائح êنع
ا"راجع من اyشارة إلى تقرير ا"راجع السابق بشأن ا7رقام ا"قابلة ,وقد قرر القيام بذلك.

•

يختلف ا"سؤولون عن اyشراف على القوائم ا"الية عن أولئك ا"سؤولي عن إعداد هذه القوائم.

•

باyضافة إلى مراجعة القوائم ا"الية ,يتحمل ا"راجع مسؤوليات تقرير أخرى مطلوبة úوجب نظام محلي.

تقرير ا"راجع ا"ستقل
طب آخر مناسب[
إلى مساهمي الشركة )س( ]أو أي ُمخا َ
تقرير عن مراجعة القوائم

ا"الية٦

الرأي ا"تحفظ
لقد راجعنا القوائم ا;الية للشركة )س( )الشركة( ,والتي تشمل قائمة ا;ركز ا;الي كما ف  ٣١ديسمبر  ,٢٠×١وقائمة الدخل الشامل ,وقائمة
التغيرات ف حقوق ا;لكية ,وقائمة التدفقات النقدية عن السنة ا;نتهية ف ذلك التاريخ ,واzيضاحات ا;رفقة بالقوائم ا;اليةò ,ا ف ذلك
ملخص للسياسات اÅاسبية ا;همة.
وف رأينا ,وباستثناء التأثيرات اÅتملة ل≠مر ا;وضح ف قسم "أساس الرأي ا;تحفظ" الوارد ف تقريرنا ,فإن القوائم ا;الية ا;رفقة تعرض
بشكل عادل ,من جميع ا¶وانب ا¶وهرية) ,أو تعطي صورة حقيقية وعادلة لـ( ا;ركز ا;الي للشركة كما ف  ٣١ديسمبر  ,٢٠×١وأدائها ا;الي
وتدفقاتها النقدية للسنة ا;نتهية ف ذلك التاريخ ,وفقًا للمعايير الدولية للتقرير ا;الي ا;عتمدة ف ا;ملكة العربية السعودية ,وا;عايير
واzصدارات اNخرى ا;عتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي.
أساس الرأي ا"تحفظ
لقد ت التعاقد معنا كمراجعي للشركة ف  ٣٠يونيو  ,٢٠×١وبالتالي لم نقم ìòحظة جرد اµزون الفعلي ف بداية السنة .ولم نتمكن من
الوصول ,عن طريق وسائل بديلة ,إلى قناعة بشأن كميات اµزون ا;وجودة ف  ٣١ديسمبر  .٢٠×٠ونظرًا Nن مخزون أول ا;دة يدخل ف
áديد اNداء ا;الي والتدفقات النقدية ,فلم نكن قادرين على áديد ما إذا كان من الضروري عمل تعديìت فيما يتعلق بربح السنة الذي ت
التقرير عنه ف قائمة الدخل الشامل ,وصاف التدفقات النقدية من اNنشطة التشغيلية الذي ت التقرير عنه ف قائمة التدفقات النقدية.
لقد قمنا با;راجعة وفقًا للمعايير الدولية للمراجعة ا;عتمدة ف ا;ملكة العربية السعودية)*( .ومسؤولياتنا òوجب تلك ا;عايير موضحة òزيد
من التفصيل ف قسم "مسؤوليات ا;راجع عن مراجعة القوائم ا;الية" الوارد ف تقريرنا .ونحن مستقلون عن الشركة وفقًا لقواعد سلوك
وآداب ا;هنة ا;عتمدة ف ا;ملكة العربية السعودية ذات الصلة òراجعتنا للقوائم ا;الية ,وقد وفينا أيضًا òسؤولياتنا اNخìقية اNخرى وفقًا
لتلك القواعد .وف اعتقادنا فإن أدلة ا;راجعة التي حصلنا عليها ُتعد كافية ومناسبة لتوفير أساس لرأينا ا;تحفظ.

٦

*

العنوان الفرعي "التقرير عن مراجعة القوائم ا'الية" غير ضروري ف الظروف التي  يكون فيها العنوان الفرعي الثاني "التقرير عن ا'تطلبات النظامية والتنظيمية
ا3خرى" منطبقًا.
معايير ا'راجعة ا'عتمدة ف ا'ملكة العربية السعودية هي معايير ا'راجعة الدولية كما صدرت من اnلس الدولي مع تعديJت محدودة لتكييف تطبيقها jا يتفق مع
البيئة النظامية ف ا'ملكة العربية السعودية .ولم تغير هذه التعديJت أيًا من متطلبات تلك ا'عايير.

ترجمة الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي

٣٥٥

ارتباطات ا;راجعة Nول مرة -
اNرصدة اQفتتاحية

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٥١٠

أمر آخر
åت مراجعة القوائم ا;الية للشركة للسنة ا;نتهية ف  ٣١ديسمبر  ,٢٠×٠من قبل مراجع آخر أبدى رأيًا غير معدل ف تلك القوائم ف ٣١
مارس .٢٠×١
ا"علومات ا7خرى ]أو عنوان آخر إذا كان ذلك مناسبًا مثل "معلومات أخرى بخÖف القوائم ا"الية وتقرير ا"راجع بشأنها"[:
]يتم التقرير وفقًا ;تطلبات التقرير الواردة ف معيار ا;راجعة ) - (٧٢٠انظر ا;ثال التوضيحي ) (١ف ا;لحق الثاني ;عيار ا;راجعة ).[(٧٢٠
مسؤوليات اyدارة وا"كلفي باâوكمة عن القوائم

ا"الية٧

٨

]يتم التقرير وفقًا ;عيار ا;راجعة ) - (٧٠٠انظر ا;ثال التوضيحي ) (١الوارد ف معيار ا;راجعة )[(٧٠٠
مسؤوليات ا"راجع عن مراجعة القوائم ا"الية
]يتم التقرير وفقًا ;عيار ا;راجعة ) - (٧٠٠انظر ا;ثال التوضيحي ) (١الوارد ف معيار ا;راجعة )[(٧٠٠
التقرير عن ا"تطلبات النظامية والتنظيمية ا7خرى
]يتم التقرير وفقًا ;عيار ا;راجعة ) - (٧٠٠انظر ا;ثال التوضيحي ) (١الوارد ف معيار ا;راجعة )[(٧٠٠
]التوقيع باسم مكتب ا;راجعة ,أو اQسم الشخصي للمراجع ,أو بكليهما ,حسب اQقتضاء**[
]عنوان ا;راجع[
]التاريخ[

٧

خJل هذه ا3مثلة التوضيحية لتقارير ا'راجع ,قد يحتاج مصطلحا اqدارة وا'كلفون باîوكمة إلى استبدالهما jصطلح آخر مناسب ف سياق اqطار القانوني ف
ا'ملكة العربية السعودية.

٨

معيار ا'راجعة " ٧٠٠تكوين الرأي والتقرير عن القوائم ا'الية"

** ينبغي التزام بنظام اâاسبي القانونيي ف ا'ملكة العربية السعودية.

ترجمة الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي

٣٥٦

ارتباطات ا;راجعة Nول مرة -
اNرصدة اQفتتاحية

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٥١٠

ا"ثال التوضيحي ):(٢
7غراض هذا ا"ثال التوضيحي لتقرير ا"راجع ,ت افتراض الظروف اfتية:
•

مراجعة مجموعة كاملة من القوائم ا"الية "نشأة غير مدرجة باستخدام إطار عرض عادل .وا"راجعة ليست مراجعة qموعة )أي أن
معيار ا"راجعة ) (٦٠٠غير منطبق(.

•

ت إعداد القوائم ا"الية من قبل إدارة ا"نشأة وفقًا للمعايير الدولية للتقرير ا"الي ا"عتمدة ف ا"ملكة العربية السعودية ,وا"عايير
واyصدارات ا7خرى ا"عتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي )إطار ذو غرض عام(.

•

تعكس شروط ارتباط ا"راجعة وصف مسؤولية اyدارة عن القوائم ا"الية ا"نصوص عليه ف معيار ا"راجعة ).(٢١٠

•

لم يÖحظ ا"راجع جرد اùزون الفعلي ف بداية الفترة اâالية ,ولم يتمكن من اâصول على ما يكفي من أدلة ا"راجعة ا"ناسبة
فيما يتعلق با7رصدة ا<فتتاحية للمخزون.

•

ُتعد التأثيرات اçتملة لعدم القدرة على اâصول على ما يكفي من أدلة ا"راجعة ا"ناسبة فيما يتعلق با7رصدة ا<فتتاحية
للمخزون تأثيرات جوهرية ,ولكنها ليست منتشرة بالنسبة لéداء ا"الي للمنشأة والتدفقات النقدية٩.

•

ت عرض ا"ركز ا"الي ف نهاية السنة بشكل عادل.

•

ُيعد الرأي ا"تحفظ فيما يتعلق با7داء ا"الي والتدفقات النقدية ,وغير ا"عدل فيما يتعلق با"ركز ا"الي مناسبًا ف ظل الظروف
القائمة.

•

ا"تطلبات ا7خÖقية ذات الصلة ا"نطبقة على ا"راجعة هي قواعد سلوك وآداب ا"هنة ا"عتمدة ف ا"ملكة العربية السعودية.

•

استنادًا إلى أدلة ا"راجعة التي ت اâصول عليها ,خلص ا"راجع إلى أنه < ترتبط با7حداث أو الظروف حالة عدم تأكد جوهري قد
تثير شكوكًا كبيرة حول قدرة ا"نشأة على البقاء كمنشأة مستمرة وفقًا "عيار ا"راجعة ).(٥٧٠

•

ا"راجع غير مطالب باyبÖغ عن ا7مور الرئيسة للمراجعة وفقًا "عيار ا"راجعة ) ,(٧٠١ولم يقرر اyبÖغ عنها على أي نحو آخر.

•

حصل ا"راجع على جميع ا"علومات ا7خرى قبل تاريخ تقريره ,ولم يكتشف öريفًا جوهريًا ف تلك ا"علومات.

•

ت عرض ا7رقام ا"قابلة ,وêت مراجعة القوائم ا"الية للفترة السابقة بواسطة مراجع سابق .و< توجد أنظمة أو لوائح êنع ا"راجع
من اyشارة إلى تقرير ا"راجع السابق بشأن ا7رقام ا"قابلة ,وقد قرر القيام بذلك.

•

يختلف ا"سؤولون عن اyشراف على القوائم ا"الية عن أولئك ا"سؤولي عن إعداد هذه القوائم.

•

باyضافة إلى مراجعة القوائم ا"الية ,يتحمل ا"راجع مسؤوليات تقرير أخرى مطلوبة úوجب نظام محلي.

تقرير ا"راجع ا"ستقل
طب آخر مناسب[
إلى مساهمي الشركة )س( ]أو أي ُمخا َ
تقرير عن مراجعة القوائم

ا"الية١٠

اfراء

٩

إذا اعُتبَرت التأثيرات اâتملة ,بحسب حكم ا'راجع ,جوهرية ومنتشرة بالنسبة لãداء ا'الي والتدفقات النقدية للمنشأة ,فإن ا'راجع سيمتنع عن إبداء رأي ف ا3داء
ا'الي والتدفقات النقدية.

١٠

العنوان الفرعي "التقرير عن مراجعة القوائم ا'الية" غير ضروري ف الظروف التي  يكون فيها العنوان الفرعي الثاني "التقرير عن ا'تطلبات النظامية والتنظيمية
ا3خرى" منطبقًا.

ترجمة الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي

٣٥٧

ارتباطات ا;راجعة Nول مرة -
اNرصدة اQفتتاحية

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٥١٠
لقد راجعنا القوائم ا;الية للشركة )س( )الشركة( ,والتي تشمل قائمة ا;ركز ا;الي كما ف  ٣١ديسمبر  ,٢٠×١وقائمة الدخل الشامل ,وقائمة
التغيرات ف حقوق ا;لكية ,وقائمة التدفقات النقدية عن السنة ا;نتهية ف ذلك التاريخ ,واzيضاحات على القوائم ا;اليةò ,ا ف ذلك ملخص
للسياسات اÅاسبية ا;همة.

الرأي ا;تحفظ ف اNداء ا;الي والتدفقات النقدية
ف رأينا ,وباستثناء التأثيرات اÅتملة ل≠مر ا;وضح ف قسم "أساس الرأي ا;تحفظ" الوارد ف تقريرنا ,فإن قائمة الدخل الشامل وقائمة
التدفقات النقدية ا;رفقتي تعرضان بشكل عادل من جميع ا¶وانب ا¶وهرية )أو تعطيان صورة حقيقية وعادلة لـ( اNداء ا;الي والتدفقات
النقدية للشركة للسنة ا;الية ا;نتهية ف  ٣١ديسمبر  ,٢٠×١وفقًا للمعايير الدولية للتقرير ا;الي ا;عتمدة ف ا;ملكة العربية السعودية ,وا;عايير
واzصدارات اNخرى ا;عتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي.

الرأي ف ا;ركز ا;الي
ف رأينا ,فإن قائمة ا;ركز ا;الي تعرض بشكل عادل ,من جميع ا¶وانب ا¶وهرية) ,أو تعطي صورة حقيقية وعادلة لـ( ا;ركز ا;الي للشركة
كما ف  ٣١ديسمبر  ٢٠×١وفقًا للمعايير الدولية للتقرير ا;الي ا;عتمدة ف ا;ملكة العربية السعودية ,وا;عايير واzصدارات اNخرى ا;عتمدة
من الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي.
أساس اfراءú ,ا ف ذلك أساس الرأي ا"تحفظ ف ا7داء ا"الي والتدفقات النقدية
لقد ت التعاقد معنا كمراجعي للشركة ف  ٣٠يونيو  ,٢٠×١وبالتالي لم نقم ìòحظة جرد اµزون الفعلي ف بداية السنة .ولم نتمكن من
الوصول ,عن طريق وسائل بديلة ,إلى قناعة بشأن كميات اµزون ا;وجودة ف  ٣١ديسمبر  .٢٠×٠ونظرًا Nن مخزون أول ا;دة يدخل ف
áديد اNداء ا;الي والتدفقات النقدية ,فلم نكن قادرين على áديد ما إذا كان من الضروري عمل تعديìت فيما يتعلق بربح السنة الذي ت
التقرير عنه ف قائمة الدخل الشامل ,وصاف التدفقات النقدية من اNنشطة التشغيلية الذي ت التقرير عنه ف قائمة التدفقات النقدية.
لقد قمنا با;راجعة وفقًا للمعايير الدولية للمراجعة ا;عتمدة ف ا;ملكة العربية السعودية .ومسؤولياتنا òوجب تلك ا;عايير موضحة òزيد من
التفصيل ف قسم "مسؤوليات ا;راجع عن مراجعة القوائم ا;الية" الوارد ف تقريرنا .ونحن مستقلون عن الشركة وفقًا لقواعد سلوك وآداب
ا;هنة ا;عتمدة ف ا;ملكة العربية السعودية ذات الصلة òراجعتنا للقوائم ا;الية ,وقد وفينا أيضًا òسؤولياتنا اNخìقية اNخرى وفقًا لتلك
القواعد .وف اعتقادنا فإن أدلة ا;راجعة التي حصلنا عليها ُتعد كافية ومناسبة لتوفير أساس لرأينا غير ا;عدل ف ا;ركز ا;الي ,ورأينا
ا;تحفظ ف اNداء ا;الي والتدفقات النقدية.
أمر آخر
åت مراجعة القوائم ا;الية للشركة للسنة ا;نتهية ف  ٣١ديسمبر  ,٢٠×٠من قبل مراجع آخر أبدى رأيًا غير معدل ف تلك القوائم ف ٣١
مارس .٢٠×١
ا"علومات ا7خرى ]أو عنوان آخر إذا كان ذلك مناسبًا مثل "معلومات أخرى بخÖف القوائم ا"الية وتقرير ا"راجع بشأنها"[
]يتم التقرير وفقًا ;تطلبات التقرير الواردة ف معيار ا;راجعة ) - (٧٢٠انظر ا;ثال التوضيحي ) (١ف ا;لحق الثاني ;عيار ا;راجعة ).[(٧٢٠
مسؤوليات اyدارة وا"كلفي باâوكمة عن القوائم

ا"الية١١

]يتم التقرير وفقًا ;عيار ا;راجعة ) - (٧٠٠انظر ا;ثال التوضيحي ) (١الوارد ف معيار ا;راجعة )[(٧٠٠
مسؤوليات ا"راجع عن مراجعة القوائم ا"الية
]يتم التقرير وفقًا ;عيار ا;راجعة ) - (٧٠٠انظر ا;ثال التوضيحي ) (١الوارد ف معيار ا;راجعة )[(٧٠٠

١١

خJل هذه ا3مثلة التوضيحية لتقارير ا'راجع ,قد يحتاج مصطلحا اqدارة وا'كلفون باîوكمة أن يتم استبدالهما jصطلح آخر مناسب ف سياق اqطار القانوني ف
ا'ملكة العربية السعودية
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٣٥٨

ارتباطات ا;راجعة Nول مرة -
اNرصدة اQفتتاحية

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٥١٠
التقرير عن ا"تطلبات النظامية والتنظيمية ا7خرى
]يتم التقرير وفقًا ;عيار ا;راجعة ) - (٧٠٠انظر ا;ثال التوضيحي ) (١الوارد ف معيار ا;راجعة )[(٧٠٠
]التوقيع باسم مكتب ا;راجعة ,أو اQسم الشخصي للمراجع ,أو بكليهما ,حسب اQقتضاء[
]عنوان ا;راجع[
]التاريخ[
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٣٥٩

ارتباطات ا;راجعة Nول مرة -
اNرصدة اQفتتاحية

ا"عيار الدولي للمراجعة ) :(٥٢٠ا3جراءات التحليلية

اعتمدت الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي معيار ا;راجعة ) ,(٥٢٠كما صدر من مجلس ا;عايير الدولية للمراجعة والتأكيد.

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٥٢٠
ا"عيار الدولي للمراجعة )(٥٢٠
ا3جراءات التحليلية
)يسري هذا ا;عيار ع لى أعمال مراجعة القوائم ا;الية ا;رتبط عليها اعتبارًا من  ٢٠١٧/١/١أو بعد ذلك التاريخ(
الفهرس

الف قر ة
مقدمة
نطاق هذا ا;عيار ..............................................................................................................

١

تاريخ السريان ..................................................................................................................

٢

ا=هداف .......................................................................................................................

٣

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

٤

تعريف
ا"تطلبات

اLجراءات التحليلية اbساس ..................................................................................................

٥

اLجراءات التحليلية التي تساعد على تكوين استنتاج عام ...................................................................

٦

التحري عن نتائج اLجراءات التحليلية ........................................................................................

٧

ا"واد التطبيقية وا"واد التفسيرية ا=خرى
تعريف اLجراءات التحليلية ...................................................................................................

أ–١أ٣

اLجراءات التحليلية اbساس ..................................................................................................

أ–٤أ١٦

اLجراءات التحليلية التي تساعد على تكوين استنتاج عام ...................................................................

أ–١٧أ١٩

التحري عن نتائج اLجراءات التحليلية .......................................................................................

أ–٢٠أ٢١

ينبغي قراءة معيار ا;راجعة )" (٥٢٠اLجراءات التحليلية" جنبًا إلى جنب مع معيار ا;راجعة )" (٢٠٠اbهداف العامة للمراجع ا;ستقل
والقيام با;راجعة وفقًا للمعايير الدولية للمراجعة ا;عتمدة ف ا;ملكة العربية السعودية".
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٣٦٢

اLجراءات التحليلية

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٥٢٠
مقدمة
نطاق هذا ا"عيار
.١

يتناول هذا ا;عيار الدولي للمراجعة استخدام ا;راجع لwجراءات التحليلية كإجراءات أساس )"اLجراءات التحليلية اbساس"(.
ويتناول أيضًا مسؤولية ا;راجع عن تنفيذ اLجراءات التحليلية قرب نهاية ا;راجعة التي تساعد ا;راجع عند تكوين استنتاج عام عن
القوائم ا;الية .ويتناول معيار ا;راجعة ) ١ (٣١٥استخدام اLجراءات التحليلية كإجراءات لتقييم ا}اطر .ويحتوي معيار ا;راجعة
) (٣٣٠على متطلبات وإرشادات بشأن طبيعة إجراءات ا;راجعة وتوقيتها ومداها اُ;نفﱠذة استجابة للمخاطر ا;قﱠيمة; وقد تتضمن
هذه اLجراءات إجراءات Öليلية أساس٢.

تاريخ السريان
.٢

يسري هذا ا;عيار على أعمال مراجعة القوائم ا;الية ا;رتبط عليها اعتبارًا من  ٢٠١٧/١/١أو بعد ذلك التاريخ.

ا=هداف
.٣

تتمثل أهداف ا;راجع فيما يلي:
)أ(

اáصول على أدلة مراجعة مâئمة وäكن اãعتماد عليها عند استخدام اLجراءات التحليلية اbساس;

)ب(

تصميم وتنفيذ إجراءات Öليلية قرب نهاية ا;راجعة ,تساعد ا;راجع عند تكوين استنتاج عام عّما إذا كانت القوائم ا;الية
تتسق مع فهمه للمنشأة.

تعريف
.٤

bغراض معايير ا;راجعة ,يعني مصطلح "اLجراءات التحليلية" عمليات تقوي ا;علومات ا;الية من خâل Öليل العâقات ا;نطقية
بي كل من البيانات ا;الية وغير ا;الية .وتشمل اLجراءات التحليلية أيضًا التحري الضروري عن التقلبات أو العâقات التي يتم
التعرف عليها والتي  ãتتسق مع ا;علومات اbخرى ذات الصلة أو تختلف عن القيم ا;توقعة ñبلغ كبير) .راجع :الفقرة أ–١أ(٣

ا"تطلبات
ا3جراءات التحليلية ا=ساس
.٥

عند تصميم وتنفيذ اLجراءات التحليلية اbساس ,سواًء ñفردها أو مقترنة باختبارات التفاصيل ,كإجراءات أساس وفقًا ;عيار
ا;راجعة ) ٣,(٣٣٠يجب على ا;راجع) :راجع :الفقرتي أ ,٤أ(٥
)أ(

Öديد مدى مناسبة اLجراءات التحليلية اbساس ا;عينة Lقرارات محددة ,مع اbخذ ف اáسبان مخاطر التحريف
اòوهري اُ;قﱠيمة واختبارات التفاصيل ,إن وجدت ,لهذه اLقرارات; )راجع :الفقرات أ–٦أ(١١

)ب(

تقوي إمكانية اãعتماد على البيانات التي استنتج منها ا;راجع توقعاته بشأن النسب أو ا;بالغ ا;سجلة ,مع اbخذ ف
اáسبان مصدر ا;علومات ا;تاحة وقابلية مقارنتها وطبيعتها ومâءمتها وأدوات الرقابة على إعدادها; )راجع :الفقرات
أ–١٢أ(١٤

)ج(

١
٢
٣

ف لتحديد أي Öريف قد يتسببñ ,فرده أو
وضع توقع للنسب أو ا;بالغ ا;سجلة ,وتقوي ما إذا كان التوقع دقيقًا بشكل كا ٍ
عند اقترانه بغيره ,ف أن تكون القوائم ا;الية محرفة بشكل جوهري; )راجع :الفقرة أ(١٥

معيار ا'راجعة )." (٣١٥ديد مخاطر التحريف ا7وهري وتقييمها من خBل فهم ا'نشأة وبيئتها" ,الفقرة ) ٦ب(
معيار ا'راجعة )" (٣٣٠استجابات ا'راجع للمخاطر ا'قﱠيمة" ,الفقرتان  ٦و١٨
معيار ا'راجعة ) ,(٣٣٠الفقرة ١٨
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٣٦٣

اLجراءات التحليلية

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٥٢٠
)د(

Öديد ا;بلغ الذي من ا;مكن قبوله bي فرق بي ا;بالغ ا;سجلة والقيم ا;توقعة ,دون إجراء ا;زيد من التحري وفقًا ;ا
تتطلبه الفقرة )) .(٧راجع :الفقرة أ(١٦

ا3جراءات التحليلية التي تساعد على تكوين استنتاج عام
.٦

يجب على ا;راجع أن يصمم وينفذ قرب نهاية الفترة إجراءات Öليلية تساعده عند تكوين استنتاج عام عّما إذا كانت القوائم
ا;الية تتسق مع فهمه للمنشأة) .راجع :الفقرات أ–١٧أ(١٩

التحري عن نتائج ا3جراءات التحليلية
.٧

إذا حددت اLجراءات التحليلية ا;نفذة وفقًا لهذا ا;عيار تقلبات أو عâقات  ãتتسق مع معلومات أخرى ذات صلة أو تختلف عن
القيم ا;توقعة ñبلغ كبير ,فيجب على ا;راجع التحقق من تلك اãختâفات عن طريق:
)أ(

اãستفسار من اLدارة واáصول على أدلة مراجعة مناسبة ذات صلة بردود اLدارة;

)ب(

تنفيذ إجراءات مراجعة أخرى حسب اáاجة ف ظل الظروف القائمة )راجع :الفقرتي أ ,٢٠أ(٢١
***

ا"واد التطبيقية وا"واد التفسيرية ا=خرى
تعريف ا3جراءات التحليلية )راجع :الفقرة (٤
أ.١

أ.٢

أ.٣

تتضمن اLجراءات التحليلية النظر ف مقارنة ا;علومات ا;الية للمنشأة مع ما يلي ,على سبيل ا;ثال:
•

ا;علومات ا;قارنة للفترات السابقة.

•

النتائج ا;رتقبة للمنشأة ,كا;وازنات أو التنبؤات ,أو توقعات ا;راجع ,مثل تقدير اãستهâك.

•

معلومات الصناعة ا;ماثلة ,مثل مقارنة نسبة مبيعات ا;نشأة إلى ا;بالغ مستحقة التحصيل مع متوسطات الصناعة ,أو مع
منشآت أخرى ذات حجم £اثل ف نفس الصناعة.

تتضمن اLجراءات التحليلية أيضًا النظر ,على سبيل ا;ثال ,ف العâقات بي:
•

عناصر ا;علومات ا;الية التي ُيتوﱠقع أن تتطابق مع §ط äكن التنبؤ به بناًء على التجارب السابقة للمنشأة ,مثل النسب
ا;ئوية لهامش الربح اLجمالي.

•

ا;علومات ا;الية وا;علومات غير ا;الية ذات الصلة بها ,كتكاليف اbجور إلى عدد ا;وظفي.

قد يتم استخدام طرق متنوعة لتنفيذ اLجراءات التحليلية .وتتراوح هذه الطرق ما بي تنفيذ مقارنات بسيطة إلى القيام بتحليâت
معقدة باستخدام أساليب إحصائية متقدمة .وäكن تطبيق اLجراءات التحليلية على القوائم ا;الية ا;وحدة وا;كونات وعناصر
ا;علومات الفردية.

ا3جراءات التحليلية ا=ساس )راجع :الفقرة (٥
أ.٤

قد تتمثل اLجراءات اbساس التي ينفذها ا;راجع على مستوى اLقرارات ف اختبارات التفاصيل ,أو اLجراءات التحليلية اbساس,
أو مزيج من كليهما .ويتوقف القرار ا;تعلق بتحديد إجراءات ا;راجعة التي سيتم تنفيذهاñ ,ا ف ذلك ما إذا كان سيتم استخدام
اLجراءات التحليلية اbساس ,على حكم ا;راجع بشأن الفاعلية والكفاءة ا;توقعة Lجراءات ا;راجعة ا;تاحة ف تخفيض خطر
ا;راجعة على مستوى اLقرارات إلى مستوى منخفض بشكل مقبول.
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٣٦٤

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٥٢٠
أ.٥

قد يستفسر ا;راجع من اLدارة عن توفر ا;علومات ا;طلوبة لتطبيق اLجراءات التحليلية اbساس وإمكانية اãعتماد عليها ,ونتائج
أي إجراءات Öليلية من ذلك القبيل نفذتها ا;نشأة .وقد يكون من الفّعال استخدام البيانات التحليلية التي أعدتها اLدارة ,شريطة
أن يكون ا;راجع مطمئنًا إلى أن تلك البيانات ُمعﱠدة بشكل سليم.

مدى مناسبة إجراءات Öليلية معينة Lقرارات محددة )راجع :الفقرة )٥أ((
أ.٦

ُتعد اLجراءات التحليلية اbساس ,بصفة عامة ,أكثر قابلية للتطبيق على اbحجام الكبيرة من ا;عامâت التي ®يل إلى أن تكون
قابلة للتنبؤ بها ñرور الوقت .ويعتمد تطبيق اLجراءات التحليلية ا}طط لها على توقع أن العâقات بي البيانات موجودة
ومستمرة ف ظل غياب اbحوال ا;عروفة التي تقضي بخâف ذلك .ومع ذلك ,فإن مدى مناسبة كل إجراء Öليلي معي سيعتمد
على تقييم ا;راجع ;دى فاعلية هذا اLجراء ف اكتشاف Öريف قد يتسببñ ,فرده أو عند اقترانه بغيره ,ف أن تكون القوائم
ا;الية محﱠرفة بشكل جوهري.

أ.٧

ف بعض اáاãت ,قد يكون استخدام §وذج تنبؤي ما حتى وإن كان غير متطور فّعاً ãكإجراء Öليلي .فعلى سبيل ا;ثال ,عندما
يكون لدى ا;نشأة عدد معروف من ا;وظفي ñعدãت أجور ثابتة طوال الفترة ,فقد يكون من ا;مكن للمراجع أن يستخدم هذه
البيانات ف تقدير التكاليف اLجمالية ل©جور للفترة بدرجة عالية من الدقة ,ومن ثّم توفير أدلة مراجعة لبنٍد مهم ف القوائم
ا;الية ,وتقليل اáاجة لتطبيق اختبارات التفاصيل على اbجور .وäكن ف الغالب استخدام النسب التجارية ا;تعارف عليها على
نطاق واسع )مثل هوامش الربح }تلف أنواع منشآت البيع بالتجزئة( بشكل فّعال ف اLجراءات التحليلية اbساس لتوفير أدلة
لدعم معقولية ا;بالغ ا;سجلة.

أ.٨

ُتوفر اbنواع ا}تلفة من اLجراءات التحليلية مستويات مختلفة من التأكيد .فعلى سبيل ا;ثالä ,كن أن توفر اLجراءات التحليلية
التي تشتمل على توقع إجمالي الدخل من تأجير مبنى مقسم إلى شقق ,مع اbخذ ف اáسبان أسعار اLيجار وعدد الشقق
ومعدãت الشغور ,أدلة مقنعة وقد تزيل اáاجة إلى إجراء ا;زيد من التحقق عن طريق اختبارات التفاصيل ,شريطة التحقق بشكل
مناسب من صحة العناصر .وف ا;قابل ,قد يوفر إجراء احتساب النسب ا;ئوية لهامش الربح اLجمالي وا;قارنة فيما بينها كوسيلة
للتأكد من رقم اãيراد أدلة أقل إقناعًا ,ولكنه قد يوفر تأييدًا مفيدًا ف حالة استخدامه مع إجراءات مراجعة أخرى.

أ.٩

يتأثر Öديد مدى مناسبة كل إجراء معي من اLجراءات التحليلية اbساس بطبيعة اLقرار وتقييم ا;راجع ´طر التحريف
اòوهري .فعلى سبيل ا;ثال ,إذا كانت أدوات الرقابة ا;طبقة على معاòة أوامر البيع قاصرة ,فقد يعتمد ا;راجع بصورة أكبر
على اختبارات التفاصيل بدً ãمن اLجراءات التحليلية اbساس من أجل اLقرارات ا;تعلقة با;بالغ مستحقة التحصيل.

أ .١٠قد ُينظر أيضًا إلى إجراءات Öليلية أساس معينة على أنها مناسبة عند تنفيذ اختبارات التفاصيل على نفس اLقرار .فعلى سبيل
ا;ثال ,عند حصول ا;راجع على أدلة مراجعة عن إقرار يتعلق بتقوي أرصدة اáسابات مستحقة التحصيل ,فقد يطبق ا;راجع
اLجراءات التحليلية على تقادم حسابات العمâء إضافة إلى تنفيذ اختبارات التفاصيل على ا;قبوضات النقدية الâحقة لتحديد
إمكانية Öصيل ا;بالغ مستحقة التحصيل.
اعتبارات خاصة ñنشآت القطاع العام
أ .١١إن العâقات بي بنود القوائم ا;الية الفردية التي عادًة ما تؤخذ ف اáسبان عند مراجعة ا;نشآت التجارية ,قد  ãتكون دائمًا
وثيقة الصلة ف مراجعة ا;نشآت اáكومية أو ا;نشآت اbخرى غير التجارية ف القطاع العام; فعلى سبيل ا;ثال ,قد توجد ف
العديد من منشآت القطاع العام عâقة مباشرة محدودة بي اLيرادات وا;صروفات .وإضافة لذلك ,ونظرًا bن ا;صروفات ا;تعلقة
بحيازة اbصول قد  ãتكون مرسملة ,فقد  ãتكون هناك عâقة على سبيل ا;ثال بي ا;صروفات ا;تعلقة با}زون واbصول الثابتة
ومبلغ تلك اbصول ا;ذكور ف القوائم ا;الية .وأيضًا ,قد  ãتتوفر بيانات أو إحصائيات صناعية bغراض ا;قارنة ف القطاع العام.
ومع ذلك ,قد تكون هناك عâقات أخرى مâئمة ,على سبيل ا;ثال ,التباينات ف التكلفة لكل كيلو متر من إنشاء طريق أو عدد
ا;ركبات ا;ملوكة مقارنة با;ركبات ا;ستبعدة لقدمها.
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٣٦٥

اLجراءات التحليلية

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٥٢٠
إمكانية اãعتماد على البيانات )راجع :الفقرة ) ٥ب((
أ .١٢تتأثر إمكانية اãعتماد على البيانات ñصدرها وطبيعتها ,وتتوقف على الظروف التي ت ف ظلها اáصول على البيانات .وبناًء
عليه ,يعد ما يلي ذا صلة عند Öديد ما إذا كانت البيانات äكن اãعتماد عليها bغراض تصميم اLجراءات التحليلية اbساس:
)أ(

مصدر ا;علومات ا;تاحة .فعلى سبيل ا;ثال ,قد تزيد إمكانية اãعتماد على ا;علومات إذا ت اáصول عليها من مصادر
مستقلة من خارج ا;نشأة;٤

)ب(

مدى قابلية ا;علومات ا;تاحة للمقارنة .فعلى سبيل ا;ثال ,قد تكون بيانات الصناعة العامة بحاجة bن يتم استكمالها حتى
تصبح قابلة للمقارنة بالبيانات ا´اصة ñنشأة تقوم بإنتاج وبيع منتجات متخصصة;

)ج(

طبيعة ومâءمة ا;علومات ا;تاحة .ومثال ذلك ,ما إذا كانت ا;وازنات قد ت إعدادها كنتائج يتم توقعها وليس كأهداف يتم
السعي لتحقيقها;

)د(

أدوات الرقابة ا;طبقة على إعداد ا;علومات وا;صممة لضمان اكتمال ا;علومات وضمان دقتها وصâحيتها .ومثال ذلك,
أدوات الرقابة على إعداد ا;وازنات وفحصها واáفاظ عليها.

أ .١٣قد يأخذ ا;راجع ف اáسبان اختبار الفاعلية التشغيلية bدوات الرقابة ,إن وجدت ,ا;طبقة على إعداد ا;نشأة للمعلومات التي
يستخدمها ا;راجع ف تنفيذ اLجراءات التحليلية اbساس استجابة للمخاطر ا;قﱠيمة .وعندما تكون تلك اbدوات فّعالة ,يتولد لدى
ا;راجع عادًة ثقة أكبر ف إمكانية اãعتماد على ا;علومات ,ومن ثم ف نتائج اLجراءات التحليلية .وäكن ف الغالب اختبار الفاعلية
التشغيلية bدوات الرقابة على ا;علومات غير ا;الية بالتزامن مع اختبارات أدوات الرقابة اbخرى .فعلى سبيل ا;ثال ,عند Öديد
أدوات رقابة على معاòة فواتير ا;بيعاتä ,كن أن تضع ا;نشأة أيضًا أدوات رقابة على تسجيل مبيعات الوحدات .وف هذه
الظروف ,قد يختبر ا;راجع الفاعلية التشغيلية bدوات الرقابة على تسجيل مبيعات الوحدات بالتزامن مع اختبارات الفاعلية
التشغيلية bدوات الرقابة على معاòة فواتير ا;بيعات .وف حاãت أخرى ,قد يأخذ ا;راجع ف اáسبان ما إذا كانت ا;علومات قد
خضعت ãختبارات ا;راجعة .ويحدد معيار ا;راجعة ) (٥٠٠متطلبات ويقدم إرشادات بشأن Öديد إجراءات ا;راجعة التي سيتم
تنفيذها على ا;علومات التي سيتم استخدامها للقيام باLجراءات التحليلية اbساس٥.
أُ .١٤تعد اbمور التي ®ت مناقشتها ف الفقرات أ)١٢أ(-أ)١٢د( ذات صلة بغض النظر عّما إذا كان ا;راجع سيقوم بتنفيذ اLجراءات
ي ويخطط لتنفيذ اLجراءات التحليلية اbساس
التحليلية اbساس على القوائم ا;الية للمنشأة ف نهاية الفترة ,أو ف تاريخ أول ّ
للفترة ا;تبقية .ويحدد معيار ا;راجعة ) (٣٣٠متطلبات ويقدم إرشادات بشأن اLجراءات اbساس ا;نفذة ف تاريخ أولي٦.
ف )راجع :الفقرة )٥ج((
تقوي ما إذا كان التوقع دقيق بشكل كا ٍ
أ .١٥فيما يلي أمثلة ل©مور ذات الصلة بتقوي ا;راجع Lمكانية وضع توقع دقيق ñا يكفي لتحديد أي Öريف قد يتسبب عند اقترانه
بغيره ف أن تكون القوائم ا;الية محّرفة بشكل جوهري:

٤
٥
٦

•

الدقة التي äكن بها التنبؤ بالنتائج ا;توقعة لwجراءات التحليلية اbساس .فعلى سبيل ا;ثال ,قد يتوقع ا;راجع أن يكون
اãتساق عند مقارنة هوامش الربح الكلية من فترة bخرى أكبر منه عند مقارنة ا;صروفات التقديرية ,مثل مصروفات
البحوث أو الدعاية.

•

درجة تفصيل ا;علومات .فعلى سبيل ا;ثال ,قد تكون اLجراءات التحليلية اbساس أكثر فاعلية عند تطبيقها على معلومات
مالية تتعلق بأقسام فردية معنية بعملية ما أو على القوائم ا;الية ;كونات منشأة متنوعة اbنشطة ,عّما لو طبقت على
القوائم ا;الية للمنشأة ككل.

معيار ا'راجعة )" (٥٠٠أدلة ا'راجعة" ,الفقرة أ٣١
معيار ا'راجعة ) ,(٥٠٠الفقرة ١٠
معيار ا'راجعة ) ,(٣٣٠الفقرتان  ٢٢و٢٣
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٣٦٦

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٥٢٠
•

مدى توفر كل من ا;علومات ا;الية وغير ا;الية .فعلى سبيل ا;ثال ,قد يأخذ ا;راجع ف اáسبان ما إذا كانت ا;علومات
ا;الية ,مثل ا;وازنات أو التنبؤات ,وا;علومات غير ا;الية ,مثل عدد الوحدات اُ;نَتجة أو ا;باعة ,متوفرة لتصميم اLجراءات
التحليلية اbساس .وف حالة توفر ا;علومات ,فقد يأخذ ا;راجع ف حسبانه أيضًا إمكانية اãعتماد على ا;علومات حسبما
®ت مناقشته ف الفقرتي أ ١٢وأ ١٣أعâه.

مبلغ الفرق الذي من ا;مكن قبوله بي ا;بالغ ا;سجلة والقيم ا;توقعة )راجع :الفقرة ) ٥د((
أ .١٦يتأثر Öديد ا;راجع للمبلغ الذي äكن قبوله لâختâف عن القيمة ا;توقعة دون اáاجة Lجراء ا;زيد من التحريñ ,بدأ اbهمية
النسبية  ٧واãتساق مع مستوى التأكيد ا;طلوب ,مع اbخذ ف اáسبان احتمالية أن يتسبب Öريف ماñ ,فرده أو عند اقترانه
بغيره ,ف أن تكون القوائم ا;الية محرفة بشكل جوهري .ويتطلب معيار ا;راجعة ) (٣٣٠أن يحصل ا;راجع على أدلة مراجعة أكثر
إقناعًا كلما ارتفع تقييم ا;راجع للخطر ٨ .وبناًء عليه ,فكلما زاد ا´طر ا;قﱠيم ,انخفض مبلغ الفرق الذي äكن قبوله دون إجراء
ا;زيد من التحري لبلوغ ا;ستوى ا;رغوب من اbدلة ا;قنعة٩.
ا3جراءات التحليلية التي تساعد على تكوين استنتاج عام )راجع :الفقرة (٦
أ .١٧تهدف اãستنتاجات ا;ستنبطة من نتائج اLجراءات التحليلية اُ;صممة وا;نفذة وفقًا للفقرة  ٦إلى تأييد اãستنتاجات التي ت
التوصل إليها أثناء مراجعة ا;كونات أو العناصر الفردية للقوائم ا;الية .وهذا يساعد ا;راجع ف استخâص استنتاجات معقولة
تشكل أساسًا لرأيه.
أ .١٨قد Öدد نتائج اLجراءات التحليلية خطر Öريف جوهري لم يتم اãنتباه له من قبل .وف مثل هذه الظروف ,يتطلب معيار
ا;راجعة ) (٣١٥أن يقوم ا;راجع بإعادة النظر ف تقييمه }اطر التحريف اòوهري وتعديل إجراءات ا;راجعة اLضافية ا}طط
لها تبعًا لذلك١٠.
أ .١٩قد تكون اLجراءات التحليلية ا;نفذة وفقًا للفقرة £ ٦اثلة لتلك التي سيتم استخدامها كإجراءات لتقييم ا}اطر.
التحري عن نتائج ا3جراءات التحليلية )راجع :الفقرة (٧
أä .٢٠كن اáصول على أدلة مراجعة ذات صلة بردود اLدارة عن طريق تقوي تلك الردود مع اbخذ ف اáسبان فهم ا;راجع للمنشأة
وبيئتها ,إلى جانب أدلة ا;راجعة اbخرى التي ت اáصول عليها خâل سير ا;راجعة.
أ .٢١قد تنشأ اáاجة لتنفيذ إجراءات مراجعة أخرى ,على سبيل ا;ثال ,عندما تكون اLدارة غير قادرة على تقدي تفسير ,أو عندما
ف.
ُيعد التفسير ,إلى جانب أدلة ا;راجعة التي ت اáصول عليها فيما يتعلق برد اLدارة ,غير كا ٍ

٧
٨
٩
١٠

معيار ا'راجعة )" (٣٢٠ا\همية النسبية عند تخطيط وتنفيذ ا'راجعة" ,الفقرة أ١٤
معيار ا'راجعة ) ,(٣٣٠الفقرة )٧ب(
معيار ا'راجعة ) ,(٣٣٠الفقرة أ١٩
معيار ا'راجعة ) ,(٣١٥الفقرة ٣١
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٣٦٧

اLجراءات التحليلية

ا"عيار الدولي للمراجعة ) :(٥٣٠العينات ف ا"راجعة
اعتمدت الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي معيار ا;راجعة ) ,(٥٣٠كما صدر من مجلس ا;عايير الدولية للمراجعة والتأكيد.

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٥٣٠
ا"عيار الدولي للمراجعة )(٥٣٠
العينات ف ا"راجعة
)يسري هذا ا;عيار على أعمال مراجعة القوائم ا;الية ا;رتبط عليها اعتبارًا من  ٢٠١٧/١/١أو بعد ذلك التاريخ(
الفهرس

الف ق ر ة
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تاريخ السريان ....................................................................................................................
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تعميم التحريفات ................................................................................................................

أ-١٨أ٢٠
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أ-٢١أ٢٣

ا;لحق اpول :التقسيم الطبقي واdختيار ا;ستند إلى القيمة ا;رجحة
ا;لحق الثاني :أمثلة على العوامل ا;ؤثرة ف حجم العينة pغراض اختبارات أدوات الرقابة
ا;لحق الثالث :أمثلة على العوامل ا;ؤثرة ف حجم العينة pغراض اختبارات التفاصيل
ا;لحق الرابع :طرق اختيار العي

ينبغي قراءة معيار ا;راجعة )" (٥٣٠العينات ف ا;راجعة" جنبًا إلى جنب مع معيار ا;راجعة )" (٢٠٠اpهداف العامة للمراجع ا;ستقل والقيام
با;راجعة وفقًا للمعايير الدولية للمراجعة ا;عتمدة ف ا;ملكة العربية السعودية".
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٣٧٠

العينات ف ا;راجعة

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٥٣٠
مقدمة
نطاق هذا ا"عيار
ينطبق هذا ا;عيار الدولي للمراجعة عندما يقرر ا;راجع استخدام العينات ف ا;راجعة عند تنفيذ إجراءات ا;راجعة .ويتناول

.١

استخدام ا;راجع للعينات اÇحصائية وغير اÇحصائية عند تصميم واختيار عينة ا;راجعة ,وتنفيذ اختبارات أدوات الرقابة
واختبارات التفاصيل ,وتقوي النتائج ا;ستنبطة من العينة.
; Ñعيار ا;راجعة ) ١ ,(٥٠٠الذي يتناول مسؤولية ا;راجع عن تصميم وتنفيذ إجراءات ا;راجعة للحصول على
ُيعد هذا ا;عيار مكم ً
ما يكفي من أدلة ا;راجعة ا;ناسبة حتى يكون قادرًا على استخÑص استنتاجات معقولة تشكل أساسًا لرأيه .ويقدم معيار ا;راجعة
) (٥٠٠إرشادات بشأن الوسائل ا;تاحة للمراجع dختيار بنود dختبارها ,وتعد العينات ف ا;راجعة إحدى هذه الوسائل.

.٢

تاريخ السريان
يسري هذا ا;عيار على أعمال مراجعة القوائم ا;الية ا;رتبط عليها اعتبارًا من  ٢٠١٧/١/١أو بعد ذلك التاريخ.

.٣
الهدف

يتمثل هدف ا;راجع ,عند استخدام العينات ف ا;راجعة ,ف توفير أساس معقول للمراجع dستخÑص استنتاجات بشأن اåتمع
الذي ُاختيرت منه العينة.

.٤

التعريفات
.٥

١

pغراض معايير ا;راجعة ,تكون للمصطلحات اçتية ا;عاني ا;بّينة قرين كل منها فيما يلي:
)أ(

العينات ف ا;راجعة )اختيار العينة( :تطبيق إجراءات ا;راجعة على أقل من  %١٠٠من البنود داخل مجتمع عينة ذي
أهمية للمراجعة ,بحيث يتاح êميع وحدات العينة فرصة dختيارها ,بهدف توفير أساس معقول للمراجع dستخÑص
استنتاجاته عن مجتمع العينة بالكامل.

)ب(

مجتمع العينة :اåموعة الكاملة من البيانات التي يتم اختيار عينة منها ,ويأمل ا;راجع ف استخÑص استنتاجات بشأنها.

)ج(

خطر العينة :خطر أن استنتاجات ا;راجع ا;بنية على عينة ما قد تختلف عن اdستنتاجات التي كان سيتم التوصل إليها
فيما لو ت إخضاع مجتمع العينة بالكامل لنفس إجراءات ا;راجعة .وóكن أن يؤدي خطر العينة إلى نوعي من
اdستنتاجات اòاطئة:
)(١

ف حالة اختبار أدوات الرقابة ,استنتاج أن أدوات الرقابة أكثر فاعلية ôا هي عليه فعليًا ,أو ف حالة اختبار
التفاصيل ,استنتاج عدم وجود öريف جوهري رغم وجوده ف الواقع .ويهتم ا;راجع بشكل أساسي بهذا النوع من
اdستنتاجات اòاطئةp ,نها تؤثر على فاعلية ا;راجعة ومن ا;رجح أن تؤدي إلى رأي مراجعة غير مناسب.

)(٢

ف حالة اختبار أدوات الرقابة ,استنتاج أن أدوات الرقابة أقل فاعلية ôا هي عليه فعليًا ,أو ف حالة اختبار
التفاصيل ,استنتاج وجود öريف جوهري رغم عدم وجوده ف الواقع .ويؤثر هذا النوع من اdستنتاج اòاطئ على
كفاءة ا;راجعةp ,نه يؤدي عادة إلى تأدية أعمال إضافية Çثبات أن اdستنتاجات اpولية كانت غير صحيحة.

)د(

خطر غير مرتبط بالعينة :خطر توصل ا;راجع إلى استنتاج خاطئ pي سبب غير متعلق بخطر العينة) .راجع :الفقرة أ(١

)ه(

ي التحريفات أو اdنحرافات ا;وجودة ف مجتمع عينة ما.
حالة شاذةö :ريف أو انحراف ó dثل بشكل جل ّ

)و(

وحدة العينة :البنود الفردية التي يتألف منها مجتمع العينة) .راجع :الفقرة أ(٢

)ز(

اdختيار اÇحصائي للعينة :منهج dختيار العينة يتميز باòصائص اçتية:

معيار ا'راجعة )" (٥٠٠أدلة ا'راجعة"
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العينات ف ا;راجعة

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٥٣٠
)(١

اdختيار العشوائي لبنود العينة;

)(٢

استخدام نظرية اdحتماdت لتقوي نتائج العينة§ ,ا ف ذلك قياس خطر العينة.

ي للعينة.
وُيعد منهج اختيار العينة الذي  dيتصف باòاصيتي )أ( و)ب( اختيارًا غير إحصائ ّ
)ح(

التقسيم الطبقي :آلية تقسيم مجتمع العينة إلى مجتمعات فرعية ,كل منها عبارة عن مجموعة تتألف من وحدات عينة
ذات خصائص متماثلة )غالبًا القيمة النقدية(.

)ط(

öريف óكن öمله :مبلغ نقدي يحدده ا;راجع ويسعى أن يحصل على مستوى مناسب من التأكيد بشأن عدم ®اوز
التحريف الفعلي ف مجتمع العينة لهذا ا;بلغ النقدي الذي حدده) .راجع :الفقرة أ(٣

)ي(

معدل انحراف óكن öمله :معدل انحراف عن إجراءات الرقابة الداخلية ا;قررة ,يحدده ا;راجع ويسعى أن يحصل على
مستوى مناسب من التأكيد بشأن عدم ®اوز ا;عدل الفعلي لÑنحراف ف مجتمع العينة لهذا ا;عدل الذي حدده.

ا"تطلبات
تصميم العينة وحجمها واختيار بنود Rختبارها
.٦

عند تصميم عينة ا;راجعة ,يجب على ا;راجع أن يراعي الغرض من إجراء ا;راجعة وخصائص اåتمع الذي سُتسحب منه العينة.
)راجع :الفقرات أ–٤أ(٩

.٧

يجب على ا;راجع أن يحدد العينة بحجم يكفي لتخفيض خطر العينة إلى مستوى منخفض بشكل مقبول) .راجع :الفقرتي أ,١٠
أ(١١

.٨

يجب على ا;راجع اختيار بنود العينة بحيث ُيتاح لكل وحدة عينة ف اåتمع فرصة dختيارها) .راجع :الفقرتي أ ,١٢أ(١٣

تنفيذ إجراءات ا"راجعة
.٩

يجب على ا;راجع تنفيذ إجراءات مراجعة ,مناسبة للغرض منها ,على كل بند ت اختياره.

.١٠

إذا كان إجراء ا;راجعة غير قابل للتطبيق على البند ا™تار ,فيجب على ا;راجع تنفيذ اÇجراء على بند بديل) .راجع :الفقرة أ(١٤

.١١

إذا لم يكن ا;راجع قادرًا على تطبيق إجراءات ا;راجعة اُ;صممة أو إجراءات بديلة مناسبة على أحد البنود ا™تارة ,فيجب عليه
معاملة هذا البند على أنه انحراف عن أداة الرقابة ا´ددة ,ف حالة اختبارات أدوات الرقابة ,أو على أنه öريف ,ف حالة
اختبارات التفاصيل) .راجع :الفقرتي أ ,١٥أ(١٦

طبيعة اRنحرافات والتحريفات وسببها
.١٢

يجب على ا;راجع أن يتحقق من طبيعة وسبب أي انحرافات أو öريفات ت öديدها ,وأن ُيقِوّم تأثيرها ا´تمل على الغرض من
إجراء ا;راجعة وعلى مجاdت ا;راجعة اpخرى) .راجع :الفقرة أ(١٧

.١٣

ف الظروف النادرة للغاية عندما يرى ا;راجع أن التحريف أو اdنحراف اُ;كتشف ف العينة ُيعد حالة شاذة ,فيجب عليه التوصل
إلى درجة عالية من التأكد بأن ذلك التحريف أو اdنحراف ó dثل مجتمع العينة .ويجب على ا;راجع التوصل إلى هذه الدرجة
العالية من التأكد عن طريق تنفيذ إجراءات مراجعة إضافية للحصول على ما يكفي من أدلة ا;راجعة ا;ناسبة بأن التحريف أو
اdنحراف  dيؤثر على باقي مجتمع العينة.

تعميم التحريفات
.١٤

dختبارات التفاصيل ,يجب على ا;راجع تعميم التحريفات التي اكُتشفت ف العينة على مجتمع العينة) .راجع :الفقرات أ–١٨أ(٢٠
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ا"عيار الدولي للمراجعة )(٥٣٠

تقوي نتائج عينات ا"راجعة
.١٥

يجب على ا;راجع تقوي:
)أ(

نتائج العينة; )راجع :الفقرتي أ ,٢١أ(٢٢

)ب(

ما إذا كان استخدام العينات ف ا;راجعة قد وفر أساسًا معقوً dلÑستنتاجات بشأن مجتمع العينة الذي ت اختباره.
)راجع :الفقرة أ(٢٣
***

ا"واد التطبيقية وا"واد التفسيرية اBخرى
التعريفات
خطر غير مرتبط بالعينة )راجع :الفقرة ) ٥د((
أ.١

من أمثلة اòطر غير ا;رتبط بالعينة استخدام إجراءات مراجعة غير مناسبة ,أو التفسير اòاطئ pدلة ا;راجعة والفشل ف
اكتشاف öريف أو انحراف.

وحدة العينة )راجع :الفقرة ) ٥و((
أ.٢

قد تكون وحدات العينة بنودًا مادية )على سبيل ا;ثال ,الشيكات ا;دﱠونة بقسائم اÇيداع ,أو القيود الدائنة ف الكشوف البنكية ,أو
فواتير ا;بيعات ,أو أرصدة ا;ديني( أو وحدات نقدية.

التحريف الذي óكن öمله )راجع :الفقرة ) ٥ط((:
أ.٣

عند تصميم العينة ,يحدد ا;راجع التحريف الذي óكن öمله من أجل مواجهة اòطر ا;تمثل ف أن ®ميع التحريفات الفردية
غير اêوهرية قد يتسبب ف أن تكون القوائم ا;الية محرفة بشكل جوهري وقد يوفر هامشًا dحتمال عدم اكتشاف öريفات.
والتحريف الذي óكن öمله هو تطبيق اpهمية النسبية لÆداء ,كما ت تعريفه ف معيار ا;راجعة ) ٢ ,(٣٢٠على إجراء معي من
إجراءات اختيار العينة .وقد يكون التحريف الذي óكن öمله هو نفس مبلغ اpهمية النسبية لÆداء أو مبلغًا أقل منه.

تصميم العينة وحجمها واختيار بنود Rختبارها
تصميم العينة )راجع :الفقرة (٦

٢

أ.٤

ّóكن استخدام العينات ف ا;راجعة ا;راجع من ا∞صول على أدلة مراجعة وتقوóها ,بشأن بعض خصائص البنود ا™تارة من
سحبت منه العينة .وóكن تطبيق مبدأ العينات ف ا;راجعة إّما
أجل تكوين ,أو ا;ساعدة ف تكوين ,استنتاج بشأن اåتمع الذي ُ
باستخدام منهج اdختيار غير اÇحصائي للعينة أو منهج اdختيار اÇحصائي للعينة.

أ.٥

عند تصميم عينة ا;راجعة ,تشمل اpمور التي يأخذها ا;راجع ف حسبانه الغرض ا´دد الذي سيتم öقيقه ومجموعة إجراءات
ا;راجعة التي من ا;رجح أن öقق ذلك الغرض على أكمل وجه .كما إن اpخذ ف ا∞سبان لطبيعة أدلة ا;راجعة ا;طلوبة وظروف
اdنحراف أو التحريف ا´تمل أو اòصائص اpخرى ا;تعلقة بأدلة ا;راجعة سوف يساعد ا;راجع ف öديد ما يشكل انحرافًا أو
öريفًا ,وöديد اåتمع الذي سيتم استخدامه dختيار العينة .وللوفاء §تطلبات الفقرة  ٩من معيار ا;راجعة ) ,(٥٠٠فعند تطبيق
مبدأ العينات ف ا;راجعة ,يقوم ا;راجع بتنفيذ إجراءات ا;راجعة للحصول على أدلة بأن اåتمع الذي ُتسحب منه عينة ا;راجعة
هو مجتمع كامل.

معيار ا'راجعة )" (٣٢٠ا2همية النسبية عند تخطيط وتنفيذ ا'راجعة" ,الفقرة ٩
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العينات ف ا;راجعة

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٥٣٠
أ.٦

تتضمن مراعاة ا;راجع للغرض من إجراء ا;راجعة ,وفقًا ;ا تتطلبه الفقرة  ,٦التوصل إلى فهم واضح ;ا يشكل انحرافًا أو öريفًا,
بحيث يتم فقط تضمي جميع تلك ا∞اdت ذات الصلة بالغرض من إجراء ا;راجعة ف تقوي اdنحرافات أو تعميم التحريفات.
فعلى سبيل ا;ثال ,ف اختبارات التفاصيل ا;تعلقة بوجود حسابات مستحقة التحصيل ,مثل ا;صادقات ,فإن ا;دفوعات التي أداها
العميل قبل تاريخ ا;صادقة ولكنها اسُتلمت من العميل بعد ذلك التاريخ بوقت قصير ُ dتَعد öريفًا .وأيضًا d ,تؤثر أخطاء
الترحيل بي حسابات العمÑء على الرصيد اÇجمالي للحسابات مستحقة التحصيل .وبالتالي ,قد  dيكون من ا;ناسب اعتبار ذلك
öريفًا عند تقوي نتائج العينة لهذا اÇجراء ا;عي من إجراءات ا;راجعة ,على الرغم ôا قد يكون له من تأثير مهم على مجاdت
أخرى للمراجعة ,مثل تقييم خطر الغش أو مدى كفاية مخصص ا∞سابات ا;شكوك ف öصيلها.

أ.٧

عند مراعاة خصائص مجتمع العينة ,ففيما يتعلق باختبار أدوات الرقابة ,يجري ا;راجع تقييمًا ;عدل اdنحراف ا;توقع استنادًا إلى
فهمه pدوات الرقابة ذات الصلة أو بناًء على التحقق من عدد قليل من بنود اåتمع .ويتم هذا التقييم من أجل تصميم عينة
ا;راجعة وöديد حجم العينة .فعلى سبيل ا;ثال ,إذا كان معدل اdنحراف ا;توقع مرتفعًا بشكل ó dكن قبوله ,يقرر ا;راجع عادًة
عدم تنفيذ اختبارات pدوات الرقابة .وبا;ثل ,ففيما يتعلق باختبارات التفاصيل ,يجري ا;راجع تقييمًا للتحريف ا;توقع ف مجتمع
العينة .وإذا كان التحريف ا;توقع مرتفعًا ,فقد يكون التحقق التام أو استخدام عينة بحجم كبير مناسبًا لتنفيذ اختبارات
التفاصيل.

أ.٨

عند مراعاة خصائص اåتمع الذي سُتسحب منه العينة ,قد يحدد ا;راجع أنه من ا;ناسب اتباع التقسيم الطبقي أو اdختيار
 Ñللتقسيم الطبقي واdختيار ا;ستند إلى القيمة
ا;ستند إلى القيمة ا;رجحة .ويحتوي ا;لحق اpول على نقاش أكثر تفصي ً
ا;رجحة.

أ.٩

إن القرار بشأن استخدام منهج اdختيار اÇحصائي للعينة أو منهج اdختيار غير اÇحصائي للعينة هو أمر متروك ∞كم ا;راجع;
ومع ذلك ,فإن حجم العينة  dيعد ضابطًا صحيحًا للتمييز بي ا;نهج اÇحصائي وا;نهج غير اÇحصائي.

حجم العينة )راجع :الفقرة (٧
أ.١٠

يؤثر مستوى خطر العينة الذي يكون ا;راجع على استعداد لتقبله على حجم العينة ا;طلوب .فكلما قل اòطر الذي يكون ا;راجع
على استعداد لتقبله ,زاد حجم العينة ا;طلوب.

أ.١١

óكن öديد حجم العينة عن طريق تطبيق صيغة رياضية ذات أساس إحصائي أو من خÑل ôارسة ا∞كم ا;هني .ويشير
ا;لحقان الثاني والثالث إلى التأثيرات التي تكون عادًة لعوامل مختلفة على öديد حجم العينة .وعندما تتشابه الظروف ,يتشابه
تأثير عوامل كتلك ا´ددة ف ا;لحقي الثاني والثالث على حجم العينة ,بغض النظر عّما إذا كان قد ت اختيار منهج إحصائي أو
غير إحصائي.

اختيار البنود dختبارها )راجع :الفقرة (٨
أ.١٢

ف ظل اdختيار اÇحصائي للعينة ,يتم اختيار بنود العينة بطريقة تعطي لكل وحدة عينة احتمالية معروفة dختيارها .أما ف حالة
استخدام اdختيار غير اÇحصائي للعينة ,فيتم استخدام ا∞كم ا;هني dختيار بنود العينة .وpن الغرض من العينة هو توفير أساس
معقول للمراجع dستخÑص استنتاجات عن مجتمع العينة الذي ت اختيار العينة منه ,فمن ا;هم للمراجع أن يختار عينة ôثلة
حتى يتجنب التحيز ,وذلك عن طريق اختيار بنود عينة تتمتع بخصائص ôاثلة òصائص مجتمع العينة.

أ.١٣

تتمثل الطرق الرئيسية dختيار العينات ف استخدام اdختيار العشوائي واdختيار ا;نهجي واdختيار غير ا;نتظم .وسيتم مناقشة
كل من تلك الطرق ف ا;لحق الرابع.

تنفيذ إجراءات ا"راجعة )راجع :الفقرتي (١١ ,١٠
أ.١٤

من اpمثلة على ضرورة تنفيذ اÇجراء على بند بديل هو ما يكون عندما يتم اختيار شيك ملغي أثناء اختبار دليل التصريح بالدفع.
فإذا اقتنع ا;راجع بأن الشيك قد ت إلغاؤه بشكل سليم بحيث ó dثل انحرافًا ,فعندئٍذ يتم التحقق من بند بديل يتم اختياره على
نحو مناسب.

أ.١٥

من أمثلة عدم قدرة ا;راجع على تطبيق إجراءات ا;راجعة اُ;صممة على بند مختار ما يكون عندما ُيفقد التوثيق ا;تعلق بهذا
البند.
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ا"عيار الدولي للمراجعة )(٥٣٠
أ.١٦

من أمثلة اÇجراءات البديلة ا;ناسبة التحقق من ا;قبوضات النقدية الÑحقة إلى جانب اpدلة ا;تعلقة §صدرها والبنود التي من
ا;قصود أن تقوم بتسويتها عند عدم استÑم رد على طلب مصادقة إيجابية.

طبيعة اRنحرافات والتحريفات وسببها )راجع :الفقرة (١٢
أ.١٧

عند öليل اdنحرافات والتحريفات التي ت öديدها ,قد يÑحظ ا;راجع أن للعديد منها سمات مشتركة ,على سبيل ا;ثال ,نوع
ا;عاملة أو ا;وقع أو خط اÇنتاج أو الفترة الزمنية .وف مثل هذه الظروف ,قد يقرر ا;راجع öديد جميع البنود التي لها هذه
السمة ا;شتركة ف مجتمع العينة ,وتطبيق إجراءات ا;راجعة على تلك البنود .وإضافة لذلك ,قد تكون هذه اdنحرافات أو
التحريفات متعمدة وقد تشير إلى احتمالية وجود غش.

تعميم التحريفات )راجع :الفقرة (١٤
أ.١٨

يتعي على ا;راجع تعميم التحريفات على مجتمع العينة للحصول على نظرة شاملة ∞جم التحريف ,لكن هذا التعميم قد  dيكون
كافيًا لتحديد ا;بلغ الذي سيتم تسجيله.

أ.١٩

عندما ُيصنف öريف ما على أنه حالة شاذة ,فإنه óكن استبعاده عند تعميم التحريفات على مجتمع العينة .ومع ذلك ,فإن تأثير
أي من تلك التحريفات ,ف حال عدم تصحيحه ,يظل بحاجة pن يؤخذ ف ا∞سبان باÇضافة إلى تعميم التحريفات غير الشاذة.

أ.٢٠

pغراض اختبارات أدوات الرقابة ,ليس من الضروري تعميم اdنحرافات بشكل صريحp ,ن معدل انحراف العينة هو أيضًا معدل
اdنحراف اُ;عمم åتمع العينة ككل .ويقدم معيار ا;راجعة ) ٣(٣٣٠إرشادات عندما يتم اكتشاف انحرافات عن أدوات الرقابة التي
ينوي ا;راجع اdعتماد عليها.

تقوي نتائج عينات ا"راجعة )راجع :الفقرة (١٥

٣

أ.٢١

pغراض اختبارات أدوات الرقابة ,قد يؤدي معدل انحراف العينة ا;رتفع بشكل غير متوقع إلى زيادة خطر التحريف اêوهري
اُ;قﱠيم ,ما لم يتم ا∞صول على أدلة مراجعة إضافية تدعم التقييم ا;بدئي .أما فيما يتعلق باختبارات التفاصيل ,فقد يؤدي مبلغ
التحريف ا;رتفع بشكل غير متوقع ف العينة إلى اعتقاد ا;راجع بأن فئة من ا;عامÑت أو رصيد حساب قد ت öريفه بشكل
جوهري ,وذلك ف ظل عدم وجود أدلة مراجعة إضافية تشير إلى عدم وجود öريف جوهري.

أ.٢٢

ف حالة اختبارات التفاصيلُ ,يعد التحريف اُ;عﱠمم باÇضافة إلى التحريف الشاذ ,إن وجد§ ,ثابة أفضل تقدير من جانب ا;راجع
للتحريف ف مجتمع العينة .وعندما يتجاوز التحريف اُ;عﱠمم باÇضافة إلى التحريف الشاذ ,إن وجد ,التحريف الذي óكن öمله,
فإن العينة لن توفر أساسًا معقوً dلÑستنتاجات حول مجتمع العينة الذي ت اختباره .وكلما كان التحريف اُ;عﱠمم باÇضافة إلى
التحريف الشاذ قريبي من التحريف الذي óكن öمله ,زادت احتمالية ®اوز التحريف الفعلي للتحريف الذي óكن öمله.
وأيضًا ,إذا كان التحريف اُ;عﱠمم أكبر من توقعات ا;راجع للتحريف ا;ستخدم لتحديد حجم العينة ,فقد يستنتج ا;راجع وجود خطر
عينة غير مقبول ,بأن التحريف الفعلي ف مجتمع العينة يتجاوز التحريف الذي óكن öمله .ويساعد أخذ نتائج إجراءات ا;راجعة
اpخرى ف ا∞سبان ا;راجع ف تقييم خطر ®اوز التحريف الفعلي ف مجتمع العينة للتحريف الذي óكن öمله ,وقد يتم
تخفيض اòطر إذا ت ا∞صول على أدلة مراجعة إضافية.

أ.٢٣

إذا توصل ا;راجع إلى أن مبدأ العينات ف ا;راجعة  dيوفر أساسًا معقوً dلÑستنتاجات بشأن مجتمع العينة الذي ت اختباره ,فقد
يقوم ا;راجع §ا يلي:
•

مطالبة اÇدارة بالتحري عن التحريفات التي ت öديدها وعن احتمال وجود öريفات أخرى وعمل أي تعديÑت ضرورية;
أو

•

تكييف طبيعة وتوقيت ومدى إجراءات ا;راجعة اÇضافية لتحقيق التأكيد ا;طلوب على أفضل نحو .فعلى سبيل ا;ثال ,ف
حالة اختبارات أدوات الرقابة ,قد يقوم ا;راجع بتوسيع حجم العينة ,أو اختبار أداة رقابة بديلة ,أو تعديل اÇجراءات
اpساس ذات الصلة.

معيار ا'راجعة )" (٣٣٠استجابات ا'راجع للمخاطر اُ'قﱠيمة" ,الفقرة ١٧
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٣٧٥

العينات ف ا;راجعة

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٥٣٠
ا"لحق اBول
)راجع :الفقرة أ(٨
التقسيم الطبقي واRختيار ا"ستند إلى القيمة ا"رجحة
عند مراعاة خصائص اåتمع الذي سُتسحب منه العينة ,قد يحدد ا;راجع أنه من ا;ناسب اتباع التقسيم الطبقي أو اdختيار ا;ستند إلى
القيمة ا;رجحة .ويقدم هذا ا;لحق إرشادات للمراجع بشأن استخدام التقسيم الطبقي وأساليب اختيار العينة استنادًا إلى القيمة ا;رجحة.
التقسيم الطبقي
.١

óكن öسي كفاءة ا;راجعة إذا قام ا;راجع بالتقسيم الطبقي åتمع العينة عن طريق تقسيمه إلى مجتمعات فرعية منفصلة لها
خصائص معينة .ويتمثل الهدف من هذا التقسيم الطبقي ف تخفيض التباين ف البنود داخل كل طبقة ,ومن ثّم السماح بتخفيض
حجم العينة بدون زيادة خطر العينة.

.٢

عند تنفيذ اختبارات التفاصيل ,يتم عادًة تقسيم مجتمع العينة طبقيًا حسب القيمة النقدية .ويسمح ذلك بتوجيه ا;زيد من جهود
ا;راجعة نحو البنود ذات القيم اpكبر ,حيث إن هذه البنود قد تتضمن أكبر التحريفات ا´تملة من حيث ا;بالغة ف القيمة.
وبا;ثلó ,كن تقسيم مجتمع العينة طبقيًا وفقًا òاصية معينة تشير إلى ارتفاع خطر öريف ما ,على سبيل ا;ثال ,عند اختبار
مخصص ا∞سابات ا;شكوك ف öصيلها أثناء تقوي ا∞سابات مستحقة التحصيلó ,كن تقسيم اpرصدة طبقيًا حسب
أعمارها.

.٣

ó dكن تعميم نتائج إجراءات ا;راجعة ا;طبقة على عينة من البنود داخل إحدى الطبقات إ dعلى البنود التي تشكل تلك الطبقة.
ولسحب استنتاج ما على مجتمع العينة بالكامل ,فإن ا;راجع بحاجه pن يأخذ ف حسبانه خطر التحريف اêوهري فيما يتعلق
بأي طبقات أخرى تشّكل مجتمع العينة بالكامل .فعلى سبيل ا;ثال ,قد تشكل  %٢٠من البنود ف مجتمع عينة ما نسبة  %٩٠من
قيمة رصيد حساب معي .وقد يقرر ا;راجع التحقق من عينة من هذه البنود .ويقوم ا;راجع بتقوي نتائج هذه العينة والتوصل إلى
استنتاج بشأن الـ  %٩٠من القيمة بشكل منفصل عن الـ  %١٠ا;تبقية )التي سُتستخدم بشأنها عينة إضافية أو وسائل أخرى
êمع أدلة ا;راجعة أو التي قد ُتعد غير جوهرية(.

.٤

ف حالة تقسيم فئة معامÑت أو رصيد حساب إلى طبقات ,يتم تعميم التحريف على كل طبقة على حدة .ثم يتم جمع التحريفات
اُ;عﱠممة على كل طبقة عند النظر ف التأثير ا´تمل للتحريفات على إجمالي فئة ا;عامÑت أو رصيد ا∞ساب.

اRختيار ا"ستند إلى القيمة ا"رجحة
.٥

عند تنفيذ اختبارات التفاصيل ,قد يكون من الكفاءة öديد وحدة العينة بالوحدات النقدية الفردية التي تشكل مجتمع العينة.
وبعد اختيار الوحدات النقدية ا´ددة من داخل مجتمع العينة ,على سبيل ا;ثال ,رصيد ا∞سابات مستحقة التحصيل ,فقد يختبر
ا;راجع البنود ا´ددة ,على سبيل ا;ثال ,اpرصدة الفردية التي öتوي على تلك الوحدات النقدية .ومن فوائد هذا ا;نهج ف
öديد وحدة العينة ,توجيه جهود ا;راجعة إلى البنود ذات القيمة اpكبرp ,ن لديها فرصة أكبر لÑختيار ,وقد تنتج عنها عينات
بأحجام أصغر .وقد يتم استخدام هذا ا;نهج بالتزامن مع الطريقة ا;نهجية dختيار العينة )ا;وضحة ف ا;لحق الرابع( ,وهو ا;نهج
اpكثر كفاءة عند اختيار البنود باستخدام اdختيار العشوائي.
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٣٧٦

العينات ف ا;راجعة

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٥٣٠
ا"لحق الثاني
)راجع :الفقرة أ(١١
أمثلة على العوامل ا"ؤثرة ف حجم العينة Bغراض اختبارات أدوات الرقابة
فيما يلي العوامل التي قد يأخذها ا;راجع ف ا∞سبان عند öديد حجم العينة Çجراء اختبارات أدوات الرقابة .وتفترض تلك العوامل ,التي
يلزم أخذها ف ا∞سبان مجتمعة ,أن ا;راجع  dيقوم بتعديل طبيعة أو توقيت اختبارات أدوات الرقابة ,أو  dيعدل بأية صورة أخرى منهج
اÇجراءات اpساس استجابًة للمخاطر ا;قﱠيمة.

العامل

التأثير على حجم العينة

 .١زيادة مدى أخذ أدوات الرقابة
ذات الصلة ف ا∞سبان عند
تقييم ا;راجع للمخاطر

زيادة

كلما زاد التأكيد الذي يعتزم ا;راجع ا∞صول عليه من الفاعلية
التشغيلية pدوات الرقابة ,انخفض تقييم ا;راجع òطر التحريف
اêوهري ,وزاد ا∞جم الذي يلزم أن تكون به العينة .وعندما
يتضمن تقييم ا;راجع òطر التحريف اêوهري على مستوى
اÇقرارات توقعًا للفاعلية التشغيلية pدوات الرقابة ,يتطلب اpمر
من ا;راجع تنفيذ اختبارات pدوات الرقابة .وبافتراض تساوي
جميع اpمور اpخرى ,فكلما زاد اعتماد ا;راجع على الفاعلية
التشغيلية pدوات الرقابة ف تقييم ا™اطر ,اتسع مدى اختبارات
ا;راجع pدوات الرقابة )ومن ثّم ,زاد حجم العينة(.

 .٢زيادة معدل اdنحراف الذي óكن
öمله

نقصان

كلما انخفض معدل اdنحراف الذي óكن öمله ,زاد ا∞جم
الذي يلزم أن تكون به العينة.

 .٣زيادة معدل اdنحراف ا;توقع ف
مجتمع العينة الذي سيتم اختباره

زيادة

كلما زاد معدل اdنحراف ا;توقع ,زاد ا∞جم الذي يلزم أن تكون
به العينة حتى يكون ا;راجع ف وضع ّóكنه من إجراء تقدير
معقول ;عدل اdنحراف الفعلي .وتتضمن العوامل ذات الصلة
§راعاة ا;راجع ;عدل اdنحراف ا;توقع ,فهم ا;راجع لÆعمال
)وعلى وجه اòصوص ,إجراءات تقييم ا™اطر اُ;نﱠفذة للتوصل
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٣٧٧

العينات ف ا;راجعة

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٥٣٠

العامل

التأثير على حجم العينة

 .٤زيادة مستوى التأكيد الذي يرجوه
ا;راجع بشأن عدم ®اوز معدل
اdنحراف الفعلي ف مجتمع العينة
;عدل اdنحراف الذي óكن öمله

زيادة

كلما زاد مستوى التأكيد الذي يرجوه ا;راجع والدال على أن نتائج
العينة هي ف الواقع مؤشر على ا∞دوث الفعلي لÑنحراف ف
مجتمع العينة ,زاد ا∞جم الذي يلزم أن تكون به العينة.

 .٥زيادة عدد وحدات العينة ف
مجتمع العينة

تأثير ضئيل

بالنسبة åتمعات العينة الكبيرة ,يكون للحجم الفعلي åتمع
 ,Ñعلى حجم العينة.
العينة تأثير بسيط ,هذا إن وجد أص ً
وبالنسبة للمجتمعات الصغيرة ,قد  dتكون العينات ف ا;راجعة
بنفس كفاءة الوسائل البديلة للحصول على ما يكفي من أدلة
ا;راجعة ا;ناسبة.

إلى فهم للرقابة الداخلية( ,والتغييرات ف ا;وظفي أو ف الرقابة
الداخلية ,ونتائج إجراءات ا;راجعة ا;طبقة ف فترات سابقة,
ونتائج إجراءات ا;راجعة اpخرى .ويستلزم عادًة ارتفاع معدdت
اdنحراف ا;توقعة ف أدوات الرقابة حدوث انخفاض محدود,
 ,Ñف خطر التحريف اêوهري اُ;قﱠيم.
هذا إن حدث أص ً
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٣٧٨

العينات ف ا;راجعة

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٥٣٠
ا"لحق الثالث
)راجع :الفقرة أ(١١
أمثلة على العوامل ا"ؤثرة ف حجم العينة Bغراض اختبارات التفاصيل
فيما يلي العوامل التي قد يأخذها ا;راجع ف ا∞سبان عند öديد حجم العينة Çجراء اختبارات التفاصيل .وتفترض تلك العوامل ,التي يلزم
أخذها ف ا∞سبان مجتمعة ,أن ا;راجع  dيقوم بتعديل منهج اختبارات أدوات الرقابة أو  dيعدل بأية صورة أخرى طبيعة أو توقيت
اÇجراءات اpساس استجابًة للمخاطر ا;قﱠيمة.

العامل

التأثير على حجم
العينة

 .١ارتفاع تقييم ا;راجع òطر
التحريف اêوهري

زيادة

كلما ارتفع تقييم ا;راجع òطر التحريف اêوهري ,زاد ا∞جم الذي يلزم أن
تكون به العينة .ويتأثر تقييم ا;راجع òطر التحريف اêوهري باòطر ا;Ñزم
وخطر الرقابة .فعلى سبيل ا;ثال ,إذا لم يقم ا;راجع بتنفيذ اختبارات pدوات
الرقابة ,فó Ñكن تخفيض تقييم ا;راجع للمخاطر ف مقابل الفاعلية
التشغيلية pدوات الرقابة الداخلية فيما يتعلق باÇقرار ذي الصلة .وبناًء عليه,
وpجل تخفيض خطر ا;راجعة إلى مستوى منخفض بشكل مقبول ,يحتاج
ا;راجع إلى انخفاض مستوى خطر اdكتشاف واdعتماد بشكل أكبر على
اÇجراءات اpساس .وكلما زادت أدلة ا;راجعة التي يتم ا∞صول عليها من
اختبارات التفاصيل )بعبارة أخرى ,كلما انخفض خطر اdكتشاف( ,زاد ا∞جم
الذي يلزم أن تكون به العينة.

 .٢زيادة استخدام اÇجراءات
اpساس اpخرى ا;وجهة
لنفس اÇقرار

نقصان

كلما زاد اعتماد ا;راجع على اÇجراءات اpساس اpخرى )اختبارات التفاصيل
أو اÇجراءات التحليلية اpساس( لتخفيض خطر اdكتشاف فيما يتعلق §جتمع
عينة معي إلى مستوى مقبول ,انخفض مستوى التأكيد الذي يحتاج ا;راجع
للحصول عليه من العينة ,ومن ثّمó ,كن أن يقل حجم العينة.

 .٣زيادة مستوى التأكيد الذي
يرجوه ا;راجع بشأن عدم
®اوز التحريف الفعلي ف
مجتمع العينة للتحريف الذي
óكن öمله

زيادة

كلما زاد مستوى التأكيد الذي يحتاج ا;راجع للحصول عليه والدال على أن
نتائج العينة هي ف الواقع مؤشر على ا;بلغ الفعلي للتحريف ف مجتمع العينة,
زاد ا∞جم الذي يلزم أن تكون به العينة.

 .٤زيادة التحريف الذي óكن
öمله

نقصان

كلما انخفض التحريف الذي óكن öمله ,زاد ا∞جم الذي يلزم أن تكون به
العينة.

 .٥زيادة مبلغ التحريف الذي
يتوقع ا;راجع وجوده ف
مجتمع العينة

زيادة

كلما زاد مبلغ التحريف الذي يتوقع ا;راجع وجوده ف مجتمع العينة ,زاد
ا∞جم الذي يلزم أن تكون به العينة من أجل القيام بتقدير معقول للمبلغ
الفعلي للتحريف ف مجتمع العينة .وتتضمن العوامل ذات الصلة §راعاة
ا;راجع ;بلغ التحريف ا;توقع ,مدى öديد قيم البنود بصورة غير موضوعية,
ونتائج إجراءات تقييم ا™اطر ,ونتائج اختبارات أداة الرقابة ,ونتائج إجراءات
ا;راجعة ا;طبقة ف الفترات السابقة ,ونتائج اÇجراءات اpساس اpخرى.
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٣٧٩

العينات ف ا;راجعة

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٥٣٠

العامل

التأثير على حجم
العينة

 .٦التقسيم الطبقي åتمع
العينة عندما يكون ذلك
مناسبًا

نقصان

عندما يكون هناك مدى )تباين( واسع ف ا∞جم النقدي للبنود ف مجتمع
العينة ,قد يكون من ا;فيد تقسيم مجتمع العينة طبقيًا .وعندما يكون من
ا;مكن تقسيم مجتمع العينة إلى طبقات بشكل مناسب ,فإن مجموع أحجام
العينات ا;أخوذة من الطبقات سيكون بصورة عامة أقل من حجم العينة الذي
كان سيلزم ا∞صول عليه لبلوغ مستوى معي من خطر العينة فيما لو ت سحب
عينة واحدة من مجتمع العينة ككل.

 .٧عدد وحدات العينة ف
مجتمع العينة

تأثير ضئيل

بالنسبة åتمعات العينة الكبيرة ,يكون للحجم الفعلي åتمع العينة تأثير
 ,Ñعلى حجم العينة .وبالتالي ,فبالنسبة åتمعات
بسيط ,هذا إن وجد أص ً
العينة الصغيرة d ,تكون العينات ف ا;راجعة ,ف الغالب ,بنفس كفاءة الوسائل
البديلة للحصول على ما يكفي من أدلة ا;راجعة ا;ناسبة) .ومع ذلك ,فعند
اختيار العينة على أساس وحدة النقد ,فإن زيادة القيمة النقدية åتمع العينة
تزيد من حجم العينة ,ما لم يتم تعويض ذلك عن طريق الزيادة ا;تناسبة ف
اpهمية النسبية للقوائم ا;الية ككل ]وف حالة اdنطباق ,مستوى أو مستويات
اpهمية النسبية لفئات معامÑت أو أرصدة حسابات أو إفصاحات معينة[(.
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٣٨٠

العينات ف ا;راجعة

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٥٣٠
ا"لحق الرابع
)راجع :الفقرة أ(١٣
طرق اختيار العينة
يوجد العديد من الطرق dختيار العينات .وتتمثل الطرق الرئيسية فيما يلي:
)أ(

اdختيار العشوائي )يطبق من خÑل استخدام مولدات اpرقام العشوائية ,على سبيل ا;ثال ,جداول اpرقام العشوائية(.

)ب(

اdختيار ا;نهجي ,حيث تتم قسمة عدد وحدات العينة ف مجتمع العينة على حجم العينة للحصول على ا;دى الفاصل بي اختيار
وحدات العينة ,على سبيل ا;ثال كل  ٥٠وحدة ,وبعد öديد نقطة البداية ضمن أول خمسي وحدة ,يتم اختيار وحدة عينة بعد كل ٥٠
 Ñإذا ت öديدها
وحدة .وعلى الرغم من أن نقطة البداية óكن öديدها بشكل عشوائي ,فمن اpرجح أن تكون العينة عشوائية فع ً
باستخدام مولد أرقام عشوائية محوسب أو جداول أرقام عشوائية .وعند استخدام اdختيار ا;نهجي ,قد يحتاج ا;راجع لتحديد أن
وحدات العينة داخل مجتمع العينة غير مرتبة بطريقة يتوافق فيها ا;دى الفاصل بي اختيار وحدات العينة مع Ωط معي ف مجتمع
العينة.

)ج(

اختيار العينة على أساس وحدة النقد ,هو نوع من اdختيار ا;ستند إلى القيمة ا;رجحة )كما هو موضح ف ا;لحق اpول( والذي يؤدي
فيه حجم العينة واختيارها وتقوóها إلى استنتاج §بالغ نقدية.

)د(

اdختيار غير ا;نتظم ,والذي يختار فيه ا;راجع العينة بدون اتباع أسلوب منتظم .وبالرغم من عدم استخدام أسلوب منتظم ,فإن
ا;راجع يتجنب أي öيز مقصود أو أية قدرة على التنبؤ )على سبيل ا;ثال® ,نب البنود التي يصعب öديد موقعها ,أو اdختيار أو
التجنب الدائم للقيود اpولى أو اpخيرة ف كل صفحة( ومن ثّم يسعى لضمان أن öظى جميع البنود ف مجتمع العينة بفرصة
dختيارها .وُ dيعد اdختيار غير ا;نتظم مناسبًا عند اdختيار اÇحصائي للعينة.

)ه(

اختيار اåموعات ,ويشمل اختيار مجموعة )مجموعات( من البنود ا;تجاورة من داخل مجتمع العينة .وó dكن عادًة استخدام طريقة
اختيار اåموعات عند اتباع مبدأ العينات ف ا;راجعة pن معظم مجتمعات العينات تكون مرتبة بطريقة يتوقع فيها أن تكون للبنود
ا;تتالية خصائص ôاثلة لبعضها ,ولكنها مختلفة عن البنود اpخرى ف مجتمع العينة .وعلى الرغم من أن فحص مجموعة من البنود
قد يكون إجراء مراجعة مناسبًا ف بعض الظروف ,إ dأنه من النادر اعتبار ذلك أسلوب اختيار عينة مناسبًا عندما ينوي ا;راجع
استنباط استنتاجات صحيحة بشأن مجتمع العينة بالكامل استنادًا إلى العينة.
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٣٨١

العينات ف ا;راجعة

املعيار الدولي للمراجعة ) (٥٤٠املعدل

املعيار الدولي للمراجعة )" (٥٤٠اُملعﱠدل" :مراجعة التقديرات احملاسبية وما يتعلق بها من إفصاحات
اعتمدت الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي معيار املراجعة )" (٥٤٠اُملعﱠدل",
كما صدر من مجلس املعايير الدولية للمراجعة والتأكيد.
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املعيار الدولي للمراجعة )" (٥٤٠اُملعﱠدل"
مراجعة التقديرات احملاسبية وما يتعلق بها من إفصاحات
)يسري هذا املعيار على أعمال مراجعة القوائم املالية للفترات التي تبدأ ف  ١٥ديسمبر  ٢٠١٩أو بعد ذلك التاريخ(
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ينبغي قراءة معيار املراجعة )) (٥٤٠املعدل( "مراجعة التقديرات احملاسبية وما يتعلق بها من إفصاحات" جنبًا إلى جنب مع معيار املراجعة )(٢٠٠
"األهداف العامة للمراجع املستقل والقيام باملراجعة وفقًا للمعايير الدولية للمراجعة املعتمدة ف اململكة العربية السعودية".
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٣٨٥

مراجعة التقديرات احملاسبية وما يتعلق
بها من إفصاحات

املعيار الدولي للمراجعة ) (٥٤٠املعدل
مقدمة
نطاق هذا املعيار
.١

يتناول هذا املعيار الدولي للمراجعة مسؤوليات املراجع فيما يتعلق بالتقديرات احملاسبية واإلفصاحات املتعلقة بها عند مراجعة القوائم
املالية .وعلى وجه التحديد ,يتضمن املعيار متطلبات ويقدم إرشادات تشير إلى ,أو تتوسع ف ,كيفية تطبيق معيار املراجعة )١(٣١٥
ومعيار املراجعة ) ٢(٣٣٠ومعيار املراجعة ) ٣(٤٥٠ومعيار املراجعة ) ٤(٥٠٠ومعايير املراجعة األخرى ذات الصلة فيما يتعلق بالتقديرات
احملاسبية وما يتعلق بها من إفصاحات .ويتضمن أيضًا متطلبات ويقدم إرشادات بشأن تقوي حتريفات التقديرات احملاسبية وما يتعلق
بها من إفصاحات ,واملؤشرات الدالة على وجود حتيز محتمل من جانب اإلدارة.

طبيعة التقديرات احملاسبية
.٢

تتباين التقديرات احملاسبية تباينًا كبيرًا بطبيعتها وتكون اإلدارة بحاجة إلى إجرائها عندما ال يكون من املمكن رصد املبالغ النقدية
بشكل مباشر .ويخضع قياس هذه املبالغ النقدية حلالة من عدم تأكد التقدير تعكس التقييدات املالزمة ف املعرفة والبيانات .وينشأ
عن هذه التقييدات تباين وعدم موضوعية مالزمان لنوات القياس .وتنطوي آلية إجراء التقديرات احملاسبية على اختيار طريقة ما
وتطبيقها باستخدام افتراضات وبيانات ,وهو ما يتطلب اجتهادًا من جانب اإلدارة وميكن أن ينشأ عنه تعقيد ف القياس .ويكون
للتأثيرات الواقعة على هذه املبالغ النقدية بسبب التعقيد أو عدم املوضوعية أو عوامل اخلطر املالزم األخرى تأثير أيضًا على قابلية
تعرض املبالغ للتحريف) .راجع :الفقرات أ–١أ ,٦امللحق األول(

.٣

رغم أن هذا املعيار ينطبق على جميع التقديرات احملاسبية ,فإن درجة خضوع التقدير احملاسبي لعدم تأكد التقدير تتباين بشكل كبير.
وسوف تتباين طبيعة تقييم اخملاطر وتوقيت هذا التقييم ومداه وكذلك إجراءات املراجعة اإلضافية التي يتطلبها هذا املعيار حسب
حالة عدم تأكد التقدير وتقييم ما يتعلق بها من مخاطر حتريف جوهري .فقد يكون عدم تأكد التقدير منخفضًا للغاية لتقديرات
محاسبية معينة ,بناًء على طبيعة التقديرات ,وكذلك قد تكون درجة التعقيد وعدم املوضوعية التي انطوى عليها إجراء التقديرات
منخفضة للغاية .فلمثل هذه التقديرات احملاسبية ,ال ُيتوقع أن تكون إجراءات تقييم اخملاطر وإجراءات املراجعة اإلضافية مكّثفة.
وعندما تكون حالة عدم تأكد التقدير أو درجة التعقيد أو عدم املوضوعية مرتفعة للغاية ,يكون من املتوقع لهذه اإلجراءات أن تكون
أوسع نطاقًا بكثير .ويحتوي هذا املعيار على إرشادات بشأن كيفية التدرج ف تطبيق متطلباته) .راجع :الفقرة أ(٧

املفاهيم الرئيسية لهذا املعيار
.٤

يتطلب هذا املعيار إجراء تقييم منفصل للمخاطر املالزمة ألغراض تقييم مخاطر التحريف اجلوهري على مستوى اإلقرارات للتقديرات
احملاسبية .وبناًء على طبيعة كل إجراء محاسبي معي ,قد تخضع أو تتأثر قابلية احتواء إقرار ما على حتريف ميكن أن يكون جوهريًا
بحالة عدم تأكد التقدير أو التعقيد أو عدم املوضوعية أو عوامل اخلطر املالزم األخرى ,والعالقة املتبادلة فيما بينها .ووفقًا ملا هو
موضح ف معيار املراجعة ) ٥,(٢٠٠يكون اخلطر املالزم لبعض اإلقرارات ,وما يتعلق بها من فئات معامالت وأرصدة حسابات
وإفصاحات ,أعلى منه ف إقرارات أخرى .وبالتالي ,يعتمد تقييم اخلطر املالزم على الدرجة التي تؤثر بها عوامل اخلطر املالزم على
احتمالية وقوع التحريف أو حجمه ,ويتباين التقييم على مقياس ُيشار إليه ف هذا املعيار بلفظ نطاق اخلطر املالزم) .راجع :الفقرات
أ–٨أ ,٩أ–٦٥أ ,٦٦امللحق األول(

١

معيار املراجعة )" (٣١٥حتديد مخاطر التحريف اجلوهري وتقييمها من خالل فهم املنشأة وبيئتها"

٢

معيار املراجعة )" (٣٣٠استجابات املراجع للمخاطر املقﱠيمة"

٣

معيار املراجعة )" (٤٥٠تقوي التحريفات املكتشفة خالل املراجعة"

٤

معيار املراجعة )" (٥٠٠أدلة املراجعة"

٥

معيار املراجعة )" (٢٠٠األهداف العامة للمراجع املستقل والقيام باملراجعة وفقًا للمعايير الدولية للمراجعة" ,الفقرة أ٤٠
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مراجعة التقديرات احملاسبية وما يتعلق
بها من إفصاحات

املعيار الدولي للمراجعة ) (٥٤٠املعدل
.٥

يشير هذا املعيار إلى املتطلبات ذات الصلة الواردة ف معيار املراجعة ) (٣١٥ومعيار املراجعة ) ,(٣٣٠ويقدم إرشادات فيما يتعلق بهما,
وذلك للتأكيد على أهمية القرارات التي يتخذها املراجع بشأن أدوات الرقابة املتعلقة بالتقديرات احملاسبية ,مبا ف ذلك القرارات
املتعلقة مبا يلي:
•

ما إذا كانت هناك أدوات رقابة ذات صلة باملراجعة ,يتعي على املراجع تقوي تصميمها وحتديد ما إذا كان قد ت تطبيقها.

•

ما إذا كان املراجع سيقوم باختبار الفاعلية التشغيلية ألدوات الرقابة ذات الصلة.

.٦

يتطلب هذا املعيار أيضًا إجراء تقييم منفصل خلطر الرقابة عند تقييم مخاطر التحريف اجلوهري على مستوى اإلقرارات للتقديرات
احملاسبية .وعند تقييم خطر الرقابة ,يأخذ املراجع ف احلسبان ما إذا كانت إجراءات املراجعة اإلضافية التي سينفذها تتجه إلى
االعتماد على الفاعلية التشغيلية ألدوات الرقابة .وإذا لم يقم املراجع بتنفيذ اختبارات ألدوات الرقابة ,فال ميكن تخفيض تقييم املراجع
خلطر التحريف اجلوهري على مستوى اإلقرارات للفاعلية التشغيلية ألدوات الرقابة فيما يتعلق باإلقرار ذي الصلة) ٦.راجع :الفقرة
أ(١٠

.٧

يؤكد هذا املعيار على ضرورة أن تكون إجراءات املراجعة اإلضافية التي ينفذها املراجع )مبا ف ذلك ,عند االقتضاء ,اختبارات أدوات
الرقابة( مستجيبة ألسباب مخاطر التحريف اجلوهري املقﱠيمة على مستوى اإلقرارات ,مع األخذ ف احلسبان تأثير وجود عامل أو
أكثر من عوامل خطر الغش وتقييم املراجع خلطر الرقابة.

.٨

تتأثر ممارسة نزعة الشك املهني فيما يتعلق بالتقديرات احملاسبية بنظر املراجع ف عوامل اخلطر املالزم ,وتزيد أهميتها عندما تكون
التقديرات احملاسبية خاضعة لدرجة مرتفعة من عدم تأكد التقدير أو عندما تكون متأثرة بدرجة كبيرة بالتعقيد أو عدم املوضوعية أو
عوامل اخلطر املالزم األخرى .وباملثلُ ,تعد ممارسة نزعة الشك املهني مهمة عندما ترتفع قابلية التعرض للتحريف بسبب التحيز أو
الغش من جانب اإلدارة) .راجع :الفقرة أ(١١

.٩

يتطلب هذا املعيار من املراجع أن يقوم ,بناًء على إجراءات املراجعة املنفذة وأدلة املراجعة التي ت احلصول عليها ,بتقوي ما إذا كانت
التقديرات احملاسبية وما يتعلق بها من إفصاحات ُتعد معقولة ٧ف سياق إطار التقرير املالي املنطبق ,أم أنها ُمحﱠرفة .وألغراض هذا
املعيارُ ,يقصد بلفظ "معقولة ف سياق إطار التقرير املالي املنطبق" أن املتطلبات ذات الصلة الواردة ف إطار التقرير املالي املنطبق قد
ت تطبيقها بالشكل املناسب ,مبا ف ذلك املتطلبات التي تتناول) :راجع :الفقرات أ ,١٢أ ,١٣أ–١٣٩أ(١٤٤
•

إجراء التقديرات احملاسبية ,مبا ف ذلك اختيار الطريقة واالفتراضات والبيانات ف ضوء طبيعة التقدير احملاسبي وحقائق
وظروف املنشأة;

•

اختيار اإلدارة للمبلغ املقدر;

•

اإلفصاحات عن التقدير احملاسبي ,مبا ف ذلك اإلفصاحات عن كيفية وضع التقدير احملاسبي واإلفصاحات التي توضح طبيعة
التقدير احملاسبي ومداه ومصادره.

تاريخ السريان
.١٠

يسري هذا املعيار على أعمال مراجعة القوائم املالية للفترات التي تبدأ ف  ١٥ديسمبر  ٢٠١٩أو بعد ذلك التاريخ.

٦

معيار املراجعة )" (٥٣٠العينات ف املراجعة" ,امللحق الثالث

٧

انظر أيضًا معيار املراجعة )" (٧٠٠تكوين الرأي والتقرير عن القوائم املالية" ,الفقرة ) ١٣ج(
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الهدف
.١١

هدف املراجع هو احلصول على ما يكفي من أدلة املراجعة املناسبة بشأن ما إذا كانت التقديرات احملاسبية وما يتعلق بها من إفصاحات
ف القوائم املالية ُتعد معقولة ف سياق إطار التقرير املالي املنطبق.

التعريفات
.١٢

ألغراض معايير املراجعة ,تكون للمصطلحات اآلتية املعاني املبّينة أدناه:
)أ(

التقدير احملاسبي :مبلغ نقدي يخضع قياسه حلالة عدم تأكد التقدير ,وفقًا ملتطلبات إطار التقرير املالي املنطبق) .راجع :الفقرة
أ(١٤

)ب( تقدير املراجع ملبلغ واحد أو مدى من املبالغ :مبلغ أو مدى من املبالغ ,على الترتيب ,يضعه املراجع عند تقوميه لتقدير اإلدارة
ملبلغ واحد) .راجع :الفقرة أ(١٥
)ج( عدم تأكد التقدير :قابلية التعرض لنقص مالزم ف دقة القياس) .راجع :الفقرة أ ,١٦امللحق األول(
)د(

حتيز اإلدارة :فقدان اإلدارة حليادها عند إعداد املعلومات) .راجع :الفقرة أ(١٧

)ه(

تقدير اإلدارة ملبلغ واحد :املبلغ الذي تختار اإلدارة إثباته أو اإلفصاح عنه ف القوائم املالية كتقدير محاسبي.

)و(

نات التقدير احملاسبي :املبلغ النقدي الفعلي النات من اتضاح املعامالت أو األحداث أو الظروف التي تناولها تقدير محاسبي.
)راجع :الفقرة أ(١٨

املتطلبات
إجراءات تقييم اخملاطر واألنشطة املتعلقة بها
.١٣

عند التوصل إلى فهم للمنشأة وبيئتها ,مبا ف ذلك فهم الرقابة الداخلية اخلاصة باملنشأة ,وفقًا ملتطلبات معيار املراجعة ) ٨,(٣١٥يجب
على املراجع أن يتوصل إلى فهم لألمور اآلتية التي تتعلق بالتقديرات احملاسبية اخلاصة باملنشأة .ويجب أن ُتنﱠفذ إجراءات املراجع
الرامية للتوصل إلى هذا الفهم بالقدر الالزم لتوفير أساس مناسب لتحديد مخاطر التحريف اجلوهري وتقييمها على مستوى القوائم
املالية ومستوى اإلقرارات) .راجع :الفقرات أ–١٩أ(٢٢

املنشأة وبيئتها
)أ(

معامالت املنشأة واألحداث والظروف األخرى التي قد تنشأ عنها احلاجة إلى إثبات تقديرات محاسبية أو اإلفصاح عنها ف
القوائم املالية ,أو احلاجة إلى إجراء تغييرات ف هذه التقديرات احملاسبية) .راجع :الفقرة أ(٢٣

)ب( متطلبات إطار التقرير املالي املنطبق فيما يتعلق بالتقديرات احملاسبية )مبا ف ذلك ,ضوابط اإلثبات وأسس القياس وما يتعلق
بذلك من متطلبات للعرض واإلفصاح(; وكيفية تطبيقها ف سياق طبيعة وظروف املنشأة وبيئتها ,مبا ف ذلك كيفية خضوع
املعامالت واألحداث أو الظروف األخرى لعوامل اخلطر املالزم ,أو كيفية تأثرها بها) .راجع :الفقرتي أ ,٢٤أ(٢٥
)ج( العوامل التنظيمية ذات الصلة بالتقديرات احملاسبية اخلاصة باملنشأة ,مبا ف ذلك ,عند االقتضاء ,األطر التنظيمية املتعلقة
باإلشراف االحترازي) *.راجع :الفقرة أ(٢٦

٨

معيار املراجعة ) ,(٣١٥الفقرات ٢١–٢٠ ,١٧–١٥ ,١٢–١١ ,٩ ,٦–٥ ,٣

*

اإلشراف االحترازي هو ذلك الذي متارسه اجلهات اإلشرافية على القطاع املالي مثل البنوك املركزية لضمان االستقرار املالي من خالل حماية املودعي ,واملؤمن عليهم.
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املعيار الدولي للمراجعة ) (٥٤٠املعدل
)د(

طبيعة التقديرات احملاسبية واإلفصاحات املتعلقة بها التي يتوقع املراجع تضمينها ف القوائم املالية للمنشأة ,بناًء على فهم
املراجع لألمور الواردة ف الفقرات ) ١٣أ(–)ج( أعاله) .راجع :الفقرة أ(٢٧

الرقابة الداخلية للمنشأة
)ه(

طبيعة ومدى املراقبة واحلوكمة اللتي تطبقهما املنشأة على آلية التقرير املالي التي تتبعها اإلدارة فيما يتعلق بالتقديرات
احملاسبية) .راجع :الفقرات أ–٢٨أ.(٣٠

)و(

كيفية حتديد اإلدارة للحاجة إلى املهارات أو املعرفة املتخصصة ,وكيفية استخدامها لها ,فيما يتعلق بالتقديرات احملاسبية ,مبا
ف ذلك ما يختص باستعانة اإلدارة بأحد اخلبراء) .راجع :الفقرة أ(٣١

)ز(

الكيفية التي حتدد بها آليُة تقييم اخملاطر اخلاصة باملنشأة اخملاطَر املتعلقة بالتقديرات احملاسبية وكيفيَة معاجلتها لها) .راجع:
الفقرتي أ ,٣٢أ(٣٣

)ح( نظم املعلومات ف املنشأة من حيث عالقتها بالتقديرات احملاسبية ,مبا ف ذلك:
)(١

فئات املعامالت واألحداث واحلاالت التي تكون مهمة للقوائم املالية والتي تنشأ عنها احلاجة إلى التقديرات احملاسبية
وما يتعلق بها من إفصاحات ,أو التي تنشأ عنها تغييرات ف هذه التقديرات واإلفصاحات; )راجع :الفقرتي أ ,٣٤أ(٣٥

)(٢

كيفية قيام اإلدارة مبا يلي ,فيما يتعلق مبثل هذه التقديرات احملاسبية واإلفصاحات املتعلقة بها:
أ.

حتديد الطرق أو االفتراضات أو مصادر البيانات ذات الصلة ,التي ُتعد مناسبة ف سياق إطار التقرير املالي
املنطبق ,واحلاجة إلى إدخال تغييرات فيها ,مبا ف ذلك كيفية قيام اإلدارة مبا يلي) :راجع :الفقرتي أ,٣٦
أ(٣٧
.١

اختيار أو تصميم الطرق املستخدمة وتطبيقها ,مبا ف ذلك استخدام النماذج; )راجع :الفقرتي أ,٣٨
أ(٣٩

.٢

اختيار االفتراضات التي سيتم استخدامها ,مبا ف ذلك مراعاة البدائل ,وحتديد االفتراضات املهمة;
)راجع :الفقرات أ–٤٠أ(٤٣

.٣

اختيار البيانات التي سيتم استخدامها; )راجع :الفقرة أ(٤٤

ب.

فهم درجة عدم تأكد التقدير ,مبا ف ذلك من خالل األخذ ف احلسبان مدى نوات القياس احملتملة; )راجع:
الفقرة أ(٤٥

ج.

معاجلة عدم تأكد التقدير ,مبا ف ذلك القيام باختيار مبلغ واحد مقدر وما يتعلق به من إفصاحات لغرض
اإلدراج ف القوائم املالية) .راجع :الفقرات أ–٤٦أ(٤٩

)ط( أنشطة الرقابة ذات الصلة باملراجعة واملطبقة على آلية اإلدارة إلجراء التقديرات احملاسبية على النحو املوضح ف الفقرة ١٣
)ح( )) .(٢راجع :الفقرات أ–٥٠أ(٥٤
)ي( كيفية مراجعة اإلدارة لنوات التقديرات احملاسبية السابقة وكيفية استجابتها لنتائج تلك املراجعة.
.١٤

يجب على املراجع استعراض نات التقديرات احملاسبية السابقة ,أو إعادة التقدير الالحق لها ,عند االقتضاء ,ملساعدته ف حتديد
مخاطر التحريف اجلوهري وتقييمها ف الفترة احلالية .ويجب على املراجع أن يأخذ ف احلسبان خصائص التقديرات احملاسبية عند
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حتديد طبيعة ذلك االستعراض ومداه .وليس املقصود من االستعراض التشكيك ف االجتهادات املتعلقة بالتقديرات احملاسبية ف الفترة
السابقة والتي كانت مناسبة استنادًا إلى املعلومات التي كانت متاحة ف وقت إجراء التقديرات) .راجع :الفقرات أ–٥٥أ(٦٠
.١٥

فيما يتعلق بالتقديرات احملاسبية ,يجب على املراجع حتديد ما إذا كان فريق االرتباط يحتاج إلى مهارات أو معرفة متخصصة لتنفيذ
إجراءات تقييم اخملاطر ,أو حتديد مخاطر التحريف اجلوهري وتقييمها ,أو تصميم وتنفيذ إجراءات املراجعة لالستجابة لتلك اخملاطر,
أو تقوي أدلة املراجعة التي ت احلصول عليها) .راجع :الفقرات أ–٦١أ(٦٣

حتديد مخاطر التحريف اجلوهري وتقييمها
.١٦

عند حتديد مخاطر التحريف اجلوهري وتقييمها فيما يتعلق بتقدير محاسبي وما يتعلق به من إفصاحات على مستوى اإلقرارات ,وفقًا
ال على حدة .ويجب على املراجع أن يأخذ
ملتطلبات معيار املراجعة ) ٩,(٣١٥يجب على املراجع أن يقّيم اخلطر املالزم وخطر الرقابة ,ك ً
ما يلي ف احلسبان عند حتديد مخاطر التحريف اجلوهري وعند تقييم اخلطر املالزم) :راجع :الفقرات أ–٦٤أ(٧١
)أ(

درجة خضوع التقدير احملاسبي لعدم تأكد التقدير; )راجع :الفقرات أ–٧٢أ(٧٥

)ب( درجة تأثر ما يلي بالتعقيد أو عدم املوضوعية أو عوامل اخلطر املالزم األخرى) :راجع :الفقرات أ–٧٦أ(٧٩

.١٧

)(١

اختيار وتطبيق الطريقة واالفتراضات والبيانات عند إجراء التقدير احملاسبي; أو

)(٢

اختيار اإلدارة للمبلغ املقدر وما يتعلق به من إفصاحات لغرض اإلدراج ف القوائم املالية.

يجب على املراجع حتديد ما إذا كان أي من مخاطر التحريف اجلوهري احملددة واملقﱠيمة وفقًا للفقرة ُ ١٦يعد ,بحسب حكم املراجع,
خطرًا مهمًا ١٠.وإذا حدد املراجع وجود خطر مهم ,فيجب عليه أن يتوصل إلى فهم ألدوات الرقابة اخلاصة باملنشأة ,مبا ف ذلك أنشطة
الرقابة ,ذات الصلة بذلك اخلطر) ١١.راجع :الفقرة أ(٨٠

االستجابات خملاطر التحريف اجلوهري املقﱠيمة
.١٨

وفقًا ملتطلبات املعيار ) ١٢,(٣٣٠يجب أن تكون إجراءات املراجعة اإلضافية التي ينفذها املراجع مستجيبة خملاطر التحريف اجلوهري
املقﱠيمة على مستوى اإلقرارات ١٣,مع األخذ ف احلسبان أسباب التقييم اُملعطى لتلك اخملاطر .ويجب أن تتضمن إجراءات املراجعة
اإلضافية واحدًا أو أكثر من املناهج اآلتية:
)أ(

احلصول على أدلة مراجعة من األحداث الواقعة حتى تاريخ تقرير املراجع )انظر الفقرة  ;(٢١أو

)ب( اختبار كيفية قيام اإلدارة بإجراء التقدير احملاسبي )انظر الفقرات  ;(٢٧-٢٢أو
)ج( تقدير املراجع ملبلغ أو مدى من املبالغ )انظر الفقرتي .(٢٩–٢٨
ويجب على املراجع أن يأخذ ف احلسبان عند تنفيذ إجراءات املراجعة اإلضافية أنه كلما ارتفع خطر التحريف اجلوهري املقﱠيم ,زادت
درجة اإلقناع التي يلزم أن حتظى بها أدلة املراجعة ١٤.ويجب على املراجع تصميم وتنفيذ إجراءات املراجعة اإلضافية بطريقة ال تنحاز

٩

معيار املراجعة ) ,(٣١٥الفقرتان  ٢٥و٢٦

١٠

معيار املراجعة ) ,(٣١٥الفقرة ٢٧

١١

معيار املراجعة ) ,(٣١٥الفقرة ٢٩

١٢

معيار املراجعة ) ,(٣٣٠الفقرات  ١٥-٦و١٨

١٣

معيار املراجعة ) ,(٣٣٠الفقرات  ٧-٦و٢١

١٤

معيار املراجعة ) ,(٣٣٠الفقرة )٧ب(
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املعيار الدولي للمراجعة ) (٥٤٠املعدل
إلى احلصول على أدلة املراجعة التي قد تكون مؤّيدة وال إلى استبعاد أدلة املراجعة التي قد تكون مناقضة) .راجع :الفقرات أ–٨١
أ(٨٤
وفقًا ملتطلبات معيار املراجعة ) ١٥,(٣٣٠يجب على املراجع أن ُيصمم وُينفذ اختبارات للحصول على ما يكفي من أدلة املراجعة املناسبة
بشأن الفاعلية التشغيلية ألدوات الرقابة ذات الصلة ,وذلك ف احلاالت اآلتية:

.١٩

)أ(

إذا تضمن تقييم املراجع خملاطر التحريف اجلوهري على مستوى اإلقرارات توقعًا بأن أدوات الرقابة تعمل بفاعلية; أو

)ب(

إذا كانت اإلجراءات األساس ال تستطيع أن توفر مبفردها ما يكفي من أدلة املراجعة املناسبة على مستوى اإلقرارات.

وفيما يتعلق بالتقديرات احملاسبية ,يجب أن تكون اختبارات املراجع ألدوات الرقابة مستجيبة ألسباب التقييم اُملعطى خملاطر التحريف
اجلوهري .وعند تصميم وتنفيذ اختبارات أدوات الرقابة ,يجب على املراجع أن يحصل على أدلة مراجعة أكثر إقناعًا ,كلما زاد اعتماده
على فاعلية أداة رقابة معينة) ١٦.راجع :الفقرات أ–٨٥أ(٨٩
.٢٠

يجب أن تتضمن إجراءات املراجعة اإلضافية التي ينفذها املراجع خلطر مهم يتعلق بأحد التقديرات احملاسبية إجراء اختبارات ألدوات
الرقابة ف الفترة احلالية إذا كان املراجع يخطط لالعتماد على تلك األدوات .وعندما يكون املنهج املتبع ملواجهة خطر مهم ُمﱠؤلف فقط
من اإلجراءات األساس ,فيجب أن تتضمن تلك اإلجراءات اختبارات للتفاصيل) ١٧.راجع :الفقرة أ(٩٠

احلصول على أدلة مراجعة من األحداث الواقعة حتى تاريخ تقرير املراجع
.٢١

عندما يكون من بي إجراءات املراجعة اإلضافية التي ينفذها املراجع احلصول على أدلة مراجعة من األحداث الواقعة حتى تاريخ
تقرير املراجع ,يجب على املراجع تقوي ما إذا كانت أدلة املراجعة كافية ومناسبة ملواجهة مخاطر التحريف اجلوهري املتعلقة بالتقدير
احملاسبي ,مع األخذ ف احلسبان أن التغيرات ف الظروف واحلاالت األخرى ذات الصلة التي تقع بي احلدث وتاريخ القياس قد تؤثر
على مالءمة أدلة املراجعة ف سياق إطار التقرير املالي املنطبق) .راجع :الفقرات أ–٩١أ(٩٣

اختبار كيفية إجراء اإلدارة للتقدير احملاسبي
.٢٢

عند اختبار كيفية إجراء اإلدارة للتقدير احملاسبي ,يجب أن تشتمل إجراءات املراجعة اإلضافية التي ينفذها املراجع على إجراءات,
يتم تصميمها وتنفيذها وفقًا للفقرات  ,٢٦-٢٣للحصول على ما يكفي من أدلة املراجعة املناسبة بشأن مخاطر التحريف اجلوهري
فيما يتعلق مبا يلي) :راجع :الفقرة أ(٩٤
)أ(

اختيار وتطبيق الطريقة واالفتراضات املهمة والبيانات التي استخدمتها اإلدارة عند إجراء التقدير احملاسبي;

)ب( كيفية اختيار اإلدارة للمبلغ املقدر من جانبها وإعدادها ملا يتعلق بذلك من إفصاحات عن عدم تأكد التقدير.
الطرق
.٢٣

عند تطبيق متطلبات الفقرة  ,٢٢بشأن الطرق ,يجب أن تتناول إجراءات املراجعة اإلضافية التي ينفذها املراجع:
)أ(

ما إذا كانت الطريقة اخملتارة ُتعد مناسبة ف سياق إطار التقرير املالي املنطبق ,وما إذا كانت التغييرات ,إن وجدت ,عن الطريقة
املستخدمة ف الفترات السابقة ُتعد مناسبة; )راجع :الفقرتي أ ,٩٥أ(٩٧

)ب( ما إذا كانت االجتهادات املمارسة عند اختيار الطريقة تنشأ عنها مؤشرات على احتمال حتيز اإلدارة; )راجع :الفقرة أ(٩٦
١٥

معيار املراجعة ) ,(٣٣٠الفقرة ٨

١٦

معيار املراجعة ) ,(٣٣٠الفقرة ٩

١٧

معيار املراجعة ) ,(٣٣٠الفقرتان  ١٥و٢١
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املعيار الدولي للمراجعة ) (٥٤٠املعدل
)ج( ما إذا كانت العمليات احلسابية مطبقة وفقًا للطريقة ودقيقة حسابيًا;
)د(

ما إذا كانت االجتهادات ت تطبيقها بشكل مّتسق ,وذلك عندما ينطوي تطبيق اإلدارة للطريقة على وضع مناذج معقدة ,وأيضًا
عند االقتضاء) :راجع :الفقرات أ–٩٨أ(١٠٠
)(١

ما إذا كان تصميم النموذج يحقق هدف القياس املنصوص عليه ف إطار التقرير املالي املنطبق ,وُيعد مناسبًا ف ظل
الظروف القائمة ,وأيضًا ما إذا كانت التغييرات ,إن وجدت ,عن منوذج الفترة السابقة ُتعد مناسبة ف ظل الظروف
القائمة;

)(٢
)ه(

ما إذا كانت التعديالت على مخرجات النموذج ُتعد مّتسقة مع هدف القياس املنصوص عليه ف إطار التقرير املالي
املنطبق وُتعد مناسبة ف ظل الظروف القائمة;

ما إذا كانت سالمة االفتراضات املهمة والبيانات قد ت احلفاظ عليها عند تطبيق الطريقة) .راجع :الفقرة أ(١٠١

االفتراضات املهمة
.٢٤

عند تطبيق متطلبات الفقرة  ,٢٢بشأن االفتراضات املهمة ,يجب أن تتناول إجراءات املراجعة اإلضافية التي ينفذها املراجع:
)أ(

ما إذا كانت االفتراضات املهمة ُتعد مناسبة ف سياق إطار التقرير املالي املنطبق ,وما إذا كانت التغييرات ,إن وجدت ,عن
الفترات السابقة ُتعد مناسبة; )راجع :الفقرات أ ,٩٥أ-١٠٢أ(١٠٣

)ب( ما إذا كانت االجتهادات املمارسة عند اختيار االفتراضات املهمة تنشأ عنها مؤشرات على احتمال حتيز اإلدارة; )راجع :الفقرة
أ(٩٦
)ج( ما إذا كانت االفتراضات املهمة ُتعد متسقة مع بعضها ومع تلك املستخدمة ف التقديرات احملاسبية األخرى ,أو مع ما يتعلق بها
من افتراضات مستخدمة ف اجملاالت األخرى ألنشطة عمل املنشأة ,وذلك بناًء على املعرفة التي اكتسبها املراجع أثناء املراجعة;
)راجع :الفقرة أ(١٠٤
)د(

عند االقتضاء ,ما إذا كانت اإلدارة تنوي اتخاذ تصرفات معينة ولديها القدرة على القيام بذلك) .راجع :الفقرة أ(١٠٥

البيانات
.٢٥

عند تطبيق متطلبات الفقرة  ,٢٢بشأن البيانات ,يجب أن تتناول إجراءات املراجعة اإلضافية التي ينفذها املراجع:
)أ(

ما إذا كانت البيانات ُتعد مناسبة ف سياق إطار التقرير املالي املنطبق ,وما إذا كانت التغييرات ,إن وجدت ,عن الفترات السابقة
ُتعد مناسبة; )راجع :الفقرتي أ ,٩٥أ;(١٠٦

)ب( ما إذا كانت االجتهادات املمارسة عند اختيار البيانات تنشأ عنها مؤشرات على احتمال حتيز اإلدارة; )راجع :الفقرة أ(٩٦
)ج( ما إذا كانت البيانات مالئمة وميكن االعتماد عليها ف ظل الظروف القائمة; )راجع :الفقرة أ(١٠٧
)د(

ما إذا كانت البيانات قد ت فهمها أو تفسيرها بشكل سليم من جانب اإلدارة ,مبا ف ذلك ما يتعلق بالشروط التعاقدية) .راجع:
الفقرة أ(١٠٨

اختيار اإلدارة للمبلغ املقدر وما يتعلق به من إفصاحات عن عدم تأكد التقدير
.٢٦

عند تطبيق متطلبات الفقرة  ,٢٢يجب أن تتناول إجراءات املراجعة اإلضافية التي ينفذها املراجع ما إذا كانت اإلدارة قد اتخذت ,ف
سياق إطار التقرير املالي املنطبق ,خطوات مناسبة:
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)أ(

لفهم عدم تأكد التقدير; )راجع :الفقرة أ(١٠٩

)ب( لعالج عدم تأكد التقدير عن طريق اختيار مبلغ مقدر مناسب وعن طريق إعداد ما يتعلق بذلك من إفصاحات عن عدم تأكد
التقدير) .راجع :الفقرات أ–١١٠أ(١١٤
.٢٧

عندما ال تكون اإلدارة قد قامت ,بحسب حكم املراجع استنادًا إلى أدلة املراجعة التي ت احلصول عليها ,باتخاذ اخلطوات املناسبة
لفهم عدم تأكد التقدير أو عالجه ,فيجب على املراجع) :راجع :الفقرات أ–١١٥أ(١١٧
)أ(

مطالبة اإلدارة بتنفيذ إجراءات إضافية لفهم عدم تأكد التقدير أو التعامل معه عن طريق إعادة النظر ف اختيار اإلدارة للمبلغ
املقدر أو النظر ف تقدي إفصاحات إضافية فيما يتعلق بعدم تأكد التقدير ,وتقوي استجابات اإلدارة وفقًا للفقرة ;٢٦

)ب( القيام قدر اإلمكان بتقدير مبلغ أو مدى من املبالغ وفقًا للفقرتي  ٢٨و ,٢٩وذلك إذا حدد املراجع أن استجابة اإلدارة لطلبه ال
ف;
تعالج عدم تأكد التقدير بشكل كا ٍ
)ج( تقوي ما إذا كان يوجد قصور ف الرقابة الداخلية ,وإذا كان األمر كذلك ,فيجب عليه أن يقوم باإلبالغ وفقًا ملعيار املراجعة
)١٨.(٢٦٥

تقدير املراجع ملبلغ أو مدى من املبالغ
.٢٨

عندما يقدر املراجع مبلغًا أو مدى من املبالغ لتقوي املبلغ الذي قدرته اإلدارة وما يتعلق بذلك من إفصاحات عن عدم تأكد التقدير,
مبا ف ذلك عندما يكون املراجع مطالبًا بالقيام بذلك وفقًا للفقرة )٢٧ب( ,فيجب أن تتضمن إجراءات املراجعة اإلضافية التي ينفذها
املراجع إجراءات لتقوي ما إذا كانت الطرق أو االفتراضات أو البيانات املستخدمة ُتعد مناسبة ف سياق إطار التقرير املالي املنطبق.
وبغض النظر عّما إذا كان املراجع يستخدم الطرق أو االفتراضات أو البيانات اخلاصة باإلدارة أو اخلاصة به ,فيجب أن تكون إجراءات
املراجعة اإلضافية تلك ُمصﱠممة وُمنﱠفذة لعالج األمور الواردة ف الفقرات ) .٢٥-٢٣راجع :الفقرات أ–١١٨أ(١٢٣

.٢٩

إذا قام املراجع بتقدير مدى من املبالغ ,فيجب عليه:
)أ(

حتديد أن املدى يتضمن فقط املبالغ التي يدعمها ما يكفي من أدلة املراجعة املناسبة والتي قام املراجع بتقوميها على أنها
معقولة ف سياق أهداف القياس واملتطلبات األخرى املنصوص عليها ف إطار التقرير املالي املنطبق; )راجع :الفقرتي أ,١٢٤
أ(١٢٥

)ب( تصميم وتنفيذ إجراءات مراجعة إضافية للحصول على ما يكفي من أدلة املراجعة املناسبة عن مخاطر التحريف اجلوهري
املقﱠيمة فيما يتعلق باإلفصاحات الواردة ف القوائم املالية والتي تصف حالة عدم تأكد التقدير.

اعتبارات أخرى تتعلق بأدلة املراجعة
.٣٠

يجب على املراجع االلتزام باملتطلبات ذات الصلة الواردة ف معيار املراجعة ) (٥٠٠عند احلصول على أدلة مراجعة بشأن مخاطر
التحريف اجلوهري التي تتعلق بالتقديرات احملاسبية ,وبغض النظر عن مصادر املعلومات التي سيتم استخدامها كأدلة مراجعة.
وعند استخدام عمل خبير استعانت به اإلدارة ,فإن املتطلبات الواردة ف الفقرات  ٢٩-٢١من هذا املعيار ميكن أن تساعد املراجع ف
تقوي مدى مناسبة استخدام عمل اخلبير كدليل مراجعة ألحد اإلقرارات ذات الصلة وفقًا للفقرة )٨ج( من معيار املراجعة ).(٥٠٠
وعند تقوي عمل اخلبير الذي استعانت به اإلدارة ,فإن إجراءات املراجعة اإلضافية تتأثر ف طبيعتها وتوقيتها ومداها بتقوي املراجع

١٨

معيار املراجعة )" (٢٦٥إبالغ أوجه القصور ف الرقابة الداخلية للمكلفي باحلوكمة واإلدارة"
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املعيار الدولي للمراجعة ) (٥٤٠املعدل
لكفاءة اخلبير وقدراته وموضوعيته ,وبفهم املراجع لطبيعة العمل الذي نفذه اخلبير ,ومبعرفة املراجع مبجال عمل اخلبير) .راجع:
الفقرات أ–١٢٦أ(١٣٢
اإلفصاحات املتعلقة بالتقديرات احملاسبية
.٣١

يجب على املراجع تصميم وتنفيذ إجراءات مراجعة إضافية للحصول على ما يكفي من أدلة املراجعة املناسبة بشأن مخاطر التحريف
اجلوهري املقﱠيمة على مستوى اإلقرارات وذلك لإلفصاحات املتعلقة بكل تقدير محاسبي ,بخالف تلك املتعلقة بعدم تأكد التقدير التي
ت تناولها ف الفقرتي ) ٢٦ب( و) ٢٩ب(.

املؤشرات على احتمال حتيز اإلدارة
.٣٢

يجب على املراجع تقوي ما إذا كانت االجتهادات والقرارات التي اتخذتها اإلدارة عند إجراء التقديرات احملاسبية التي اشتملت عليها
القوائم املالية تقدم مؤشرات على احتمال حتيز اإلدارة ,حتى وإن كانت هذه االجتهادات والقرارات ُتعد معقولة عند النظر لكل منها
على حدة .وعند حتديد وجود مؤشرات على احتمال حتيز اإلدارة ,يجب على املراجع تقوي ما يترتب على ذلك من آثار على املراجعة.
وإذا كانت هناك نية للتضليلُ ,يعد حتيز اإلدارة غشًا بطبيعة احلال) .راجع :الفقرات أ–١٣٣أ(١٣٦

التقوي العام استنادًا إلى إجراءات املراجعة اُملنﱠفذة
.٣٣

عند تطبيق معيار املراجعة ) (٣٣٠على التقديرات احملاسبية ١٩,يجب على املراجع أن يقوم ,استنادًا إلى إجراءات املراجعة اُملنﱠفذة وأدلة
املراجعة التي ت احلصول عليها ,بتقوي ما يلي) :راجع :الفقرتي أ ,١٣٧أ(١٣٨
)أ(

ما إذا كانت تقييمات مخاطر التحريف اجلوهري على مستوى اإلقرارات ال تزال مناسبة ,مبا ف ذلك عند حتديد وجود مؤشرات
على احتمال حتيز اإلدارة;

)ب( ما إذا كانت قرارات اإلدارة فيما يتعلق باإلثبات والقياس والعرض واإلفصاح عن هذه التقديرات احملاسبية ف القوائم املالية قد
ت اتخاذها وفقًا إلطار التقرير املالي املنطبق;
)ج( ما إذا كان قد ت احلصول على ما يكفي من أدلة املراجعة املناسبة.
.٣٤

عند إجراء التقوي الذي تتطلبه الفقرة ) ٣٣ج( ,يجب على املراجع أن يأخذ ف احلسبان جميع أدلة املراجعة ذات الصلة التي ت
احلصول عليها ,سواًء كانت مؤّيدة أو مناِقضة ٢٠.وف حالة عدم قدرة املراجع على احلصول على ما يكفي من أدلة املراجعة املناسبة,
فيجب عليه أن يحدد ما يترتب على ذلك من آثار على املراجعة أو على رأيه ف القوائم املالية وفقًا ملعيار املراجعة )٢١.(٧٠٥

حتديد ما إذا كانت التقديرات احملاسبية معقولة أو محﱠرفة
.٣٥

يجب على املراجع حتديد ما إذا كانت التقديرات احملاسبية وما يتعلق بها من إفصاحات ُتعد معقولة ف سياق إطار التقرير املالي
املنطبق ,أم أنها ُمحﱠرفة .ويقدم معيار املراجعة ) ٢٢(٤٥٠إرشادات بشأن الكيفية التي ميكن أن مييز بها املراجع بي التحريفات )سواًء
ححة على القوائم املالية) .راجع :الفقرات أ,١٢
كانت واقعية أو اجتهادية أو ُمعﱠممة( ألغراض تقوي املراجع لتأثير التحريفات غير اُملص ﱠ
أ ,١٣أ–١٣٩أ(١٤٤

.٣٦

فيما يتعلق بالتقديرات احملاسبية ,يجب على املراجع تقوي ما يلي:

١٩

معيار املراجعة ) ,(٣٣٠الفقرتان  ٢٥و٢٦

٢٠

معيار املراجعة ) ,(٥٠٠الفقرة ١١

٢١

معيار املراجعة )" (٧٠٥التعديالت على الرأي ف تقرير املراجع املستقل"

٢٢

معيار املراجعة ) ,(٤٥٠الفقرة أ٦
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املعيار الدولي للمراجعة ) (٥٤٠املعدل
)أ(

ف حالة إطار العرض العادل ,ما إذا كانت اإلدارة قد قامت بتضمي اإلفصاحات التي ُتعد ضرورية ,بخالف تلك املطلوبة على
وجه التحديد مبوجب اإلطار ,لتحقيق العرض العادل للقوائم املالية ككل; ٢٣أو

)ب( ف حالة إطار االلتزام ,ما إذا كانت اإلفصاحات هي تلك التي ُتعد ضرورية حتى ال تكون القوائم املالية

مضللة٢٤.

اإلفادات املكتوبة
يجب على املراجع أن يطلب من اإلدارة واملكلفي باحلوكمة ٢٥,حسب مقتضى احلال ,تقدي إفادات مكتوبة عّما إذا كانت الطرق

.٣٧

واالفتراضات املهمة والبيانات املستخدمة ف إجراء التقديرات احملاسبية وما يتعلق بها من إفصاحات ُتعد مناسبة لتحقيق اإلثبات أو
القياس أو اإلفصاح الذي يتفق مع إطار التقرير املالي املنطبق .ويجب على املراجع أن يأخذ ف احلسبان أيضًا احلاجة للحصول على
إفادات عن تقديرات محاسبية محددة ,مبا ف ذلك ما يتعلق بالطرق أو االفتراضات أو البيانات املستخدمة) .راجع :الفقرة أ(١٤٥
االتصال باملكلفي باحلوكمة أو اإلدارة أو األطراف األخرى ذات الصلة
عند تطبيق معيار املراجعة )٢٦(٢٦٠ومعيار املراجعة ) ٢٧,(٢٦٥يتطلب األمر من املراجع االتصال باملكلفي باحلوكمة أو اإلدارة بشأن
أمور معينة ,من بينها اجلوانب النوعية املهمة للممارسات احملاسبية اخلاصة باملنشأة وأوجه القصور املهمة ف الرقابة الداخلية ,على
الترتيب .وعند القيام بذلك ,يجب على املراجع أن ينظر ف األمور التي سيتم اإلبالغ عنها ,إن وجدت ,بشأن التقديرات احملاسبية وأن
يأخذ ف احلسبان ما إذا كانت األسباب احملددة خملاطر التحريف اجلوهري تتعلق بعدم تأكد التقدير ,أو بتأثيرات التعقيد أو عدم
املوضوعية أو العوامل األخرى للخطر املالزم إلجراء التقديرات احملاسبية وما يتعلق بها من إفصاحات .وإضافة لذلك ,فإن املراجع
ب ف ظروف معينة مبوجب األنظمة أو اللوائح باإلبالغ عن أمور معينة ألطراف أخرى ذات صلة ,مثل السلطات التنظيمية أو
مطاَل ٌ

.٣٨

جهات اإلشراف االحترازي) .راجع :الفقرات أ–١٤٦أ(١٤٨
التوثيق
.٣٩

يجب على املراجع أن ُيضّمن ف توثيقه ألعمال املراجعة ما يلي) ٢٨:راجع :الفقرات أ–١٤٩أ(١٥٢
)أ(

العناصر الرئيسية لفهم املراجع للمنشأة وبيئتها ,مبا ف ذلك فهم الرقابة الداخلية فيها التي تتعلق بالتقديرات احملاسبية
للمنشأة;

)ب( الرابط بي إجراءات املراجعة اإلضافية التي نفذها املراجع ومخاطر التحريف اجلوهري املقﱠيمة على مستوى اإلقرارات ٢٩,مع
األخذ ف احلسبان األسباب )سواًء كانت متعلقة باخلطر املالزم أو خطر الرقابة( احملددة لتقييم تلك اخملاطر;
)ج( استجابات املراجع عندما ال تكون اإلدارة قد اتخذت خطوات مناسبة لفهم عدم تأكد التقدير وعالجه;
)د(

املؤشرات على احتمال حتيز اإلدارة فيما يتعلق بالتقديرات احملاسبية ,إن وجدت ,وتقوي املراجع ملا يترتب على ذلك من آثار
على املراجعة ,وفقًا ملتطلبات الفقرة ;٣٢

٢٣

انظر أيضًا معيار املراجعة ) ,(٧٠٠الفقرة ١٤

٢٤

انظر أيضًا معيار املراجعة ) ,(٧٠٠الفقرة ١٩

٢٥

معيار املراجعة )" (٥٨٠اإلفادات املكتوبة"

٢٦

معيار املراجعة )" (٢٦٠االتصال باملكلفي باحلوكمة" ,الفقرة ) ١٦أ(

٢٧

معيار املراجعة ) ,(٢٦٥الفقرة ٩

٢٨

معيار املراجعة )" (٢٣٠توثيق أعمال املراجعة" ,الفقرات  ,١١–٨وأ ٦وأ ٧وأ١٠

٢٩

معيار املراجعة ) ,(٣٣٠الفقرة ) ٢٨ب(
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)ه(

األحكام املهمة التي تتعلق بتحديد املراجع ما إذا كانت التقديرات احملاسبية وما يتعلق بها من إفصاحات ُتعد معقولة ف سياق
إطار التقرير املالي املنطبق ,أم أنها ُمحﱠرفة.
*

*

*

املواد التطبيقية واملواد التفسيرية األخرى
طبيعة التقديرات احملاسبية )راجع :الفقرة (٢

أمثلة للتقديرات احملاسبية
أ.١

من األمثلة على التقديرات احملاسبية التي تتعلق بفئات املعامالت وأرصدة احلسابات واإلفصاحات ما يلي:
•

تقادم اخملزون.

•

استهالك املمتلكات واملعدات.

•

تقوي أصول البنية التحتية.

•

تقوي األدوات املالية.

•

نتيجة الدعاوى القضائية التي لم يتم البت فيها.

•

مخصص خسائر االئتمان املتوقعة.

•

تقوي التزامات عقود التأمي.

•

التزامات الضمانات.

•

االلتزامات اخلاصة مبنافع تقاعد املوظفي.

•

املدفوعات على أساس األسهم.

•

القيمة العادلة لألصول أو االلتزامات املستحوذ عليها ف جتميع لألعمال ,مبا ف ذلك حتديد الشهرة واألصول غير امللموسة.

•

الهبوط ف قيمة األصول أو املمتلكات أو املعدات املعّمرة احملتفظ بها بهدف االستبعاد.

•

عمليات التبادل غير النقدي لألصول أو االلتزامات بي األطراف املستقلة.

•

اإليراد املثبت للعقود طويلة األجل.

الطرق
أ.٢

الطريقة هي أسلوب قياس تستخدمه اإلدارة إلجراء تقدير محاسبي وفقًا ألساس القياس املطلوب .فعلى سبيل املثال ,تتمثل إحدى
الطرق املعروفة إلجراء التقديرات احملاسبية التي تتعلق مبعامالت الدفع على أساس األسهم ف حتديد سعر استرداد نظري ف عقود
اخليار باستخدام الصيغة الرياضية لبالك شولز اخلاصة بتسعير عقود اخليار .وُتطبق أية طريقة باستخدام أداة أو عملية حسابية,
ُيشار إليها أحيانًا بلفظ "منوذج" ,وتنطوي على تطبيق افتراضات وبيانات مع األخذ ف احلسبان مجموعة العالقات فيما بينها.
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االفتراضات والبيانات
أ.٣

تنطوي االفتراضات على اجتهادات تستند إلى املعلومات املتاحة حول أمور مثل اختيار معدل فائدة أو معدل خصم أو اجتهادات حول
ظروف أو أحداث مستقبلية .وميكن أن تختار اإلدارة افتراضًا من بي مجموعة من البدائل املناسبة .وتصبح االفتراضات التي يضعها
أو يحددها اخلبير الذي تستعي به اإلدارة افتراضات من جانب اإلدارة نفسها عندما تستخدمها اإلدارة ف إجراء التقدير احملاسبي.

أ.٤

ألغراض هذا املعيارُ ,يقصد بالبيانات املعلومات التي ميكن احلصول عليها من خالل املالحظة املباشرة أو من طرف من خارج املنشأة.
وُيشار إلى املعلومات التي يتم احلصول عليها عن طريق تطبيق أساليب حتليلية أو تفسيرية على البيانات باسم البيانات املشتقة وذلك
عندما يكون ملثل هذه األساليب أسس نظرية مستقرة مما يترتب عليه قلة احلاجة إلى اجتهادات اإلدارة .وفيما عدا ذلك ,تكون مثل
هذه املعلومات مجرد افتراض.

أ.٥

من أمثلة البيانات:
•

األسعار املتفق عليها ف معامالت السوق;

•

أوقات التشغيل أو كميات اإلنتاج لآلالت اإلنتاجية;

•

األسعار التاريخية أو الشروط األخرى املنصوص عليها ف العقود ,مثل النصوص املدرجة ف اتفاقية قرض بشأن معدل الفائدة
املتعاقد عليه وجدول مواعيد السداد ومدة القرض;

أ.٦

•

املعلومات املستشرفة للمستقبل مثل توقعات احلالة االقتصادية أو األرباح التي يتم احلصول عليها من مصدر معلومات خارجي;

•

معدل الفائدة املستقبلي الذي يتم حتديده باستخدام أساليب االستقراء من معدالت الفائدة اآلجلة )بيانات مشتقة(.

ميكن أن تأتي البيانات من مجموعة واسعة من املصادر .فعلى سبيل املثال ,ميكن أن تكون البيانات:
•

ُمعّدة داخل املنشأة أو خارجها; أو

•

قد ت احلصول عليها من نظام داخل دفتري األستاذ العام واملساعد أو من نظام خارجهما; أو

•

قابلة للرصد ف العقود; أو

•

قابلة للرصد ف اإلصدارات التشريعية أو التنظيمية.

التدرج )راجع :الفقرة (٣
أ.٧

من أمثلة الفقرات التي حتتوي على إرشادات بشأن الكيفية التي ميكن بها التدرج ف تطبيق متطلبات هذا املعيار الفقرات أ–٢٠أ٢٢
وأ ٦٣وأ ٦٧وأ.٨٤

املفاهيم الرئيسية لهذا املعيار
عوامل اخلطر املالزم )راجع :الفقرة (٤
أ.٨

ُتعد عوامل اخلطر املالزم من خصائص احلاالت واألحداث التي قد تؤثر على قابلية احتواء إقرار ما على حتريف ,وذلك قبل أخد
أدوات الرقابة ف احلسبان .ويشرح امللحق األول مبزيد من التفصيل طبيعة هذه العوامل ,والعالقات املتبادلة فيما بينها ,ف سياق
إجراء التقديرات احملاسبية وعرضها ف القوائم املالية.
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أ.٩

وإضافة إلى عوامل اخلطر املالزم لعدم تأكد التقدير أو التعقيد أو عدم املوضوعية ,ميكن أن تشتمل عوامل اخلطر املالزم األخرى,
التي قد يأخذها املراجع ف احلسبان عند حتديد مخاطر التحريف اجلوهري وتقييمها ,على مدى خضوع التقدير احملاسبي أو تأثره
مبا يلي:
•

التغير ف طبيعة أو ظروف بنود القوائم املالية ذات الصلة ,أو متطلبات إطار التقرير املالي املنطبق مما قد تنشأ عنه حاجة
إلى إجراء تغييرات ف الطريقة أو االفتراضات أو البيانات املستخدمة إلجراء التقدير احملاسبي.

•

قابلية التعرض للتحريف بسبب التحيز أو الغش من جانب اإلدارة ف إجراء التقدير احملاسبي.

خطر الرقابة )راجع :الفقرة (٦
أ.١٠

يتمثل أحد األمور املهمة التي يأخذها املراجع ف احلسبان عند تقييم خطر الرقابة على مستوى اإلقرارات ف مدى فاعلية تصميم
أدوات الرقابة التي ينوي املراجع االعتماد عليها ومدى معاجلة أدوات الرقابة للمخاطر املالزمة املقﱠيمة على مستوى اإلقرارات .ويدعم
ي املراجع ألدوات الرقابة بأنها مصممة على نحو فعال وأنها قد ت تطبيقها توقَعه بشأن الفاعلية التشغيلية ألدوات الرقابة عند
تقو ُ
حتديد ما إذا كان سيقوم باختبارها.

نزعة الشك املهني )راجع :الفقرة (٨
أ.١١

الفقرات أ ٦٠وأ ٩٥وأ ٩٦وأ ١٣٧وأ ١٣٩هي أمثلة للفقرات التي توضح الطرق التي ميكن أن ميارس بها املراجع نزعة الشك املهني.
وتقدم الفقرة أ ١٥٢إرشادات بشأن الطرق التي ميكن بها توثيق ممارسة املراجع لنزعة الشك املهني ,وحتتوي على أمثلة لفقرات
محددة ف هذا املعيار ميكن أن يقدم التوثيق بشأنها أدلة على ممارسة نزعة الشك املهني.

مفهوم لفظ "معقولة" )راجع :الفقرتي (٣٥ ,٩
أ.١٢

أ.١٣

من بي االعتبارات األخرى التي قد تكون ذات صلة بنظر املراجع فيما إذا كانت التقديرات احملاسبية وما يتعلق بها من إفصاحات ُتعد
معقولة ف سياق إطار التقرير املالي املنطبق ,ما إذا كانت:
•

البيانات واالفتراضات املستخدمة ف إجراء التقدير احملاسبي ُتعد مّتسقة مع بعضها ومع تلك املستخدمة ف التقديرات
احملاسبية األخرى أو ف مجاالت أنشطة عمل املنشأة;

•

التقديرات احملاسبية تأخذ ف احلسبان املعلومات املناسبة التي يتطلبها إطار التقرير املالي املنطبق.

ُيقصد بلفظ "قد ت تطبيقها بالشكل املناسب" املستخدم ف الفقرة  ٩أن املتطلبات قد ت تطبيقها بطريقة ال تراعي فقط متطلبات
إطار التقرير املالي املنطبق ,وإمنا تعكس أيضًا االجتهادات التي ُتعد مّتسقة مع هدف أساس القياس املنصوص عليه ف ذلك اإلطار.

التعريفات
التقدير احملاسبي )راجع :الفقرة ) ١٢أ((
أ.١٤

التقديرات احملاسبية هي مبالغ نقدية قد تكون ذات صلة بفئات معامالت أو أرصدة حسابات ُمثبتة أو ُمفصح عنها ف القوائم املالية.
وتشمل التقديرات احملاسبية أيضًا املبالغ النقدية املدرجة ف اإلفصاحات أو املستخدمة إلجراء االجتهادات بشأن اإلثبات أو اإلفصاح
املتعلق بفئة معامالت أو رصيد حساب.
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املبلغ أو مدى املبالغ الذي قدره املراجع )راجع :الفقرة ) ١٢ب((
أ.١٥

ميكن استخدام املبلغ أو مدى املبالغ الذي قدره املراجع لتقوي تقدير محاسبي بشكل مباشر )على سبيل املثال ,مخصص الهبوط ف
القيمة ,أو القيمة العادلة خملتلف أنواع األدوات املالية( ,أو غير مباشر )على سبيل املثال ,مبلغ سيتم استخدامه كافتراض مهم إلجراء
ال عند حتديد مبلغ أو مدى من املبالغ لتقوي بند غير نقدي يتألف من بيانات أو لتقوي
تقدير محاسبي( .وقد يّتبع املراجع منهجًا مماث ً
افتراض )على سبيل املثال ,العمر اإلنتاجي املقدر ألصل من األصول(.

عدم تأكد التقدير )راجع :الفقرة ) ١٢ج((
أ.١٦

ال تخضع جميع التقديرات احملاسبية لدرجة عالية من عدم تأكد التقدير .فعلى سبيل املثال ,قد يكون لبعض بنود القوائم املالية سوق
نشطة ومفتوحة تقدم معلومات ميكن احلصول عليها بسهولة وميكن االعتماد عليها بشأن األسعار التي تتم بها عمليات التبادل الفعلية.
ومع ذلك ,فقد يحيط بالتقدير حالة من عدم التأكد حتى وإن كانت طريقة التقوي والبيانات محددة بوضوح .فعلى سبيل املثال ,قد
يتطلب تقوي األوراق املالية املعروضة ف سوق نشطة ومفتوحة بسعر السوق املدرج إجراء تعديل ف حال ما إذا كانت املمتلكات مهمة
أو خاضعة لقيود فيما يتعلق بقابليتها للتداول .وباإلضافة لذلك ,فإن الظروف االقتصادية العامة السائدة حينذاك ,مثل عدم السيولة
ف سوق معينة ,قد تؤثر على حالة عدم تأكد التقدير.

حتيز اإلدارة )راجع :الفقرة ) ١٢د((
أ.١٧

غالبًا ما تدعو أطر التقرير املالي إلى احليادية ,وبعبارة أخرى ,إلى التحرر من التحيز .وينشأ عن حالة عدم تأكد التقدير عدم
موضوعية ف إجراء التقدير احملاسبي .وتنشأ عن عدم املوضوعية احلاجة إلى االجتهاد من جانب اإلدارة وقابلية وقوع حتيز غير
متعمد أو متعمد من جانبها )على سبيل املثال ,نتيجة الدافع لتحقيق مستهدف ربح أو نسبة رأس مال مرغوبة( .وتزداد قابلية انطواء
التقدير احملاسبي على حتيز من جانب اإلدارة تبعًا لدرجة عدم املوضوعية عند إجراء التقدير احملاسبي.

نات التقدير احملاسبي )راجع :الفقرة ) ١٢و((
أ.١٨

ال يترتب على بعض التقديرات احملاسبية ,بطبيعتها ,نات يكون مالئمًا لألعمال التي ينفذها املراجع وفقًا لهذا املعيار .فعلى سبيل
املثال ,قد يكون التقدير احملاسبي مستندًا إلى تصورات خاصة باملشاركي ف السوق ف حلظة زمنية معينة .وبالتالي ,قد يتغير السعر
احملقق عند بيع أصل أو نقل التزام عن التقدير احملاسبي ذي الصلة الذي ت ف تاريخ التقرير بسبب تغير تصورات املشاركي ف
السوق مع مرور الوقت.

إجراءات تقييم اخملاطر واألنشطة املتعلقة بها
التوصل إلى فهم للمنشأة وبيئتها )راجع :الفقرة (١٣
أ.١٩

تتطلب الفقرات  ٢٤–١١من معيار املراجعة ) (٣١٥أن يتوصل املراجع إلى فهم ألمور معينة عن املنشأة وبيئتها ,مبا ف ذلك فهمه
للرقابة الداخلية فيها .وتتعلق املتطلبات الواردة ف الفقرة  ١٣من هذا املعيار بشكل أكثر حتديدًا بالتقديرات احملاسبية وتعتمد على
املتطلبات األوسع نطاقًا الواردة ف معيار املراجعة ).(٣١٥

التدرج
أ.٢٠

إن طبيعة إجراءات املراجع ,وتوقيتها ومداها ,للتوصل إلى فهم للمنشأة وبيئتها ,مبا ف ذلك فهمه للرقابة الداخلية فيها ,فيما يتعلق
بالتقديرات احملاسبية اخلاصة باملنشأة ,قد تعتمد بدرجة أو بأخرى على مدى انطباق األمور الفردية ف ظل الظروف القائمة .فعلى
سبيل املثال ,قد يكون للمنشأة عدد قليل من املعامالت أو األحداث أو احلاالت األخرى التي تنشأ عنها احلاجة إلى إجراء التقديرات
احملاسبية ,وقد تكون متطلبات التقرير املالي املنطبقة سهلة التطبيق ,وقد ال توجد هناك أي عوامل تنظيمية ذات صلة .وباإلضافة
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إلى ذلك ,قد ال تتطلب التقديرات احملاسبية اجتهادات مهمة ,وقد تكون آلية إجراء التقديرات احملاسبية أقل تعقيدًا .وف هذه الظروف,
قد تخضع التقديرات احملاسبية أو قد تتأثر بحالة عدم تأكد التقدير أو التعقيد أو عدم املوضوعية أو عوامل اخلطر املالزم األخرى
بدرجة أقل ,وقد يكون هناك عدد أقل من أدوات الرقابة ذات الصلة باملراجعة .وإذا كان األمر كذلك ,فإن إجراءات املراجع لتقييم
اخملاطر من املرجح أن تكون أقل شموًال وقد تتم بشكل أساسي من خالل توجيه االستفسارات إلى اإلدارة التي تتحمل املسؤوليات
املناسبة عن القوائم املالية ومن خالل التتبع البسيط آللية اإلدارة ف إجراء التقدير احملاسبي.
أ.٢١

ف املقابل ,قد تتطلب التقديرات احملاسبية ممارسة اجتهادات مهمة من جانب اإلدارة ,وقد تكون آلية إجراء التقديرات احملاسبية
معقدة وتنطوي على استخدام مناذج معقدة .وقد يكون لدى املنشأة أيضًا نظم معلومات أكثر تطورًا وأدوات رقابة أكثر شموًال مطبقة
على التقديرات احملاسبية .وف هذه الظروف ,قد تخضع التقديرات احملاسبية أو قد تتأثر بحالة عدم تأكد التقدير أو التعقيد أو عدم
املوضوعية أو عوامل اخلطر املالزم األخرى بدرجة أعلى .وإذا كان األمر كذلك ,فإن طبيعة أو توقيت إجراءات املراجع لتقييم اخملاطر
من املرجح أن تختلف أو أن تكون أكثر شموًال مما تكون عليه ف الظروف املوضحة ف الفقرة أ.٢٠

أ.٢٢

قد تكون االعتبارات اآلتية ذات صلة باملنشآت التي تزاول أعماًال بسيطة فقط ,والتي قد يكون من بينها العديد من املنشآت األصغر:
•

قد تكون اآلليات ذات الصلة بالتقديرات احملاسبية غير معقدة بسبب بساطة أنشطة األعمال أو ألن التقديرات املطلوبة رمبا
يشوبها عدم تأكد التقدير بدرجة أقل.

•

قد يتم إعداد التقديرات احملاسبية من خارج دفتري األستاذ العام واملساعد ,وقد تكون أدوات الرقابة على إعداد التقديرات
محدودة ,وقد يكون للمدير املالك تأثير كبير على حتديد التقديرات .وقد يلزم أن يأخذ املراجع ف احلسبان دور املدير املالك
ف إجراء التقديرات احملاسبية ,عند حتديد مخاطر التحريف اجلوهري وأيضًا عند النظر ف خطر حتيز اإلدارة.

املنشأة وبيئتها
معامالت املنشأة واألحداث واحلاالت األخرى )راجع :الفقرة ) ١٣أ((
أ.٢٣

قد يكون من بي التغيرات ف الظروف التي تنشأ عنها احلاجة إلى إجراء تقديرات محاسبية ,أو إدخال تغييرات عليها ,على سبيل
املثال:
•

ما إذا كانت املنشأة قد انخرطت ف أنواع جديدة من املعامالت; أو

•

ما إذا كانت شروط املعامالت قد تغيرت; أو

•

ما إذا كانت هناك أحداث أو حاالت جديدة قد وقعت.

متطلبات إطار التقرير املالي املنطبق )راجع :الفقرة ) ١٣ب((
أ.٢٤

يوفر التوصل إلى فهم ملتطلبات إطار التقرير املالي املنطبق للمراجع أساسًا ملناقشة اإلدارة واملكلفي باحلوكمة ,حسب مقتضى احلال,
طبقت بشكٍل
ف كيفية تطبيق اإلدارة لتلك املتطلبات ذات الصلة بالتقدير احملاسبي ,وف قرار املراجع فيما إذا كانت هذه املتطلبات قد ُ
مناسب .وقد يساعد هذا الفهم املراجع أيضًا ف اتصاله باملكلفي باحلوكمة عندما يرى أن ممارسة محاسبية مهمة ,مقبولة مبوجب
إطار التقرير املالي املنطبق ,ليست هي املمارسة األنسب ف ظل الظروف اخلاصة

أ.٢٥

عند التوصل إلى هذا الفهم ,قد يسعى املراجع إلى فهم ما يلي:
•

٣٠

باملنشأة٣٠.

ما إذا كان إطار التقرير املالي املنطبق:

معيار املراجعة ) ,(٢٦٠الفقرة ) ١٦أ(
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o

يفرض ضوابطًا معينة إلثبات التقديرات احملاسبية أو طرقًا لقياسها; أو

o

يحدد ضوابطًا معينة تتطلب أو تسمح بالقياس بالقيمة العادلة ,على سبيل املثال ,عن طريق اإلشارة إلى نوايا اإلدارة
بتنفيذ تصرفات معينة فيما يتعلق بأصل أو التزام; أو

o

يحدد إفصاحات مطلوبة أو مقترحة ,مبا ف ذلك اإلفصاحات املتعلقة باالجتهادات أو االفتراضات أو املصادر األخرى
لعدم تأكد التقدير فيما يتعلق بالتقديرات احملاسبية;

•

ما إذا كنت التغييرات ف إطار التقرير املالي املنطبق تتطلب إدخال تغييرات على السياسات احملاسبية للمنشأة فيما يتعلق
بالتقديرات احملاسبية.

العوامل التنظيمية )راجع :الفقرة )١٣ج((
أ.٢٦

طر التنظيمية
إن التوصل إلى فهم للعوامل التنظيمية ذات الصلة بالتقديرات احملاسبية ,إن وجدت ,قد يساعد املراجع ف التعرف على اُأل ُ
املنطبقة )على سبيل املثال ,األطر التنظيمية املقررة من جهات اإلشراف االحترازي ف قطاع البنوك أو التأمي( وف حتديد ما إذا
كانت هذه األطر التنظيمية:
•

تتناول شروطًا إلثبات التقديرات احملاسبية ,أو طرقًا لقياسها ,أو تقدم إرشادات بشأنها; أو

•

حتدد إفصاحات أخرى إضافة إلى متطلبات إطار التقرير املالي املنطبق ,أو تقدم إرشادات بشأنها; أو

•

تشير إلى اجملاالت التي قد توجد فيها احتمالية لوقوع حتيز من جانب اإلدارة ف الوفاء باملتطلبات التنظيمية; أو

•

حتتوي على متطلبات لألغراض التنظيمية ال تتسق مع متطلبات إطار التقرير املالي املنطبق ,وقد تشير إلى مخاطر محتملة
للتحريف اجلوهري .فعلى سبيل املثال ,قد تسعى بعض السلطات التنظيمية إلى فرض حدود دنيا خملصصات اخلسائر
االئتمانية املتوقعة تتجاوز تلك التي يتطلبها إطار التقرير املالي املنطبق.

طبيعة التقديرات احملاسبية واإلفصاحات املتعلقة بها التي يتوقع املراجع تضمينها ف القوائم املالية )راجع :الفقرة ) ١٣د((
أ.٢٧

إن التوصل إلى فهم لطبيعة التقديرات احملاسبية واإلفصاحات املتعلقة بها التي يتوقع املراجع تضمينها ف القوائم املالية للمنشأة
يساعد املراجع ف فهم أساس قياس هذه التقديرات احملاسبية وطبيعة ومدى اإلفصاحات التي قد تكون ذات صلة .ويوفر التوصل
إلى مثل هذا الفهم للمراجع أساسًا ملناقشة اإلدارة ف كيفية إجرائها للتقديرات احملاسبية.

الرقابة الداخلية للمنشأة ,ذات الصلة باملراجعة
طبيعة ومدى املراقبة واحلوكمة )راجع :الفقرة ) ١٣هـ((
أ.٢٨

عند تطبيق معيار املراجعة ) ٣١,(٣١٥قد يكون فهم املراجع لطبيعة ومدى املراقبة واحلوكمة التي تطبقها املنشأة على آلية اإلدارة ف
إجراء التقديرات احملاسبية مهمًا للتقوي املطلوب من املراجع ,حيث إن هذا الفهم يتعلق مبا يلي:
•

ما إذا كانت اإلدارة قد قامت ,حتت إشراف املكلفي باحلوكمة ,بنشر ثقافة قائمة على األمانة والسلوك األخالقي واحلفاظ
عليها;

•

٣١

ما إذا كانت مواطن القوة ف عناصر بيئة الرقابة توفر مجتمعة أساسًا مناسبًا ملكونات الرقابة الداخلية األخرى ,وما إذا كانت
تلك املكونات األخرى لم تضعفها أوجه القصور ف بيئة الرقابة.

معيار املراجعة ) ,(٣١٥الفقرة ١٤
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أ.٢٩

ميكن أن يتوصل املراجع إلى فهم ملا إذا كان املكلفون باحلوكمة:
•

يتمتعون باملهارات أو املعرفة الالزمة لفهم خصائص طريقة معينة أو منوذج معي إلجراء التقديرات احملاسبية ,أو اخملاطر
املرتبطة بالتقدير احملاسبي ,على سبيل املثال ,اخملاطر املرتبطة بالطريقة أو تقنية املعلومات املستخدمة ف إجراء التقديرات
احملاسبية; أو

•

يتمتعون باملهارات واملعرفة الالزمة لفهم ما إذا كانت اإلدارة قد أجرت التقديرات احملاسبية وفقًا إلطار التقرير املالي املنطبق;
أو

•

ُيعدون مستقلي عن اإلدارة ,وتتوفر لديهم املعلومات الالزمة للقيام ف الوقت املناسب بتقوي كيفية إجراء اإلدارة للتقديرات
احملاسبية ,ويتمتعون بسلطة التحقيق ف تصرفات اإلدارة عندما تبدو تلك التصرفات غير كافية أو غير مناسبة; أو

أ.٣٠

•

يشرفون على آلية اإلدارة إلجراء التقديرات احملاسبية ,مبا ف ذلك استخدامها للنماذج; أو

•

يشرفون على أنشطة املتابعة التي تنفذها اإلدارة .وقد يشتمل ذلك على إجراءات إشراف ومراجعة تهدف إلى اكتشاف وتصحيح
أي أوجه قصور ف تصميم أدوات الرقابة املطبقة على التقديرات احملاسبية أو ف الفاعلية التشغيلية لهذه األدوات.

قد يكون التوصل إلى فهم ألعمال املراقبة واإلشراف التي يضطلع بها املكلفون باحلوكمة مهمًا عندما تكون هناك تقديرات محاسبية:
•

تتطلب اجتهادات مهمة من جانب اإلدارة لعالج عدم املوضوعية; أو

•

تنطوي على عدم تأكد مرتفع ف التقدير; أو

•

تنطوي على تعقيد عند إجرائها ,على سبيل املثال ,بسبب االستخدام الواسع لتقنية املعلومات أو كبر حجم البيانات أو استخدام
مصادر بيانات متعددة أو افتراضات توجد فيما بينها عالقات معقدة; أو

•

طرأ عليها ,أو ُيفترض أن يكون قد طرأ عليها ,تغيير ف الطريقة أو االفتراضات أو البيانات مقارنة بالفترات السابقة; أو

•

تنطوي على افتراضات مهمة.

استخدام اإلدارة للمهارات أو املعرفة املتخصصة ,مبا ف ذلك استعانتها باخلبراء )راجع :الفقرة )١٣و((
أ.٣١

قد ينظر املراجع فيما إذا كانت الظروف اآلتية تزيد من احتمالية حاجة اإلدارة إلى إشراك
•

خبير٣٢:

الطبيعة املتخصصة لألمر الذي يتطلب إجراء تقدير ,على سبيل املثال ,قد ينطوي التقدير احملاسبي على قياس احتياطيات
من املواد املعدنية أو الهيدروكربونية ف الصناعات االستخراجية أو تقوي النتيجة املرجحة لتطبيق شروط تعاقدية معقدة.

•

الطبيعة املعقدة للنماذج الالزمة لتطبيق املتطلبات ذات الصلة ف إطار التقرير املالي املنطبق ,كما هو احلال ف قياسات معينة,
مثل قياسات القيمة العادلة من املستوى الثالث٣٣.

•

الطبيعة غير العادية أو غير املتكررة للحالة أو املعاملة أو احلدث الذي يتطلب تقديرًا محاسبيًا.

آلية املنشأة لتقييم اخملاطر )راجع :الفقرة ) ١٣ز((
أ.٣٢

إن فهم الكيفية التي حتدد بها آليُة تقييم اخملاطر اخلاصة باملنشأة اخملاطَر املتعلقة بالتقديرات احملاسبية ,وكيفية معاجلتها لها ,ميكن
أن تساعد املراجع عند النظر ف التغييرات الطارئة على:
•

متطلبات إطار التقرير املالي املنطبق املتعلقة بالتقديرات احملاسبية;

٣٢

معيار املراجعة ) ,(٥٠٠الفقرة ٨

٣٣

انظر ,على سبيل املثال ,املعيار الدولي للتقرير املالي )" (١٣قياس القيمة العادلة"
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أ.٣٣

•

َتَوّفر أو طبيعة مصادر البيانات املالئمة إلجراء التقديرات احملاسبية أو التي ميكن أن تؤثر على إمكانية االعتماد على البيانات
املستخدمة;

•

نظم املعلومات ف املنشأة أو بيئة تقنية املعلومات فيها;

•

كبار املوظفي.

من بي األمور التي قد يأخذها املراجع ف احلسبان عند توصله إلى فهم للكيفية التي حددت وعاجلت بها اإلدارة قابلية التعرض
للتحريف بسبب التحيز أو الغش من جانب اإلدارة ف إجراء التقديرات احملاسبية ,ما إذا كانت اإلدارة تقوم باألمور اآلتية ,وكيفية
قيامها بها:
•

إيالء اهتمام خاص الختيار أو تطبيق الطرق واالفتراضات والبيانات املستخدمة ف إجراء التقديرات احملاسبية.

•

متابعة مؤشرات األداء الرئيسية التي قد تشير إلى أداء غير متوقع أو غير متسق مقارنة باألداء السابق أو املتوقع أو مقارنة
بالعوامل املعروفة األخرى.

•

حتديد احلوافز املالية أو غيرها التي قد تشكل دافعًا للتحيز.

•

متابعة احلاجة إلى تغيير الطرق أو االفتراضات املهمة أو البيانات املستخدمة ف إجراء التقديرات احملاسبية.

•

إخضاع النماذج املستخدمة ف إجراء التقديرات احملاسبية إلجراءات املراقبة واملراجعة املناسبة.

•

املطالبة بتوثيق املبررات املنطقية لالجتهادات املهمة املمارسة عند إجراء التقديرات احملاسبية ,أو املطالبة بإجراء مراجعة
مستقلة لهذه االجتهادات.

نظم املعلومات ف املنشأة املتعلقة بالتقديرات احملاسبية )راجع :الفقرة ) ١٣ح( )((١
أ.٣٤

أ.٣٥

٣٤

فئات املعامالت واألحداث واحلاالت الواقعة ف نطاق الفقرة ) ١٣ح( هي نفس فئات املعامالت واألحداث واحلاالت املتعلقة بالتقديرات
احملاسبية وما يتعلق بها من إفصاحات واخلاضعة للفقرتي )١٨أ( و)د( من معيار املراجعة ) .(٣١٥وعند التوصل إلى فهم لنظم
املعلومات ف املنشأة املتعلقة بالتقديرات احملاسبية ,فقد يأخذ املراجع ف احلسبان ما يلي:
•

ما إذا كانت التقديرات احملاسبية ناشئة عن تسجيل معامالت روتينية ومتكررة أو ما إذا كانت ناشئة عن معامالت غير مألوفة
أو غير متكررة.

•

كيفية معاجلة نظم املعلومات الكتمال التقديرات احملاسبية وما يتعلق بها من إفصاحات ,والسّيما التقديرات احملاسبية املتعلقة
بااللتزامات.

قد يحدد املراجع خالل املراجعة فئات معامالت أو أحداث أو حاالت تنشأ عنها احلاجة إلى إجراء تقديرات محاسبية واإلفصاحات
املتعلقة بها لكن اإلدارة فشلت ف التعرف عليها .ويتناول معيار املراجعة ) (٣١٥الظروف التي يحدد فيها املراجع مخاطر التحريف
اجلوهري التي فشلت اإلدارة ف التعرف عليها ,مبا ف ذلك حتديد ما إذا كان هناك قصور مهم ف الرقابة الداخلية فيما يتعلق بآلية
املنشأة لتقييم اخملاطر٣٤.

معيار املراجعة ) ,(٣١٥الفقرة ١٧
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حتديد اإلدارة للطرق واالفتراضات ومصادر البيانات ذات الصلة )راجع :الفقرة ) ١٣ح( )) (٢أ((
أ.٣٦

إذا قامت اإلدارة بتغيير طريقة إجراء تقدير محاسبي ,فقد تشمل االعتبارات ذات الصلة ما إذا كانت الطريقة اجلديدة ,على سبيل
املثال ,أنسب ,أو كانت هي ف حد ذاتها استجابة لتغيرات ف البيئة أو الظروف التي تؤثر على املنشأة ,أو استجابة لتغييرات ف
متطلبات إطار التقرير املالي املنطبق أو البيئة التنظيمية ,أو ما إذا كانت اإلدارة لديها سبب آخر وجيه.

أ .٣٧إذا لم تقم اإلدارة بتغيير طريقة إجراء تقدير محاسبي ,فقد تشمل االعتبارات ذات الصلة ما إذا كان االستمرار ف استخدام الطرق
واالفتراضات والبيانات السابقة ُيعد مناسبًا ف ضوء البيئة أو الظروف احلالية.
الطرق )راجع :الفقرة ) ١٣ح( )) (٢أ( )((١
أ.٣٨

قد يفرض إطار التقرير املالي املنطبق الطريقة التي سيتم استخدامها ف إجراء تقدير محاسبي .ولكن ف العديد من احلاالت ,ال
يفرض إطار التقرير املالي املنطبق طريقة واحدة ,أو إن أساس القياس املطلوب يفرض ,أو يسمح باستخدام طرق بديلة.

النماذج
أ.٣٩

ميكن أن تصمم اإلدارة وتطبق أدوات رقابة محددة على النماذج املستخدمة إلجراء التقديرات احملاسبية ,سواًء كانت مناذج اإلدارة
ذاتها أو مناذجًا خارجية .وعندما ينطوي النموذج نفسه على مستوى مرتفع من التعقيد أو عدم املوضوعية ,مثل استخدام منوذج لتقدير
اخلسائر االئتمانية املتوقعة أو منوذج لتقدير القيمة العادلة باستخدام مدخالت من املستوى الثالث ,فإن أدوات الرقابة التي تعالج هذه
احلالة من التعقيد أو عدم املوضوعية رمبا يكون من األرجح حتديدها على أنها ذات صلة باملراجعة .وف حالة وجود تعقيد فيما يتعلق
بالنماذج ,يكون من األرجح أيضًا أن تكون أدوات الرقابة على سالمة البيانات ذات صلة باملراجعة .ومن بي العوامل التي قد يكون من
املناسب للمراجع أخذها ف احلسبان عند التوصل إلى فهم للنموذج وأنشطة الرقابة ذات الصلة باملراجعة ما يلي:
•

كيفية حتديد اإلدارة ملدى مالءمة ودقة النموذج;

•

التحقق من صحة النموذج أو إعادة اختباره ,مبا ف ذلك ما إذا كان النموذج يتم التحقق من صحته قبل االستخدام وُيعاد التحقق
من صحته على فترات منتظمة لتحديد ما إذا كان ال يزال صاحلًا للقصد من استخدامه .وقد تشمل آلية التحقق من النموذج
التي تقوم بها املنشأة تقوي ما يلي:
o

الصحة النظرية للنموذج;

o

السالمة الرياضية للنموذج;

o

دقة واكتمال البيانات ومناسبة البيانات واالفتراضات املستخدمة ف النموذج;

•

كيفية تغيير أو تعديل النموذج ف الوقت املناسب تبعًا للتغيرات ف السوق أو غيرها من احلاالت وما إذا كانت هناك سياسات
مناسبة للرقابة على التغييرات مطبقة على النموذج;

•

ما إذا كانت هناك تعديالت ,وُيشار إليها أيضًا بلفظ التعديالت املركبة ف صناعات معينة ,قد ت إدخالها على مخرجات
النموذج وما إذا كانت مثل هذه التعديالت ُتعد مناسبة ف ظل الظروف القائمة وفقًا ملتطلبات إطار التقرير املالي املنطبق.
وعندما تكون التعديالت غير مناسبة ,فقد تكون هذه التعديالت مؤشرًا على احتمال حتيز اإلدارة;

•

ف ,مبا ف ذلك توثيق استخداماته املقصودة وتقييداته ومؤشراته القياسية الرئيسية وبياناته
ما إذا كان النموذج موثقًا بشكٍل كا ٍ
طبقت عليه للتحقق من صحته وطبيعة أي تعديالت ُأدخلت على مخرجاته وأساس هذه
وافتراضاته املطلوبة ونتائج أية عملية ُ
التعديالت.
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املعيار الدولي للمراجعة ) (٥٤٠املعدل
االفتراضات )راجع :الفقرة ) ١٣ح( )) (٢أ( )((٢
أ.٤٠

تشمل األمور التي قد يأخذها املراجع ف احلسبان عند التوصل إلى فهم لكيفية اختيار اإلدارة لالفتراضات املستخدمة ف إجراء
التقديرات احملاسبية ,على سبيل املثال ,ما يلي:
•

أساس اختيار اإلدارة لالفتراض والتوثيق الداعم لهذا االختيار .وقد يوفر إطار التقرير املالي املنطبق ضوابط أو إرشادات ليتم
استخدامها عند اختيار االفتراضات.

•

كيفية تقييم اإلدارة ملا إذا كانت االفتراضات مالئمة ومكتملة.

•

عند االقتضاء ,كيفية قيام اإلدارة بتحديد أن االفتراضات ُتعد مّتسقة مع بعضها ,أو مع االفتراضات املستخدمة ف التقديرات
احملاسبية األخرى أو مجاالت أنشطة عمل املنشأة ,أو مع األمور األخرى الواقعة:
o

داخل نطاق سيطرة اإلدارة )على سبيل املثال ,االفتراضات حول برامج الصيانة التي قد تؤثر على تقدير العمر اإلنتاجي
ألصل من األصول( ,وما إذا كانت االفتراضات متسقة مع خطط عمل املنشأة والبيئة اخلارجية;

o

خارج نطاق سيطرة اإلدارة )على سبيل املثال ,االفتراضات حول معدالت الفائدة أو معدالت الوفيات أو الدعاوى
القضائية أو اإلجراءات التنظيمية احملتملة(.

•
أ.٤١

متطلبات إطار التقرير املالي املنطبق املتعلقة باإلفصاح عن االفتراضات.

فيما يتعلق بالتقديرات احملاسبية للقيمة العادلة ,فإن االفتراضات تتباين من حيث مصادر البيانات وأساس االجتهادات املمارسة
لدعمها ,حسب ما يلي:
)أ(

تلك التي تعكس ما سيستخدمه املشاركون ف السوق ف تسعير أصل أو التزام ,والتي ت وضعها استنادًا إلى بيانات السوق التي
ت احلصول عليها من مصادر مستقلة عن املنشأة املعدة للتقرير.

)ب(

تلك التي تعكس االجتهادات اخلاصة باملنشأة بشأن االفتراضات التي سيستخدمها املشاركون ف السوق ف تسعير أصل أو
التزام ,والتي ت وضعها استنادًا إلى أفضل البيانات املتاحة ف ظل الظروف القائمة.

لكن ف الواقع العملي ,قد ال يكون التفريق بي تقديرات البند )أ( وتقديرات البند )ب( واضحًا دائمًا ويعتمد التمييز فيما بينها على
فهم مصادر البيانات وأساس االجتهادات الداعمة لالفتراض .وعالوة على ذلك ,قد يكون من الضروري لإلدارة أن تختار من بي عدد
من االفتراضات اخملتلفة املستخدمة من قبل مختلف املشاركي ف السوق.
أ.٤٢

ُيشار إلى االفتراضات املستخدمة ف إجراء التقدير احملاسبي على أنها افتراضات مهمة إذا كان وجود تباين معقول ف االفتراض من
شأنه أن يؤثر بشكل جوهري على قياس التقدير احملاسبي .وميكن أن يكون إجراء حتليل احلساسية مفيدًا ف توضيح درجة تباين
القياس بناًء على افتراض واحد أو أكثر من االفتراضات املستخدمة ف إجراء التقدير احملاسبي.

األسواق غير النشطة أو غير السائلة
أ.٤٣

عندما تكون األسواق غير نشطة أو غير سائلة ,فإن فهم املراجع لكيفية اختيار اإلدارة لالفتراضات قد يشمل التوصل إلى فهم ملا إذا
كانت اإلدارة لديها:
•

سياسات مناسبة ُمطبقة لتكييف تطبيق الطريقة ف ظل هذه الظروف .وقد يشتمل هذا التكييف على إجراء تعديالت ف
النماذج أو وضع مناذج جديدة تكون مناسبة ف ظل الظروف القائمة;

•

املهارات أو املعرفة الالزمة لتكييف أو تطوير منوذج ما ,إذا كان ضروريًا بشكل عاجل ,مبا ف ذلك اختيار أسلوب التقوي
املناسب ف مثل هذه الظروف;
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املعيار الدولي للمراجعة ) (٥٤٠املعدل
•

املوارد الالزمة لتحديد مدى النوات ,ف ضوء حاالت عدم التأكد القائمة ,على سبيل املثال عن طريق إجراء حتليل للحساسية;

•

وسائل تقييم الكيفية التي أثر بها التدهور ف أحوال السوق ,إن حدث ,على عمليات املنشأة وبيئتها ومخاطر األعمال ذات
الصلة وما ترتب على ذلك من آثار على التقديرات احملاسبية للمنشأة ,ف مثل هذه الظروف;

•

فهم مناسب للكيفية التي ميكن أن تتابي بها بيانات األسعار التي ت احلصول عليها من مصادر معلومات خارجية معينة ,ومدى
مالءمة هذه البيانات ,ف مثل هذه الظروف.

البيانات )راجع :الفقرة ) ١٣ح( )) (٢أ( )((٣
أ.٤٤

تشمل األمور التي قد يأخذها املراجع ف احلسبان عند التوصل إلى فهم لكيفية اختيار اإلدارة للبيانات التي تستند إليها التقديرات
احملاسبية ,ما يلي:
•

طبيعة ومصدر البيانات ,مبا ف ذلك املعلومات املتحصل عليها من مصدر معلومات خارجي.

•

كيفية تقوي اإلدارة ملا إذا كانت البيانات مناسبة.

•

دقة البيانات واكتمالها.

•

اتساق البيانات املستخدمة مع البيانات املستخدمة ف الفترات السابقة.

•

مدى تعقد نظم تقنية املعلومات املستخدمة للحصول على البيانات ومعاجلتها ,مبا ف ذلك عندما ينطوي ذلك على التعامل مع
قدر كبير من البيانات.

•

كيفية احلصول على البيانات وإرسالها ومعاجلتها وكيفية احلفاظ على سالمتها.

كيفية فهم اإلدارة حلالة عدم تأكد التقدير وكيفية معاجلتها لها )راجع :الفقرتي ) ١٣ح( )) (٢ب(–) ١٣ح( )) (٢ج((
أ.٤٥

أ.٤٦

تشمل األمور التي قد يكون من املناسب للمراجع أخذها ف احلسبان فيما يتعلق مبا إذا كانت اإلدارة تفهم درجة عدم تأكد التقدير,
وكيفية فهمها لها ,على سبيل املثال ,ما يلي:
•

ما إذا كانت اإلدارة قد حددت طرقًا أو افتراضات مهمة أو مصادر بيانات بديلة ُتعد مناسبة ف سياق إطار التقرير املالي
املنطبق ,وإذا كان األمر كذلك ,فكيف قامت اإلدارة بهذا التحديد.

•

ما إذا كانت اإلدارة قد أخذت ف احلسبان النوات البديلة عن طريق القيام ,على سبيل املثال ,بإجراء حتليل حساسية لتحديد
تأثير التغييرات ف االفتراضات املهمة أو البيانات املستخدمة ف إجراء التقدير احملاسبي ,وإذا كان األمر كذلك ,فكيف أخذت
اإلدارة ف احلسبان هذه النوات البديلة.

قد حتدد متطلبات إطار التقرير املالي املنطبق املنهج اخلاص باختيار اإلدارة للمبلغ املقدر من بي نوات القياس احملتملة بدرجة
طر التقرير املالي على أن املبلغ املناسب هو مبلغ يتم اختياره بشكل مناسب من بي نوات القياس احملتملة بدرجة
معقولة .وقد تنص ُأ ُ
معقولة ,وف بعض احلاالت ,قد تشير إلى أن املبلغ األكثر مالءمة رمبا يكون هو املبلغ الواقع ف وسط ذلك النطاق.

أ.٤٧

على سبيل املثال ,فيما يتعلق بتقديرات القيمة العادلة ,يشير املعيار الدولي للتقرير املالي ) ٣٥(١٣إلى أنه ف حالة استخدام أساليب
تقوي متعددة لقياس القيمة العادلة ,فإن النتائج )بعبارة أخرى ,املؤشرات على القيمة العادلة( يجب تقوميها مع األخذ ف احلسبان
معقولية مدى القيم التي تشير إليها تلك النتائج .وُيعد قياس القيمة العادلة هو قياس أفضل نقطة ضمن ذلك املدى متثل القيمة
العادلة ف ظل الظروف القائمة .وف حاالت أخرى ,قد يحدد إطار التقرير املالي املنطبق استخدام املتوسط الذي ترجحه االحتماالت
لنوات القياس احملتملة بدرجة معقولة ,أو مبلغ القياس األرجح أو األكثر ترجيحًا على اإلطالق.

٣٥

املعيار الدولي للتقرير املالي )" (١٣قياس القيمة العادلة ,الفقرة ٦٣
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أ.٤٨

قد يفرض إطار التقرير املالي املنطبق إفصاحات أو أهدافًا لإلفصاحات فيما يتعلق بالتقديرات احملاسبية ,وقد تختار بعض املنشآت
اإلفصاح عن معلومات إضافية .وقد تتناول هذه اإلفصاحات أو أهداف اإلفصاحات ,على سبيل املثال ,ما يلي:

أ.٤٩

•

طريقة التقدير املستخدمة ,مبا ف ذلك أي منوذج منطبق وأساس اختياره.

•

املعلومات التي ت احلصول عليها من مناذج أو من عمليات حسابية أخرى مستخدمة لتحديد التقديرات املثبتة أو املفصح عنها
ف القوائم املالية ,مبا ف ذلك املعلومات املتعلقة بالبيانات واالفتراضات األساسية املستخدمة ف تلك النماذج ,مثل:
o

االفتراضات املعدة داخليًا; أو

o

البيانات ,مثل معدالت الفائدة ,التي تتأثر بعوامل خارجة عن سيطرة املنشأة.

•

تأثير أي تغييرات على طريقة التقدير عن الفترة السابقة.

•

مصادر عدم تأكد التقدير.

•

معلومات القيمة العادلة.

•

معلومات عن حتليالت احلساسية ,مستنبطة من النماذج املالية ,وتدل على أن اإلدارة قد أخذت ف احلسبان االفتراضات
البديلة.

ف بعض احلاالت ,قد يتطلب إطار التقرير املالي املنطبق إفصاحات محددة بشأن عدم تأكد التقدير ,على سبيل املثال:
•

اإلفصاح عن املعلومات التي تتعلق باالفتراضات املوضوعة بشأن املستقبل واملصادر الرئيسية األخرى لعدم تأكد التقدير التي
ينشأ عنها ارتفاع ف احتمالية أو حجم التعديالت اجلوهرية على املبالغ الدفترية لألصول وااللتزامات بعد نهاية الفترة .وقد
يتم وصف تلك املتطلبات باستخدام مصطلحات مثل "املصادر الرئيسية لعدم تأكد التقدير" أو "التقديرات احملاسبية املهمة".
وقد تتعلق تلك اإلفصاحات بالتقديرات احملاسبية التي تتطلب االجتهادات األكثر صعوبة أو عدم موضوعية أو األكثر تعقيدًا
من جانب اإلدارة .وقد يزيد خضوع هذه االجتهادات حلالة عدم املوضوعية أو قد تكون أكثر تعقيدًا ,مما يترتب عليه زيادة
احتمالية إدخال تعديل جوهري على املبالغ الدفترية لألصول وااللتزامات ,تبعًا لعدد بنود البيانات واالفتراضات املؤثرة على
احلل املستقبلي احملتمل حلالة عدم تأكد التقدير .ومن بي املعلومات التي قد يتم اإلفصاح عنها:
o

طبيعة االفتراض أو املصادر األخرى حلالة عدم تأكد التقدير;

o

حساسية املبالغ الدفترية للطرق واالفتراضات املستخدمة ,مبا ف ذلك أسباب احلساسية;

o

احلل املتوقع حلالة عدم التأكد ومدى النوات احملتملة بدرجة معقولة فيما يتعلق باملبالغ الدفترية لألصول وااللتزامات
املتأثرة;

o

تفسير للتغييرات التي ت إجراؤها على االفتراضات السابقة املتعلقة بتلك األصول وااللتزامات ,إذا ظلت حالة عدم
التأكد دون حل.

•

اإلفصاح عن مدى النوات احملتملة واالفتراضات املستخدمة ف حتديد املدى.

•

اإلفصاح عن معلومات محددة ,مثل:
o

املعلومات التي تتعلق مبا متثله التقديرات احملاسبية للقيمة العادلة من أهمية للمركز املالي للمنشأة وأدائها;

o

اإلفصاحات التي تتعلق بعدم نشاط السوق أو عدم سيولته.
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•

إفصاحات نوعية مثل التعرض للخطر وكيفية نشأته ,وأهداف املنشأة ,وسياسات وإجراءات إدارة اخملاطر ,والطرق املستخدمة
لقياس اخلطر ,وأي تغييرات عن الفترة السابقة ف هذه املفاهيم النوعية.

•

إفصاحات كّمية مثل مدى تعرض املنشأة للخطر ,استنادًا إلى املعلومات املقدمة داخليًا ملوظفي اإلدارة الرئيسيي ف املنشأة,
مبا ف ذلك خطر االئتمان وخطر السيولة وخطر السوق.

أنشطة الرقابة ذات الصلة باملراجعة واملطبقة على آلية املنشأة إلجراء التقديرات احملاسبية )راجع :الفقرة ((١)١٣
أ.٥٠

إن حكم املراجع عند حتديد أدوات الرقابة ذات الصلة باملراجعة ,وبالتالي احلاجة إلى تقوي تصميم تلك األدوات وحتديد ما إذا كانت
قد ت تطبيقها ,يتعلق بآلية اإلدارة املوضحة ف الفقرة ) ١٣ح( ) .(٢وقد ال يحدد املراجع أنشطة رقابة ذات صلة فيما يتعلق بجميع
العناصر الواردة ف الفقرة ) ١٣ح( ) ,(٢وذلك بناًء على مدى التعقيد املرتبط بالتقدير احملاسبي.

أ.٥١

ف إطار التوصل إلى فهم ألنشطة الرقابة ذات الصلة باملراجعة ,قد يأخذ املراجع ف احلسبان:
•

كيفية حتديد اإلدارة ملناسبة البيانات املستخدمة ف وضع التقديرات احملاسبية ,مبا ف ذلك عندما تستخدم اإلدارة مصدر
معلومات خارجي أو بيانات من خارج دفتري األستاذ العام واملساعد.

•

استعراض التقديرات احملاسبية ,مبا ف ذلك االفتراضات أو البيانات املستخدمة ف وضعها ,واعتمادها من املستويات اإلدارية
املناسبة ومن املكلفي باحلوكمة ,حسب مقتضى احلال.

•

الفصل ف الواجبات بي املسؤولي عن إجراء التقديرات احملاسبية ومن ُيلِزمون املنشأة باملعامالت املتعلقة بها ,مبا ف ذلك ما
إذا كان حتديد املسؤوليات يأخذ ف احلسبان بشكل مناسب طبيعة املنشأة وما تقدمه من منتجات أو خدمات .فعلى سبيل
املثال ,ف حالة املؤسسات املالية الكبرى ,قد يتألف الفصل املالئم ف الواجبات من إنشاء قسم مستقل مسؤول عن تقدير أسعار
القيم العادلة والتحقق من صحتها للمنتجات املالية اخلاصة باملنشأة وتزويد هذا القسم بأفراد ال تكون أجورهم مرتبطة مبثل
هذه املنتجات.

•

فاعلية تصميم أنشطة الرقابة .بصفة عامة ,قد تواجه اإلدارة صعوبة ف تصميم أدوات الرقابة التي تعالج حالة عدم املوضوعية
أو عدم تأكد التقدير بطريقة متنع ,أو تكتشف وتصحح ,على نحو فعال ,التحريفات اجلوهرية أكبر مما تواجهه ف تصميم
أدوات الرقابة التي تعالج التعقيد .وقد يلزم أن حتتوي أدوات الرقابة التي تعالج عدم املوضوعية أو عدم تأكد التقدير على
املزيد من العناصر اليدوية ,التي قد تكون أقل ف إمكانية االعتماد عليها من أدوات الرقابة اآللية ألنه ميكن تخطيها أو جتاهلها
أو جتاوزها بشكل أكثر سهولة من جانب اإلدارة .وقد تتباين درجة فاعلية تصميم أدوات الرقابة التي تعالج حالة التعقيد بناًء
على سبب التعقيد وطبيعته .فعلى سبيل املثال ,قد يكون من األيسر تصميم أدوات رقابة أكثر فاعلية فيما يتعلق بإحدى الطرق
املستخدمة بشكل روتيني أو املطبقة على سالمة البيانات.

أ.٥٢

عندما تستخدم اإلدارة تقنية املعلومات بشكل مكّثف ف إجراء تقدير محاسبي ,فمن املرجح أن تشتمل أدوات الرقابة ذات الصلة
باملراجعة على أدوات الرقابة العامة على تقنية املعلومات وأدوات الرقابة على التطبيقات .وقد تعالج مثل هذه األدوات مخاطر تتعلق
مبا يلي:
•

ما إذا كانت نظم تقنية املعلومات لديها القدرة على معاجلة قدر كبير من البيانات وُمهّيأة على نحٍو مناسب للقيام بذلك;

•

ظم متنوعة ملعاجلة املعامالت املعقدة,
العمليات احلسابية املعقدة ف تطبيق طريقة التقدير .وعندما يتطلب األمر استخدام ُن ُ
تتم عندئذ عمليات مطابقة منتظمة بي النظم ,والسّيما عندما ال يكون هناك تواصل آلي بي هذه النظم أو عندما يكون من
احملتمل أن تخضع لتدخل يدوي;

•

ما إذا كان تصميم النماذج ومعايرتها يتم تقوميه بشكل دوري;
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•

اكتمال البيانات املتعلقة بالتقديرات احملاسبية ودقة استخراجها من سجالت املنشأة أو من مصادر املعلومات اخلارجية;

•

البيانات ,مبا ف ذلك اكتمال البيانات ودقة تدفقها خالل نظم املعلومات ف املنشأة ,ومناسبة أي تعديل على البيانات املستخدمة
ف إجراء التقديرات احملاسبية ,واحلفاظ على سالمة البيانات وأمنها.

•

اخملاطر املرتبطة مبعاجلة البيانات أو تسجيلها ,عند استخدام مصادر معلومات خارجية;

•

ما إذا كانت اإلدارة لديها أدوات رقابة على الوصول إلى كل منوذج وتغييره وصونه ,من أجل احلفاظ على مسار تتبعي قوي
لإلصدارات املعتمدة من النماذج ومنع الوصول إلى تلك النماذج أو تعديلها دون تصريح بذلك;

•

ما إذا كانت هناك أدوات رقابة مناسبة مطبقة على نقل املعلومات املتعلقة بالتقديرات احملاسبية إلى دفتر االستاذ العام ,مبا
ف ذلك أدوات رقابة مناسبة على قيود اليومية.

أ.٥٣

ف بعض القطاعات ,مثل البنوك أو التأمي ,قد ُيستخدم لفظ احلوكمة لوصف األنشطة املطبقة ف بيئة الرقابة ومتابعة أدوات الرقابة
واملكونات األخرى ف الرقابة الداخلية ,كما هو موضح ف معيار املراجعة )٣٦.(٣١٥

أ.٥٤

بالنسبة للمنشآت التي حتتوي على وظيفة للمراجعة الداخلية ,فإن عمل هذه الوظيفة قد يكون مفيدًا جدًا للمراجع ف التوصل إلى
فهم ملا يلي:
•

طبيعة ومدى استخدام اإلدارة للتقديرات احملاسبية;

•

تصميم وتطبيق أنشطة الرقابة التي تواجه اخملاطر املرتبطة بالبيانات واالفتراضات والنماذج املستخدمة إلجراء التقديرات
احملاسبية;

•

اجلوانب اخلاصة بنظم املعلومات ف املنشأة التي تولد البيانات التي تستند إليها التقديرات احملاسبية;

•

كيفية حتديد اخملاطر اجلديدة املتعلقة بالتقديرات احملاسبية وتقييمها وإدارتها.

استعراض نات التقديرات احملاسبية السابقة أو استعراض إعادة تقديرها )راجع :الفقرة (١٤
أ.٥٥

يساعد إجراء استعراض لنات التقديرات احملاسبية السابقة أو استعراض إلعادة تقديرها )االستعراض بأثر رجعي( ف حتديد مخاطر
ت من خالل نقل أو حتقق أصل أو التزام ف الفترة احلالية,
التحريف اجلوهري وتقييمها عندما يكون للتقديرات احملاسبية السابقة نا ٌ
أو عندما ُيعاد تقديرها لغرض الفترة احلالية .ومن خالل إجراء استعراض بأثر رجعي ,ميكن أن يحصل املراجع على ما يلي:
•

معلومات عن مدى فاعلية آلية التقدير السابقة اخلاصة باإلدارة ,وميكن أن يحصل املراجع من هذه املعلومات على أدلة مراجعة
عن الفاعلية احملتملة آللية اإلدارة ف الفترة احلالية.

•

أدلة مراجعة عن أمور ,مثل أسباب التغييرات التي قد يتطلب األمر اإلفصاح عنها ف القوائم املالية.

•

معلومات عن حالة التعقيد أو عدم تأكد التقدير املتعلقة بالتقديرات احملاسبية.

•

معلومات عن قابلية تعرض التقديرات احملاسبية لتحيز محتمل من جانب اإلدارة ,أو معلومات ميكن أن تكون مؤشرًا على وجود
هذا التحيز .وتساعد نزعة الشك املهني للمراجع ف التعرف على مثل هذه الظروف أو احلاالت وف حتديد طبيعة وتوقيت
ومدى إجراءات املراجعة اإلضافية.

٣٦

معيار املراجعة ) ,(٣١٥الفقرة أ٧٧
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أ.٥٦

قد يوفر االستعراض بأثر رجعي أدلة مراجعة تدعم حتديد مخاطر التحريف اجلوهري ف الفترة احلالية ,وتقييمها .وميكن تطبيق
مثل هذا االستعراض الذي يتم بأثر رجعي على التقديرات احملاسبية التي ُأجريت للقوائم املالية اخلاصة بالفترات السابقة ,أو ميكن
تطبيقه على فترات عديدة أو على فترة أقصر )مثل نصف سنة أو ربع سنة( .وف بعض احلاالت ,قد يكون من املناسب إجراء استعراض
بأثر رجعي لفترات عديدة وذلك عندما يتم التوصل إلى نات أحد التقديرات احملاسبية على مدار فترة أطول.

أ.٥٧

املهمة٣٧.

يتطلب معيار املراجعة ) (٢٤٠إجراء استعراض بأثر رجعي الجتهادات وافتراضات اإلدارة فيما يتعلق بالتقديرات احملاسبية
ومن الناحية العملية ,فقد يتم استعراض التقديرات احملاسبية السابقة كإجراء لتقييم اخملاطر وفقًا لهذا املعيار بالتزامن مع االستعراض
الذي يتطلبه معيار املراجعة ).(٢٤٠

أ.٥٨

بناًء على التقييم السابق الذي أجراه املراجع خملاطر التحريف اجلوهري ,فقد يرى املراجع أنه من الضروري إجراء استعراض أكثر
ال بأثر رجعي ,على سبيل املثال ,إذا ت تقييم خطر مالزم على أنه خطر مرتفع لواحد أو أكثر من مخاطر التحريف اجلوهري.
تفصي ً
وف إطار االستعراض التفصيلي الذي يتم بأثر رجعي ,قد يولي املراجع اهتمامًا خاصًا ,إن أمكن من الناحية العملية ,لتأثير البيانات
واالفتراضات املهمة املستخدمة ف إجراء التقديرات احملاسبية السابقة .ومن ناحية أخرى ,وعلى سبيل املثال فيما يتعلق بالتقديرات
احملاسبية الناشئة عن تسجيل معامالت روتينية ومتكررة ,قد يرى املراجع أن تطبيق اإلجراءات التحليلية كإجراءات لتقييم اخملاطر
ف ألغراض االستعراض.
هو أمر كا ٍ

أ.٥٩

تبعًا للظروف القائمة ف تاريخ القياس ,فإن الهدف من قياس التقديرات احملاسبية للقيمة العادلة والتقديرات احملاسبية األخرى
يتناول تصورات حول القيمة ف حلظة زمنية معينة ,والتي قد تتغير بشكل كبير وسريع ,تبعًا لتغير البيئة التي تعمل فيها املنشأة.
ولذلك ,قد يركز املراجع ف عملية االستعراض على احلصول على املعلومات التي قد تكون ذات صلة بتحديد مخاطر التحريف
اجلوهري وتقييمها .فعلى سبيل املثال ,وف بعض احلاالت ,قد ال يكون من املرجح أن يؤدي التوصل إلى فهم للتغييرات ف افتراضات
املشاركي ف السوق التي أثرت على نات التقديرات احملاسبية للقيمة العادلة ف فترة سابقة ,إلى توفير أدلة مراجعة مالئمة .وف هذه
احلالة ,ميكن احلصول على أدلة املراجعة عن طريق فهم نوات االفتراضات )مثل توقعات التدفقات النقدية( وفهم مدى فاعلية آلية
التقدير السابقة اخلاصة باإلدارة التي تدعم حتديد مخاطر التحريف اجلوهري ف الفترة السابقة وتقييمها.

أ.٦٠

إن وجود اختالف بي نات التقدير احملاسبي واملبلغ املثبت ف القوائم املالية للفترة السابقة ال ميثل بالضرورة حتريفًا ف القوائم املالية
للفترة السابقة .إال أن مثل هذا االختالف قد ميثل حتريفًا ,على سبيل املثال ,إذا كان االختالف ناشئًا عن معلومات كانت متاحة لإلدارة
عندما ت االنتهاء من إعداد القوائم املالية للفترة السابقة ,أو معلومات ميكن بشكل معقول توقع أنها قد ت احلصول عليها وأخذها
ف احلسبان ف سياق إطار التقرير املالي املنطبق ٣٨.وقد يدعو مثل هذا االختالف إلى إثارة الشكوك حول آلية اإلدارة ألخذ املعلومات
ف احلسبان عند إجراء التقدير احملاسبي .ونتيجة لذلك ,قد يقوم املراجع بإعادة تقييم خطر الرقابة وقد يقرر أنه من الضروري
احلصول على أدلة مراجعة أكثر إقناعًا حول األمر .وحتتوي العديد من أطر التقرير املالي على إرشادات بشأن التمييز بي التغييرات
التي حدثت ف التقديرات احملاسبية والتي تشكل حتريفات والتغييرات التي ال ُتعد كذلك ,واملعاجلة احملاسبية املطلوب اتباعها ف كل
حالة.

املهارات أو املعرفة املتخصصة )راجع :الفقرة (١٥
أ.٦١

من بي األمور التي قد تؤثر على حتديد املراجع ملا إذا كان فريق االرتباط بحاجة إلى مهارات أو معرفة متخصصة ,على سبيل املثال,
ما يلي٣٩:

٣٧

معيار املراجعة )" (٢٤٠مسؤوليات املراجع ذات العالقة بالغش عند مراجعة القوائم املالية" ,الفقرة ) ٣٢ب( )(٢
معيار املراجعة )" (٥٦٠األحداث الالحقة" ,الفقرة ١٤

٣٩

معيار املراجعة )" (٢٢٠رقابة اجلودة ملراجعة القوائم املالية" ,الفقرة  ,١٤ومعيار املراجعة )" (٣٠٠التخطيط ملراجعة القوائم املالية" ,الفقرة )٨هـ(
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•

طبيعة التقديرات احملاسبية لعمل أو صناعة معينة )على سبيل املثال ,الرواسب املعدنية ,األصول الزراعية ,األدوات املالية
املعقدة ,التزامات عقود التأمي(.

•

درجة عدم تأكد التقدير.

•

مدى تعقيد الطريقة أو النموذج املستخدم.

•

مدى تعقيد متطلبات إطار التقرير املالي املنطبق ذات الصلة بالتقديرات احملاسبية ,مبا ف ذلك ما إذا كانت هناك مجاالت من
املعروف أنها تخضع لتفسيرات أو ممارسات مختلفة أو مجاالت يوجد فيها أوجه عدم اتساق ف كيفية إجراء التقديرات
احملاسبية.

•

اإلجراءات التي ينوي املراجع القيام بها استجابًة خملاطر التحريف اجلوهري املقﱠيمة.

•

احلاجة إلى ممارسة االجتهاد بشأن أمور غير محددة مبوجب إطار التقرير املالي املنطبق.

•

درجة االجتهاد املطلوبة الختيار البيانات واالفتراضات.

•

تعقيد تقنية املعلومات ومدى استخدام املنشأة لها ف إجراء التقديرات احملاسبية.

وميكن أن تتباين طبيعة إشراك األفراد الذين يتمتعون مبهارات ومعرفة متخصصة ,وكذلك توقيت هذا اإلشراك ومداه ,على مدار
عملية املراجعة.
أ.٦٢

قد ال ميلك املراجع املهارات أو املعرفة املتخصصة الالزمة عندما يكون األمر املعني ف مجال آخر بخالف احملاسبة أو املراجعة )على
سبيل املثال ,مهارات التقوي( ورمبا يحتاج إلى االستعانة بأحد اخلبراء٤٠.

أ.٦٣

ال يتطلب العديد من التقديرات احملاسبية استخدام مهارات أو معرفة متخصصة .فعلى سبيل املثال ,قد ال تكون هناك حاجة إلى
مهارات أو معرفة متخصصة إلجراء احتساب بسيط لتقادم اخملزون .ولكن من املرجح أن يخلص املراجع إلى ضرورة استخدام مهارات
أو معرفة متخصصة ,على سبيل املثال ,لتقدير اخلسائر االئتمانية املتوقعة ملؤسسة مصرفية أو التزامات عقود التأمي ملنشأة تأمينية.

حتديد مخاطر التحريف اجلوهري وتقييمها )راجع :الفقرتي (١٦ ,٤
أ.٦٤

ُيعد حتديد وتقييم مخاطر التحريف اجلوهري على مستوى اإلقرارات فيما يتعلق بالتقديرات احملاسبية أمرًا مهمًا جلميع التقديرات
احملاسبية ,وال يقتصر ذلك على التقديرات املثبتة ف القوائم املالية ,وإمنا ميتد أيضًا إلى التقديرات املدرجة ف اإليضاحات املرفقة
بالقوائم املالية.

أ.٦٥

تنص الفقرة أ ٤٢من معيار املراجعة ) (٢٠٠على أن املعايير الدولية للمراجعة ال تشير عادًة إلى اخلطر املالزم وخطر الرقابة بشكل
منفصل .لكن هذا املعيار يتطلب إجراء تقييم منفصل للخطر املالزم وخطر الرقابة من أجل توفير أساس لتصميم إجراءات املراجعة
اإلضافية وتنفيذها استجابًة خملاطر التحريف اجلوهري ,مبا ف ذلك اخملاطر املهمة ,على مستوى اإلقرارات للتقديرات احملاسبية
وفقًا ملعيار املراجعة

أ.٦٦

)٤١.(٣٣٠

ب بأن يأخذ ف احلسبان درجة خضوع التقدير
عند حتديد مخاطر التحريف اجلوهري وتقييم اخلطر املالزم ,فإن املراجع مطال ٌ
احملاسبي لعدم تأكد التقدير أو التعقيد أو عدم املوضوعية أو عوامل اخلطر املالزم األخرى ,أو درجة تأثره بهذه األمور .وميكن أيضًا
للمراجع من خالل نظره ف عوامل اخلطر املالزم أن يحصل على معلومات ليتم استخدامها ف حتديد:
•

الدرجة التي ت تقييم اخلطر املالزم بها على نطاق اخلطر املالزم;

٤٠

معيار املراجعة )" (٦٢٠استخدام عمل خبير املراجع"

٤١

معيار املراجعة ) ,(٣٣٠الفقرة )٧ب(
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•

أسباب التقييم اُملعطى خملاطر التحريف اجلوهري على مستوى اإلقرارات ,وإجراءات املراجعة اإلضافية التي ينفذها املراجع
وفقًا للفقرة  ١٨استجابًة لتلك األسباب.

ال للعالقات املتبادلة بي عوامل اخلطر املالزم.
ويحتوي امللحق األول على شرح أكثر تفصي ً
أ.٦٧

قد تكون أسباب تقييم املراجع للخطر املالزم على مستوى اإلقرارات ناجتة عن واحد أو أكثر من عوامل اخلطر املالزم املتمثلة ف عدم
تأكد التقدير أو التعقيد أو عدم املوضوعية أو عوامل اخلطر املالزم األخرى .فعلى سبيل املثال:
)أ(

من املرجح أن تكون التقديرات احملاسبية للخسائر االئتمانية املتوقعة معقدة ألنه ال ميكن رصد هذه اخلسائر بشكل مباشر
وقد تتطلب استخدام منوذج معقد .وقد يستخدم النموذج مجموعة معقدة من البيانات التاريخية واالفتراضات املتعلقة
بالتطورات املستقبلية ف مجموعة متنوعة من السيناريوهات اخلاصة باملنشأة والتي قد يكون من الصعب التنبؤ بها .ومن
املرجح أن تكون التقديرات احملاسبية للخسائر االئتمانية املتوقعة خاضعة أيضًا لدرجة مرتفعة من عدم تأكد التقدير ومستوى
كبير من عدم املوضوعية ف إجراء االجتهادات املتعلقة باألحداث أو احلاالت املستقبلية .وتنطبق اعتبارات مماثلة أيضًا على
التزامات عقود التأمي.

)ب(

ظمًا وآليات
قد يتطلب إجراء تقدير محاسبي خملصص التقادم ف منشأة متتلك مجموعة كبيرة من مختلف أنواع اخملزون ُن ُ
معقدة ,لكنه قد ينطوي على قدر منخفض من عدم املوضوعية وقد تكون درجة عدم تأكد التقدير منخفضة ,وذلك بناًء على
طبيعة اخملزون.

)ج(

قد توجد تقديرات محاسبية أخرى غير معقدة ف إجرائها لكنها قد تنطوي على درجة مرتفعة من عدم تأكد التقدير وقد
تتطلب أحكامًا واجتهادات مهمة ,ومثال ذلك ,إجراء تقدير محاسبي يتطلب اجتهادًا واحدًا بالغ األهمية بشأن التزام يتوقف
مبلغه على نتيجة دعوى قضائية.

أ.٦٨

قد تتباين مدى صلة وأهمية عوامل اخلطر املالزم من تقدير آلخر .وبالتالي ,قد تؤثر عوامل اخلطر املالزم ,سواًء منفردة أو مجتمعة,
على التقديرات احملاسبية البسيطة بدرجة أقل وقد يحدد املراجع مخاطر أقل أو قد يقّيم اخلطر املالزم عند احلد األدنى لنطاق
اخلطر املالزم.

أ.٦٩

وعلى النقيض ,قد تؤثر عوامل اخلطر املالزم ,سواًء منفردة أو مجتمعة ,على التقديرات احملاسبية املعقدة بدرجة أكبر ,وقد تقود
املراجع إلى تقييم اخلطر املالزم عند احلد األعلى لنطاق اخلطر املالزم .وبالنسبة لهذه التقديرات احملاسبية ,يكون من املرجح أن
تؤثر طريقة نظر املراجع لتأثيرات عوامل اخلطر املالزم تأثيرًا مباشرًا على عدد وطبيعة مخاطر التحريف اجلوهري احملددة وتقييم
هذه اخملاطر ,وف نهاية املطاف ,على درجة اإلقناع التي يلزم أن حتظى بها أدلة املراجعة استجابًة للمخاطر املقﱠيمة .وقد يكون تطبيق
املراجع لنزعة الشك املهني مهمًا أيضًا بصفة خاصة فيما يتعلق بهذه التقديرات احملاسبية.

أ.٧٠

قد توفر األحداث الواقعة بعد تاريخ القوائم املالية معلومات إضافية ذات صلة بتقييم املراجع خملاطر التحريف اجلوهري على مستوى
اإلقرارات .فعلى سبيل املثال ,قد يصبح نات أحد التقديرات احملاسبية معروفًا أثناء املراجعة .وف مثل هذه احلاالت ,قد يقوم املراجع
بتقييم مخاطر التحريف اجلوهري على مستوى اإلقرارات ,أو إعادة النظر ف تقييمها ٤٢,بغض النظر عن درجة خضوع التقدير
احملاسبي حلالة عدم تأكد التقدير أو التعقيد أو عدم املوضوعية أو عوامل اخلطر املالزم األخرى ,أو درجة تأثره بهذه األمور .وقد
تؤثر األحداث الواقعة بعد تاريخ القوائم املالية أيضًا على اختيار املراجع ملنهج اختبار التقدير احملاسبي وفقًا للفقرة  .١٨فعلى سبيل
املثال ,بالنسبة الستحقاق عالوات بسيطة اعتمادًا على نسبة مئوية واضحة من األجور ملوظفي محددين ,قد يخلص املراجع إلى وجود
درجة منخفضة نسبيًا من التعقيد أو عدم املوضوعية ف إجراء التقدير احملاسبي ,وبالتالي قد يقّيم اخلطر املالزم على مستوى
اإلقرارات عند احلد األدنى لنطاق اخلطر املالزم .وقد يوفر دفع العالوات بعد نهاية الفترة ما يكفي من أدلة املراجعة املناسبة بشأن
مخاطر التحريف اجلوهري اُملقﱠيمة على مستوى اإلقرارات.

٤٢

معيار املراجعة ) ,(٣١٥الفقرة ٣١
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أ.٧١

ميكن أن يتم تقييم املراجع خلطر الرقابة بطرق مختلفة بناًء على أساليب أو منهجيات املراجعة املفضلة .وميكن التعبير عن تقييم
خطر الرقابة باستخدام فئات نوعية )على سبيل املثال ,تقييم خطر الرقابة بأنه مرتفع ,متوسط ,منخفض( أو من حيث توقع املراجع
ملدى فاعلية أدوات الرقابة ف مواجهة اخلطر احملدد ,وبعبارة أخرى ,االعتماد املقرر على الفاعلية التشغيلية ألدوات الرقابة .فعلى
سبيل املثال ,ف حالة تقييم خطر الرقابة بأنه مرتفع ,يتوقع املراجع عدم االعتماد على الفاعلية التشغيلية ألدوات الرقابة .وف حالة
تقييم خطر الرقابة بأقل من مرتفع ,يتوقع املراجع أن يعتمد على الفاعلية التشغيلية ألدوات الرقابة.

عدم تأكد التقدير )راجع :الفقرة ) ١٦أ((
أ.٧٢

مع األخذ ف احلسبان درجة خضوع التقدير احملاسبي لعدم تأكد التقدير ,ميكن أن ينظر املراجع فيما يلي:
•

ما إذا كان إطار التقرير املالي املنطبق يتطلب:
o

استخدام طريقة ما إلجراء التقدير احملاسبي الذي ينطوي بطبيعته على مستوى مرتفع من عدم تأكد التقدير .فعلى
سبيل املثال ,قد يتطلب إطار التقرير املالي استخدام مدخالت غير قابلة للرصد.

o

استخدام افتراضات تنطوي بطبيعتها على مستوى مرتفع من عدم تأكد التقدير ,مثل االفتراضات التي لها أمد تنبؤ
طويل ,أو االفتراضات التي تستند إلى بيانات غير قابلة للرصد وبالتالي يصعب على اإلدارة إعدادها ,أو استخدام
افتراضات متنوعة غير مرتبطة ببعضها.

o

أ.٧٣

إفصاحات عن عدم تأكد التقدير.

•

ال )على سبيل املثال ,بسبب احلركات الكبيرة ف
بيئة العمل .فقد تكون املنشأة تعمل ف سوق يشهد تقلبًا أو اضطرابًا محتم ً
سعر العملة أو بسبب األسواق غير النشطة( وقد يعتمد التقدير احملاسبي بسبب ذلك على بيانات غير قابلة للرصد بسهولة.

•

ما إذا كان من احملتمل )أو من املمكن عمليًا ,طاملا كان ذلك مسموحًا به مبوجب إطار التقرير املالي املنطبق( لإلدارة:
o

أن تصل إلى توقع دقيق وميكن االعتماد عليه بشأن التحقق املستقبلي ملعاملة متت ف املاضي )على سبيل املثال ,املبلغ
الذي سيتم دفعه مبوجب حكم تعاقدي مشروط( ,أو بشأن حدوث أو أثر أحداث أو حاالت مستقبلية )على سبيل املثال,
مبلغ خسارة ائتمانية مستقبلية أو املبلغ الذي سيتم تسوية مطالبة تأمينية به ف وقت التسوية(; أو

o

أن حتصل على معلومات دقيقة ومكتملة عن حالة راهنة )على سبيل املثال ,معلومات عن خصائص التقوي التي ميكن
أن تعكس وجهة نظر املشاركي ف السوق ف تاريخ القوائم املالية ,لوضع تقدير للقيمة العادلة(.

ال ُيعد حجم املبلغ املثبت أو املفصح عنه ف القوائم املالية لتقدير محاسبي ,ف حد ذاته ,مؤشرًا على قابلية تعرضه للتحريف ألن
التقدير احملاسبي قد يكون ,على سبيل املثال ,قد جرى تهوينه.

أ.٧٤

ف بعض الظروف ,قد يكون عدم تأكد التقدير مرتفعًا جدًا بحيث ال ميكن إجراء تقدير محاسبي معقول .وقد مينع إطار التقرير املالي
املنطبق إثبات البند ف القوائم املالية ,أو قياسه بالقيمة العادلة .وف مثل هذه احلاالت ,قد تكون هناك مخاطر حتريف جوهري ال
ترتبط فقط مبا إذا كان ينبغي إثبات التقدير احملاسبي ,أو ما إذا كان ينبغي قياسه بالقيمة العادلة ,وإمنا أيضًا مبدى معقولية اإلفصاح.
وفيما يتعلق بتلك التقديرات احملاسبية ,قد يتطلب إطار التقرير املالي املنطبق اإلفصاح عن التقديرات احملاسبية وعدم تأكد التقدير
املصاحب لها )انظر الفقرات أ–١١٢أ ,١١٣أ-١٤٣أ.(١٤٤

ترجمة الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي

٤١٣

مراجعة التقديرات احملاسبية وما يتعلق
بها من إفصاحات

املعيار الدولي للمراجعة ) (٥٤٠املعدل
أ.٧٥

ف بعض احلاالت ,قد يثير عدم تأكد التقدير املتعلق بتقدير محاسبي شكوكًا كبيرة حول قدرة املنشأة على البقاء كمنشأة مستمرة.
ويحدد معيار املراجعة ) ٤٣(٥٧٠متطلبات ويقدم إرشادات ف مثل هذه الظروف.

التعقيد أو عدم املوضوعية )راجع :الفقرة )١٦ب((
درجة تأثير التعقيد على اختيار الطريقة وتطبيقها
أ.٧٦

عند األخذ ف احلسبان درجة تأثير التعقيد على اختيار الطريقة املستخدمة ف إجراء التقدير احملاسبي وتطبيقها ,قد ينظر املراجع
فيما يلي:
•

حاجة اإلدارة إلى املهارات أو املعرفة املتخصصة مما قد يشير إلى أن الطريقة املستخدمة ف إجراء التقدير احملاسبي معقدٌة
بطبيعتها ومن ثّم قد يكون التقدير احملاسبي معرضًا بدرجة أكبر للتحريف اجلوهري .وقد ترتفع قابلية التعرض للتحريف
اجلوهري عندما تكون اإلدارة قد قامت بوضع النموذج داخليًا مع متتعها بخبرة قليلة نسبيًا ف القيام بذلك ,أو عندما تستخدم
منوذجًا يطبق طريقة غير مستقرة أو غير شائعة االستخدام ف صناعة أو بيئة معينة.

•

طبيعة أساس القياس املطلوب مبوجب إطار التقرير املالي املنطبق ,التي قد تؤدي إلى ضرورة استخدام منوذج معقد يتطلب
االستعانة مبصادر متعددة للحصول على البيانات أو االفتراضات التاريخية أو املستشرفة للمستقبل ,مع تعدد العالقات املتبادلة
فيما بينها .فعلى سبيل املثال ,قد يتطلب تقدير مخصص خسارة ائتمانية متوقعة اجتهادات بشأن املبالغ االئتمانية املسددة ف
املستقبل والتدفقات النقدية األخرى ,بناًء على النظر ف بيانات التجارب التاريخية وتطبيق االفتراضات املستشرفة للمستقبل.
وباملثل ,قد يتطلب تقوي أحد التزامات عقود التأمي اجتهادات بشأن مدفوعات عقود التأمي املستقبلية التي يتم توقعها بناًء
على التجارب السابقة واالجتاهات احلالية واملستقبلية املفترضة.

درجة تأثير التعقيد على اختيار الطريقة وتطبيقها
أ.٧٧

عند األخذ ف احلسبان درجة تأثير التعقيد على اختيار البيانات املستخدمة ف إجراء التقدير احملاسبي وتطبيقها ,قد ينظر املراجع
فيما يلي:
•

تعقيد اآللية املستخدمة الستنباط البيانات ,مع األخذ ف احلسبان مدى مالءمة مصدر البيانات وإمكانية االعتماد عليه .وقد
تكون البيانات املتحصل عليها من مصادر معينة أفضل ف إمكانية االعتماد عليها من بيانات أخرى .وأيضًا ألسباب السرية أو
حقوق امللكية ,لن تفصح بعض مصادر املعلومات اخلارجية )أو لن تفصح بشكل كامل( عن املعلومات التي قد تكون ذات صلة
بالنظر ف إمكانية االعتماد على البيانات التي تقدمها ,مثل مصادر البيانات األساسية التي استخدمتها أو كيفية جمعها
ومعاجلتها.

•

التعقيد املالزم للحفاظ على سالمة البيانات .فعندما يوجد هناك قدر كبير من البيانات ومصادر بيانات متعددة ,فقد يوجد
تعقيد مالزم للحفاظ على سالمة البيانات املستخدمة إلجراء تقدير محاسبي.

•

احلاجة إلى تفسير الشروط التعاقدية املعقدة .فعلى سبيل املثال ,قد يعتمد حتديد التدفقات النقدية الداخلة أو اخلارجة
الناجتة عن حسومات جتارية ملوردين أو عمالء على شروط تعاقدية معقدة للغاية تتطلب خبرة أو كفاءة خاصة لفهمها أو
تفسيرها.

٤٣

معيار املراجعة )" (٥٧٠االستمرارية"
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درجة تأثير عدم املوضوعية على اختيار الطريقة أو االفتراضات أو البيانات وتطبيقها
أ.٧٨

عند األخذ ف احلسبان درجة تأثير عدم املوضوعية على اختيار الطريقة أو االفتراضات أو البيانات وتطبيقها ,قد ينظر املراجع فيما
يلي:
•

درجة عدم حتديد إطار التقرير املالي املنطبق ملناهج التقوي ومفاهيمه وأساليبه وعوامله التي سيتم استخدامها ف طريقة
التقدير.

•

عدم التأكد بشأن املبلغ أو التوقيت ,مبا ف ذلك طول فترة التنبؤُ .يعد املبلغ والتوقيت مصدرًا لعدم التأكد املالزم للتقدير,
وتنشأ عنهما احلاجة إلى اجتهاد اإلدارة ف اختيار املبلغ املقدر ,مما يخلق بدوره فرصة لتحيز اإلدارة .فعلى سبيل املثال ,قد
ينطوي التقدير احملاسبي الذي يحتوي على افتراضات مستشرفة للمستقبل على درجة مرتفعة من عدم املوضوعية التي قد
تكون عرضة لتحيز اإلدارة.

عوامل اخلطر املالزم األخرى )راجع :الفقرة )١٦ب((
أ.٧٩

تؤثر درجة عدم املوضوعية املرتبطة بالتقدير احملاسبي على قابلية تعرض التقدير احملاسبي للتحريف بسبب التحيز أو الغش من
جانب اإلدارة .فعلى سبيل املثال ,عندما يكون التقدير احملاسبي خاضعًا لدرجة مرتفعة من عدم املوضوعيةُ ,يرجح عندئذ أن تزيد
قابلية تعرض التقدير احملاسبي للتحريف بسبب التحيز أو الغش من جانب اإلدارة وقد يؤدي ذلك إلى مجموعة واسعة من نوات
القياس احملتملة .وقد تختار اإلدارة من بي ذلك املدى مبلغًا غير مناسب ف ظل الظروف القائمة ,أو متأثرًا على نحو غير مناسب
بتحيز غير متعمد أو متعمد من جانب اإلدارة ,وبالتالي ُيعد مبلغًا محّرفًا .وفيما يتعلق بعمليات املراجعة املستمرة ,فإن املؤشرات على
احتمال حتيز اإلدارة ,املتعرف عليها خالل املراجعة ف الفترات السابقة ,قد تؤثر على التخطيط وعلى إجراءات تقييم اخملاطر ف
الفترة احلالية.

اخملاطر املهمة )راجع :الفقرة (١٧
أ.٨٠

إن تقييم املراجع للخطر املالزم ,الذي يأخذ ف احلسبان درجة خضوع التقدير احملاسبي حلالة عدم تأكد التقدير أو التعقيد أو عدم
املوضوعية أو عوامل اخلطر املالزم األخرى أو درجة تأثره بهذه األمور ,يساعده ف حتديد ما إذا كان أي من مخاطر التحريف اجلوهري
احملددة واملقﱠيمة ُيعد خطرًا مهمًا.

االستجابات خملاطر التحريف اجلوهري املقﱠيمة
إجراءات املراجعة اإلضافية اخلاصة باملراجع )راجع :الفقرة (١٨
أ.٨١

عند تصميم إجراءات املراجعة اإلضافية وتنفيذها ,قد يستخدم املراجع أيًا من مناهج االختبار الثالثة )منفردة أو مجتمعة( املذكورة
ف الفقرة  .١٨فعلى سبيل املثال ,عند استخدام افتراضات عديدة إلجراء تقدير محاسبي ,قد يقرر املراجع استخدام منهج اختبار
مختلف لكل افتراض يتم اختباره.

احلصول على أدلة مراجعة مالئمة سواًء كانت مؤّيدة أو مناقضة
أ.٨٢

٤٤

تشمل أدلة املراجعة املعلومات التي تدعم وتؤيد إقرارات اإلدارة ,وأي معلومات تتناقض مع هذه اإلقرارات ٤٤.وقد يستلزم احلصول
على أدلة املراجعة بطريقة غير منحازة احلصول على األدلة من مصادر متعددة من داخل املنشأة وخارجها .غير أن املراجع ال ُيعد
مطالبًا بتنفيذ بحث شامل لتحديد جميع مصادر أدلة املراجعة املمكنة.

معيار املراجعة ) ,(٥٠٠الفقرة أ١
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أ.٨٣

يتطلب معيار املراجعة ) (٣٣٠أن يحصل املراجع على أدلة مراجعة أكثر إقناعًا كلما ارتفع تقييم املراجع للخطر ٤٥.ولذلك ,قد يكون
النظر ف طبيعة أدلة املراجعة أو حجمها أكثر أهمية عندما تكون اخملاطر املالزمة فيما يتعلق بتقدير محاسبي ُمقﱠيم عند احلد األعلى
لنطاق اخلطر املالزم.

التدرج
تتأثر طبيعة إجراءات املراجعة اإلضافية وتوقيتها ومداها بأمور منها على سبيل املثال:

أ.٨٤

•

مخاطر التحريف اجلوهري املقﱠيمة ,التي تؤثر ف درجة اإلقناع التي يلزم أن حتظى بها أدلة املراجعة وف املنهج الذي يختاره
املراجع ملراجعة التقدير احملاسبي .فعلى سبيل املثال ,قد تكون مخاطر التحريف اجلوهري املقﱠيمة فيما يتعلق بإقرارات الوجود
أو التقوي أقل الستحقاق واضح من العالوات التي ُتدفع للموظفي بعد نهاية الفترة بفترة وجيزة .وف هذا الوضع ,قد يكون
من العملي بدرجة أكبر للمراجع أن يحصل على ما يكفي من أدلة املراجعة املناسبة عن طريق تقوي األحداث الواقعة حتى
تاريخ تقرير املراجع ,وليس من خالل مناهج االختبار األخرى.

•

أسباب مخاطر التحريف اجلوهري املقﱠيمة.

عندما ينوي املراجع االعتماد على الفاعلية التشغيلية ألدوات الرقابة ذات الصلة )راجع :الفقرة (١٩
أ.٨٥

قد يكون اختبار الفاعلية التشغيلية ألدوات الرقابة ذات الصلة مناسبًا عندما يتم تقييم اخلطر املالزم على أنه خطر مرتفع ف نطاق
اخلطر املالزم ,مبا ف ذلك التقييم للمخاطر املهمة .وقد يكون هذا هو احلال عندما يكون التقدير احملاسبي خاضعًا لدرجة مرتفعة
من التعقيد أو متأثرًا بها .وعندما يكون التقدير احملاسبي متأثرًا بدرجة مرتفعة من عدم املوضوعية ,وبالتالي يتطلب اجتهادًا مهمًا
من جانب اإلدارة ,فإن التقييدات املالزمة ف فاعلية تصميم أدوات الرقابة قد جتعل املراجع يركز على اإلجراءات األساس أكثر من
اختبار الفاعلية التشغيلية ألدوات الرقابة.

أ.٨٦

عند حتديد طبيعة وتوقيت ومدى اختبار الفاعلية التشغيلية ألدوات الرقابة فيما يتعلق بالتقديرات احملاسبية ,قد يأخذ املراجع ف
احلسبان عوامل مثل:
•

طبيعة املعامالت ومدى تكرارها وحجمها;

•

فاعلية تصميم أدوات الرقابة ,مبا ف ذلك ما إذا كانت أدوات الرقابة مصممة بشكل مناسب لالستجابة للخطر املالزم املقﱠيم,
وقوة احلوكمة;

•

األهمية التي متثلها أدوات رقابة معينة ألهداف الرقابة العامة واآلليات املطبقة ف املنشأة ,مبا ف ذلك مدى تطور نظم
املعلومات لدعم املعامالت;

٤٥

•

متابعة أدوات الرقابة وأوجه القصور احملددة ف الرقابة الداخلية;

•

طبيعة اخملاطر التي تهدف أدوات الرقابة إلى مواجهتها ,ومثال ذلك أدوات الرقابة املتعلقة مبمارسة االجتهاد مقارنة بأدوات
الرقابة على البيانات الداعمة;

•

كفاءة املشاركي ف أنشطة الرقابة;

•

معدل تنفيذ أنشطة الرقابة;

معيار املراجعة ) ,(٣٣٠الفقرتان )٧ب( وأ١٩
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•

األدلة على تنفيذ أنشطة الرقابة.

اإلجراءات األساس ال تستطيع أن توفر مبفردها ما يكفي من أدلة املراجعة املناسبة
أ.٨٧

ف بعض القطاعات ,مثل قطاع اخلدمات املالية ,تستخدم اإلدارة بكثافة تقنية املعلومات ملزاولة األعمال .ولذلك ,رمبا تزيد احتمالية
وجود مخاطر تتعلق بتقديرات محاسبية معينة ال تستطيع أن توفر لها اإلجراءات األساس مبفردها ما يكفي من أدلة املراجعة املناسبة.

أ.٨٨

من بي الظروف التي قد توجد فيها مخاطر ال تستطيع أن توفر لها اإلجراءات األساس مبفردها ما يكفي من أدلة املراجعة املناسبة
على مستوى اإلقرارات ,ما يلي:
•

عندما تكون أدوات الرقابة ضرورية للتخفيف من أثر اخملاطر املتعلقة بإنشاء أو تسجيل أو معاجلة أو التقرير عن املعلومات
املتحصل عليها من خارج دفتري األستاذ العام واملساعد.

•

عندما تكون املعلومات الداعمة إلقرار واحد أو أكثر قد ت إنشاؤها أو تسجيلها أو معاجلتها أو التقرير عنها بشكل إلكتروني.
ومن املرجح أن يكون هذا هو احلال عندما يوجد قدر كبير من املعامالت أو البيانات ,أو عند استخدام منوذج معقد ,مما
يتطلب استخدام واسع لتقنية املعلومات لضمان دقة املعلومات واكتمالها .وقد حتتاج مؤسسة مالية أو منشأة مرافق عامة إلى
حتديد مخصص معقد خلسارة ائتمانية متوقعة .فعلى سبيل املثال ,ف حالة منشأة املرافق العامة ,قد تتألف البيانات املستخدمة
ف حتديد مخصص اخلسارة االئتمانية املتوقعة من العديد من األرصدة الصغيرة الناجتة عن قدر كبير من املعامالت .وف
هذه الظروف ,قد يخلص املراجع إلى أنه ال ميكن احلصول على ما يكفي من أدلة املراجعة املناسبة بدون اختبار أدوات الرقابة
املتعلقة بالنموذج املستخدم لتحديد مخصص اخلسارة االئتمانية املتوقعة.

وف مثل هذه احلاالت ,قد يعتمد مدى كفاية ومناسبة أدلة املراجعة على فاعلية أدوات الرقابة املطبقة على دقة املعلومات واكتمالها.
أ.٨٩

ف إطار مراجعة القوائم املالية ملنشآت معينة )مثل بنك أو شركة تأمي( ,قد يكون املراجع مطالبًا أيضًا مبوجب األنظمة أو اللوائح
بتنفيذ إجراءات إضافية فيما يتعلق بالرقابة الداخلية ,أو بتقدي استنتاج يحتوي على تأكيد بشأن الرقابة الداخلية .وف هذه الظروف
وغيرها من الظروف املماثلة ,قد يستطيع املراجع استخدام املعلومات التي ت احلصول عليها عند تنفيذ هذه اإلجراءات كأدلة مراجعة,
شريطة حتديد ما إذا كانت هناك تغيرات الحقة قد حدثت ميكن أن تؤثر على مالءمة هذه املعلومات لعملية املراجعة.

اخملاطر املهمة )راجع :الفقرة (٢٠
أ.٩٠

عندما تتألف إجراءات املراجعة اإلضافية التي ينفذها املراجع استجابة خلطر مهم من اإلجراءات األساس فقط ,فإن معيار املراجعة
) ٤٦(٣٣٠يتطلب أن تشتمل تلك اإلجراءات على اختبارات للتفاصيل .وميكن تصميم هذه االختبارات وتنفيذها ف كل منهج من املناهج
املوضحة ف الفقرة  ١٨من هذا املعيار بناًء على احلكم املهني للمراجع ف ظل الظروف القائمة .ومن أمثلة اختبارات التفاصيل التي
يتم إجراؤها للمخاطر املهمة املتعلقة بالتقديرات احملاسبية:

٤٦

•

التحقق ,على سبيل املثال ,التحقق من العقود لتأييد شروط أو افتراضات.

•

إعادة االحتساب ,على سبيل املثال ,التحقق من الدقة الرياضية لنموذج.

•

توافق االفتراضات املستخدمة مع املستندات املؤيدة ,مثل املعلومات املنشورة من طرف ثالث.

معيار املراجعة ) ,(٣٣٠الفقرة ٢١
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مراجعة التقديرات احملاسبية وما يتعلق
بها من إفصاحات

املعيار الدولي للمراجعة ) (٥٤٠املعدل
احلصول على أدلة مراجعة من األحداث الواقعة حتى تاريخ تقرير املراجع )راجع :الفقرة (٢١
أ.٩١

ف بعض الظروف ,قد يوفر احلصول على أدلة املراجعة من األحداث الواقعة حتى تاريخ تقرير املراجع ما يكفي من أدلة املراجعة
املناسبة ملواجهة مخاطر التحريف اجلوهري .فعلى سبيل املثال ,قد يوفر بيع اخملزون الكامل من منتج غير دائم بعد نهاية الفترة بوقت
قصير ما يكفي من أدلة املراجعة املناسبة فيما يتعلق بتقدير صاف قيمته القابلة للتحقق ف نهاية الفترة .وف حاالت أخرى ,قد يكون
من الضروري استخدام هذا املنهج من االختبارات فيما يتصل مبنهج آخر من املناهج الواردة ف الفقرة .١٨

أ.٩٢

فيما يتعلق ببعض التقديرات احملاسبية ,من غير املرجح أن توفر األحداث الواقعة حتى تاريخ تقرير املراجع ما يكفي من أدلة املراجعة
املناسبة بشأن التقدير احملاسبي .فعلى سبيل املثال ,ال تتطور احلاالت أو األحداث املتعلقة ببعض التقديرات احملاسبية إال على مدار
فترة زمنية ممتدة .وباإلضافة إلى ذلك ,وبسبب الهدف من قياس التقديرات احملاسبية للقيمة العادلة ,فإن املعلومات التي يتم احلصول
عليها بعد نهاية الفترة قد ال تعكس األحداث أو احلاالت القائمة ف تاريخ قائمة املركز املالي ,ومن ثّم فإنها قد ال تكون مالئمة لقياس
التقدير احملاسبي للقيمة العادلة.

أ.٩٣

حتى وإن قرر املراجع عدم تنفيذ هذا املنهج من االختبارات فيما يتعلق بتقديرات محاسبية معينة ,فإنه ُيعد مطالبًا بااللتزام مبعيار
املراجعة ) .(٥٦٠ويتطلب معيار املراجعة ) (٥٦٠أن يقوم املراجع بتنفيذ إجراءات مراجعة مصممة للحصول على ما يكفي من أدلة
ال أو إفصاحًا
املراجعة املناسبة التي تثبت أن جميع األحداث الواقعة بي تاريخ القوائم املالية وتاريخ تقرير املراجع والتي تتطلب تعدي ً
ف القوائم املالية قد ت حتديدها ٤٧وأنها قد انعكست ف القوائم املالية بشكل مناسب ٤٨.وألن قياس العديد من التقديرات احملاسبية,
بخالف التقديرات احملاسبية للقيمة العادلة ,يعتمد عادًة على نتيجة حاالت أو معامالت أو أحداث مستقبلية ,فإن عمل املراجع مبوجب
معيار املراجعة ) (٥٦٠له أهمية خاصة.

اختبار كيفية إجراء اإلدارة للتقدير احملاسبي )راجع :الفقرة (٢٢
أ.٩٤

قد يكون اختبار كيفية قيام اإلدارة بإجراء التقدير احملاسبي منهجًا مناسبًا ,على سبيل املثال ,ف احلاالت اآلتية:
•

عندما يوحي استعراض املراجع للتقديرات احملاسبية املماثلة التي ت إجراؤها ف القوائم املالية للفترة السابقة بأن اآللية
املتبعة من قبل اإلدارة ف الفترة احلالية غير مناسبة.

•

عندما يكون التقدير احملاسبي مستندًا إلى مجتمع عينة كبير من بنود ذات طبيعة متماثلة ,ال توجد أهمية لكل منها على حدة.

•

عندما يحدد إطار التقرير املالي املنطبق الكيفية التي ُيتوقع أن تنفذ بها اإلدارة التقدير احملاسبي .فعلى سبيل املثال ,قد يكون
هذا هو احلال لتقدير مخصص خسارة ائتمانية متوقعة.

•

عندما يكون التقدير احملاسبي مشتقًا من املعاجلة الروتينية للبيانات.

قد يكون اختبار كيفية إجراء اإلدارة للتقدير احملاسبي منهجًا مناسبًا أيضًا عندما ال يكون من العملي تنفيذ أي من مناهج االختبار
األخرى ,أو قد يكون منهجًا مناسبًا باالقتران مع أحد مناهج االختبار األخرى.
التغييرات ف الطرق واالفتراضات املهمة والبيانات عن الفترات السابقة )راجع :الفقرات ) ٢٣أ() ٢٤ ,أ() ٢٥ ,أ((
أ.٩٥

٤٧
٤٨

عندما يكون تغيير ما عن الفترات السابقة ف إحدى الطرق أو االفتراضات املهمة أو ف البيانات غير مستند إلى ظروف جديدة أو
معلومات جديدة ,أو عندما تكون االفتراضات املهمة غير مّتسقة مع بعضها ومع تلك املستخدمة ف التقديرات احملاسبية األخرى ,أو
مع االفتراضات ذات الصلة املستخدمة ف اجملاالت األخرى ألنشطة عمل املنشأة ,فقد يحتاج املراجع إلى إجراء املزيد من النقاشات
مع اإلدارة حول الظروف ,وعند القيام بذلك ,إلى مناقشة اإلدارة بجدية حول مناسبة االفتراضات املستخدمة.

معيار املراجعة ) ,(٥٦٠الفقرة ٦
معيار املراجعة ) ,(٥٦٠الفقرة ٨
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مراجعة التقديرات احملاسبية وما يتعلق
بها من إفصاحات

املعيار الدولي للمراجعة ) (٥٤٠املعدل
املؤشرات على حتيز اإلدارة )راجع :الفقرات ) ٢٣ب() ٢٤ ,ب() ٢٥ ,ب((
أ.٩٦

عندما يحدد املراجع مؤشرات على احتمال حتيز اإلدارة ,فإنه قد يحتاج إلى إجراء املزيد من النقاشات مع اإلدارة وقد يحتاج إلى
إعادة النظر فيما إذا كان قد ت احلصول على ما يكفي من أدلة املراجعة املناسبة التي تثبت أن الطريقة واالفتراضات والبيانات
املستخدمة كانت مناسبة ومحتملة ف ظل الظروف القائمة .ومن أمثلة املؤشرات على حتيز اإلدارة ف إجراء تقدير محاسبي معي ما
يكون عندما حتدد اإلدارة مدى مناسبًا الفتراضات عديدة مختلفة ,وف كل مرة يكون االفتراض املستخدم من طرف املدى الذي يؤدي
إلى نات القياس األفضل حتقيقًا للمصلحة.

الطرق
اختيار الطريقة )راجع :الفقرة )٢٣أ((
أ.٩٧

قد تشتمل اعتبارات املراجع ذات الصلة بشأن مدى مناسبة الطريقة اخملتارة ف سياق إطار التقرير املالي املنطبق ,ومدى مناسبة
التغييرات ,إن وجدت ,عن الفترة السابقة ,على ما يلي:
•

ما إذا كان مبرر اإلدارة للطريقة اخملتارة ُيعد مناسبًا;

•

ما إذا كانت الطريقة ُتعد مناسبة ف ظل الظروف القائمة ف ضوء طبيعة التقدير احملاسبي ومتطلبات إطار التقرير املالي
املنطبق ومفاهيم أو أساليب التقوي األخرى املتاحة واملتطلبات التنظيمية والنشاط التجاري والصناعة والبيئة التي تعمل فيها
املنشأة;

•

عندما حتدد اإلدارة أن الطرق اخملتلفة تؤدي إلى مدى من التقديرات اخملتلفة بشكل كبير ,كيفية دراسة اإلدارة ألسباب هذه
االختالفات;

•

ما إذا كان التغيير قائمًا على ظروف جديدة أو معلومات جديدة .وعندما يكون احلال خالفًا لذلك ,فإن التغيير قد ال يكون
معقوًال أو متوافقًا مع إطار التقرير املالي املنطبق .وتؤدي التغييرات العشوائية إلى عدم اتساق القوائم املالية على مدار الوقت
وقد ينشأ عنها حتريفات ف القوائم املالية أو قد ُتعد مؤشرًا على حتيز محتمل من جانب اإلدارة) .انظر أيضًا الفقرات أ–١٣٣
أ(١٣٦

وُتعد هذه األمور مهمة عندما ال يفرض إطار التقرير املالي املنطبق طريقة القياس أو عندما يسمح بأكثر من طريقة.
وضع النماذج املعقدة )راجع :الفقرة ) ٢٣د((
أ.٩٨

أ.٩٩

من األرجح أن يكون النموذج والطريقة املتعلقة به معقدين ف احلاالت اآلتية:
•

عندما يتطلب فهم الطريقة وتطبيقها ,مبا ف ذلك تصميم النموذج واختيار البيانات واالفتراضات املناسبة واستخدامها,
مهارات أو معرفة متخصصة; أو

•

عندما يكون من الصعب احلصول على البيانات الالزمة لالستخدام ف النموذج بسبب وجود قيود على توفر البيانات أو قابليتها
للرصد أو إمكانية الوصول إليها; أو

•

عندما يكون من الصعب احلفاظ على سالمة البيانات واالفتراضات )على سبيل املثال ,دقتها أو اتساقها أو اكتمالها( عند
استخدام النموذج بسبب تعدد خصائص التقوي أو تعدد العالقات فيما بينها أو تعدد العمليات احلسابية املتكررة.

من بي األمور التي قد يأخذها املراجع ف احلسبان عندما تستخدم اإلدارة منوذجًا معقدًا ,على سبيل املثال ,ما يلي:
•

ما إذا كان قد ت التحقق من صحة النموذج قبل االستخدام أو عندما يكون هناك تغيير قد طرأ عليه ,مع إجراء مراجعات
دورية له لضمان أنه ال يزال مناسبًا للغرض املعد له .وقد تشمل آلية التحقق التي تقوم بها املنشأة تقوي ما يلي:
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مراجعة التقديرات احملاسبية وما يتعلق
بها من إفصاحات

املعيار الدولي للمراجعة ) (٥٤٠املعدل
o

الصحة النظرية للنموذج;

o

السالمة الرياضية للنموذج;

o

دقة واكتمال بيانات النموذج وافتراضاته;

o

مخرجات النموذج مقارنة باملعامالت الفعلية.

•

ما إذا كانت هناك سياسات وإجراءات مناسبة موجودة للرقابة على التغييرات.

•

ما إذا كانت اإلدارة تستخدم مهارات ومعرفة مناسبة عند استخدام النموذج.

وقد تكون هذه االعتبارات مفيدة أيضًا للطرق التي ال تنطوي على وضع مناذج معقدة.
أ .١٠٠ميكن أن تقوم اإلدارة بإجراء تعديالت على مخرجات النموذج للوفاء مبتطلبات إطار التقرير املالي املنطبق .وف بعض الصناعاتُ ,يشار
إلى هذه التعديالت بلفظ التعديالت املركبة .وف حالة التقديرات احملاسبية للقيمة العادلة ,قد يكون من املالئم النظر فيما إذا كانت
التعديالت على مخرجات النموذج ,إن وجدت ,تعكس االفتراضات التي قد يستخدمها املشاركون ف السوق ف ظروف مماثلة.
احلفاظ على سالمة االفتراضات املهمة والبيانات املستخدمة عند تطبيق الطريقة )راجع :الفقرة )٢٣هـ((
أ .١٠١يشير احلفاظ على سالمة االفتراضات املهمة والبيانات عند تطبيق الطريقة إلى احلفاظ على دقة البيانات واكتمالها خالل جميع
مراحل معاجلة املعلومات .وقد يؤدي اإلخفاق ف احلفاظ على هذه السالمة إلى فساد البيانات واالفتراضات وقد تنشأ عنه حتريفات.
وف هذا الشأن ,قد تشمل اعتبارات املراجع ذات الصلة ما إذا كانت البيانات واالفتراضات تخضع جلميع التغييرات املقصودة من
جانب اإلدارة ,وال تخضع ألي تغييرات غير مقصودة ,أثناء األنشطة مثل اإلدخال أو التخزين أو االسترداد أو اإلرسال أو املعاجلة.
االفتراضات املهمة )راجع :الفقرة (٢٤
أ .١٠٢قد تشتمل اعتبارات املراجع ذات الصلة بشأن مدى مناسبة االفتراضات املهمة ف سياق إطار التقرير املالي املنطبق ,ومدى مناسبة
التغييرات ,إن وجدت ,عن الفترة السابقة ,على ما يلي:
•

مبرر اإلدارة الختيار االفتراض;

•

ما إذا كان االفتراض ُيعد مناسبًا ف ظل الظروف القائمة ف ضوء طبيعة التقدير احملاسبي ومتطلبات إطار التقرير املالي
املنطبق والنشاط التجاري والصناعة والبيئة التي تعمل فيها املنشأة;

•

ما إذا كان التغيير عن الفترات السابقة ف اختيار افتراض ما قائمًا على ظروف جديدة أو معلومات جديدة .وعندما يكون
احلال خالفًا لذلك ,فإن التغيير قد ال يكون معقوًال وال متوافقًا مع إطار التقرير املالي املنطبق .وقد تنشأ عن التغييرات
العشوائية ف التقدير احملاسبي حتريفات جوهرية ف القوائم املالية أو قد ُتعد هذه التغييرات مؤشرًا على حتيز محتمل من
جانب اإلدارة) .انظر الفقرات أ–١٣٣أ.(١٣٦

أ .١٠٣قد تقوم اإلدارة بتقوي االفتراضات أو النوات البديلة للتقديرات احملاسبية ,وميكن أن يتم ذلك من خالل عدة مناهج بناًء على الظروف.
ويتمثل أحد هذه املناهج املمكنة ف إجراء حتليل احلساسية .وقد ينطوي ذلك على حتديد كيفية تفاوت املبلغ النقدي لتقدير محاسبي
معي تبعًا الختالف االفتراضات .وحتى بالنسبة للتقديرات احملاسبية اُملقاسة بالقيمة العادلة ,ميكن أن يوجد تفاوت ألن مختلف
املشاركي ف السوق سيستخدمون افتراضات مختلفة .وقد يؤدي حتليل احلساسية إلى وضع عدد من السيناريوهات للنوات ,توصف
أحيانًا بأنها مدى النوات املقدرة من اإلدارة ,وأيضًا بالسيناريوهات "املتشائمة" و"املتفائلة".
أ .١٠٤من خالل املعرفة املكتسبة أثناء تنفيذ املراجعة ,قد يصبح املراجع على علم باالفتراضات املستخدمة ف اجملاالت األخرى لعمل املنشأة,
أو قد يتوصل إلى فهم لها .وقد تشمل هذه األمور ,على سبيل املثال ,اآلفاق التجارية واالفتراضات املستخدمة ف إعداد مستندات
االستراتيجية والتدفقات النقدية املستقبلية .وأيضًا إذا كان الشريك املسؤول عن االرتباط قد نفذ ارتباطات أخرى للمنشأة ,فإن معيار
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٤٢٠

مراجعة التقديرات احملاسبية وما يتعلق
بها من إفصاحات

املعيار الدولي للمراجعة ) (٥٤٠املعدل
املراجعة ) ٤٩(٣١٥يتطلب أن ينظر الشريك املسؤول عن االرتباط فيما إذا كانت املعلومات التي ت احلصول عليها من تلك االرتباطات
األخرى ُتعد مالئمة لتحديد مخاطر التحريف اجلوهري .وقد تكون مراعاة هذه املعلومات مفيدة أيضًا عند تناول ما إذا كانت
االفتراضات املهمة ُتعد متسقة مع بعضها ومع تلك املستخدمة ف التقديرات احملاسبية األخرى.
أ .١٠٥قد يعتمد مدى مناسبة االفتراضات املهمة ف سياق متطلبات إطار التقرير املالي املنطبق على نية اإلدارة وقدرتها على تنفيذ تصرفات
معينة .وغالبًا ما توثق اإلدارة اخلطط والنوايا ذات الصلة بأصول أو التزامات معينة ,وقد يتطلب منها إطار التقرير املالي املنطبق أن
تقوم بذلك .وُتعد طبيعة أدلة املراجعة التي سيتم احلصول عليها بشأن نية اإلدارة وقدرتها ,ومدى هذه األدلة ,أمرًا خاضعًا للحكم
املهني .وعند االقتضاء ,قد تتضمن إجراءات املراجع ما يلي:
•

مراجعة تاريخ اإلدارة ف تنفيذ نواياها املعلنة.

•

التقصي عن صحة اخلطط املكتوبة والوثائق األخرى ,مبا ف ذلك ,عند االقتضاء ,املوازنات املعتمدة رسميًا أو التفويضات أو
محاضر االجتماعات.

•

االستفسار من اإلدارة عن أسباب اتباع تصرف معي.

•

استعراض األحداث الواقعة بعد تاريخ القوائم املالية وحتى تاريخ تقرير املراجع.

•

تقوي قدرة املنشأة على تنفيذ تصّرف معي ف ظل الظروف االقتصادية للمنشأة ,مبا ف ذلك اآلثار املترتبة على تعهداتها
القائمة والقيود النظامية أو التنظيمية أو التعاقدية التي ميكن أن تؤثر على جدوى تصرفات اإلدارة.

•

النظر فيما إذا كانت اإلدارة قد التزمت مبتطلبات التوثيق املنطبقة ,إن وجدت ,املنصوص عليها ف إطار التقرير املالي املنطبق.

ومع ذلك ,قد ال تسمح أطر تقرير مالي معينة بأخذ نوايا وخطط اإلدارة ف احلسبان عند إجراء التقدير احملاسبي .وغالبًا ما يكون
ذلك ف حالة التقديرات احملاسبية للقيمة العادلة ,ألن الهدف من قياسها يقضي بأن تعكس االفتراضات املهمة تلك االفتراضات التي
يستخدمها املشاركون ف السوق.
البيانات )راجع :الفقرة ) ٢٥أ((
أ .١٠٦قد تشتمل اعتبارات املراجع ذات الصلة بشأن مدى مناسبة البيانات اخملتارة لالستخدام ف سياق إطار التقرير املالي املنطبق ,ومدى
مناسبة التغييرات ,إن وجدت ,عن الفترة السابقة ,على ما يلي:

٤٩

•

مبرر اإلدارة الختيار البيانات;

•

ما إذا كانت البيانات ُتعد مناسبة ف ظل الظروف القائمة ف ضوء طبيعة التقدير احملاسبي ومتطلبات إطار التقرير املالي
املنطبق والنشاط التجاري والصناعة والبيئة التي تعمل فيها املنشأة;

•

ما إذا كان التغيير عن الفترات السابقة ف مصادر أو بنود البيانات اخملتارة أو ف البيانات اخملتارة ,قائمًا على ظروف جديدة
أو معلومات جديدة .وعندما يكون احلال خالفًا لذلك ,فمن غير املرجح أن يكون التغيير معقوًال أو متوافقًا مع إطار التقرير
املالي املنطبق .وتؤدي التغييرات العشوائية ف التقدير احملاسبي إلى عدم اتساق القوائم املالية على مدار الوقت وقد تنشأ
عنها حتريفات ف القوائم املالية أو قد ُتعد مؤشرًا على حتيز محتمل من جانب اإلدارة )انظر الفقرات أ-١٣٣أ.(١٣٦

معيار املراجعة ) ,(٣١٥الفقرة ٨
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٤٢١

مراجعة التقديرات احملاسبية وما يتعلق
بها من إفصاحات

املعيار الدولي للمراجعة ) (٥٤٠املعدل
مالءمة البيانات وإمكانية االعتماد عليها )راجع :الفقرة ) ٢٥ج((
أ .١٠٧عند استخدام معلومات من إعداد املنشأة ,يتطلب معيار املراجعة ) (٥٠٠أن يقوم املراجع بتقوي ما إذا كانت املعلومات ميكن االعتماد
ف لتحقيق أغراض املراجع ,مبا ف ذلك وبحسب ما تستدعيه الظروف ,احلصول على أدلة مراجعة بشأن دقة واكتمال
عليها بشكل كا ٍ
ف ألغراض املراجع٥٠.
املعلومات وتقوي ما إذا كانت املعلومات ُتعد دقيقة ومفصلة بشكل كا ٍ
الشروط القانونية أو التعاقدية املعقدة )راجع :الفقرة ) ٢٥د((
أ .١٠٨تشمل اإلجراءات التي قد يأخذها املراجع ف احلسبان عندما يكون التقدير احملاسبي قائمًا على شروط قانونية أو تعاقدية معقدة ما
يلي:
•

النظر فيما إذا كانت املهارات أو املعرفة املتخصصة ضرورية لفهم العقد أو تفسيره;

•

االستفسار من املستشار القانوني للمنشأة عن الشروط القانونية أو التعاقدية;

•

التقصي عن صحة العقود األساسية من أجل:
o

تقوي الغرض التجاري األساسي من املعاملة أو االتفاقية;

o

النظر فيما إذا كانت شروط العقود ُتعد متسقة مع تفسيرات اإلدارة.

اختيار اإلدارة للمبلغ املقدر وما يتعلق به من إفصاحات عن عدم تأكد التقدير
اخلطوات التي اتخذتها اإلدارة لفهم عدم تأكد التقدير وعالجه )راجع :الفقرة ) ٢٦أ((
أ .١٠٩قد يكون من بي االعتبارات ذات الصلة بشأن ما إذا كانت اإلدارة قد اتخذت خطوات مناسبة لفهم عدم تأكد التقدير وعالجه ما إذا
كانت اإلدارة قد قامت مبا يلي:
)أ(

فهم عدم تأكد التقدير ,من خالل حتديد مصادره وتقييم درجة التباين املالزمة لنوات القياس واملدى النات عن نوات القياس
احملتملة بدرجة معقولة;

)ب(

حتديد درجة تأثير التعقيد أو عدم املوضوعية أثناء آلية القياس على خطر التحريف اجلوهري ,ومعاجلة ما ينتج عن ذلك من
احتمال وقوع حتريف ,وذلك من خالل تطبيق:

)ج(

)(١

املهارات واملعرفة املتخصصة ف إجراء التقديرات احملاسبية;

)(٢

االجتهاد املهني ,مبا ف ذلك عن طريق حتديد ومعاجلة قابلية التعرض لتحيز اإلدارة;

عالج حالة عدم تأكد التقدير من خالل القيام بشكل مناسب باختيار املبلغ املقدر وما يتعلق به من إفصاحات تصف حالة عدم
تأكد التقدير.

اختيار اإلدارة للمبلغ املقدر وما يتعلق به من إفصاحات عن عدم تأكد التقدير )راجع :الفقرة ) ٢٦ب((
أ .١١٠من بي األمور التي قد تكون ذات صلة بشأن اختيار اإلدارة للمبلغ املقدر وإعداد ما يتعلق به من إفصاحات عن عدم تأكد التقدير ما
يلي:
•

٥٠

ما إذا كانت الطرق والبيانات املستخدمة ت اختيارها بشكل مناسب ,مبا ف ذلك عندما تتوفر طرق بديلة إلجراء التقدير
احملاسبي ومصادر بديلة للحصول على البيانات.

معيار املراجعة ) ,(٥٠٠الفقرة ٩
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مراجعة التقديرات احملاسبية وما يتعلق
بها من إفصاحات

املعيار الدولي للمراجعة ) (٥٤٠املعدل
•

ما إذا كانت خصائص التقوي املستخدمة مناسبة ومكتملة.

•

ما إذا كانت االفتراضات املستخدمة قد ت اختيارها من بي مدى من املبالغ احملتملة بدرجة معقولة وكانت تدعمها بيانات
مناسبة ُتعد ذات صلة وميكن االعتماد عليها.

•

ما إذا كانت البيانات املستخدمة مناسبة وذات صلة وميكن االعتماد عليها وما إذا كان قد ت احلفاظ على سالمة تلك البيانات.

•

ما إذا كانت العمليات احلسابية مطبقة وفقًا للطريقة ودقيقة حسابيًا;

•

ما إذا كان املبلغ الذي قدرته اإلدارة مختارًا بشكل مناسب من بي نوات القياس احملتملة بدرجة معقولة.

•

ما إذا كانت اإلفصاحات ذات الصلة تصف املبلغ على نحو مناسب بأنه تقدير وتوضح طبيعة آلية التقدير وتقييداتها ,مبا ف
ذلك التباين ف نوات القياس احملتملة بدرجة معقولة.

أ .١١١قد تشمل اعتبارات املراجع ذات الصلة بشأن مدى مناسبة املبلغ الذي قدرته اإلدارة ,ما يلي:
•

ما إذا كانت اإلدارة قد اتبعت متطلبات إطار التقرير املالي املنطبق عندما حتدد متطلبات ذلك اإلطار املبلَغ املقدر الذي يلزم
استخدامه بعد النظر ف النوات واالفتراضات البديلة ,أو عندما حتدد طريقة قياس محددة.

•

ما إذا كانت اإلدارة قد مارست االجتهاد ,أخذًا ف احلسبان متطلبات إطار التقرير املالي املنطبق ,عندما ال يحدد إطار التقرير
املالي املنطبق كيفية اختيار مبلغ معي من بي نوات القياس احملتملة بدرجة معقولة.

أ .١١٢تشمل اعتبارات املراجع ذات الصلة بشأن إفصاحات اإلدارة عن عدم تأكد التقدير متطلبات إطار التقرير املالي املنطبق ,التي قد
تتطلب إفصاحات:
•

تصف املبلغ بأنه تقدير وتوضح طبيعة آلية إجراء التقدير وتقييداتها ,مبا ف ذلك التباين ف نوات القياس احملتملة بدرجة
معقولة .وقد يتطلب اإلطار أيضًا إفصاحات إضافية لتحقيق أحد أهداف اإلفصاح٥١ .

•

عن السياسات احملاسبية املهمة التي تتعلق بالتقديرات احملاسبية .وبناًء على الظروف ,قد تشمل السياسات احملاسبية ذات
الصلة مسائل مثل املبادئ واألسس واألعراف والقواعد واملمارسات اخلاصة املطبقة ف إعداد التقديرات احملاسبية وعرضها
ف القوائم املالية.

•

عن االجتهادات املهمة أو احلساسة )على سبيل املثال ,تلك التي كان لها التأثير األكبر على املبالغ املثبتة ف القوائم املالية(
وأيضًا عن االفتراضات املهمة املستشرفة للمستقبل أو مصادر عدم تأكد التقدير األخرى.

وف ظروف خاصة ,قد يلزم تقدي إفصاحات إضافية بخالف تلك املطلوبة صراحة مبوجب إطار التقرير املالي من أجل حتقيق العرض
العادل ,أو ف حالة وجود إطار التزام ,فحتى ال تكون القوائم املالية مضللة.
أ .١١٣كلما زادت درجة خضوع التقدير احملاسبي لعدم تأكد التقدير ,زادت احتمالية تقييم مخاطر التحريف اجلوهري على أنها مخاطر مرتفعة
ومن ثّم زادت درجة اإلقناع التي يلزم أن حتظى بها أدلة املراجعة للقيام -وفقًا للفقرة  -٣٥بتحديد ما إذا كان املبلغ الذي قدرته اإلدارة
وما يتعلق به من إفصاحات عن عدم تأكد التقدير ُيعدان معقولي ف سياق إطار التقرير املالي املنطبق ,أم أنهما محرفان.
أ .١١٤إذا كان نظر املراجع ف عدم تأكد التقدير املرتبط بتقدير محاسبي ,وما يتعلق به من إفصاحات ,أمرًا تطلب اهتمامًا كبيرًا من جانب
املراجع ,فإن ذلك قد ميثل أحد األمور الرئيسة للمراجعة٥٢.

٥١
٥٢

املعيار الدولي للتقرير املالي )" (١٣قياس القيمة العادلة ,الفقرة ٩٢
معيار املراجعة )" (٧٠١اإلبالغ عن األمور الرئيسة للمراجعة ف تقرير املراجع املستقل"
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مراجعة التقديرات احملاسبية وما يتعلق
بها من إفصاحات

املعيار الدولي للمراجعة ) (٥٤٠املعدل
عندما ال تكون اإلدارة قد قامت باتخاذ خطوات مناسبة لفهم عدم تأكد التقدير وعالجه )راجع :الفقرة (٢٧
أ .١١٥عندما يقرر املراجع أن اإلدارة لم تتخذ خطوات مناسبة لفهم عدم تأكد التقدير وعالجه ,فإن اإلجراءات اإلضافية التي قد يطلب
املراجع من اإلدارة تنفيذها لفهم عدم تأكد التقدير قد تشتمل ,على سبيل املثال ,على النظر ف االفتراضات البديلة أو إجراء حتليل
حساسية.
أ .١١٦عند النظر فيما إذا كان من املمكن عمليًا تقدير مبلغ واحد أو مدى من املبالغ ,فمن بي األمور التي قد يحتاج املراجع إلى أخذها ف
احلسبان ما إذا كان يستطيع القيام بذلك دون املساس مبتطلبات االستقالل .وقد يشمل ذلك املتطلبات األخالقية ذات الصلة التي
تتناول احملظورات املفروضة على تولي املسؤوليات اإلدارية.
أ .١١٧إذا قرر املراجع بعد نظره ف استجابة اإلدارة أنه من غير املمكن عمليًا أن يقوم بتقدير مبلغ أو مدى من املبالغ ,فإنه يكون مطالبًا بتقوي
ما يترتب على ذلك من آثار على املراجعة أو على رأيه ف القوائم املالية وفقًا للفقرة .٣٤
تقدير املراجع ملبلغ أو استخدامه ملدى مقدر من املبالغ )راجع :الفقرتي (٢٩ ,٢٨
أ .١١٨ميكن أن يكون تقدير املراجع ملبلغ أو مدى من املبالغ أو تقوميه للمبلغ الذي قدرته اإلدارة وما يتعلق به من إفصاحات عن عدم تأكد
التقدير منهجًا مناسبًا ف احلاالت اآلتية ,على سبيل املثال:
•

عندما يوحي استعراض املراجع للتقديرات احملاسبية املماثلة التي ت إجراؤها ف القوائم املالية للفترة السابقة بأن اآللية
املتبعة ف الفترة احلالية من قبل اإلدارة من غير املتوقع أن تكون فّعالة.

•

عندما ال تكون أدوات الرقابة اخلاصة باملنشأة واملطبقة على آلية اإلدارة إلجراء التقديرات احملاسبية مصممة بشكل جيد أو
مطبقة بشكل سليم.

•

عندما ال تكون األحداث أو املعامالت الواقعة بي نهاية الفترة وتاريخ تقرير املراجع قد ت أخذها ف احلسبان على الوجه
الصحيح ,عندما يكون من املناسب لإلدارة القيام بذلك ,وتبدو هذه األحداث أو املعامالت متناقضة مع املبلغ الذي قدرته
اإلدارة.

•

عندما توجد بدائل مناسبة لالفتراضات أو مصادر البيانات ذات الصلة ,ميكن استخدامها ف تقدير املراجع ملبلغ أو مدى من
املبالغ.

•

عندما ال تكون اإلدارة قد اتخذت خطوات مناسبة لفهم عدم تأكد التقدير أو عالجه )انظر الفقرة .(٢٧

أ .١١٩قد يتأثر أيضًا القرار بتقدير مبلغ أو مدى من املبالغ بإطار التقرير املالي املنطبق ,الذي قد يفرض املبلغ املقدر الذي سيتم استخدامه
بعد األخذ ف احلسبان النوات واالفتراضات البديلة ,أو قد يفرض طريقة قياس معينة )على سبيل املثال ,استخدام قيمة متوقعة
مخصومة ترجحها االحتماالت ,أو النات األكثر ترجيحًا(.
أ .١٢٠قد يعتمد قرار املراجع فيما إذا كان سيقوم بتقدير مبلغ وليس مدى من املبالغ على طبيعة التقدير وعلى حكم املراجع ف ظل الظروف
القائمة .فعلى سبيل املثال ,قد يكون من طبيعة التقدير توقع وجود تباين أقل ف النوات احملتملة بدرجة معقولة .وف هذه الظروف,
ميكن أن يكون تقدير مبلغ واحد منهجًا فعاًال ,والسّيما عندما ميكن تقديره بدرجة عالية من الدقة.
أ .١٢١قد يقوم املراجع بتقدير مبلغ أو مدى من املبالغ بعدة طرق من بينها ,على سبيل املثال:
•

استخدام منوذج مختلف عن النموذج املستخدم من قبل اإلدارة ,على سبيل املثال ,أحد النماذج املتاحة جتاريًا لالستخدام ف
قطاع أو صناعة معينة ,أو منوذج خاص أو من تطوير املراجع.

•

استخدام منوذج اإلدارة لكن مع وضع افتراضات أو مصادر بيانات بديلة لتلك التي استخدمتها اإلدارة.

•

استخدام الطريقة اخلاصة باملراجع لكن مع وضع افتراضات بديلة لتلك التي استخدمتها اإلدارة.
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•

توظيف شخص ذي خبرة متخصصة أو التعاقد معه لوضع أو تنفيذ منوذج أو لتقدي افتراضات ذات صلة.

•

النظر ف احلاالت أو املعامالت أو األحداث األخرى أو ف األسواق األخرى ,إذا كانت ذات صلة ,القابلة للمقارنة فيما يتعلق
باألصول أو االلتزامات القابلة للمقارنة.

أ .١٢٢ميكن أن يقوم املراجع أيضًا بتقدير مبلغ أو مدى من املبالغ جلزء فقط من التقدير احملاسبي )على سبيل املثال ,الفتراض معي ,أو
عندما ينشأ خطر التحريف اجلوهري عن جزء معي من التقدير احملاسبي(.
أ .١٢٣عند استخدام الطرق أو االفتراضات أو البيانات اخلاصة باملراجع أو تقدير مبلغ أو مدى من املبالغ ,قد يحصل املراجع على أدلة بشأن
مدى مناسبة الطرق أو االفتراضات أو البيانات اخلاصة باإلدارة .فعلى سبيل املثال ,ف حالة استخدام املراجع لالفتراضات اخلاصة
به عند تقدير مدى من املبالغ لتقوي مدى معقولية املبلغ الذي قدرته اإلدارة ,قد يكّون املراجع أيضًا رؤية حول ما إذا كانت االجتهادات
التي مارستها اإلدارة عند اختيار االفتراضات املهمة املستخدمة ف إجراء التقدير احملاسبي تنشأ عنها مؤشرات على احتمال حتيز
اإلدارة.
أ .١٢٤ليس املقصود من املتطلب الوارد ف الفقرة ) ٢٩أ( والذي يقضي بأن يحدد املراجع أن املدى يتضمن فقط املبالغ التي يدعمها ما يكفي
من أدلة املراجعة املناسبة أن املراجع ُيتوقع منه احلصول على أدلة مراجعة لدعم كل نات محتمل ضمن املدى ,كل على حدة .ولكن ف
املقابلُ ,يرجح أن يحصل املراجع على أدلة لتحديد أن النقطتي على كال طرف املدى ُتعدان معقولتي ف ظل الظروف القائمة ,مما
يدعم أن املبالغ الواقعة بي هاتي النقطتي ُتعد معقولة أيضًا.
أ .١٢٥قد يكون حجم املدى املقدر من املراجع عبارة عن مستويات متعددة لألهمية النسبية للقوائم املالية ككل ,والسّيما عندما تكون األهمية
النسبية قائمة على النتائج التشغيلية )على سبيل املثال ,الدخل قبل الزكاة والضريبة( ويكون هذا القياس صغيرًا نسبيًا مقارنة باألصول
أو بقياسات قائمة املركز املالي األخرى .ومن األرجح أن ينشأ هذا الوضع ف الظروف التي يكون فيها عدم تأكد التقدير املرتبط
بالتقدير احملاسبي هو نفسه مستويات متعددة لألهمية النسبية ,وهو األمر األكثر شيوعًا ألنواع معينة من التقديرات احملاسبية أو ف
صناعات معينة ,مثل التأمي أو البنوك ,حيث يكون ارتفاع درجة عدم تأكد التقدير أمرًا معهودًا بدرجة أكبر ورمبا توجد متطلبات
محددة ف إطار التقرير املالي املنطبق ف ذلك الشأن .وبناًء على اإلجراءات املنﱠفذة وأدلة املراجعة التي ت احلصول عليها وفقًا ملتطلبات
هذا املعيار ,قد يخلص املراجع إلى أن وضع مدى يتألف من مستويات متعددة لألهمية النسبية ,بحسب حكم املراجع ,هو اإلجراء
املناسب ف ظل الظروف القائمة .وعندما يكون هذا هو احلال ,يصبح تقوي املراجع ملدى معقولية اإلفصاحات عن حالة عدم تأكد
التقدير مهمًا بصورة متزايدة ,والسّيما تقوميه ملا إذا كانت هذه اإلفصاحات تنقل بشكل مناسب ارتفاع درجة عدم تأكد التقدير ومدى
النوات احملتملة .وحتتوي الفقرات أ–١٣٩أ ١٤٤على اعتبارات إضافية قد تكون ذات صلة ف هذه الظروف.
اعتبارات أخرى تتعلق بأدلة املراجعة )راجع :الفقرة (٣٠
أ .١٢٦رمبا تكون املعلومات التي سيتم استخدامها كأدلة مراجعة ,فيما يتعلق مبخاطر التحريف اجلوهري املرتبطة بالتقديرات احملاسبية ,قد
ت إنتاجها من قبل املنشأة أو ت إعدادها باستخدام عمل أحد اخلبراء الذين تستعي بهم اإلدارة أو ت تقدميها من مصدر معلومات
خارجي.
مصادر املعلومات اخلارجية
أ .١٢٧وفقًا ملا هو موضح ف معيار املراجعة ) ٥٣,(٥٠٠فإن إمكانية االعتماد على املعلومات التي ت احلصول عليها من مصدر معلومات خارجي
تتأثر مبصدر املعلومات وطبيعتها والظروف التي ت احلصول عليها ف ظلها .وبالتالي ,قد تتباين طبيعة إجراءات املراجعة اإلضافية
اخلاصة باملراجع ومدى هذه اإلجراءات التي تهدف إلى النظر ف إمكانية االعتماد على املعلومات املستخدمة ف إجراء تقدير محاسبي,
وذلك تبعًا لطبيعة هذه العوامل .فعلى سبيل املثال:
•

٥٣

عندما يتم احلصول على بيانات السوق أو الصناعة ,أو األسعار ,أو البيانات املرتبطة بالتسعير من مصدر معلومات واحد

معيار املراجعة ) ,(٥٠٠الفقرة أ٣١
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خارجي متخصص ف مثل هذه املعلومات ,فقد يطلب املراجع احلصول على سعر من مصدر آخر مستقل إلجراء مقارنة به.
•

عندما يتم احلصول على بيانات السوق أو الصناعة أو األسعار أو البيانات املرتبطة بالتسعير من مصادر معلومات خارجية
مستقلة متعددة وتشير هذه البيانات أو األسعار إلى توافق ف اآلراء بي تلك املصادر ,فقد يحتاج املراجع للحصول على قدر
أقل من األدلة عن إمكانية االعتماد على البيانات املتحصل عليها من كل مصدر.

•

عندما تشير املعلومات املتحصل عليها من مصادر معلومات متعددة إلى اختالف وجهات النظر ف السوق ,فقد يسعى املراجع
لفهم أسباب االختالف ف اآلراء .وقد يكون االختالف ناجتًا عن استخدام طرق أو افتراضات أو بيانات مختلفة .فعلى سبيل
املثال ,قد يكون أحد املصادر يستخدم األسعار احلالية فيما يكون مصدر آخر يستخدم أسعارًا مستقبلية .وعندما يتعلق
ب مبوجب الفقرة ) ٢٦ب( باحلصول على ما يكفي من أدلة املراجعة
االختالف بحالة عدم تأكد التقدير ,فإن املراجع مطَال ٌ
املناسبة عّما إذا كانت اإلفصاحات الواردة ف القوائم املالية والتي تصف حالة عدم تأكد التقدير ,ف سياق إطار التقرير املالي
املنطبقُ ,تعد معقولة .وف مثل هذه احلاالتُ ,يعد احلكم املهني مهمًا أيضًا عند النظر ف املعلومات املتعلقة بالطرق أو
االفتراضات أو البيانات املطبقة.

•

عندما تكون املعلومات املتحصل عليها من مصدر معلومات خارجي قد ت إعدادها من قبل ذلك املصدر باستخدام طرقه
اخلاصة .وتقدم الفقرة أ٣٣و إرشادات ذات صلة بهذا الشأن.

أ .١٢٨بالنسبة للتقديرات احملاسبية اخلاصة بالقيمة العادلة ,فإن االعتبارات اإلضافية اخلاصة مبالءمة املعلومات املتحصل عليها من مصادر
املعلومات اخلارجية ,وإمكانية االعتماد على هذه املعلومات ,قد تشمل:
)أ(

ما إذا كانت القيم العادلة قائمة على عمليات تداول ف نفس األداة أو على عروض أسعار ف األسواق النشطة;

)ب(

عندما تكون القيم العادلة مستندة إلى معامالت ف أصول أو التزامات قابلة للمقارنة ,فكيف ت حتديد تلك املعامالت ومن أي
وجه ُتعد قابلة للمقارنة;

)ج(

عندما ال توجد أية معامالت سواًء لألصل أو االلتزام أو األصول أو االلتزامات القابلة للمقارنة ,فكيف ت إعداد املعلومات مبا
ف ذلك ما إذا كانت املدخالت اُملعدة واملستخدمة متثل االفتراضات التي من شأن املشاركي ف السوق استخدامها عند تسعير
األصل أو االلتزام ,عند االقتضاء;

)د(

عندما يكون قياس القيمة العادلة مستندًا إلى عرض أسعار ألحد الوسطاء ,ما إذا كان عرض الوسيط:
)(١

هو من أحد صانعي السوق الذين يقومون بإجراء املعامالت ف نفس نوع األداة املالية;

)(٢

ملزم أو غير ملزم ,مع إيالء أهمية أكبر لعروض األسعار القائمة على عروض ملزمة;

)(٣

يعكس أحوال السوق ف تاريخ القوائم املالية ,عندما يتطلب ذلك إطار التقرير املالي املنطبق.

أ .١٢٩عند استخدام املعلومات املتحصل عليها من مصدر معلومات خارجي كأدلة مراجعة ,فقد يتمثل أحد اعتبارات املراجع ذات الصلة فيما
ف ,لفهم الطرق واالفتراضات والبيانات األخرى
إذا كان من املمكن احلصول على معلومات ,أو ما إذا كنت املعلومات مفصلة على نحو كا ٍ
املستخدمة من قبل مصدر املعلومات اخلارجي .وقد يكون ذلك مقيدًا من بعض اجلوانب مما قد يؤثر على نظر املراجع ف طبيعة
اإلجراءات التي سيتم تنفيذها وتوقيتها ومداها .فعلى سبيل املثال ,توفر خدمات التسعير غالبًا معلومات عن طرقها وافتراضاتها
حسب فئات األصول وليس لكل ورقة من األوراق املالية .ويوفر الوسطاء غالبًا معلومات محدودة فقط عن مدخالتهم وافتراضاتهم
عند تقدي عروض أسعار داللية لألوراق املالية .وتقدم الفقرة أ٣٣ز من معيار املراجعة ) (٥٠٠إرشادات بشأن القيود التي يفرضها
مصدر املعلومات اخلارجي على تقدي املعلومات الداعمة.
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اخلبير الذي تستعي به اإلدارة
أ .١٣٠تصبح االفتراضات املتعلقة بالتقديرات احملاسبية التي يضعها أو يحددها اخلبير الذي تستعي به اإلدارة افتراضات من جانب اإلدارة
نفسها عندما تستخدمها اإلدارة ف إجراء التقدير احملاسبي .وبالتالي ,يطبق املراجع املتطلبات ذات الصلة الواردة ف هذا املعيار على
تلك االفتراضات.
أ .١٣١إذا انطوى عمل اخلبير الذي استعانت به اإلدارة على استخدام طرق أو مصادر بيانات فيما يتعلق بالتقديرات احملاسبية ,أو على وضع
أو تقدي نتائج أو استنتاجات فيما يتعلق مببلغ مقدر أو ما يتعلق به من إفصاحات لغرض اإلدراج ف القوائم املالية ,فقد تساعد
املتطلبات الواردة ف الفقرات  ٢٩-٢١من هذا املعيار املراجع ف تطبيق الفقرة )٨ج( من معيار املراجعة ).(٥٠٠
املنشآت اخلدمية
أ .١٣٢يتناول معيار املراجعة ) ٥٤(٤٠٢فهم املراجع للخدمات التي تقدمها منشأة خدمية ,مبا ف ذلك فهم الرقابة الداخلية فيها ,وأيضًا
استجابات املراجع خملاطر التحريف اجلوهري املقﱠيمة .وعندما تستخدم املنشأة خدمات منشأة خدمية ف إجراء التقديرات احملاسبية,
فإن املتطلبات واإلرشادات الواردة ف معيار املراجعة ) (٤٠٢قد تساعد املراجع ف تطبيق متطلبات هذا املعيار.
املؤشرات على احتمال حتيز اإلدارة )راجع :الفقرة (٣٢
أ .١٣٣قد يكون من الصعب اكتشاف حتيز اإلدارة على مستوى احلسابات وقد ال ميكن للمراجع حتديده إال عندما ينظر ف مجموعات من
التقديرات احملاسبية ,أو ف جميع التقديرات احملاسبية ف مجملها ,أو عند مالحظته على مدار عدد من الفترات احملاسبية .فعلى
سبيل املثال ,ف حالة اعتبار التقديرات احملاسبية املدرجة ف القوائم املالية أنها تقديرات معقولة ,عند النظر لكل منها على حدة,
ولكن املبالغ التي قدرتها اإلدارة متيل دائمًا ف اجتاه أحد طرف املدى املقدر من املراجع للنوات املعقولة وذلك حتى تقدم اإلدارة ف
التقرير املالي أفضل نات يحقق مصلحتها ,فإن مثل هذه الظروف قد تشير إلى وجود حتيز محتمل من جانب اإلدارة.
أ .١٣٤من أمثلة املؤشرات على وجود حتيز محتمل من جانب اإلدارة فيما يتعلق بالتقديرات احملاسبية ,ما يلي:
•

التغييرات ف التقدير احملاسبي ,أو طريقة إجرائه ,عندما تكون اإلدارة قد قامت بإجراء تقييم غير موضوعي يفيد بحدوث
تغير ف الظروف.

•

ت ألهداف اإلدارة.
اختيار أو بناء افتراضات مهمة أو بيانات تؤدي إلى تقدير مبلغ موا ٍ

•

اختيار مبلغ مقدر قد يشير إلى منط من التشاؤم أو التفاؤل.

وعند حتديد وجود مثل هذه املؤشرات ,فقد يكون هناك خطر للتحريف اجلوهري إما على مستوى اإلقرارات أو على مستوى القوائم
املالية .وال تشكل املؤشرات الدالة على التحيز احملتمل من جانب اإلدارة ,ف حد ذاتها ,حتريفات ألغراض استنباط استنتاجات عن
مدى معقولية كل تقدير محاسبي على حدة .لكن ف بعض احلاالت ,قد تشير أدلة املراجعة إلى وجود حتريف وليس مجرد مؤشر على
حتيز اإلدارة.
أ .١٣٥قد تؤثر املؤشرات على احتمال حتيز اإلدارة على استنتاج املراجع بشأن ما إذا كان تقييم املراجع للمخاطر وما يتعلق بها من استجابات
ال يزال مناسبًا .وقد يحتاج املراجع أيضًا إلى النظر ف اآلثار املنعكسة على جوانب املراجعة األخرى ,مبا ف ذلك احلاجة إلى التشكيك
أيضًا ف مدى مناسبة اجتهادات اإلدارة عند إجراء التقديرات احملاسبية .وقد تؤثر املؤشرات على احتمال حتيز اإلدارة أيضًا على
استنتاج املراجع بشأن ما إذا كانت القوائم املالية ككل تخلو من التحريف اجلوهري ,وفقًا ملا متت مناقشته ف معيار املراجعة )٥٥.(٧٠٠

٥٤

معيار املراجعة " ٤٠٢اعتبارات املراجعة ذات العالقة مبنشأة تستخدم منشأة خدمية"

٥٥

معيار املراجعة ) ,(٧٠٠الفقرة ١١

ترجمة الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي

٤٢٧

مراجعة التقديرات احملاسبية وما يتعلق
بها من إفصاحات

املعيار الدولي للمراجعة ) (٥٤٠املعدل
أ .١٣٦وإضافة إلى ذلك ,فعند تطبيق معيار املراجعة )ُ ,(٢٤٠يعد املراجع مطالبًا بتقوي ما إذا كانت اجتهادات اإلدارة وقراراتها ف إجراء
التقديرات احملاسبية املدرجة ف القوائم املالية تشير إلى احتمال وجود حتيز قد ميثل حتريفًا جوهريًا بسبب الغش ٥٦.وينتج التقرير
املالي املغشوش غالبًا عن حتريف متعمد ف التقديرات احملاسبية ,وقد يتضمن هذا التحريف القيام عن عمد بالتهوين أو املبالغة ف
التقديرات احملاسبية .وقد تكون املؤشرات على احتمال حتيز اإلدارة ,التي قد تكون أيضًا أحد عوامل خطر الغش ,سببًا ف قيام
املراجع بإعادة النظر فيما إذا كانت تقييماته للمخاطر ,والسّيما تقييم مخاطر الغش ,وما يتعلق بها من استجابات ال تزال مناسبة.
التقوي العام استنادًا إلى إجراءات املراجعة اُملنﱠفذة )راجع :الفقرة (٣٣
أ .١٣٧عندما يؤدي املراجع إجراءات املراجعة اخملطط لها ,فإن أدلة املراجعة التي يتم احلصول عليها قد تتسبب ف قيام املراجع بتعديل طبيعة
أو توقيت أو مدى إجراءات املراجعة األخرى اخملطط لها ٥٧.وفيما يتعلق بالتقديرات احملاسبية ,قد تنمو إلى علم املراجع أثناء تنفيذ
إجراءات احلصول على أدلة املراجعة معلومات تختلف بشكل جوهري عن املعلومات التي ت على أساسها تقييم اخملاطر .فعلى سبيل
املثال ,رمبا يكون املراجع قد حدد أن السبب الوحيد ألحد مخاطر التحريف اجلوهري املقﱠيمة هو عدم املوضوعية التي انطوى عليها
إجراء التقدير احملاسبي .لكن أثناء تنفيذ اإلجراءات استجابًة خملاطر التحريف اجلوهري املقﱠيمة ,قد يكتشف املراجع أن التقدير
احملاسبي أكثر تعقيدًا مما تصور ف البداية ,مما قد يثير شكوكًا حول تقييم خطر التحريف اجلوهري )على سبيل املثال ,قد يلزم
إعادة تقييم اخلطر املالزم عند احلد األعلى لنطاق اخلطر املالزم بسبب تأثير التعقيد( وبالتالي قد يحتاج املراجع إلى تنفيذ املزيد
من إجراءات املراجعة اإلضافية للحصول على ما يكفي من أدلة املراجعة املناسبة٥٨.
أ .١٣٨فيما يتعلق بالتقديرات احملاسبية التي لم يتم إثباتها ,قد يركز التقوي الذي يقوم به املراجع بصفة خاصة على ما إذا كانت ضوابط
اإلثبات املنصوص عليها ف إطار التقرير املالي املنطبق قد ت استيفاؤها ف الواقع .وف حالة عدم إثبات أحد التقديرات احملاسبية,
طر التقرير املالي اإلفصاح عن الظروف ف اإليضاحات املرفقة
وتوصل املراجع إلى أن تلك املعاجلة ُتعد مناسبة ,فقد تتطلب بعض ُأ ُ
بالقوائم املالية.
حتديد ما إذا كانت التقديرات احملاسبية معقولة أو محﱠرفة )راجع :الفقرتي (٣٥ ,٩
أ .١٣٩عند القيام ,بناًء على إجراءات املراجعة املنفذة وأدلة املراجعة املتحصل عليها ,بتحديد ما إذا كان املبلغ الذي قدرته اإلدارة واإلفصاحات
املتعلقة به يعدان معقولي أم أنهما محرفان:
•

عندما تدعم أدلة املراجعة مدى معي ,فقد يكون حجم املدى كبيرًا وف بعض الظروف قد يتألف من مستويات متعددة لألهمية
النسبية للقوائم املالية ككل )انظر أيضًا الفقرة أ .(١٢٥وبالرغم من أن وجود مدى واسع قد يكون مناسبًا ف ظل الظروف
القائمة ,فإنه قد يشير إلى ضرورة قيام املراجع بإعادة النظر فيما إذا كان قد ت احلصول على ما يكفي من أدلة املراجعة
املناسبة بشأن مدى مناسبة املبالغ الواقعة ضمن ذلك املدى.

•

قد تدعم أدلة املراجعة مبلغًا مقدرًا يختلف عن املبلغ الذي قدرته اإلدارة .وف مثل هذه الظروف ,فإن الفرق بي املبلغ الذي
قدره املراجع واملبلغ الذي قدرته اإلدارة ُيشكل حتريفًا.

•

قد تدعم أدلة املراجعة مدى ال يتضمن املبلغ الذي قدرته اإلدارة .وف مثل هذه الظروف ,يكون التحريف هو الفرق بي املبلغ
الذي قدرته اإلدارة وأقرب نقطة ف مدى املبالغ الذي قدره املراجع.

أ .١٤٠تقدم الفقرات أ–١١٠أ ١١٤إرشادات ملساعدة املراجع ف تقوي اختيار اإلدارة للمبلغ املقدر وما يتعلق به من إفصاحات لغرض اإلدراج
ف القوائم املالية.
أ .١٤١عندما تتضمن إجراءات املراجعة اإلضافية التي ينفذها املراجع إجراء اختبار للكيفية التي أجرت بها اإلدارة التقدير احملاسبي أو عندما
تتضمن تقدير املراجع ملبلغ أو مدى من املبالغُ ,يعد املراجع مطالبًا باحلصول على ما يكفي من أدلة املراجعة املناسبة عن اإلفصاحات
٥٦

معيار املراجعة ) ,(٢٤٠الفقرة ) ٣٢ب(

٥٧

معيار املراجعة ) ,(٣٣٠الفقرة أ٦٠

٥٨

انظر أيضًا معيار املراجعة ) ,(٣١٥الفقرة ٣١

ترجمة الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي

٤٢٨

مراجعة التقديرات احملاسبية وما يتعلق
بها من إفصاحات

املعيار الدولي للمراجعة ) (٥٤٠املعدل
التي تصف حالة عدم تأكد التقدير وفقًا للفقرتي ) ٢٦ب( و) ٢٩ب( وعن اإلفصاحات األخرى وفقًا للفقرة  .٣١ثم ينظر املراجع ف
أدلة املراجعة التي ت احلصول عليها بشأن اإلفصاحات ف إطار التقوي العام ,وفقًا للفقرة  ,٣٥ملا إذا كانت التقديرات احملاسبية وما
يتعلق بها من إفصاحات ُتعد معقولة ف سياق إطار التقرير املالي املنطبق ,أم أنها محﱠرفة.
أ .١٤٢يقدم معيار املراجعة ) (٤٥٠أيضًا إرشادات بشأن اإلفصاحات النوعية ٥٩وعندما ميكن أن تكون التحريفات ف اإلفصاحات مؤشرًا على
حدوث غش٦٠.
أ .١٤٣عند إعداد القوائم املالية وفقًا إلطار عرض عادل ,فإن تقوي املراجع ملا إذا كانت القوائم املالية حتقق العرض العادل ٦١يتضمن النظر
ف العرض العام وهيكل القوائم املالية ومحتواها ,وما إذا كانت القوائم املالية ,مبا ف ذلك اإليضاحات املرتبطة بها ,تعبر عن املعامالت
واألحداث بطريقة حتقق العرض العادل .فعلى سبيل املثال ,عندما يخضع تقدير محاسبي لدرجة مرتفعة من عدم تأكد التقدير ,فقد
يقرر املراجع أنه من الضروري تقدي إفصاحات إضافية لتحقيق العرض العادل .وف حالة عدم قيام اإلدارة بإدراج مثل هذه اإلفصاحات
اإلضافية ,فقد يخلص املراجع إلى أن القوائم املالية محﱠرفة بشكل جوهري.
أ .١٤٤يقدم معيار املراجعة ) ٦٢(٧٠٥إرشادات بشأن اآلثار املنعكسة على رأي املراجع عندما يعتقد املراجع أن اإلفصاحات املقدمة من اإلدارة
ف القوائم املالية غير كافية أو مضللة ,مبا ف ذلك على سبيل املثال فيما يتعلق بحالة عدم تأكد التقدير.
اإلفادات املكتوبة )راجع :الفقرة (٣٧
أ .١٤٥قد تتضمن اإلفادات املكتوبة املتعلقة بتقديرات محاسبية معينة إفادات:
•

بأن االجتهادات املهمة املمارسة عند إجراء التقديرات احملاسبية قد أخذت ف احلسبان جميع املعلومات ذات الصلة التي كانت
اإلدارة على علم بها.

•

عن االتساق واملناسبة ف اختيار وتطبيق الطرق واالفتراضات والبيانات املستخدمة من قبل اإلدارة ف إجراء التقديرات
احملاسبية.

•

بأن االفتراضات تعكس بشكل مناسب نية اإلدارة وقدرتها على تنفيذ تصرفات محددة بالنيابة عن املنشأة ,عندما يكون لذلك
صلة بالتقديرات احملاسبية واإلفصاحات.

•

بأن اإلفصاحات املتعلقة بالتقديرات احملاسبية ,مبا ف ذلك اإلفصاحات التي تصف حالة عدم تأكد التقدير ,كاملة ومعقولة
ف سياق إطار التقرير املالي املنطبق.

•

بأنه قد ت تطبيق املهارات أو اخلبرات املتخصصة املناسبة عند إجراء التقديرات احملاسبية.

•

بأنه ال يوجد أي حدث الحق يتطلب إجراء تعديل على التقديرات احملاسبية واإلفصاحات املتعلقة بها املدرجة ف القوائم املالية.

•

عن مدى مناسبة قرار اإلدارة بعدم استيفاء ضوابط اإلثبات أو اإلفصاح املنصوص عليها ف إطار التقرير املالي املنطبق ,وذلك
عندما توجد تقديرات محاسبية غير ُمثبتة أو غير ُمفصح عنها ف القوائم املالية.

٥٩

معيار املراجعة ) ,(٤٥٠الفقرة أ١٧

٦٠

معيار املراجعة ) ,(٤٥٠الفقرة أ٢٢

٦١

معيار املراجعة ) ,(٧٠٠الفقرة ١٤

٦٢

معيار املراجعة  ,٧٠٥الفقرتان  ٢٢و٢٣
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٤٢٩

مراجعة التقديرات احملاسبية وما يتعلق
بها من إفصاحات

املعيار الدولي للمراجعة ) (٥٤٠املعدل
االتصال باملكلفي باحلوكمة أو اإلدارة أو األطراف األخرى ذات الصلة )راجع :الفقرة (٣٨
أ .١٤٦عند تطبيق معيار املراجعة ) ,(٢٦٠يقوم املراجع بإبالغ املكلفي باحلوكمة بوجهات نظره بشأن اجلوانب النوعية املهمة للممارسات
احملاسبية اخلاصة باملنشأة والتي تتعلق بالتقديرات احملاسبية وما يتعلق بها من إفصاحات ٦٣.ويحتوي امللحق الثاني على أمور خاصة
بالتقديرات احملاسبية ,ميكن أن ينظر املراجع ف أن يبلغ بها املكلفي باحلوكمة.
أ .١٤٧يتطلب معيار املراجعة ) (٢٦٥أن يبلغ املراجع كتابة املكلفي باحلوكمة بأوجه القصور املهمة ف الرقابة الداخلية التي يتم حتديدها أثناء
املراجعة ٦٤.وميكن أن تتضمن أوجه القصور املهمة تلك ما يتعلق بأدوات الرقابة على:
)أ(

اختيار وتطبيق السياسات احملاسبية املهمة ,واختيار وتطبيق الطرق واالفتراضات والبيانات;

ظم;
)ب( إدارة اخملاطر وما يتعلق بها من ُن ُ
)ج(

سالمة البيانات ,مبا ف ذلك عندما يتم احلصول على البيانات من مصدر معلومات خارجي;

)د(

استخدام النماذج وتطويرها والتحقق من صحتها ,مبا ف ذلك النماذج التي يتم احلصول عليها من مقدم خدمة خارجي ,وأي
تعديالت قد تكون مطلوبة.

أ .١٤٨إضافة إلى االتصال باملكلفي باحلوكمة ,قد ُيسمح للمراجع أو قد ُيطلب منه أن يتصل مباشرة بالسلطات التنظيمية أو جهات اإلشراف
االحترازي .وقد يكون هذا االتصال مفيدًا طوال عملية املراجعة أو ف مراحل معينة ,على سبيل املثال عند التخطيط للمراجعة أو عند
االنتهاء من وضع تقرير املراجع .وعلى سبيل املثال ,تسعى سلطات تنظيم املؤسسات املالية ف بعض الدول إلى التعاون مع املراجعي
لتبادل املعلومات حول عمل أدوات الرقابة وتطبيقها على أنشطة األدوات املالية ,والتحديات التي تواجه تقوي األدوات املالية ف
األسواق غير النشطة ,واخلسائر االئتمانية املتوقعة ,واحتياطيات التأمي فيما قد تسعى سلطات تنظيمية أخرى إلى فهم وجهات نظر
املراجع بشأن جوانب مهمة لعمليات املنشأة مبا ف ذلك تقديرات تكاليف املنشأة .وقد يفيد هذا االتصال املراجع ف حتديد مخاطر
التحريف اجلوهري وتقييمها واالستجابة لها.
التوثيق )راجع :الفقرة (٣٩
أ .١٤٩يحتوي معيار املراجعة ) ٦٥(٣١٥ومعيار املراجعة ) ٦٦(٣٣٠على متطلبات وإرشادات بشأن توثيق فهم املراجع للمنشأة وعمليات تقييم
اخملاطر واالستجابات للمخاطر املقﱠيمة .وتعتمد هذه اإلرشادات على املتطلبات واإلرشادات الواردة ف معيار املراجعة ) ٦٧.(٢٣٠وف
سياق مراجعة التقديرات احملاسبيةُ ,يعد املراجع مطالبًا بإعداد توثيق ألعمال املراجعة يتناول العناصر الرئيسية ف فهم املراجع
للمنشأة وبيئتها فيما يتعلق بالتقديرات احملاسبية .وإضافة لذلك ,فمن املرجح أن يوفر توثيق االتصاالت مع املكلفي باحلوكمة واإلدارة
املزيد من الدعم ألحكام املراجع بشأن مخاطر التحريف اجلوهري املقﱠيمة فيما يتعلق بالتقديرات احملاسبية ,واستجابات املراجع لهذه
اخملاطر.
أ .١٥٠عند توثيق الرابط بي إجراءات املراجعة اإلضافية اخلاصة باملراجع ومخاطر التحريف اجلوهري املقﱠيمة على مستوى اإلقرارات ,وفقًا
ملعيار املراجعة ) ,(٣٣٠يتطلب هذا املعيار أن يأخذ املراجع ف احلسبان األسباب احملددة خملاطر التحريف اجلوهري على مستوى
اإلقرارات .فتلك األسباب قد تتعلق بعامل أو أكثر من عوامل اخلطر املالزم أو بتقييم املراجع خلطر الرقابة .ومع ذلك ,فإن املراجع
غير مطالب بتوثيق الطريقة التي ُأخذ بها كل عامل من عوامل اخلطر املالزم ف احلسبان عند حتديد مخاطر التحريف اجلوهري
وتقييمها فيما يتصل بكل تقدير محاسبي.
أ .١٥١قد يأخذ املراجع ف احلسبان أيضًا توثيق:
٦٣

معيار املراجعة ) ,(٢٦٠الفقرة ) ١٦أ(

٦٤

معيار املراجعة ) ,(٢٦٥الفقرة ٩

٦٥

معيار املراجعة ) ,(٣١٥الفقرات  ٣٢وأ-١٥٢أ١٥٥

٦٦

معيار املراجعة ) ,(٣٣٠الفقرتان  ٢٨وأ٦٣

٦٧

معيار املراجعة  ,٢٣٠الفقرة ) ٨ج(
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٤٣٠

مراجعة التقديرات احملاسبية وما يتعلق
بها من إفصاحات

املعيار الدولي للمراجعة ) (٥٤٠املعدل
•

ما إذا كانت اجتهادات اإلدارة قد ت تطبيقها بشكل متسق ,وعند االقتضاء ,ما إذا كان تصميم النموذج يحقق هدف القياس
املنصوص عليه ف إطار التقرير املالي املنطبق ,وذلك عندما ينطوي تطبيق اإلدارة للطريقة على وضع مناذج معقدة.

•

أحكام املراجع عند حتديد ما إذا كان ثمة حاجة ملهارات أو معرفة متخصصة لتنفيذ إجراءات تقييم اخملاطر ,أو تصميم وتنفيذ
اإلجراءات املستجيبة لتلك اخملاطر ,أو تقوي أدلة املراجعة التي ت احلصول عليها ,وذلك عندما يكون اختيار الطرق
واالفتراضات املهمة والبيانات متأثرًا بالتعقيد بدرجة كبيرة .وف هذه الظروف ,قد يتضمن التوثيق أيضًا كيفية تطبيق املهارات
أو املعرفة التي كانت مطلوبة.

أ .١٥٢تشير الفقرة أ ٧من معيار املراجعة ) (٢٣٠إلى أنه بالرغم من عدم وجود طريقة وحيدة لتوثيق ممارسة املراجع لنزعة الشك املهني ,فإن
ال على ممارسة املراجع لنزعة الشك املهني .فعلى سبيل املثال ,فيما يتعلق بالتقديرات
توثيق أعمال املراجعة قد يوفر مع ذلك دلي ً
احملاسبية ,عندما حتتوي أدلة املراجعة التي ت احلصول عليها على أدلة تؤيد وتتناقض ,على السواء ,مع إقرارات اإلدارة ,فقد يحتوي
التوثيق على الكيفية التي قّوم بها املراجع تلك األدلة ,مبا ف ذلك األحكام املهنية املتخذة عند تكوين استنتاج بشأن كفاية ومناسبة أدلة
ال على ممارسة
املراجعة التي ت احلصول عليها .ومن أمثلة املتطلبات األخرى الواردة ف هذا املعيار والتي قد يوفر لها التوثيق دلي ً
نزعة الشك املهني من جانب املراجع ,ما يلي:
•

الفقرة ) ١٣د( ,بشأن كيفية استخدام املراجع لفهمه عند حتديد توقعاته للتقديرات احملاسبية واإلفصاحات املتعلقة بها املقرر
إدراجها ف القوائم املالية للمنشأة ومدى تتطابق ذلك التوقع مع القوائم املالية للمنشأة املعدة من قبل اإلدارة;

•

الفقرة  ,١٨التي تتطلب تصميم إجراءات مراجعة إضافية وتنفيذها للحصول على ما يكفي من األدلة املناسبة بطريقة ال تنحاز
إلى احلصول على أدلة املراجعة التي قد تكون مؤّيدة وال إلى استبعاد أدلة املراجعة التي قد تكون مناقضة;

•

الفقرات ) ٢٣ب( و) ٢٤ب( و) ٢٥ب( و ,٣٢التي تتناول املؤشرات على احتمال حتيز اإلدارة;

•

الفقرة  ,٣٤التي تتناول نظر املراجع ف جميع أدلة املراجعة ذات الصلة ,سواًء كانت مؤّيدة أو مناِقضة.
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عوامل اخلطر املالزم
مقدمة
.١

عند حتديد مخاطر التحريف اجلوهري على مستوى اإلقرارات ألحد التقديرات احملاسبية وما يتعلق به من إفصاحات ,وتقييم هذه
اخملاطر واالستجابة لها ,فإن هذا املعيار يتطلب من املراجع أن يأخذ ف احلسبان درجة خضوع التقدير احملاسبي لعدم تأكد التقدير,
ودرجة تأثير التعقيد وعدم املوضوعية وعوامل اخلطر املالزم األخرى على اختيار وتطبيق الطرق واالفتراضات والبيانات املستخدمة
ف إجراء التقدير احملاسبي ,واختيار اإلدارة للمبلغ املقدر وما يتعلق به من إفصاحات لغرض اإلدراج ف القوائم املالية.

.٢

ُيعد اخلطر املالزم املرتبط بالتقدير احملاسبي هو ف حد ذاته قابلية تعرض اإلقرار عن التقدير احملاسبي للتحريف اجلوهري ,وذلك
قبل أخذ أدوات الرقابة ف احلسبان .وينتج اخلطر املالزم من عوامل اخلطر املالزم التي تنشأ عنها حتديات ف إجراء التقدير احملاسبي
بشكل مناسب .ويقدم هذا امللحق شرحًا تفصيليًا عن طبيعة عوامل اخلطر املالزم حلالة عدم تأكد التقدير وعدم املوضوعية والتعقيد,
والعالقات املتبادلة فيما بينهم ,ف سياق إجراء التقديرات احملاسبية واختيار اإلدارة للمبلغ املقدر وما يتعلق به من إفصاحات لغرض
اإلدراج ف القوائم املالية.

أساس القياس
.٣

ينشأ عن أساس القياس وطبيعة البند الوارد ف القوائم املالية وحالته وظروفه ,خصائص التقوي ذات الصلة .فعندما ال يكون من املمكن
رصد تكلفة أو سعر البند بشكل مباشر ,يتطلب األمر إجراء تقدير محاسبي عن طريق تطبيق طريقة مناسبة واستخدام بيانات
وافتراضات مناسبة .وقد تكون الطريقة محددة مبوجب إطار التقرير املالي املنطبق ,أو قد تختارها اإلدارة ,لتعكس أثر املعرفة املتاحة
عن الطريقة التي سيكون من املتوقع أن تؤثر بها خصائص التقوي ذات الصلة على تكلفة أو سعر البند على أساس القياس.

عدم تأكد التقدير
.٤

ُيشار غالبًا ف األطر احملاسبية إلى قابلية التعرض لنقص ف دقة القياس بلفظ عدم تأكد القياس .ويعرف هذا املعيار حالة عدم تأكد
التقدير بأنها قابلية التعرض لنقص مالزم ف دقة القياس .وتنشأ هذه احلالة عندما ال يكون من املمكن إجراء قياس دقيق للمبلغ النقدي
املطلوب ألحد بنود القوائم املالية املثبت أو املفصح عنه ف القوائم املالية ,من خالل الرصد املباشر للتكلفة أو السعر .وعندما يكون
الرصد املباشر غير ممكن ,فإن استراتيجية القياس البديلة التالية األكثر دقة تتمثل ف تطبيق طريقة تعكس أثر املعرفة املتاحة عن
تكلفة أو سعر البند على أساس القياس ذي الصلة ,باستخدام البيانات القابلة للرصد عن خصائص التقوي ذات الصلة.

.٥

ومع ذلك ,فإن القيود املفروضة على توفر مثل هذه املعرفة أو البيانات قد حتد من إمكانية التحقق من هذه املدخالت املستخدمة ف
آلية القياس مما يحد من دقة نوات القياس .وعالوة على ذلك ,تقر معظم األطر احملاسبية بوجود قيود عملية على املعلومات التي ينبغي
أن تؤخذ ف احلسبان ,ومثال ذلك عندما يكون من املتوقع أن تفوق تكلفة احلصول على املعلومات املنافع املرجوة منها .وُيعد النقص ف
دقة القياس الناشئ عن هذه القيود نقصًا مالزمًا ألنه ال ميكن تخليص آلية القياس منه .ولذلكُ ,تعد مثل هذه القيود مصادر لعدم تأكد
التقدير .وثمة مصادر أخرى حلالة عدم تأكد القياس التي قد حتدث ف آلية القياس ُتعد ,على األقل من حيث املبدأ ,قابلة لإلزالة ف
حال تطبيق الطريقة بشكل مناسب وبالتالي ُتعد مصادر لتحريف محتمل وليس حلالة عدم تأكد التقدير.

.٦

عندما يتعلق عدم تأكد التقدير بتدفقات داخلة أو خارجة مستقبلية غير أكيدة ملنافع اقتصادية ستنتج ف النهاية عن األصل أو االلتزام
األساسي ,فلن يكون من املمكن رصد نات هذه التدفقات إال بعد تاريخ القوائم املالية .وبناًء على طبيعة أساس القياس املنطبق وطبيعة
ال للرصد بشكل مباشر قبل االنتهاء من وضع القوائم املالية أو قد ال ميكن
بند القوائم املالية وحالته وظروفه ,فقد يكون هذا النات قاب ً
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رصده بشكل مباشر إال ف تاريخ الحق .وفيما يتعلق ببعض التقديرات احملاسبية ,قد ال يوجد أي نات على اإلطالق قابل للرصد بشكل
مباشر.
.٧

قد يكون من السهل نسبيًا التنبؤ بدرجة عالية من الدقة ببعض النوات غير األكيدة ألحد البنود .فعلى سبيل املثال ,قد يكون من السهل
التنبؤ بالعمر اإلنتاجي إلحدى اآلالت اإلنتاجية ف حال توفر ما يكفي من املعلومات الفنية عن متوسط العمر اإلنتاجي لهذه اآللة.
وعندما ال يكون من املمكن التنبؤ بدقة معقولة بأحد النوات املستقبلية ,مثل العمر املتوقع ألحد األفراد بناًء على افتراضات اكتوارية,
فقد يظل ف اإلمكان التنبؤ بذلك النات جملموعة من األفراد بدقة أكبر .وقد تشير أسس القياس ,ف بعض احلاالت ,إلى أحد مستويات
احملافظ على أنه وحدة احلساب ذات الصلة ألغراض القياس ,مما قد يحد من عدم تأكد التقدير املالزم.

التعقيد
.٨

.٩

يتسبب التعقيد )بعبارة أخرى ,التعقيد املالزم آللية إجراء تقدير محاسبي ,قبل أخذ أدوات الرقابة ف احلسبان( ف ظهور اخلطر
املالزم .وقد ينشأ التعقيد املالزم عندما:
•

توجد خصائص تقوي عديدة ذات عالقات عديدة أو غير ثابتة فيما بينها.

•

يتطلب حتديد قيم مناسبة لواحدة أو أكثر من خصائص التقوي مجموعات بيانات متعددة.

•

تكون هناك حاجة ملزيد من االفتراضات عند إجراء التقدير احملاسبي ,أو عندما توجد عالقات مترابطة بي االفتراضات
املطلوبة.

•

تكون هناك صعوبة مالزمة لتحديد البيانات املستخدمة أو احلصول أو االطالع عليها أو فهمها.

قد يكون التعقيد مرتبطًا بتعقيد الطريقة وبتعقيد اآللية احلسابية أو النموذج املستخدم ف تطبيقها .فعلى سبيل املثال ,قد يعكس
التعقيد ف النموذج احلاجة إلى تطبيق مفاهيم أو أساليب تقوي قائمة على االحتماالت أو صيغ رياضية لتسعير عقود اخليار أو أساليب
محاكاة للتنبؤ بسلوكيات افتراضية أو نوات مستقبلية غير أكيدة .وباملثل ,قد تتطلب اآللية احلسابية بيانات يتم احلصول عليها من
مصادر متعددة ,أو مجموعات بيانات متعددة لدعم إجراء افتراض أو تطبيق مفاهيم رياضية أو إحصائية متطورة.

 .١٠كلما زاد التعقيد ,زادت احتمالية حاجة اإلدارة إلى تطبيق مهارات أو معرفة متخصصة عند إجراء التقدير احملاسبي أو إلى االستعانة
بأحد اخلبراء ,على سبيل املثال فيما يتعلق مبا يلي:
•

مفاهيم وأساليب التقوي التي من املمكن استخدامها ف سياق أساس القياس وأهدافه أو ف سياق املتطلبات األخرى إلطار
التقرير املالي املنطبق وكيفية تطبيق تلك املفاهيم أو األساليب;

•

خصائص التقوي األساسية التي قد تكون ذات صلة ف ضوء طبيعة أساس القياس وطبيعة وحالة وظروف بنود القوائم املالية
التي يتم إجراء التقديرات احملاسبية لها; أو

•

حتديد مصادر البيانات املناسبة من بي املصادر الداخلية )مبا ف ذلك من مصادر من خارج دفتري األستاذ العام واملساعد(
أو مصادر املعلومات اخلارجية ,أو تقرير كيفية مواجهة الصعوبات احملتملة عند احلصول على البيانات من هذه املصادر أو
عند احلفاظ على سالمتها عند تطبيق الطريقة ,أو فهم مدى مالءمة تلك البيانات وإمكانية االعتماد عليها.

 .١١قد ينشأ التعقيد املتعلق بالبيانات ,على سبيل املثال ,ف الظروف اآلتية:
)أ(

عندما يكون من الصعب احلصول على البيانات أو عندما تتعلق مبعامالت ال ميكن االطالع عليها ف العادة .وحتى عندما يكون
من املمكن االطالع على هذه البيانات ,على سبيل املثال ,من خالل مصدر معلومات خارجي ,فقد يكون من الصعب النظر ف
مدى مالءمة البيانات وإمكانية االعتماد عليها ,ما لم يفصح مصدر املعلومات اخلارجي عن معلومات كافية عن مصادر البيانات
األساسية التي استخدمها وعن أي معاجلة للبيانات ت إجراؤها.
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)ب( عندما يكون من الصعب فهم البيانات التي تعكس وجهات نظر مصدر معلومات خارجي عن حاالت أو أحداث مستقبلية ,قد
تكون ذات صلة عند تقدي الدعم ألحد االفتراضات ,بدون وجود شفافية حول املبررات واملعلومات التي ت أخذها ف احلسبان
عند تكوين وجهات النظر تلك.
)ج(

عندما توجد صعوبة مالزمة لفهم أنواع معينة من البيانات ألنها تستدعي فهمًا ملفاهيم جتارية أو قانونية معقدة من الناحية
الفنية ,مثل ما قد يكون مطلوبًا لتحقيق فهم سليم للبيانات التي تتألف منها شروط االتفاقيات القانونية عن املعامالت التي
تنطوي على أدوات مالية أو منتجات تأمي معقدة.

عدم املوضوعية
.١٢

يعكس عدم املوضوعية )بعبارة أخرى ,عدم املوضوعية املالزم آللية إجراء تقدير محاسبي ,قبل أخذ أدوات الرقابة ف احلسبان(
التقييدات املالزمة ف املعرفة أو البيانات املتوفرة بشكل معقول عن خصائص التقوي .وعند وجود مثل هذه التقييدات ,فقد يحد إطار
التقرير املالي املنطبق من درجة عدم املوضوعية عن طريق توفير أساس ضروري إلجراء اجتهادات معينة .وقد تضع هذه املتطلبات,
على سبيل املثال ,أهدافًا صريحة أو ضمنية فيما يتعلق بالقياس أو اإلفصاح أو وحدة احلساب أو تطبيق أحد قيود التكلفة .وقد يسلط
إطار التقرير املالي املنطبق الضوء أيضًا على أهمية هذه االجتهادات من خالل وضع متطلبات لإلفصاحات املتعلقة بتلك االجتهادات.

.١٣

.١٤

حتتاج اإلدارة عمومًا إلى ممارسة االجتهاد عند حتديد بعض أو كل األمور اآلتية التي تنطوي غالبًا على درجة من عدم املوضوعية:
•

مناهج التقوي ومفاهيمه وأساليبه وعوامله التي سيتم استخدامها ف طريقة التقدير ,مع األخذ ف احلسبان املعرفة املتاحة,
ف حالة عدم حتديد هذه األمور مبوجب متطلبات إطار التقرير املالي املنطبق;

•

مصادر البيانات املناسبة التي سيتم استخدامها ,طاملا كانت خصائص التقوي قابلة للرصد ف حال وجود العديد من مصادر
البيانات احملتملة;

•

االفتراضات أو مدى االفتراضات املناسبة التي سيتم وضعها ,إذا كانت خصائص التقوي غير قابلة للرصد ,مع األخذ ف
احلسبان أفضل البيانات املتوفرة ,على سبيل املثال ,وجهات النظر ف السوق;

•

مدى النوات احملتملة بدرجة معقولة الذي سُيختار من بينه املبلغ املقدر ,واالحتمالية النسبية التساق مبالغ معينة ضمن ذلك
املدى مع ما يهدف إليه أساس القياس املطلوب مبوجب إطار التقرير املالي املنطبق;

•

اختيار اإلدارة للمبلغ املقدر ,واإلفصاحات املتعلقة به التي سيتم تقدميها ,ف القوائم املالية.

ينطوي وضع افتراضات عن أحداث أو حاالت مستقبلية على استخدام احلكم واالجتهاد ,وتتباين صعوبة القيام بذلك تبعًا لدرجة عدم
تأكد تلك األحداث أو احلاالت .وتعتمد الدقة التي من املمكن أن ُتتوقع بها أحداث أو حاالت مستقبلية غير أكيدة على درجة إمكانية
حتديد تلك األحداث أو احلاالت بناًء على املعرفة ,مبا ف ذلك املعرفة باحلاالت واألحداث املاضية والنوات املتعلقة بها .كما يسهم
االفتقار إلى الدقة ف حالة عدم تأكد التقدير ,كما هو موضح أعاله.

.١٥

وفيما يتعلق بالنوات املستقبلية ,فلن تكون هناك حاجة لوضع افتراضات إال لتلك اجلوانب غير األكيدة ف النات .فعلى سبيل املثال,
عند النظر ف قياس هبوط محتمل ف قيمة مبلغ مستحق التحصيل إلحدى صفقات بيع املنتجات ف تاريخ قائمة املركز املالي ,قد يكون
ال للرصد بشكل مباشر ف مستندات املعاملة ذات الصلة .واجلانب الذي قد
املبلغ مستحق التحصيل محددًا بصورة ال لبس فيها وقاب ً
يكون غير أكيد هو مبلغ اخلسارة ,إن وجد ,بسبب الهبوط ف القيمة .وف هذه احلالة ,قد ال تكون االفتراضات ضرورية إال فيما يتعلق
باحتمالية اخلسارة ومبلغ وتوقيت أية خسارة من ذلك القبيل.

.١٦

سدة ف احلقوق املتعلقة بأصل من األصول غير أكيدة .وف تلك
ومع ذلك ,ففي حاالت أخرى ,قد تكون مبالغ التدفقات النقدية اجمل ﱠ
احلاالت ,قد يكون من الضروري وضع افتراضات حول كل من مبالغ احلقوق األساسية ف التدفقات النقدية واخلسائر احملتملة بسبب
الهبوط ف القيمة.
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٤٣٤

مراجعة التقديرات احملاسبية وما يتعلق
بها من إفصاحات

املعيار الدولي للمراجعة ) (٥٤٠املعدل
.١٧

قد يكون من الضروري أن تأخذ اإلدارة ف احلسبان املعلومات املتعلقة باحلاالت واألحداث املاضية ,جنبًا إلى جنب مع االجتاهات
والتوقعات احلالية بشأن التطورات املستقبلية .فاحلاالت واألحداث املاضية توفر معلومات تاريخية ميكن أن توضح أمناطًا تاريخية
متكررة ميكن القياس عليها عند تقوي النوات املستقبلية .وقد تشير هذه املعلومات التاريخية أيضًا إلى أمناط متغيرة ف هذا السلوك
على مدار الوقت )الدورات أو االجتاهات( .وقد يشير ذلك إلى أن أمناط السلوك التاريخية األساسية كانت تتغير بطرق ميكن التنبؤ
بها نوعًا ما وميكن أن ُيقاس عليها أيضًا عند تقوي النوات املستقبلية .وقد تتوفر أيضًا أنواع أخرى من املعلومات تشير إلى احتمال
حدوث تغيرات ف األمناط التاريخية لهذا السلوك أو ف الدورات أو االجتاهات املتعلقة به .وقد تكون هناك حاجة إلى ممارسة اجتهادات
وأحكام صعبة بشأن القيمة التنبؤية لهذه املعلومات.

 .١٨قد يترتب على مدى وطبيعة االجتهادات )مبا ف ذلك درجة عدم املوضوعية التي تنطوي عليها( املمارسة عند إجراء التقديرات احملاسبية
فرصة لتحيز اإلدارة ف اتخاذ القرارات املتعلقة بالتصرف الذي ُيعد ,وفقًا لإلدارة ,مناسبًا ف إجراء التقدير احملاسبي .وعندما يوجد
أيضًا مستوى مرتفع من التعقيد أو مستوى مرتفع من عدم تأكد التقدير ,أو كال األمرين معًا ,فقد يرتفع أيضًا خطر التحيز أو الغش
من جانب اإلدارة ,وفرصة حدوث ذلك.
عالقة عدم تأكد التقدير بعدم املوضوعية والتعقيد
.١٩

ينشأ عن حالة عدم تأكد التقدير تباين مالزم ف الطرق ومصادر البيانات واالفتراضات احملتملة التي قد يتم استخدامها إلجراء التقدير
احملاسبي .وينشأ عن هذا عدم موضوعية ,ومن ثم ,احلاجة إلى استخدام االجتهاد أو احلكم ف إجراء التقدير احملاسبي .وتكون هذه
االجتهادات أو األحكام ضرورية عند اختيار الطرق ومصادر البيانات املناسبة ووضع االفتراضات واختيار اإلدارة للمبلغ املقدر وما يتعلق
به من إفصاحات لغرض اإلدراج ف القوائم املالية .ومتارس هذه االجتهادات واألحكام ف سياق متطلبات اإلثبات والقياس والعرض
واإلفصاح املنصوص عليها ف إطار التقرير املالي املنطبق .ولكن نظرًا لوجود قيود على توفر ,وعلى إمكانية الوصول إلى ,املعرفة أو
املعلومات الالزمة لدعم هذه االجتهادات واألحكام ,فإنها تكون غير موضوعية بطبيعتها.

.٢٠

تخلق حالة عدم املوضوعية التي تنطوي عليها هذه االجتهادات فرصة لوقوع حتيز غير متعمد أو متعمد من جانب اإلدارة ف إجرائها.
طر احملاسبية أن تكون املعلومات اُملعﱠدة لغرض اإلدراج ف القوائم املالية معلومات محايدة )بعبارة أخرى ,ينبغي
وتتطلب العديد من اُأل ُ
أن تكون غير منحازة( .ونظرًا ألن هذا التحيز ميكن ,على األقل من حيث املبدأ ,إزالته من آلية التقدير ,فإن مصادر التحيز احملتمل ف
االجتهادات املمارسة لعالج عدم املوضوعية ُتعد مصادر حتريف محتمل وليس مصادر لعدم تأكد التقدير.

.٢١

ينشأ أيضًا عن التباين املالزم ف الطرق ومصادر البيانات واالفتراضات احملتملة التي قد يتم استخدامها إلجراء تقدير محاسبي )انظر
الفقرة  (١٩تباين ف نوات القياس احملتملة .ويتوقف حجم مدى نوات القياس احملتملة بدرجة معقولة على درجة عدم تأكد التقدير,
وُيشار إليه غالبًا بلفظ حساسية التقدير احملاسبي .وإضافة إلى حتديد نوات القياس ,تنطوي آلية التقدير أيضًا على إجراء حتليل
لتأثير التباين املالزم ف الطرق ومصادر البيانات واالفتراضات احملتملة على مدى نوات القياس احملتملة بدرجة معقولة )ُيشار إليه
بلفظ حتليل احلساسية(.

.٢٢

ال ومحايدًا وخاليًا من
إن إعداد عرض ف القوائم املالية يحقق التعبير الصادق عن أحد التقديرات احملاسبية )بعبارة أخرى ,تعبيرًا كام ً
اخلطأ( ,عندما يتطلب إطار التقرير املالي املنطبق ذلك ,يشتمل على إجراء اجتهادات مناسبة عند اختيار اإلدارة للمبلغ املقدر الذي يتم
اختياره بشكل مناسب من مدى نوات القياس احملتملة بدرجة معقولة ,واإلفصاحات املتعلقة به التي تصف على نحو مناسب حالة عدم
تأكد التقدير .وقد تنطوي هذه االجتهادات نفسها على عدم موضوعية ,بناًء على طبيعة املتطلبات الواردة ف إطار التقرير املالي املنطبق
التي تتناول هذه األمور .فعلى سبيل املثال ,قد يتطلب إطار التقرير املالي املنطبق استخدام أساس محدد )مثل متوسط ترجحه
االحتماالت أو أفضل تقدير( الختيار اإلدارة للمبلغ املقدر .وباملثل ,قد يتطلب اإلطار تقدي إفصاحات محددة أو إفصاحات حتقق
أهداف اإلفصاح احملددة أو إفصاحات إضافية الزمة لتحقيق العرض العادل ف ظل الظروف القائمة.
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٤٣٥

مراجعة التقديرات احملاسبية وما يتعلق
بها من إفصاحات

املعيار الدولي للمراجعة ) (٥٤٠املعدل
.٢٣

ال للقياس بدقة أقل من التقدير احملاسبي
رغم أن التقدير احملاسبي الذي يخضع لدرجة مرتفعة من عدم تأكد التقدير قد يكون قاب ً
الذي يخضع لدرجة منخفضة من عدم تأكد التقدير ,فإن التقدير احملاسبي قد يظل على قدٍر كاف من األهمية ملستخدمي القوائم
املالية ليتم إثباته ف هذه القوائم إذا كان من املمكن حتقيق تعبير صادق عن البند عندما يتطلب ذلك إطار التقرير املالي املنطبق .وف
بعض احلاالت ,قد يكون عدم تأكد التقدير كبيرًا جدًا بحيث ال يتم الوفاء بضوابط اإلثبات الواردة ف إطار التقرير املالي املنطبق وال
ميكن إثبات التقدير احملاسبي ف القوائم املالية .وحتى ف هذه الظروف ,قد تظل هناك متطلبات إفصاح ذات صلة ,على سبيل املثال
اإلفصاح عن املبلغ الواحد املقدر أو مدى نوات القياس احملتملة بدرجة معقولة واملعلومات التي تصف حالة عدم تأكد التقدير والقيود
التي ينطوي عليها إثبات البند .وقد تكون متطلبات إطار التقرير املالي املنطبقة ف هذه الظروف محددة بدرجات متفاوتة .وبالتالي ,قد
توجد ف هذه الظروف اجتهادات وأحكام إضافية يلزم ممارستها ,تنطوي على درجة من عدم موضوعية.
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٤٣٦

مراجعة التقديرات احملاسبية وما يتعلق
بها من إفصاحات

املعيار الدولي للمراجعة ) (٥٤٠املعدل
امللحق الثاني
)راجع :الفقرة أ(١٤٦
االتصال باملكلفي باحلوكمة
من بي األمور التي قد يأخذ املراجع ف احلسبان إبالغها للمكلفي باحلوكمة فيما يتعلق بوجهات نظره بشأن اجلوانب النوعية املهمة للممارسات
احملاسبية اخلاصة باملنشأة والتي تتعلق بالتقديرات احملاسبية وما يتعلق بها من إفصاحات:
)أ(

كيفية قيام اإلدارة بتحديد املعامالت واألحداث والظروف األخرى التي قد تنشأ عنها احلاجة إلى إثبات تقديرات محاسبية وما يتعلق
بها من إفصاحات ,أو احلاجة إلى إجراء تغييرات فيها.

)ب(

مخاطر التحريف اجلوهري.

)ج(

األهمية النسبية التي متثلها التقديرات احملاسبية للقوائم املالية ككل.

)د(

فهم اإلدارة )أو عدم فهمها( لطبيعة التقديرات احملاسبية ومداها واخملاطر املرتبطة بها.

)ه(

ما إذا كانت اإلدارة قد طبقت املهارات أو املعرفة املتخصصة املناسبة أو استعانت باخلبراء املناسبي.

)و(

وجهات نظر املراجع حول االختالفات بي املبلغ أو مدى املبالغ الذي قدره واملبلغ الذي قدرته اإلدارة.

)ز(

وجهات نظر املراجع حول مدى مناسبة اختيار السياسات احملاسبية املتعلقة بالتقديرات احملاسبية وعرضها ف القوائم املالية.

)ح(

املؤشرات على احتمال حتيز اإلدارة.

)ط( ما إذا كان هناك تغيير ,أو كان ينبغي أن يكون هناك تغيير ,عن الفترة السابقة ف الطرق املستخدمة إلجراء التقديرات احملاسبية.
)ي(

املواضع التي كان فيها تغيير عن الفترة السابقة ف طرق إجراء التقدير احملاسبي ,وأسباب ذلك التغيير ,وأيضًا نات التقديرات احملاسبية
ف الفترات السابقة.

)ك(

ما إذا كانت طرق اإلدارة إلجراء التقديرات احملاسبية ,مبا ف ذلك عندما تكون اإلدارة قد استخدمت أحد النماذجُ ,تعد مناسبة ف
سياق أهداف القياس والطبيعة والظروف واحلاالت واملتطلبات األخرى املنصوص عليها ف إطار التقرير املالي املنطبق.

)ل(

طبيعة وآثار االفتراضات املهمة املستخدمة ف التقديرات احملاسبية ودرجة عدم املوضوعية التي انطوى عليها وضع االفتراضات.

)م(

ما إذا كانت االفتراضات املهمة ُتعد متسقة مع بعضها ومع تلك املستخدمة ف التقديرات احملاسبية األخرى ,أو مع االفتراضات
املستخدمة ف اجملاالت األخرى ألنشطة عمل املنشأة.

)ن(

ما إذا كان لإلدارة نية لتنفيذ تصرفات محددة وقدرتها على القيام بها ,عندما يكون لذلك صلة مبدى مناسبة االفتراضات املهمة أو
التطبيق املناسب إلطار التقرير املالي املنطبق.

)س( ﻛﯿﻒ أخذت اإلدارة ف احلسبان االفتراضات أو النوات البديلة وملاذا رفضتها ,أو ﻛﯿﻒ عاجلت اإلدارة على أي نحو آخر حالة عدم تأكد
التقدير عند إجراء التقدير احملاسبي.
)ع(

ما إذا كانت البيانات واالفتراضات املهمة املستخدمة من قبل اإلدارة ف إجراء التقديرات احملاسبية ُتعد مناسبة ف سياق إطار التقرير
املالي املنطبق.

)ف( مالءمة املعلومات املتحصل عليها من مصدر معلومات خارجي وإمكانية االعتماد عليها.
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٤٣٧

مراجعة التقديرات احملاسبية وما يتعلق
بها من إفصاحات

املعيار الدولي للمراجعة ) (٥٤٠املعدل
)ص( الصعوبات املهمة التي متت مواجهتها عند احلصول على ما يكفي من أدلة املراجعة املناسبة فيما يتعلق بالبيانات املتحصل عليها من
مصدر معلومات خارجي أو عمليات التقوي التي نفذتها اإلدارة أو أحد اخلبراء الذين استعانت بهم.
)ق(

االختالفات املهمة ف األحكام واالجتهادات بي املراجع واإلدارة أو اخلبير الذي استعانت به اإلدارة فيما يتعلق بعمليات التقوي.

)ر(

التأثيرات احملتملة على القوائم املالية للمنشأة بسبب اخملاطر اجلوهرية وأشكال التعرض التي يلزم اإلفصاح عنها ف القوائم املالية,
مبا ف ذلك عدم تأكد التقدير املرتبط بالتقديرات احملاسبية.

)ش( مدى معقولية اإلفصاحات عن عدم تأكد التقدير ف القوائم املالية.
)ت(

ما إذا كانت قرارات اإلدارة فيما يتعلق باإلثبات والقياس والعرض واإلفصاح عن التقديرات احملاسبية وما يتعلق بها من إفصاحات ف
القوائم املالية قد ت اتخاذها وفقًا إلطار التقرير املالي املنطبق.
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ا"عيار الدولي للمراجعة ) :(٥٥٠ا2طراف ذات الع7قة
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اvفادات ا;كتوبة ..............................................................................................................
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اrتصال با;كلفي با}وكمة ...................................................................................................
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ينبغي قراءة معيار ا;راجعة )" (٥٥٠اJطراف ذات العNقة" جنبًا إلى جنب مع معيار ا;راجعة )" (٢٠٠اJهداف العامة للمراجع ا;ستقل والقيام
با;راجعة وفقًا للمعايير الدولية للمراجعة ا;عتمدة ف ا;ملكة العربية السعودية".
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٤٤٠

اJطراف ذات العNقة

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٥٥٠
مقدمة
نطاق هذا ا"عيار
يتناول هذا ا;عيار الدولي للمراجعة مسؤوليات ا;راجع فيما يتعلق بالعNقات وا;عامNت مع اJطراف ذات العNقة عند مراجعة القوائم
ا;الية .ويستفيض هذا ا;عيار على وجه اàصوص ف كيفية تطبيق معيار ا;راجعة ) ١(٣١٥ومعيار ا;راجعة ) ٢(٣٣٠ومعيار ا;راجعة
) ٣(٢٤٠فيما يتعلق äخاطر التحريف اoوهري ا;صاحبة للعNقات وا;عامNت مع اJطراف ذات العNقة.

.١

طبيعة الع7قات وا"عام7ت مع ا2طراف ذات الع7قة
.٢

تتم العديد من ا;عامNت مع اJطراف ذات العNقة ف سياق العمل الطبيعي .وف مثل هذه الظروف ,قد  rتنطوي هذه ا;عامNت على
خطر lريف جوهري ف القوائم ا;الية أعلى èا يكون ف ا;عامNت ا;ماثلة مع اJطراف التي ليست ذات عNقة .ومع ذلك ,قد ينشأ
عن طبيعة العNقات وا;عامNت مع اJطراف ذات العNقة ,ف بعض الظروف ,مخاطر lريف جوهري ف القوائم ا;الية أعلى èا يكون
ف ا;عامNت مع اJطراف التي ليست ذات عNقة .فعلى سبيل ا;ثال:
•

قد تعمل اJطراف ذات العNقة من خNل مدى واسع ومعقد من العNقات والهياكل التنظيمية ,مع ما يقابل ذلك من زيادة ف
تعقيد ا;عامNت مع اJطراف ذات العNقة.

•

قد تكون نظم ا;علومات غير فاعلة ف lديد أو تلخيص ا;عامNت واJرصدة القائمة بي ا;نشأة وأطرافها ذات العNقة.

•

قد  rتتم ا;عامNت مع اJطراف ذات العNقة äوجب شروط وأحكام السوق العادية; فعلى سبيل ا;ثال ,قد تتم بعض ا;عامNت
مع اJطراف ذات العNقة بدون ِعَوض.

مسؤوليات ا"راجع
.٣

نظرًا Jن اJطراف ذات العNقة ليست مستقلة عن بعضها ,فإن العديد من أطر التقرير ا;الي تضع متطلبات خاصة للمحاسبة
واvفصاح عن العNقات وا;عامNت واJرصدة مع اJطراف ذات العNقة ,لتمكي مستخدمي القوائم ا;الية من فهم طبيعتها وتأثيراتها
الفعلية أو اtتملة على القوائم ا;الية .وعندما يضع إطار التقرير ا;الي ا;نطبق تلك ا;تطلبات ,يتحمل ا;راجع مسؤولية تنفيذ إجراءات
مراجعة لتحديد مخاطر التحريف اoوهري الناùة عن عدم قيام ا;نشأة باtاسبة أو اvفصاح عن العNقات أو ا;عامNت أو اJرصدة
مع اJطراف ذات العNقة ,وتقييمها واrستجابة لها بالشكل ا;ناسب وفقًا ;تطلبات اvطار.

.٤

حتى ف حالة lديد إطار التقرير ا;الي ا;نطبق }ٍد أدنى من ا;تطلبات اàاصة باJطراف ذات العNقة ,أو عدم lديده Jي
متطلبات على اvطNق ,فإن ا;راجع يحتاج رغم ذلك إلى التوصل إلى فهم لعNقات ومعامNت ا;نشأة مع اJطراف ذات العNقةä ,ا
يكفي لتمكينه من استنتاج ما إذا كانت القوائم ا;الية) :راجع :الفقرة أ(١
)أ(

lقق العرض العادل )Jطر العرض العادل(; أو )راجع :الفقرة أ(٢

)ب(

غير مضللة )Jطر اrلتزام() ,راجع :الفقرة أ(٣

وذلك إذا كانت هذه القوائم تتأثر بتلك العNقات وا;عامNت.
.٥

١
٢
٣
٤

باvضافة إلى ذلك ,فإن فهم العNقات وا;عامNت مع اJطراف ذات العNقة با;نشأةُ ,يعد ذا صلة بتقوي ا;راجع ;ا إذا كان واحد أو
أكثر من عوامل خطر الغش موجودًا ,وفقًا ;ا يتطلبه معيار ا;راجعة )J ٤,(٢٤٠ن الغش قد يتم ارتكابه بشكٍل أسهل من خNل اJطراف
ذات العNقة.

معيار ا'راجعة )." (٣١٥ديد مخاطر التحريف ا7وهري وتقييمها من خBل فهم ا'نشأة وبيئتها"
معيار ا'راجعة )" (٣٣٠استجابات ا'راجع للمخاطر ا'قﱠيمة"
معيار ا'راجعة )" (٢٤٠مسؤوليات ا'راجع ذات العBقة بالغش عند مراجعة القوائم ا'الية"
معيار ا'راجعة  ,٢٤٠الفقرة ٢٥
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٤٤١

اJطراف ذات العNقة

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٥٥٠
.٦

بسبب القيود ا;Nزمة لعملية ا;راجعة ,يوجد خطر • rكن تفاديه يتمثل ف أن بعض التحريفات اoوهرية ف القوائم ا;الية قد  rيتم
اكتشافها ,على الرغم من التخطيط لعملية ا;راجعة وتنفيذها بشكل سليم وفقًا ;عايير ا;راجعة ٥.وف سياق اJطراف ذات العNقة,
تكون التأثيرات اtتملة للقيود ا;Nزمة للمراجعة على قدرة ا;راجع على اكتشاف التحريفات اoوهرية أكبر Jسباب مثل ما يلي:
•

احتمال عدم علم اvدارة بوجود جميع العNقات وا;عامNت مع اJطراف ذات العNقة ,خاصًة إذا لم يحدد إطار التقرير ا;الي
ا;نطبق متطلبات خاصة باJطراف ذات العNقة.

•

احتمال أن تنشأ عن العNقات مع اJطراف ذات العNقة فرصة أكبر للتواطؤ أو اvخفاء أو التNعب من قبل اvدارة.

وبناًء على ذلك ,فإن التخطيط للمراجعة وتنفيذها مع التحلي بنزعة الشك ا;هني وفقًا ;ا يتطلبه معيار ا;راجعة )ُ ٦(٢٠٠يعد ذا أهمية
خاصة ف هذا السياق ,نظرًا vمكانية وجود عNقات ومعامNت غير مفصح عنها مع اJطراف ذات العNقة .وتهدف ا;تطلبات الواردة
ف هذا ا;عيار إلى مساعدة ا;راجع ف lديد وتقييم مخاطر التحريف اoوهري ا;صاحبة للعNقات وا;عامNت مع اJطراف ذات
العNقة ,وفى تصميم إجراءات مراجعة تستجيب للمخاطر ا;قﱠيمة.

.٧

تاريخ السريان
يسري هذا ا;عيار على أعمال مراجعة القوائم ا;الية ا;رتبط عليها اعتبارًا من  ٢٠١٧/١/١أو بعد ذلك التاريخ.

.٨
ا2هداف

تتمثل أهداف ا;راجع فيما يلي:

.٩

)أ(

)ب(

التوصل إلى فهم للعNقات وا;عامNت مع اJطراف ذات العNقة ,بغض النظر عّما إذا كان إطار التقرير ا;الي ا;نطبق يحدد
متطلبات خاصة باJطراف ذات العNقة ,وäا يكفي لتمكي ا;راجع من:
)(١

إدراك عوامل خطر الغش ,إن وجدت ,الناùة عن العNقات وا;عامNت مع اJطراف ذات العNقة ,والتي تعد ذات صلة
بتحديد مخاطر التحريف اoوهري التي بسبب الغش وتقييمها;

)(٢

استنتاج ما إذا كانت القوائم ا;الية ,استنادًا إلى أدلة ا;راجعة التي ت ا}صول عليها ,وبقدر تأثر هذه القوائم بتلك
العNقات وا;عامNت:
أ.

lقق العرض العادل )Jطر العرض العادل(; أو

ب.

غير مضللة )Jطر اrلتزام(;

ا}صول على ما يكفي من أدلة ا;راجعة ا;ناسبة بشأن ما إذا كانت العNقات وا;عامNت مع اJطراف ذات العNقة قد ت
lديدها واtاسبة واvفصاح عنها بشكل مناسب ف القوائم ا;الية وفقًا vطار التقرير ا;الي ا;نطبق ,وذلك عندما يضع هذا
اvطار متطلبات خاصة باJطراف ذات العNقة.

التعريفات
.١٠

٥
٦

Jغراض معايير ا;راجعة ,تكون للمصطلحات ا´تية ا;عاني ا;بّينة قرين كل منها فيما يلي:
)أ(

معاملة على أساس ùاري :معاملة تبرم طبقًا لشروط وأحكام بي مشتٍر وبائع تتوفر لديهما الرغبة ف التعامل و rتربطهما أي
عNقة ,ويتصرفان بشكل مستقل عن بعضهما ويسعيان لتحقيق مصا}هما على أفضل وجه.

)ب(

طرف ذو عNقة :طرف إما أن يكون) :راجع :الفقرات أ–٤أ(٧

معيار ا'راجعة )" (٢٠٠ا_هداف العامة للمراجع ا'ستقل والقيام با'راجعة وفقًا للمعايير الدولية للمراجعة" ,الفقرتان أ ٥٣وأ٥٤
معيار ا'راجعة  ,٢٠٠الفقرة ١٥
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٤٤٢

اJطراف ذات العNقة

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٥٥٠
)(١

طرفًا ذا عNقة حسب التعريف الوارد ف إطار التقرير ا;الي ا;نطبق; أو

)(٢

عندما يضع إطار التقرير ا;الي ا;نطبق حدًا أدنى من ا;تطلبات اàاصة باJطراف ذات العNقة أو  rيضع أي
متطلبات على اvطNق ,فإن الطرف ذي العNقة يكون:
أ.

شخصًا أو منشأة أخرى لها على ا;نشأة معدة التقرير سيطرة أو نفوذ مهم ,بشكل مباشر أو غير مباشر من
خNل وسيط واحد أو أكثر; أو

ب.

منشأة أخرى عليها من ا;نشأة معدة التقرير سيطرة أو نفوذ مهم ,بشكل مباشر أو غير مباشر من خNل
وسيط واحد أو أكثر; أو

ج.

منشأة أخرى تكون lت نفس السيطرة مع ا;نشأة معدة التقرير من خNل:
.١

سيطرة واحدة على ملكيتهما; أو

.٢

مNكهما الذين •ثلون أفراد أسرة مقربي; أو

.٣

خضوعهما لنفس اvدارة.

ومع ذلك r ,تعد ا;نشآت اàاضعة لسيطرة واحدة من جانب الدولة )بعبارة أخرى ,حكومة وطنية أو إقليمية
أو محلية( ذات عNقة ,ما لم ترتبط äعامNت مهمة أو تشترك ف ا;وارد إلى حد كبير مع بعضها.
ا"تطلبات
إجراءات تقييم اSاطر وا2نشطة ا"تعلقة بها
.١١

كجزء من إجراءات تقييم اjاطر واJنشطة ا;تعلقة بها ,التي يتطلب معيار ا;راجعة ) (٣١٥ومعيار ا;راجعة ) (٢٤٠من ا;راجع تنفيذها
أثناء ا;راجعة ٧,يجب على ا;راجع أن ينفذ إجراءات ا;راجعة واJنشطة ا;تعلقة بها ا;وضحة ف الفقرات  ,١٧-١٢للحصول على
معلومات مNئمة لتحديد مخاطر التحريف اoوهري ا;صاحبة للعNقات وا;عامNت مع اJطراف ذات العNقة) .راجع :الفقرة أ(٨

فهم العNقات وا;عامNت مع اJطراف ذات العNقة با;نشأة
.١٢

يجب أن يتضمن النقاش الذي يجريه فريق اrرتباط والذي يتطلبه معيار ا;راجعة ) (٣١٥ومعيار ا;راجعة ) ٨(٢٤٠النظر بشكل خاص
ف مدى قابلية تعرض القوائم ا;الية لتحريف جوهري بسبب غش أو خطأ ,قد ينتج عن العNقات وا;عامNت مع اJطراف ذات العNقة
با;نشأة) .راجع :الفقرتي أ ,٩أ(١٠

.١٣

يجب أن يستفسر ا;راجع من اvدارة عن:

.١٤

)أ(

هوية اJطراف ذات العNقة با;نشأةä ,ا ف ذلك ما طرأ عليها من تغييرات عن الفترة السابقة; )راجع :الفقرات أ–١١أ(١٤

)ب(

طبيعة العNقات بي ا;نشأة وهذه اJطراف ذات العNقة;

)ج(

ما إذا كانت ا;نشأة قد دخلت ف أية معامNت مع هذه اJطراف ذات العNقة خNل الفترة ,ونوع ا;عامNت والغرض منها ف
حال حدوثها.

يجب على ا;راجع أن يستفسر من اvدارة ومن آخرين داخل ا;نشأة ,وأن ينّفذ اvجراءات اJخرى التي يراها مناسبة من إجراءات تقييم
اjاطر ,للتوصل إلى فهم Jدوات الرقابة ,إن وجدت ,التي وضعتها اvدارة من أجل) :راجع :الفقرات أ–١٥أ(٢٠
)أ(

٧
٨

lديد العNقات وا;عامNت مع اJطراف ذات العNقة واtاسبة واvفصاح عنها وفقًا vطار التقرير ا;الي ا;نطبق;

معيار ا'راجعة ) ,(٣١٥الفقرة  ;٥ومعيار ا'راجعة ) ,(٢٤٠الفقرة ١٧
معيار ا'راجعة ) ,(٣١٥الفقرة  ;١٠ومعيار ا'راجعة ) ,(٢٤٠الفقرة ١٦
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٤٤٣

اJطراف ذات العNقة

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٥٥٠
)ب(

التصريح با;عامNت والترتيبات ا;همة مع اJطراف ذات العNقة واعتمادها; )راجع :الفقرة أ(٢١

)ج(

التصريح با;عامNت والترتيبات ا;همة التي تقع خارج مسار العمل الطبيعي واعتمادها.

اrنتباه الدائم للمعلومات ا;تعلقة باJطراف ذات العNقة عند فحص السجNت أو ا;ستندات
.١٥

يجب أن يظل ا;راجع منتبهًا أثناء ا;راجعة ,عند التقصي عن السجNت أو ا;ستندات ,للترتيبات أو ا;علومات اJخرى التي قد تشير إلى
وجود عNقات أو معامNت ≥ت مع أطراف ذات عNقة ,ولم تقم اvدارة ف السابق بتحديدها أو اvفصاح عنها للمراجع) .راجع:
الفقرتي أ ,٢٢أ(٢٣
وعلى وجه اàصوص ,يجب على ا;راجع أن يتقصى عن ا´تي ,للبحث عّما يشير إلى وجود عNقات أو معامNت مع أطراف ذات
عNقة ,لم تقم اvدارة ف السابق بتحديدها أو اvفصاح عنها للمراجع:

.١٦

)أ(

ا;صادقات البنكية والقانونية التي ت ا}صول عليها كجزء من إجراءات ا;راجع;

)ب(

محاضر اجتماعات ا;ساهمي وا;كلفي با}وكمة;

)ج(

السجNت أو ا;ستندات اJخرى التي يرى ا;راجع أنها ضرورية وفقًا لظروف ا;نشأة.

إذا قام ا;راجع بتحديد وجود معامNت مهمة خارج مسار العمل الطبيعي للمنشأة عند تنفيذ إجراءات ا;راجعة التي تتطلبها الفقرة ,١٥
أو من خNل إجراءات مراجعة أخرى ,فيجب عليه أن يستفسر من اvدارة عما يلي) :راجع :الفقرتي أ ,٢٤أ(٢٥
)أ(

طبيعة هذه ا;عامNت; )راجع :الفقرة أ(٢٦

)ب(

ما إذا كانت اJطراف ذات العNقة •كن أن تكون مشاركة ف هذه ا;عامNت) .راجع :الفقرة أ(٢٧

تبادل ا;علومات ا;تعلقة باJطراف ذات العNقة مع فريق اrرتباط
.١٧

يجب على ا;راجع أن يتبادل ا;علومات ا;Nئمة التي ت ا}صول عليها عن اJطراف ذات العNقة با;نشأة مع اJعضاء ا´خرين ف فريق
اrرتباط) .راجع :الفقرة أ(٢٨

Vديد مخاطر التحريف اZوهري ا"صاحبة للع7قات وا"عام7ت مع ا2طراف ذات الع7قة ,وتقييمها
.١٨

للوفاء äا يتطلبه معيار ا;راجعة ) (٣١٥من lديد مخاطر التحريف اoوهري وتقييمها ٩,يجب على ا;راجع أن يحدد ويقيم مخاطر
التحريف اoوهري ا;صاحبة للعNقات وا;عامNت مع اJطراف ذات العNقة ,وأن يحدد ما إذا كان أي من تلك اjاطر يعد خطرًا
مهمًا .وعند إجراء هذا التحديد ,يجب على ا;راجع أن يتعامل مع ا;عامNت ا;همة مع اJطراف ذات العNقة واtدد حدوثها خارج
مسار العمل الطبيعي للمنشأة على أنها معامNت تنشأ عنها مخاطر مهمة.

.١٩

إذا قام ا;راجع بتحديد عوامل خطر الغش )äا ف ذلك ,الظروف ا;رتبطة بوجود طرف ذي عNقة له نفوذ ُمهيمن( عند تنفيذ إجراءات
تقييم اjاطر واJنشطة ا;تعلقة بها بخصوص اJطراف ذات العNقة ,فيجب على ا;راجع أن يأخذ ف ا}سبان تلك ا;علومات عند
lديد مخاطر التحريف اoوهري بسبب الغش وتقييمها ,وفقًا ;عيار ا;راجعة )) .(٢٤٠راجع :الفقرات أ ,٦أ ,٢٩أ(٣٠

ا_ستجابات Sاطر التحريف اZوهري ا"صاحبة للع7قات وا"عام7ت مع ا2طراف ذات الع7قة
.٢٠

كجزء من متطلب معيار ا;راجعة ) (٣٣٠اàاص باستجابة ا;راجع للمخاطر ا;قﱠيمةُ ١٠,يصمم ا;راجع وينفذ إجراءات مراجعة إضافية
للحصول على ما يكفي من أدلة ا;راجعة ا;ناسبة بشأن مخاطر التحريف اoوهري ا;قﱠيمة التي تكون مصاحبة للعNقات وا;عامNت مع
اJطراف ذات العNقة .ويجب أن تتضمن إجراءات ا;راجعة هذه ما تتطلبه الفقرات ) .٢٤-٢١راجع :الفقرات أ–٣١أ(٣٤

٩
١٠

معيار ا'راجعة ) ,(٣١٥الفقرة ٢٥
معيار ا'راجعة ) ,(٣٣٠الفقرتان ٦ ,٥
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٤٤٤

اJطراف ذات العNقة

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٥٥٠

lديد اJطراف ذات العNقة أو ا;عامNت ا;همة مع اJطراف ذات العNقة التي لم يتم lديدها أو اvفصاح عنها ف السابق
.٢١

إذا حدد ا;راجع ترتيبات أو معلومات تشير إلى وجود عNقات أو معامNت مع أطراف ذات عNقة لم تقم اvدارة ف السابق بتحديدها
أو اvفصاح عنها للمراجع ,فيجب على ا;راجع أن يحدد ما إذا كانت الظروف اtيطة تؤكد وجود تلك العNقات أو ا;عامNت.

.٢٢

إذا حدد ا;راجع أطرافًا ذات عNقة أو معامNت مهمة مع أطراف ذات عNقة لم تقم اvدارة ف السابق بتحديدها أو اvفصاح عنها
للمراجع ,فيجب عليه:
)أ(

إبNغ أعضاء فريق اrرتباط ا´خرين على الفور با;علومات ذات الصلة; )راجع :الفقرة أ(٣٥

)ب(

عندما يضع إطار التقرير ا;الي ا;نطبق متطلبات خاصة باJطراف ذات العNقة:
)(١

مطالبة اvدارة بتحديد جميع ا;عامNت مع اJطراف ذات العNقة اtددة حديثًا لكي يقوم ا;راجع بتقوي إضاف لها;

)(٢

اrستفسار عن سبب إخفاق أدوات الرقابة ا;طبقة ف ا;نشأة على العNقات وا;عامNت مع اJطراف ذات العNقة ف
التمكي من lديد العNقات أو ا;عامNت مع اJطراف ذات العNقة أو اvفصاح عنها;

)ج(

تنفيذ إجراءات مراجعة أساس مناسبة فيما يتعلق بتلك اJطراف ذات العNقة أو ا;عامNت ا;همة مع اJطراف ذات العNقة,
اtددة حديثًا; )راجع :الفقرة أ(٣٦

)د(

إعادة النظر ف خطر احتمال وجود أطراف ذات عNقة أخرى أو معامNت مهمة مع أطراف ذات عNقة أخرى ,لم تقم اvدارة
ف السابق بتحديدها أو اvفصاح عنها للمراجع ,وتنفيذ إجراءات مراجعة إضافية عند الضرورة;

)ه(

تقوي ا´ثار التي تلحق ا;راجعة إذا تبي أن عدم اvفصاح من قبل اvدارة كان متعمدًا )èا يدل على وجود خطر lريف
جوهري بسبب الغش() .راجع :الفقرة أ(٣٧

lديد ا;عامNت ا;همة مع اJطراف ذات العNقة خارج مسار العمل الطبيعي للمنشأة
.٢٣

فيما يتعلق با;عامNت ا;همة اtددة مع اJطراف ذات العNقة ,والتي ≥ت خارج مسار العمل الطبيعي للمنشأة ,يجب على ا;راجع:
)أ(

)ب(

التقصي عن العقود أو اrتفاقيات ذات الصلة ,إن وجدت ,وتقوي ما يلي:
)(١

ما إذا كان ا;برر التجاري )أو عدمه( للمعامNت يشير إلى أنه قد ت الدخول فيها بغرض إنتاج تقرير مالي مغشوش,
أو vخفاء اختNس ل∂صول;) ١١راجع :الفقرتي أ ,٣٨أ(٣٩

)(٢

ما إذا كانت شروط ا;عامNت تتسق مع توضيحات اvدارة;

)(٣

ما إذا كانت ا;عامNت قد ≥ت اtاسبة واvفصاح عنها بشكل مناسب وفقًا vطار التقرير ا;الي ا;نطبق;

ا}صول على أدلة مراجعة بأن ا;عامNت قد ت التصريح بها واعتمادها بشكل مناسب) .راجع :الفقرتي أ ,٤٠أ(٤١

اvقرارات بأن ا;عامNت مع اJطراف ذات العNقة كانت تتم على أساس شروط مكافئة لتلك السائدة ف معاملة على أساس ùاري
.٢٤

إذا قدمت اvدارة إقرارًا ف القوائم ا;الية يفيد بأن معاملة ما مع طرف ذي عNقة قد ت القيام بها بشروط مكافئة لتلك السائدة ف
معاملة على أساس ùاري ,فيجب على ا;راجع ا}صول على ما يكفي من أدلة ا;راجعة ا;ناسبة بشأن هذا اvقرار) .راجع :الفقرات
أ–٤٢أ(٤٥

١١

معيار ا'راجعة  ,٢٤٠الفقرة ) ٣٣ج(
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٤٤٥

اJطراف ذات العNقة

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٥٥٠
تقوي اcاسبة عن الع7قات وا"عام7ت اcددة مع ا2طراف ذات الع7قة واgفصاح عنها
.٢٥

عند تكوين رأي ف القوائم ا;الية ,وفقًا ;عيار ا;راجعة ) ١٢,(٧٠٠يجب على ا;راجع تقوي) :راجع :الفقرة أ(٤٦
)أ(

ما إذا كانت العNقات وا;عامNت اtددة مع اJطراف ذات العNقة قد ≥ت اtاسبة واvفصاح عنها بشكل مناسب وفقًا
vطار التقرير ا;الي ا;نطبق; )راجع :الفقرة أ(٤٧

)ب(

ما إذا كانت تأثيرات العNقات وا;عامNت مع اJطراف ذات العNقة:
)(١

≥نع القوائم ا;الية من lقيق العرض العادل )Jطر العرض العادل(; أو

)(٢

تتسبب ف أن تكون القوائم ا;الية مضللة )Jطر اrلتزام(.

اgفادات ا"كتوبة
.٢٦

عندما يضع إطار التقرير ا;الي ا;نطبق متطلبات ل∂طراف ذات العNقة ,فيجب على ا;راجع أن يحصل على إفادات مكتوبة من اvدارة
ومن ا;كلفي با}وكمة ,حسب مقتضى ا}ال ,بأنهم) :راجع :الفقرتي أ ,٤٨أ(٤٩
)أ(

قد أفصحوا للمراجع عن هوية اJطراف ذات العNقة با;نشأة ,وجميع العNقات وا;عامNت مع اJطراف ذات العNقة التي
لديهم علم بها;

)ب(

قد قاموا باtاسبة واvفصاح عن تلك العNقات وا;عامNت بشكل مناسب ,وفقًا ;تطلبات اvطار.

ا_تصال با"كلفي باnوكمة
.٢٧

ما لم يكن جميع ا;كلفي با}وكمة ُمشاركي ف إدارة ا;نشأة ١٣,فيجب على ا;راجع أن يبلغهم باJمور ا;همة التي ظهرت أثناء
ا;راجعة بخصوص اJطراف ذات العNقة با;نشأة) .راجع :الفقرة أ(٥٠

التوثيق
.٢٨

يجب على ا;راجع أن ُيضّمن ف توثيقه Jعمال ا;راجعة أسماء اJطراف ذات العNقة التي ت lديدها وطبيعة العNقات مع هذه
اJطراف١٤.
***

ا"واد التطبيقية وا"واد التفسيرية ا2خرى
مسؤوليات ا"راجع
أطر التقرير ا;الي التي تضع حدًا أدنى من ا;تطلبات اàاصة باJطراف ذات العNقة )راجع :الفقرة (٤
أ.١

١٢
١٣
١٤

إطار التقرير ا;الي ا;نطبق الذي يضع حدًا أدنى من ا;تطلبات اàاصة باJطراف ذات العNقة هو إطار ُيعّرف ا;قصود بالطرف ذي
العNقة ولكن هذا التعريف أضيق نطاقًا إلى حد كبير من التعريف اtدد ف الفقرة )١٠ب() (٢من هذا ا;عيار ,وبالتالي فإن متطلب
اvطار باvفصاح عن العNقات وا;عامNت مع اJطراف ذات العNقة سُيطﱠبق على عدد أقل بكثير من العNقات وا;عامNت مع اJطراف
ذات العNقة.

معيار ا'راجعة )" (٧٠٠تكوين الرأي والتقرير عن القوائم ا'الية" ,الفقرتان .١٥-١٠
معيار ا'راجعة )" (٢٦٠اkتصال با'كلفي باnوكمة" ,الفقرة ١٣
معيار ا'راجعة )" (٢٣٠توثيق أعمال ا'راجعة" ,الفقرة أ٦
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٤٤٦

اJطراف ذات العNقة

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٥٥٠
أطر العرض العادل )راجع :الفقرة )٤أ((
أ.٢

ف سياق إطار العرض العادل ١٥,قد تتسبب العNقات وا;عامNت مع اJطراف ذات العNقة ف عدم lقيق القوائم ا;الية للعرض
 ,Nقد
العادل ,على سبيل ا;ثال ,إذا لم ينعكس اoوهر اrقتصادي ;ثل هذه العNقات وا;عامNت ف القوائم ا;الية بشكل مناسب .فمث ً
 rيتحقق العرض العادل إذا ≥ت اtاسبة عن عملية بيع عقار من قبل ا;نشأة ;ساهم مسيطر بسعر أعلى أو أقل من القيمة السوقية
العادلة ,على أنها معاملة تنطوي على ربح أو خسارة للمنشأة ,ف حي أنها قد تشكل مساهمة أو عائدًا على رأس ا;ال أو سدادًا لتوزيع
أرباح.

أطر اrلتزام )راجع :الفقرة )٤ب((
أ.٣

ف سياق إطار اrلتزام ,فإن lديد ما إذا كانت العNقات وا;عامNت مع اJطراف ذات العNقة تتسبب ف أن تكون القوائم ا;الية
مضللة ,وفقًا ;ا ≥ت مناقشته ف معيار ا;راجعة ) ,(٧٠٠يعتمد على الظروف اtيطة باrرتباط .فعلى سبيل ا;ثال ,حتى وإن كان عدم
اvفصاح عن ا;عامNت مع اJطراف ذات العNقة ف القوائم ا;الية جاء وفقًا ل∏طار واJنظمة أو اللوائح ا;نطبقة ,فقد تكون القوائم
ا;الية مضللة إذا كانت نسبة كبيرة من إيرادات ا;نشأة قد نشأت عن معامNت مع أطراف ذات عNقة ,مع عدم اvفصاح عن تلك
ا}قيقة .ومع ذلك فإنه من النادر جدًا أن يرى ا;راجع أن القوائم ا;الية ا;عدة وا;عروضة وفقًا vطار التزام معي ُتعتبر مضللة إذا قرر
ا;راجع وفقًا ;عيار ا;راجعة ) ١٦(٢١٠أن اvطار مقبول١٧.

تعريف الطرف ذي الع7قة )راجع :الفقرة ) ١٠ب((
أ.٤

أ.٥

تناقش العديد من أطر التقرير ا;الي مفاهيم السيطرة والنفوذ ا;هم .وعلى الرغم من أنها قد تناقش تلك ا;فاهيم مستخدمًة
مصطلحات مختلفة ,إ rأنها توضح بشكل عام ما يلي:
)أ(

أن السيطرة هي القدرة على التحكم ف السياسات ا;الية والتشغيلية ;نشأة معينة من أجل ا}صول على منافع من أنشطتها;

)ب(

أن النفوذ ا;هم )الذي •كن اكتسابه عن طريق ملكية اJسهم أو äوجب قانون أو اتفاقية( هو القدرة على ا;شاركة ف اتخاذ
القرارات ا;تعلقة بالسياسات ا;الية والتشغيلية ;نشأة معينة ,ولكنه ُ rيعّد سيطرة على تلك السياسات.

قد يشير وجود العNقات ا´تية إلى وجود سيطرة أو نفوذ مهم:
)أ(

امتNك حقوق ملكية مباشرة أو غير مباشرة أو مصالح مالية أخرى ف ا;نشأة.

)ب(

امتNك ا;نشأة }قوق ملكية مباشرة أو غير مباشرة أو مصالح مالية أخرى ف منشآت أخرى.

)ج(

ي أعضاء اvدارة الذين •لكون الصNحية وا;سؤولية عن تخطيط
العضوية مع ا;كلفي با}وكمة أو ف اvدارة الرئيسية )أ ّ
وتوجيه أنشطة ا;نشأة والرقابة عليها(.

)د(

فرد اJسرة ا;قرب Jي شخص مشار إليه ف الفقرة الفرعية )ج(.

)ه(

وجود عNقة عمل مهمة مع أي شخص مشار إليه ف الفقرة الفرعية )ج(.

اJطراف ذات العNقة التي لها نفوذ مهيمن
أ.٦

١٥
١٦
١٧

قد تكون اJطراف ذات العNقة ,بحكم قدرتها على èارسة سيطرة أو نفوذ مهم ,ف وضع •ّكنها من èارسة نفوذ ُمهيمن على ا;نشأة
أو إدارتها .ومن ا;Nئم أخذ مثل هذا السلوك ف ا}سبان عند lديد مخاطر التحريف اoوهري بسبب الغش وتقييمها ,كما هو
 Nف الفقرتي أ ٢٩وأ.٣٠
موضح بشكل أكثر تفصي ً

طر اkلتزام.
.دد الفقرة ) ١٣أ( من معيار ا'راجعة ) (٢٠٠معنى العرض العادل وُأ ُ
معيار ا'راجعة )" (٢١٠اkتفاق على شروط ارتباطات ا'راجعة" ,الفقرة )٦أ(
معيار ا'راجعة ) ,(٧٠٠الفقرة أ١٧
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٤٤٧

اJطراف ذات العNقة

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٥٥٠

ا;نشآت ذات الغرض اàاص كأطراف ذات عNقة
أ.٧

ف بعض الظروف ,قد تكون منشأة ذات غرض خاص ١٨طرفًا ذا عNقة با;نشأة Jن ا;نشأة قد تكون من حيث اoوهر مسيطرة عليها
بالفعل ,حتى وإن كانت ا;نشأة ≥لك القليل من حقوق ا;لكية ف ا;نشأة ذات الغرض اàاص ,أو ≥ rلك أي حقوق فيها على اvطNق.

إجراءات تقييم اSاطر وا2نشطة ا"تعلقة بها
مخاطر التحريف اoوهري ا;صاحبة للعNقات وا;عامNت مع اJطراف ذات العNقة )راجع :الفقرة (١١
اعتبارات خاصة äنشآت القطاع العام
أ.٨

قد تتأثر مسؤوليات ا;راجع ف القطاع العام فيما يتعلق بالعNقات وا;عامNت مع اJطراف ذات العNقة بالتكليف الرسمي با;راجعة ,أو
باrلتزامات ا;ترتبة على منشآت القطاع العام äوجب نظام أو rئحة أو أوامر ملزمة أخرى .وبالتالي ,فإن مسؤوليات ا;راجع ف
القطاع العام قد  rتقتصر على مواجهة مخاطر التحريف اoوهري ا;صاحبة للعNقات وا;عامNت مع اJطراف ذات العNقة ,بل قد
تتضمن أيضًا مسؤولية أوسع نطاقًا ;واجهة مخاطر عدم اrلتزام بنظام أو rئحة أو أمر ملزم آخر يحكم أجهزة القطاع العام ويضع
متطلبات محددة بشأن èارسة اJعمال التجارية مع اJطراف ذات العNقة .وإضافة لذلك ,قد يحتاج ا;راجع ف القطاع العام إلى أن
يأخذ ف ا}سبان متطلبات التقرير ا;الي للقطاع العام فيما يتعلق بالعNقات وا;عامNت مع اJطراف ذات العNقة ,التي قد تختلف عن
تلك ا;وجودة ف القطاع اàاص.

فهم العNقات وا;عامNت مع اJطراف ذات العNقة با;نشأة
النقاش بي فريق اrرتباط )راجع :الفقرة (١٢
أ.٩

أ.١٠

١٨

من بي اJمور التي قد يتم تناولها ف النقاش بي فريق اrرتباط ما يلي:
•

طبيعة ومدى عNقات ومعامNت ا;نشأة مع اJطراف ذات العNقة )باستخدام ,على سبيل ا;ثال ,سجل ا;راجع اàاص
باJطراف ذات العNقة التي ت lديدها ,واtﱠدث بعد كل مراجعة(.

•

التركيز على أهمية ا}فاظ على نزعة الشك ا;هني طوال ا;راجعة ,فيما يتعلق باحتمال وجود lريف جوهري مصاحب
للعNقات وا;عامNت مع اJطراف ذات العNقة.

•

ظروف أو أوضاع ا;نشأة التي قد تشير إلى وجود عNقات أو معامNت مع أطراف ذات عNقة ,لم تقم اvدارة بتحديدها أو
اvفصاح عنها للمراجع )على سبيل ا;ثال ,وجود هيكل تنظيمي معقد ,أو استخدام منشآت ذات غرض خاص vجراء معامNت
ف(.
خارج قائمة ا;ركز ا;الي أو وجود نظام معلومات غير كا ٍ

•

السجNت أو ا;ستندات التي قد تشير إلى وجود عNقات أو معامNت مع أطراف ذات عNقة.

•

اJهمية التي تضعها اvدارة وا;كلفون با}وكمة لتحديد العNقات وا;عامNت مع اJطراف ذات العNقة واtاسبة واvفصاح
عنها بشكل مناسب )عندما يضع إطار التقرير ا;الي ا;نطبق متطلبات خاصة باJطراف ذات عNقة( ,وما يرتبط بذلك من
خطر ùاوز اvدارة Jدوات الرقابة ذات الصلة.

إضافة إلى ذلك ,قد يتضمن النقاش ف سياق الغش اعتبارات محددة عن كيفية تورط اJطراف ذات العNقة ف الغش .فعلى سبيل
ا;ثال:
•

كيف •كن استخدام ا;نشآت ذات الغرض اàاص التي تسيطر عليها اvدارة ف تسهيل إدارة اJرباح.

•

كيف •كن ترتيب ا;عامNت بي ا;نشأة وشريك ùاري معروف لعضٍو رئيسي ف اvدارة من أجل تسهيل اختNس أصول
ا;نشأة.

تقدم الفقرتان أ ٣٤وأ ٣٥من معيار ا'راجعة ) (٣١٥إرشادات بشأن طبيعة ا'نشأة ذات الغرض ا|اص.
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هوية اJطراف ذات العNقة با;نشأة )راجع :الفقرة ) ١٣أ((
أ.١١

عندما يضع إطار التقرير ا;الي ا;نطبق متطلبات خاصة باJطراف ذات العNقة ,فإن ا;علومات ا;تعلقة بهوية اJطراف ذات العNقة
با;نشأة من ا;رجح أن تكون متاحة بسهولة ل∏دارةJ ,نه سيكون من الNزم أن تقوم نظم معلومات ا;نشأة بتسجيل العNقات وا;عامNت
مع اJطراف ذات العNقة ,ومعاoتها وتلخيصها ,لتمكي ا;نشأة من الوفاء äتطلبات اtاسبة واvفصاح ا;نصوص عليها ف اvطار.
وبالتالي ,فمن ا;رجح أن يكون لدى اvدارة قائمة شاملة باJطراف ذات العNقة والتغيرات التي طرأت عليها عن الفترة السابقة .وفيما
يتعلق باrرتباطات ا;تكررة ,يوفر طرح اrستفسارات أساسًا ;قارنة ا;علومات ا;قدمة من اvدارة بسجل ا;راجع اàاص باJطراف ذات
العNقة التي ≥ت اvحاطة بها ف عمليات ا;راجعة السابقة.

أ.١٢

لكن عندما  rيضع اvطار متطلبات خاصة باJطراف ذات العNقة ,فقد  rيتوفر لدى ا;نشأة مثل هذه النظم ا;علوماتية .وف ظل هذه
الظروف• ,كن أ rتكون اvدارة على علم بوجود جميع اJطراف ذات العNقة .وعلى الرغم من ذلك ,فإن ا;تطلب اàاص بطرح
اrستفسارات اtددة ف الفقرة  ,١٣يظل منطبقًاJ ,ن اvدارة قد تكون على علم باJطراف ا;ستوفية لشروط تعريف الطرف ذي
العNقة ا;وضح ف هذا ا;عيار .ومع ذلك ,وف مثل هذه ا}الة ,فمن ا;رجح أن تشكل استفسارات ا;راجع ا;تعلقة بهوية اJطراف ذات
العNقة با;نشأة جزءًا من إجراءات تقييم ا;راجع للمخاطر واJنشطة ا;تعلقة بها التي يتم تنفيذها وفقًا ;عيار ا;راجعة ) (٣١٥للحصول
على معلومات تتعلق äا يلي:
•

ملكية ا;نشأة وهياكل ا}وكمة فيها;

•

أنواع اrستثمارات التي تقوم بها ا;نشأة والتي تخطط للقيام بها;

•

طريقة تنظيم ا;نشأة وكيفية ≥ويلها.

وف ا}اrت اàاصة ا;تعلقة بعNقات السيطرة الواحدة ,وJنه من اJرجح أن تكون اvدارة على علم بتلك العNقات إذا كانت لها أهمية
اقتصادية بالنسبة للمنشأة ,فمن ا;رجح أن تكون استفسارات ا;راجع أكثر فاعلية إذا ركزت على ما إذا كانت اJطراف التي تدخل معها
ا;نشأة ف معامNت مهمة ,أو تشترك معها ف ا;وارد بدرجة كبيرةُ ,تعد أطرافًا ذات عNقة.
أ.١٣

ف سياق مراجعة اªموعات ,يتطلب معيار ا;راجعة ) (٦٠٠أن يوفر فريق ارتباط اªموعة لكل مراجع مكون من مكونات اªموعة
قائمًة باJطراف ذات العNقة ُمعﱠدة من قبل إدارة اªموعة وأي أطراف أخرى ذات عNقة يكون فريق
وعندما تكون ا;نشأة مكّونًا داخل مجموعة ,فإن هذه ا;علومات توفر أساسًا مفيدًا rستفسارات ا;راجع من اvدارة عن هوية اJطراف
ذات العNقة با;نشأة.

أ.١٤

قد يحصل ا;راجع أيضًا على بعض ا;علومات ا;تعلقة بهوية اJطراف ذات العNقة با;نشأة من خNل اrستفسارات من اvدارة أثناء
عملية قبول اrرتباط أو اrستمرار فيه.

ارتباط اªموعة على علم بها١٩.

أدوات رقابة ا;نشأة على العNقات وا;عامNت مع اJطراف ذات العNقة )راجع :الفقرة (١٤
أ.١٥

١٩

ا´خرون داخل ا;نشأة هم الذين يعرفون على اJرجح العNقات وا;عامNت مع اJطراف ذات العNقة با;نشأة ,وأدوات رقابة ا;نشأة على
مثل هذه العNقات وا;عامNت .وقد يشمل هؤrء اJشخاص التاليي ,طا;ا أنهم  rيشكلون جزءًا من اvدارة:
•

ا;كلفي با}وكمة;

•

ا;وظفي الذين يشغلون منصبًا يقومون من خNله بإنشاء أو معاoة أو تسجيل ا;عامNت ,التي تكون مهمة وتقع خارج مسار
العمل الطبيعي للمنشأة ,وأولئك الذين يشرفون على هؤrء ا;وظفي أو يراقبونهم;

•

وظيفة ا;راجعة الداخلية;

•

ا;ستشار القانوني الداخلي;

•

مسؤول اrلتزام بالسلوك اJخNقي ,أو من يعادله.

معيار ا'راجعة )" (٦٠٠اعتبارات خاصة  -عمليات مراجعة القوائم ا'الية للمجموعة )ا ف ذلك عمل مراجعي مكونات اÑموعة(" ,الفقرة ) ٤٠هـ(.
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أ .١٦تتم ا;راجعة على افتراض أساس بأن اvدارة وا;كلفي با}وكمة ,حسب مقتضى ا}ال ,قد أقّروا وفهموا أنهم يتحملون ا;سؤولية عن
إعداد القوائم ا;الية وفقًا vطار التقرير ا;الي ا;نطبقä ,ا ف ذلك عرضها العادل ,عند اrقتضاء ,وعن الرقابة الداخلية التي ترى
اvدارة وا;كلفون با}وكمة ,حسب مقتضى ا}ال ,أنها ضرورية للتمكي من إعداد قوائم مالية خالية من التحريف اoوهري ,سواًء
بسبب غش أو خطأ ٢٠.وبناًء عليه ,وعندما يضع اvطار متطلبات خاصة باJطراف ذات العNقة ,فإن إعداد القوائم ا;الية يتطلب أن
تقوم اvدارةl ,ت إشراف ا;كلفي با}وكمة ,بتصميم أدوات رقابة كافية على العNقات وا;عامNت مع اJطراف ذات العNقة ,وتطبيق
هذه اJدوات وصونها ,بحيث يتم lديد هذه العNقات وا;عامNت واtاسبة واvفصاح عنها بشكل مناسب وفقًا لهذا اvطار .وعند
أدائهم لدورهم اvشراف ,يقوم ا;كلفون با}وكمة äتابعة كيفية قيام اvدارة بالوفاء äسؤولياتها عن تلك اJدوات الرقابية .وبغض
النظر عن أي متطلبات خاصة باJطراف ذات العNقة قد يضعها اvطار ,فإن ا;كلفي با}وكمة ,وعند أدائهم لدورهم اvشراف ,قد
يحصلون على معلومات من اvدارة ≥ّكنهم من فهم الطبيعة وا;برر التجاري للعNقات وا;عامNت مع اJطراف ذات العNقة با;نشأة.
أ .١٧للوفاء äتطلب معيار ا;راجعة ) (٣١٥بشأن التوصل إلى فهم لبيئة الرقابة ٢١,قد يأخذ ا;راجع ف ا}سبان سمات بيئة الرقابة ذات
الصلة بتخفيف مخاطر التحريف اoوهري ا;صاحبة للعNقات وا;عامNت مع اJطراف ذات العNقة ,مثل:

أ.١٨

٢٠
٢١

•

قواعد السلوك اJخNقي الداخلية ,التي يتم إبNغها إلى موظفي ا;نشأة وفرضها بشكل مناسب ,والتي lكم الظروف التي قد
ùري فيها ا;نشأة أنواعًا محددة من ا;عامNت مع اJطراف ذات العNقة.

•

السياسات واvجراءات ل∏فصاح الصريح وف الوقت ا;ناسب عن مصالح اvدارة وا;كلفي با}وكمة ف ا;عامNت مع اJطراف
ذات العNقة.

•

lديد ا;سؤوليات داخل ا;نشأة عن lديد ا;عامNت مع اJطراف ذات العNقة وتسجيلها وتلخيصها واvفصاح عنها.

•

اvفصاح والنقاش ف الوقت ا;ناسب بي اvدارة وا;كلفي با}وكمة ,بشأن ا;عامNت ا;همة مع اJطراف ذات العNقة التي تتم
خارج مسار العمل الطبيعي للمنشأةä ,ا ف ذلك ما إذا كان ا;كلفون با}وكمة قد شككوا بشكل مناسب ف ا;برر التجاري لتلك
ا;عامNت )على سبيل ا;ثال ,عن طريق استشارة مستشارين مهنيي خارجيي(.

•

وضوح اvرشادات ا;تعلقة باعتماد ا;عامNت مع اJطراف ذات العNقة التي تنطوي على تضاربات فعلية أو متصورة ف
ا;صالح ,مثل اrعتماد من oنة فرعية من ا;كلفي با}وكمة مكﱠونة من أفراد مستقلي عن اvدارة.

•

عمليات الفحص الدوري من قبل وظيفة ا;راجعة الداخلية ,عند اrقتضاء.

•

التصرف اrستباقي الذي تتخذه اvدارة من أجل حل قضايا اvفصاح عن اJطراف ذات العNقة ,عن طريق القيام على سبيل
ا;ثال باستشارة ا;راجع أو ا;ستشار القانوني اàارجي.

•

وجود سياسات وإجراءات تتعلق بالكشف عن اjالفات ,عند اrقتضاء.

قد تكون أدوات الرقابة على العNقات وا;عامNت مع اJطراف ذات العNقة داخل بعض ا;نشآت قاصرة أو غير موجودة لعدة أسباب,
مثل:
•

انخفاض اJهمية التي توليها اvدارة لتحديد العNقات وا;عامNت مع اJطراف ذات العNقة واvفصاح عنها.

•

غياب اvشراف ا;ناسب من قبل ا;كلفي با}وكمة.

•

التجاهل ا;تعمد Jدوات الرقابة بسبب أن اvفصاحات عن اJطراف ذات العNقة قد تكشف عن معلومات ترى اvدارة أنها
حساسة ,على سبيل ا;ثال ,وجود معامNت يشترك فيها أفراد من عائNت اvدارة.

•

عدم كفاية فهم اvدارة للمتطلبات اàاصة باJطراف ذات العNقة التي يفرضها إطار التقرير ا;الي ا;نطبق.

معيار ا'راجعة ) ,(٢٠٠الفقرة أ٤
معيار ا'راجعة ) ,(٣١٥الفقرة ١٤
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•

غياب متطلبات اvفصاح äوجب إطار التقرير ا;الي ا;نطبق.

وف حالة عدم فاعلية أدوات الرقابة أو عدم وجودها ,قد  rيكون äقدور ا;راجع ا}صول على ما يكفي من أدلة ا;راجعة ا;ناسبة
بشأن العNقات وا;عامNت مع اJطراف ذات العNقة .وإذا كان هذا هو ا}ال ,فقد يأخذ ا;راجع ف ا}سبان ,وفقًا ;عيار ا;راجعة
) ٢٢,(٧٠٥ما يترتب على ذلك من آثار على ا;راجعةä ,ا ف ذلك على الرأي الوارد ف تقرير ا;راجع.
أ.١٩

غالبًا ما ينطوي التقرير ا;الي ا;غشوش على ùاوز اvدارة Jدوات الرقابة التي قد تبدو ف حاrت أخرى أنها تعمل بفاعلية ٢٣.ويزيد
خطر ùاوز اvدارة Jدوات الرقابة إذا كانت ل∏دارة عNقات تنطوي على سيطرة أو نفوذ مهم مع اJطراف التي تتعامل معها ا;نشأة,
Jن هذه العNقات قد توفر ل∏دارة دوافع وفرصًا أكبر rرتكاب الغش .فعلى سبيل ا;ثال ,قد توفر ا;صالح ا;الية ل∏دارة ف أطراف
معينة ذات عNقة دوافع تشجع اvدارة على ùاوز أدوات الرقابة عن طريق) :أ( توجيه ا;نشأة ,بشكل يتضارب مع مصا}ها ,بإبرام
معامNت لصالح هذه اJطراف ,أو )ب( التواطؤ مع هذه اJطراف أو التحكم ف تصرفاتها .ومن أمثلة الغش اtتمل:
•

وضع شروط وهمية للمعامNت مع اJطراف ذات العNقة ,تهدف إلى lريف ا;برر التجاري لهذه ا;عامNت.

•

التنظيم ا;نطوي على غش لنقل اJصول من أو إلى اvدارة أو أشخاص آخرين äبالغ أعلى أو أقل بكثير من القيمة السوقية.

•

الدخول ف معامNت ُمعﱠقدة مع اJطراف ذات العNقة ,مثل ا;نشآت ذات الغرض اàاص ,وتنظيم هذه ا;عامNت على نحو
يهدف إلى lريف ا;ركز ا;الي أو اJداء ا;الي للمنشأة.

اعتبارات خاصة با;نشآت اJصغر
أ.٢٠

من ا;رجح أن تكون أنشطة الرقابة ف ا;نشآت اJصغر أقل رسمية ,وقد  rيكون ف تلك ا;نشآت آليات موثقة للتعامل مع العNقات
وا;عامNت مع اJطراف ذات العNقة .وقد يخفف ا;دير ا;الك من بعض اjاطر الناشئة عن ا;عامNت مع اJطراف ذات العNقة ,أو
من اtتمل أن يزيد من تلك اjاطر ,من خNل ا;شاركة النشطة ف جميع اoوانب الرئيسية للمعامNت .وفيما يتعلق بتلك ا;نشآت,
قد يتوصل ا;راجع إلى فهم للعNقات وا;عامNت مع اJطراف ذات العNقة ,وأي أدوات رقابة قد تكون مطبقة عليها ,من خNل
اrستفسار من اvدارة إضافة إلى اتخاذ إجراءات أخرى ,مثل مNحظة إشراف اvدارة على اJنشطة وفحصها لها ,والتقصي عن الوثائق
ذات الصلة ا;تاحة.

التصريح با;عامNت والترتيبات ا;همة واعتمادها )راجع :الفقرة ) ١٤ب((
أ.٢١

٢٢
٢٣

ينطوي التصريح على منح إذن من طرف أو أطراف يتمتعون بالسلطة ا;ناسبة )سواًء من اvدارة أو ا;كلفي با}وكمة أو مساهمي
ا;نشأة( للمنشأة لتدخل ف معامNت محددة وفقًا لضوابط محددة مسبقًا ,سواًء كانت قائمة على اجتهاد أم  .rوينطوي اrعتماد على
قبول تلك اJطراف با;عامNت التي دخلت فيها ا;نشأة ,بعد التأكد من استيفاء الضوابط التي ُمنح التصريح بناًء عليها .ومن أمثلة
أدوات الرقابة التي رäا تكون ا;نشأة قد وضعتها للتصريح با;عامNت والترتيبات مع اJطراف ذات العNقة ,أو ا;عامNت والترتيبات
ا;همة التي تقع خارج مسار العمل الطبيعي ,واعتماد هذه ا;عامNت والترتيبات:
•

متابعة أدوات الرقابة لتحديد ا;عامNت والترتيبات التي lتاج للتصريح واrعتماد.

•

اعتماد أحكام وشروط ا;عامNت والترتيبات من اvدارة أو ا;كلفي با}وكمة أو من ا;ساهمي ,حسب مقتضى ا}ال.

معيار ا;راجعة )" (٧٠٥التعديNت على الرأي ف تقرير ا;راجع ا;ستقل"
معيار ا;راجعة ) ,(٢٤٠الفقرتان  ٣٢وأ٤
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اrنتباه الدائم للمعلومات ا;تعلقة باJطراف ذات العNقة عند فحص السجNت أو ا;ستندات
السجNت أو ا;ستندات التي قد يتقصى عنها ا;راجع )راجع :الفقرة (١٥
أ.٢٢

قد يتقصى ا;راجع أثناء ا;راجعة عن السجNت أو ا;ستندات التي قد توفر معلومات عن العNقات وا;عامNت مع اJطراف ذات
العNقة ,ومثال ذلك:
•

ا;صادقات التي يحصل عليها ا;راجع من أطراف ثالثة )باvضافة إلى ا;صادقات ا;صرفية والقانونية(.

•

اvقرارات الزكوية والضريبية اàاصة با;نشأة.

•

ا;علومات التي تزود ا;نشأة السلطات التنظيمية بها.

•

سجNت ا;ساهمي للتعرف على ا;ساهمي الرئيسيي ف ا;نشأة.

•

بيانات تضارب ا;صالح ا;قدمة من اvدارة وا;كلفي با}وكمة.

•

سجNت استثمارات ا;نشأة وتلك ا;تعلقة بخططها ;عاشات التقاعد.

•

العقود واrتفاقيات ا;برمة مع اvدارة الرئيسية أو ا;كلفي با}وكمة.

•

العقود واrتفاقيات ا;همة التي  rتقع ف مسار العمل الطبيعي للمنشأة.

•

فواتير ومراسNت محددة من ا;ستشارين ا;هنيي للمنشأة.

•

وثائق التأمي على ا}ياة التي ف حوزة ا;نشأة.

•

العقود ا;همة التي ُأعيد التفاوض عليها من قبل ا;نشأة خNل الفترة.

•

تقارير وظيفة ا;راجعة الداخلية.

•

ا;ستندات ا;رتبطة بإيداعات ا;نشأة لدى السلطة ا;نظمة ل∂وراق ا;الية )مثل نشرات اvصدار(.

الترتيبات التي قد تشير إلى وجود عNقات أو معامNت ≥ت مع أطراف ذات عNقة ولم يتم lديدها أو اvفصاح عنها ف السابق )راجع:
الفقرة (١٥
أ.٢٣

هو ترتيب يتضمن اتفاقًا رسميًا أو غير رسمي بي ا;نشأة وطرف آخر واحٍد أو أكثر Jغراض مثل:
•

إنشاء عNقة عمل من خNل وسائط أو هياكل تنظيمية مناسبة.

•

القيام بأنواع معينة من ا;عامNت äوجب شروط وأحكام محددة.

•

توفير خدمات معينة أو دعم مالي.

ومن أمثلة الترتيبات التي قد تشير إلى وجود عNقات أو معامNت ≥ت مع أطراف ذات عNقة ولم يتم lديدها أو اvفصاح عنها
للمراجع ف السابق:
•

ا;شاركة ف شركات تضامن غير مسجلة مع أطراف أخرى.

•

إبرام اتفاقيات لتوفير خدمات Jطراف معينة äوجب شروط وأحكام خارج مسار العمل الطبيعي للمنشأة.

•

الضمانات والعNقات مع الضامني.

lديد وجود معامNت مهمة خارج مسار العمل الطبيعي )راجع :الفقرة (١٦
أ.٢٤

إن ا}صول على معلومات إضافية بشأن ا;عامNت ا;همة التي تتم خارج مسار العمل الطبيعي للمنشأةّ¶ ,كن ا;راجع من تقوي ما إذا
كانت توجد أي من عوامل خطر الغش ,ومن lديد مخاطر التحريف اoوهري ,عندما يضع إطار التقرير ا;الي ا;نطبق متطلبات
خاصة باJطراف ذات العNقة.
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أ.٢٥

قد تتضمن أمثلة ا;عامNت التي تتم خارج مسار العمل الطبيعي للمنشأة:
•

معامNت حقوق ا;لكية ا;عقدة ,مثل عمليات إعادة هيكلة الشركات أو عمليات اrستحواذ.

•

ا;عامNت مع ا;نشآت التي تقع ف اàارج ف دول ذات أنظمة شركات ضعيفة.

•

تأجير أماكن العمل أو تقدي اàدمات اvدارية من قبل ا;نشأة لطرف آخر دون أن وجود ِعَوض لذلك.

•

معامNت البيع التي تنطوي على خصومات أو عائدات كبيرة بشكل غير معتاد.

•

ا;عامNت التي تتسم بترتيبات دّوارة ,على سبيل ا;ثال ,البيع مع التعهد بإعادة الشراء.

•

ا;عامNت التي تتم äوجب عقود يتم تغيير شروطها قبل انتهاء مدتها.

فهم طبيعة ا;عامNت ا;همة التي تقع خارج مسار العمل الطبيعي )راجع :الفقرة ) ١٦أ((
أ.٢٦

يشمل اrستفسار عن طبيعة ا;عامNت ا;همة التي ≥ت خارج مسار العمل الطبيعي للمنشأة ,التوصل إلى فهم للمبرر التجاري
للمعامNت ,والشروط واJحكام التي ≥ت äوجبها.

اrستفسار عّما إذا كانت اJطراف ذات العNقة •كن أن تكون مشاركة )راجع :الفقرة ) ١٦ب((
أ.٢٧

•كن أن يشارك طرف ذو عNقة ف معاملة مهمة خارج مسار العمل الطبيعي للمنشأة ليس فقط عن طريق التأثير بشكل مباشر على
ا;عاملة من خNل كونه طرفًا فيها ,وإΩا أيضًا عن طريق التأثير بشكل غير مباشر من خNل وسيط .وقد يشير مثل هذا التأثير إلى
وجود عامل من عوامل خطر الغش.

تبادل ا;علومات عن اJطراف ذات العNقة مع فريق اrرتباط )راجع :الفقرة (١٧
أ.٢٨

تتضمن ا;علومات ا;Nئمة عن اJطراف ذات العNقة التي •كن تبادلها مع أعضاء فريق اrرتباط ,على سبيل ا;ثال:
•

هوية اJطراف ذات العNقة با;نشأة.

•

طبيعة العNقات وا;عامNت مع اJطراف ذات العNقة.

•

العNقات أو ا;عامNت ا;همة أو ا;عقدة مع اJطراف ذات العNقة ,التي قد تتطلب مراعاة خاصة عند ا;راجعة ,وعلى وجه
اàصوص ا;عامNت التي تشارك فيها اvدارة أو ا;كلفون با}وكمة مشاركة مالية.

Vديد مخاطر التحريف اZوهري ا"صاحبة للع7قات وا"عام7ت مع ا2طراف ذات الع7قة ,وتقييمها
عوامل خطر الغش ا;صاحبة لطرف ذي عNقة له نفوذ ُمهيمن )راجع :الفقرة (١٩
أ.٢٩

٢٤

 Nمن
تعد الهيمنة على اvدارة من جانب شخص واحد أو مجموعة صغيرة من اJشخاص دون تطبيق أدوات رقابة تعّوض عن ذلك ,عام ً
عوامل خطر الغش ٢٤.ومن بي ا;ؤشرات الدالة على وجود نفوذ مهيمن •ارسه طرف ذو عNقة:
•

اعتراض الطرف ذي العNقة على قرارات عمل مهمة اتخذتها اvدارة أو ا;كلفون با}وكمة.

•

الرجوع للطرف ذي العNقة لNعتماد النهائي للمعامNت ا;همة.

•

محدودية النقاش ,أو غيابه التام ,بي اvدارة وا;كلفي با}وكمة حول ا;قترحات التجارية ا;قدمة من الطرف ذي العNقة.

•

ندرة الفحص واrعتماد ا;ستقل للمعامNت التي يشترك فيها الطرف ذو العNقة )أو أحد أفراد أسرته ا;قربي(.

ا'لحق ا_ول 'عيار ا'راجعة )(٢٤٠
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وقد يوجد أيضًا النفوذ ا;هيمن ف بعض ا}اrت ,إذا كان الطرف ذو العNقة قد أدى دورًا قياديًا ف تأسيس ا;نشأة ,و rيزال مستمرًا
ف أداء هذا الدور ف إدارتها.
أ .٣٠عند وجود عوامل خطر أخرى ,قد يشير وجود طرف ذي عNقة له نفوذ ُمهيمن إلى وجود مخاطر lريف جوهري مهمة بسبب الغش.
فعلى سبيل ا;ثال:
•

قد يشير معدل الدوران ا;رتفع بشكل غير معتاد ف اvدارة العليا أو ا;ستشارين ا;هنيي إلى èارسات مغشوشة أو غير
أخNقية تخدم أغراض الطرف ذي العNقة.

•

قد يشير استخدام وسطاء ùاريي ف معامNت مهمة دون وجود مبرر ùاري واضح لذلك ,إلى أن الطرف ذا العNقة •كن أن
تكون له مصلحة ف تلك ا;عامNت من خNل السيطرة على هؤrء الوسطاء Jغراض احتيالية.

•

قد تشير اJدلة على ا;شاركة ا;فرطة من قبل الطرف ذي العNقة ف اختيار السياسات اtاسبية أو انشغاله الكامل بذلك ,أو
بتحديد التقديرات ا;همة إلى احتمال إعداد تقرير مالي مغشوش.

ا_ستجابات Sاطر التحريف اZوهري ا"صاحبة للع7قات وا"عام7ت مع ا2طراف ذات الع7قة )راجع :الفقرة (٢٠
أ.٣١

تعتمد طبيعة وتوقيت ومدى إجراءات ا;راجعة اvضافية التي قد يختارها ا;راجع كاستجابة jاطر التحريف اoوهري ا;قﱠيمة
ا;صاحبة للعNقات وا;عامNت مع اJطراف ذات العNقة على طبيعة تلك اjاطر وظروف ا;نشأة٢٥.

صح بشكل مناسب عن
سب أو ُتف ِ
أ .٣٢من أمثلة إجراءات ا;راجعة اJساس التي قد ينفذها ا;راجع عند تقييمه àطر مهم بأن اvدارة لم lا ِ
معامNت معينة مع أطراف ذات عNقة وفقًا vطار التقرير ا;الي ا;نطبق )سواء بسبب غش أو خطأ(:

أ.٣٣

٢٥

•

ا;صادقة على جوانب محددة للمعامNت التي يتم إجراؤها مع وسطاء أو مناقشتها معهم ,مثل البنوك أو مكاتب اtاماة أو
الضامني أو الوكNء ,متى كان ذلك عمليًا وغير محظوٍر äوجب اJنظمة أو اللوائح أو القواعد اJخNقية.

•

ا;صادقة على أغراض ا;عامNت مع اJطراف ذات العNقة أو شروطها اtددة أو مبالغها )قد يكون إجراء ا;راجعة هذا أقل
فاعلية عندما يرى ا;راجع أن ا;نشأة من ا;رجح أن تؤثر على اJطراف ذات العNقة ف ردودها على ا;راجع(.

•

القيام عند اrقتضاء بقراءة القوائم ا;الية أو ا;علومات ا;الية اJخرى ذات الصلة ,ف حال توفرها ,اàاصة باJطراف ذات
العNقة للبحث عن أدلة بشأن اtاسبة عن ا;عامNت الواردة ف السجNت اtاسبية ل∂طراف ذات العNقة.

ف حالة تقييم ا;راجع àطر lريف جوهري مهم بسبب الغش نتيجًة لوجود طرف ذي عNقة له نفوذ مهيمن ,فقد يقوم ا;راجع,
باvضافة إلى ا;تطلبات العامة للمعيار ) ,(٢٤٠بتنفيذ إجراءات مراجعة للتوصل إلى فهم بشأن العNقات التجارية التي رäا يكون
الطرف ذو العNقة قد أقامها بشكل مباشر أو غير مباشر مع ا;نشأة ولتحديد ا}اجة إلى تنفيذ إجراءات مراجعة إضافية أساس
مناسبة .ومن أمثلة تلك اvجراءات ما يلي:
•

اrستفسارات من اvدارة وا;كلفي با}وكمة ,وإجراء مناقشات معهم.

•

اrستفسارات من الطرف ذي العNقة.

•

التقصي عن العقود ا;همة ا;برمة مع الطرف ذي العNقة.

•

إجراء بحث أساسي مناسب ,على سبيل ا;ثال من خNل شبكة اvنترنت أو من خNل قواعد معلومات ùارية خارجية خاصة.

•

فحص تقارير الكشف عن اjالفات التي يقدمها ا;وظفون متى كان يتم اrحتفاظ بها.

يقدم معيار ا'راجعة ) (٣٣٠ا'زيد من اÜرشادات بشأن النظر ف طبيعة وتوقيت ومدى إجراءات ا'راجعة اÜضافية .ويضع معيار ا'راجعة ) (٢٤٠متطلبات ويقدم إرشادات
بشأن اkستجابات ا'ناسبة للمخاطر ا'قﱠيمة للتحريف ا7وهري بسبب الغش.
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أ.٣٤

بناًء على نتائج إجراءات تقييم اjاطر التي يقوم بها ا;راجع ,قد يرى ا;راجع أنه من ا;ناسب ا}صول على أدلة ا;راجعة دون اختبار
أدوات الرقابة اُ;طﱠبقة ف ا;نشأة على العNقات وا;عامNت مع اJطراف ذات العNقة .ومع ذلك ,وف بعض الظروف ,قد يكون من غير
ا;مكن ا}صول على ما يكفي من أدلة ا;راجعة ا;ناسبة من خNل إجراءات ا;راجعة اJساس وحدها فيما يخص مخاطر التحريف
اoوهري ا;صاحبة للعNقات وا;عامNت مع اJطراف ذات العNقة .فعلى سبيل ا;ثال ,عندما تكون ا;عامNت داخل اªموعة بي
ا;نشأة ومكوناتها كثيرة ويكون هناك قدر كبير من ا;علومات عن هذه ا;عامNت قد ت إنشاؤه أو تسجيله أو معاoته أو التقرير عنه
بشكل إلكتروني ضمن نظام متكامل ,فقد يرى ا;راجع أنه من غير ا;مكن تصميم إجراءات مراجعة أساس فّعالة من شأنها أن تقلل ف
ض بشكل مقبول .وف مثل هذه ا}الة ,وللوفاء
حد ذاتها من مخاطر التحريف اoوهري ا;صاحبة لهذه ا;عامNت إلى مستوى منخف ٍ
äتطلب معيار ا;راجعة ) (٣٣٠الذي يقضي با}صول على ما يكفي من أدلة ا;راجعة ا;ناسبة بشأن الفاعلية التشغيلية Jدوات الرقابة
ذات الصلة ٢٦,فإن ا;راجع مطالب باختبار أدوات الرقابة ا;طبقة ف ا;نشأة على اكتمال ودقة تسجيل العNقات وا;عامNت مع اJطراف
ذات العNقة.

lديد اJطراف ذات العNقة أو ا;عامNت ا;همة مع اJطراف ذات العNقة التي لم يتم lديدها أو اvفصاح عنها ف السابق
إبNغ فريق اrرتباط با;علومات عن اJطراف ذات العNقة اtددة حديثًا )راجع :الفقرة ) ٢٢أ((
أ.٣٥

إن اvبNغ الفوري عن أي أطراف ذات عNقة يتم lديدها حديثًا إلى اJعضاء ا´خرين ف فريق اrرتباط يساعدهم ف lديد ما إذا
كانت هذه ا;علومات تؤثر على نتائج إجراءات تقييم اjاطر التي ت تنفيذها بالفعل ,واrستنتاجات ا;ستنبطة منهاä ,ا ف ذلك ما إذا
كانت مخاطر التحريف اoوهري بحاجة إلى إعادة تقييم.

اvجراءات اJساس فيما يتعلق باJطراف ذات العNقة أو ا;عامNت ا;همة مع اJطراف ذات العNقة اtددة حديثًا )راجع :الفقرة ) ٢٢ج((
أ.٣٦

تتضمن اJمثلة على إجراءات ا;راجعة اJساس التي قد ينفذها ا;راجع فيما يتعلق باJطراف ذات العNقة أو ا;عامNت ا;همة مع
اJطراف ذات العNقة اtددة حديثًا:
•

القيام باستفسارات عن طبيعة عNقات ا;نشأة مع اJطراف ذات العNقة اtددة حديثًاä ,ا ف ذلك )متى كان ذلك مناسبًا
وغير محظور äوجب نظام أو rئحة أو قواعد أخNقية( اrستفسار من أطراف خارج ا;نشأة ُيفترض أن لديها معرفة كبيرة
با;نشأة وأعمالها ,مثل ا;ستشار القانوني أو الوكNء اJساسي أو ا;مثلي الرئيسي أو اrستشاريي أو الضامني أو شركاء
العمل ا;قربي ا´خرين.

•

إجراء lليل للسجNت اtاسبية اàاصة با;عامNت مع اJطراف ذات العNقة اtددة حديثًا .وقد يكون من السهل إجراء
مثل هذا التحليل باستخدام أساليب ا;راجعة äساعدة ا}اسب.

•

التحقق من شروط وأحكام ا;عامNت مع اJطراف ذات العNقة اtددة حديثًا ,وتقوي ما إذا كانت ا;عامNت قد ≥ت اtاسبة
واvفصاح عنها بشكل مناسب وفقًا vطار التقرير ا;الي ا;نطبق.

عدم اvفصاح ا;تعمد من قبل اvدارة )راجع :الفقرة ) ٢٢ه((
أ.٣٧

٢٦

ُتعد ا;تطلبات واvرشادات الواردة ف معيار ا;راجعة ) (٢٤٠بشأن مسؤوليات ا;راجع ذات العNقة بالغش عند مراجعة القوائم ا;الية,
ذات صلة عندما يتضح أن اvدارة قد قامت عن عمد بعدم اvفصاح للمراجع عن اJطراف ذات العNقة أو ا;عامNت ا;همة مع
اJطراف ذات العNقة .وقد يأخذ ا;راجع أيضًا ف ا}سبان ما إذا كان من الضروري إعادة تقوي إمكانية اrعتماد على ردود اvدارة
على استفسارات ا;راجع وإفادات اvدارة ا;قدمة للمراجع.

معيار ا'راجعة ) ,(٣٣٠الفقرة ) ٨ب(
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٤٥٥

اJطراف ذات العNقة

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٥٥٠

lديد ا;عامNت ا;همة مع اJطراف ذات العNقة خارج مسار العمل الطبيعي للمنشأة
تقوي ا;برر التجاري للمعامNت ا;همة مع اJطراف ذات العNقة )راجع :الفقرة (٢٣
أ.٣٨

عند تقوي ا;برر التجاري ;عاملة مهمة مع طرف ذي عNقة ≥ت خارج مسار العمل الطبيعي للمنشأة ,قد يأخذ ا;راجع ف ا}سبان ما
يلي:
•

ما إذا كانت ا;عاملة:
o

معقدة للغاية )على سبيل ا;ثال ,قد تشتمل ا;عاملة على عدة أطراف ذات عNقة داخل مجموعة موحدة(.

o

lتوي على شروط ùارية غير مألوفة ,مثل أسعار ومعدrت فائدة وضمانات وشروط سداد غير مألوفة.

o

تفتقر إلى سبب منطقي ùاري واضح }دوثها.

o

تتضمن أطرافًا ذات عNقة لم يتم lديدها ف السابق.

o

ُمعاoة بطريقة غير مألوفة.

•

ما إذا كانت اvدارة قد ناقشت طبيعة تلك ا;عامNت واtاسبة عنها مع ا;كلفي با}وكمة.

•

ما إذا كانت اvدارة تركز بشكل أكبر على معاoة محاسبية معينة بدً rمن بذل العناية الواجبة ل∂بعاد اrقتصادية اJساسية
للمعاملة.

وإذا كانت توضيحات اvدارة غير مّتسقة بشكل جوهري مع شروط ا;عاملة مع الطرف ذي العNقة ,فإن ا;راجع مطالب وفقًا ;عيار
ا;راجعة ) ٢٧(٥٠٠بأن ينظر ف إمكانية اrعتماد على توضيحات وإفادات اvدارة بشأن اJمور اJخرى ا;همة.
أ .٣٩قد يسعى ا;راجع أيضًا إلى فهم ا;برر التجاري ;ثل هذه ا;عاملة من منظور الطرف ذي العNقة ,إذ قد يساعد ذلك ا;راجع ف lصيل
فهم أفضل للحقيقة اrقتصادية للمعاملة وأسباب تنفيذها .وقد يشّكل ا;برر التجاري من منظور الطرف ذي العNقة والذي يبدو غير
 Nمن عوامل خطر الغش.
متسق مع طبيعة عمل ذلك الطرف عام ً
التصريح با;عامNت ا;همة مع اJطراف ذات العNقة واعتمادها )راجع :الفقرة ) ٢٣ب((
أ.٤٠

إن التصريح واrعتماد من قبل اvدارة أو ا;كلفي با}وكمة ,أو حسب مقتضى ا}ال ,من ا;ساهمي فيما يخص ا;عامNت ا;همة مع
اJطراف ذات العNقة التي تتم خارج مسار العمل الطبيعي للمنشأة قد يوفر أدلة مراجعة بأن هذه ا;عامNت قد نالت العناية الواجبة
من قبل ا;ستويات ا;ناسبة داخل ا;نشأة ,وأن شروطها وأحكامها قد انعكست ف القوائم ا;الية بشكل مناسب .وقد يشير وجود
معامNت بهذه الطبيعة لم تخضع ;ثل هذا التصريح واrعتماد ,مع غياب التفسيرات ا;نطقية ا;ستندة إلى النقاش مع اvدارة أو
ا;كلفي با}وكمة ,إلى وجود مخاطر lريف جوهري بسبب غش أو خطأ .وف هذه الظروف ,قد يحتاج ا;راجع إلى أن يكون منتبهًا
للمعامNت اJخرى التي لها طبيعة èاثلة .ومع ذلك ,فقد يكون التصريح واrعتماد ,وحدهما ,غير كافيي rستنتاج ما إذا كانت
مخاطر التحريف اoوهري بسبب الغش غير موجودةJ ,ن التصريح واrعتماد قد يكونان غير فعالي ف حالة وجود تواطؤ بي
اJطراف ذات العNقة أو ف حالة خضوع ا;نشأة لنفوذ مهيمن من جانب طرف ذي عNقة.

اعتبارات خاصة با;نشآت اJصغر
أ.٤١

٢٧

قد ≥ rلك ا;نشأة اJصغر نفس أدوات الرقابة التي يوفرها اختNف مستويات السلطة واrعتماد التي قد توجد ف منشأة أكبر .وبناًء
عليه ,فقد يعتمد ا;راجع عند مراجعة منشأة أصغر بدرجة أقل على التصريح واrعتماد من أجل ا}صول على أدلة ا;راجعة ا;تعلقة
بصحة ا;عامNت ا;همة مع اJطراف ذات العNقة التي تتم خارج مسار العمل الطبيعي للمنشأة .وبدً rمن ذلك ,قد يأخذ ا;راجع ف

معيار ا'راجعة )" (٥٠٠أدلة ا'راجعة" ,الفقرة ١١
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٤٥٦

اJطراف ذات العNقة

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٥٥٠
ا}سبان تنفيذ إجراءات مراجعة أخرى ,مثل التقصي عن ا;ستندات ذات الصلة ,أو طلب ا;صادقة على جوانب معينة من ا;عامNت من
اJطراف ذات الصلة ,أو مNحظة مشاركة ا;دير ا;الك ف ا;عامNت.

اvقرارات بأن ا;عامNت مع اJطراف ذات العNقة قد ت القيام بها على أساس شروط مكافئة لتلك السائدة ف معاملة على أساس ùاري
)راجع :الفقرة (٢٤
أ.٤٢

على الرغم من أن أدلة ا;راجعة قد يسهل ا}صول عليها فيما يتعلق با;قارنة بي سعر ا;عاملة التي ≥ت مع طرف ذي عNقة وسعر
ّlد من قدرة ا;راجع على ا}صول على أدلة مراجعة تفيد
معاملة èاثلة ≥ت على أساس ùاري ,فإنه توجد عادًة صعوبات عملية ُ
بأن جميع اoوانب اJخرى للمعاملة مكافئة ;ا يناظرها ف ا;عاملة التي ≥ت على أساس ùاري .فعلى سبيل ا;ثال ,رغم أن ا;راجع قد
يكون قادرًا على التأكد من أن معاملة ما مع طرف ذي عNقة قد ت القيام بها بسعر السوق ,فقد يكون من ا;تعذر عمليًا التأكد èا إذا
كانت الشروط واJحكام اJخرى للمعاملة )مثل شروط اrئتمان واrلتزامات اtتملة واJعباء اtددة( مكافئة لتلك التي قد يتم اrتفاق
عليها عادًة بي أطراف مستقلة .وبناًء عليه ,فقد يكون هناك خطر بوجود lريف جوهري ف إقرار اvدارة بإجراء معاملة مع طرف ذي
عNقة بشروط مكافئة لتلك السائدة ف معاملة على أساس ùاري.

أ .٤٣يتطلب إعداد القوائم ا;الية من اvدارة أن تؤيد اvقرارات التي تفيد بإجراء ا;عامNت مع اJطراف ذات العNقة بشروط مكافئة لتلك
السائدة ف ا;عامNت التي على أساس ùاري .وقد يتضمن دعم اvدارة لهذا اvقرار:

أ.٤٤

أ.٤٥

•

مقارنة شروط ا;عاملة مع الطرف ذي العNقة بشروط معاملة مطابقة أو مشابهة مع طرف واحد أو أكثر ليس ذا عNقة.

•

تكليف خبير خارجي بتحديد القيمة السوقية ,وللتأكد من شروط وأحكام السوق لتلك ا;عاملة.

•

مقارنة شروط ا;عاملة بشروط السوق ا;عروفة للمعامNت ا;ماثلة بوجه عام ف سوق مفتوحة.

قد يشمل تقوي دعم اvدارة لهذا اvقرار واحدًا أو أكثر èا يلي:
•

النظر ف مدى مناسبة آلية اvدارة لدعم اvقرار.

•

التحقق من مصدر البيانات الداخلية أو اàارجية التي تدعم اvقرار ,واختبار البيانات لتحديد مدى دقتها واكتمالها
ومNءمتها.

•

تقوي مدى معقولية أي افتراضات مهمة استند إليها اvقرار.

تتطلب بعض أطر التقرير ا;الي اvفصاح عن ا;عامNت مع اJطراف ذات العNقة التي لم يتم القيام بها بشروط مكافئة لتلك السائدة
ف معامNت على أساس ùاري .وف هذه الظروف ,إذا لم تفصح اvدارة ف القوائم ا;الية عن معاملة مع طرف ذي عNقة ,فقد يكون
ذلك إقرارًا ضمنيًا بأن ا;عاملة قد ت القيام بها بشروط مكافئة لتلك السائدة ف معاملة على أساس ùاري.

تقوي اcاسبة عن الع7قات وا"عام7ت اcددة مع ا2طراف ذات الع7قة واgفصاح عنها
اعتبارات اJهمية النسبية عند تقوي التحريفات )راجع :الفقرة (٢٥
أ.٤٦

٢٨

 Nمن حجم وطبيعة التحريف ,والظروف اàاصة بحدوثه ,عند تقوي
يتطلب معيار ا;راجعة ) (٤٥٠من ا;راجع أن يأخذ ف ا}سبان ك ً
ما إذا كان التحريف جوهريًا ٢٨.وقد  rتعتمد أهمية ا;عاملة بالنسبة ;ستخدمي القوائم ا;الية على ا;بلغ ا;سجل للمعاملة فحسب,
ولكن أيضًا على عوامل معينة أخرى ذات صلة ,مثل طبيعة العNقة مع الطرف ذي العNقة.

معيار ا'راجعة )" (٤٥٠تقوي التحريفات ا'كتشفة خBل ا'راجعة" ,الفقرة ) ١١أ( .تقدم الفقرة أ ٢١من معيار ا'راجعة  ٤٥٠إرشادات بشأن الظروف التي قد تؤثر على
تقوي التحريف.
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اJطراف ذات العNقة

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٥٥٠
تقوي اvفصاحات عن اJطراف ذات العNقة )راجع :الفقرة ) ٢٥أ((
أ.٤٧

يعني تقوي اvفصاحات عن اJطراف ذات العNقة ف سياق متطلبات اvفصاح vطار التقرير ا;الي ا;نطبق النظر فيما إذا كانت حقائق
وظروف العNقات مع اJطراف ذات العNقة با;نشأة قد ت تلخيصها وعرضها بشكل مناسب حتى تكون اvفصاحات مفهومة .وقد
تكون اvفصاحات ا;تعلقة با;عامNت مع اJطراف ذات العNقة غير مفهومة ف ا}اrت ا´تية:
)أ(

إذا كان ا;برر التجاري للمعامNت وتأثيراتها على القوائم ا;الية غير واضحة أو ُمحﱠرفة; أو

)ب(

إذا لم يتم اvفصاح بشكل مناسب عن الشروط الرئيسية أو اJحكام أو العناصر ا;همة اJخرى للمعامNت والتي ُتعد ضرورية
لفهمها.

اgفادات ا"كتوبة )راجع :الفقرة (٢٦
أ.٤٨

أ.٤٩

تتضمن الظروف التي قد يكون من ا;ناسب فيها ا}صول على إفادات مكتوبة من ا;كلفي با}وكمة ما يلي:
•

ما يكون عند قيام ا;كلفي با}وكمة باعتماد معامNت محددة مع أطراف ذات عNقة) ,أ( تؤثر بشكل جوهري على القوائم
ا;الية ,أو )ب( تشترك فيها اvدارة.

•

ما يكون عندما يقدم ا;كلفون با}وكمة إفادات شفهية محددة للمراجع فيما يخص تفاصيل معامNت معينة مع اJطراف ذات
العNقة.

•

ما يكون عندما تكون للمكلفي با}وكمة مصالح مالية أو غيرها لدى اJطراف ذات العNقة أو ف ا;عامNت مع اJطراف ذات
العNقة.

قد يقرر ا;راجع أيضًا ا}صول على إفادات مكتوبة بشأن إقرارات محددة قد تكون اvدارة قد قدمتها ,مثل اvفادة بأن ا;عامNت مع
اJطراف ذات العNقة  rتشتمل على اتفاقات جانبية لم يتم اvفصاح عنها.

ا_تصال با"كلفي باnوكمة )راجع :الفقرة (٢٧
أ.٥٠

٢٩

يساعد اvبNغ عن اJمور ا;همة التي تظهر أثناء ا;راجعة ٢٩بخصوص اJطراف ذات العNقة با;نشأة ا;راجع ف وضع فهم مشترك مع
ا;كلفي با}وكمة لطبيعة هذه اJمور وطريقة حلها .ومن أمثلة اJمور ا;همة ا;رتبطة باJطراف ذات العNقة:
•

عدم إفصاح اvدارة )سواًء بشكل متعمد أو  (rللمراجع عن اJطراف ذات عNقة أو عن ا;عامNت ا;همة مع اJطراف ذات
العNقة ,اJمر الذي قد يلفت انتباه ا;كلفي با}وكمة إلى عNقات ومعامNت مهمة مع أطراف ذات عNقة لم يكونوا على علم
بها ف السابق.

•

lديد ا;عامNت ا;همة مع اJطراف ذات العNقة ,التي لم يتم التصريح بها واعتمادها بشكل مناسب ,اJمر الذي قد ينشأ عنه
اrشتباه ف حدوث غش.

•

عدم اrتفاق مع اvدارة فيما يتعلق باtاسبة واvفصاح عن ا;عامNت ا;همة مع اJطراف ذات العNقة وفقًا vطار التقرير
ا;الي ا;نطبق.

•

عدم اrلتزام باJنظمة أو اللوائح ا;نطبقة التي lظر أو تقيد أنواعًا محددة من ا;عامNت مع اJطراف ذات العNقة.

•

مواجهة صعوبات ف lديد الطرف الذي يسيطر ف النهاية على ا;نشأة.

تقدم الفقرة أ ٨من معيار ا'راجعة ) (٢٣٠ا'زيد من اÜرشادات بشأن طبيعة ا_مور ا'همة التي تظهر أثناء ا'راجعة.
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٤٥٨

اJطراف ذات العNقة

ا"عيار الدولي للمراجعة ) :(٥٦٠ا3حداث ال6حقة
اعتمدت الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي معيار ا;راجعة ) ,(٥٦٠كما صدر من مجلس ا;عايير الدولية للمراجعة والتأكيد.

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٥٦٠
ا"عيار الدولي للمراجعة )(٥٦٠
ا3حداث ال6حقة
)يسري هذا ا;عيار على أعمال مراجعة القوائم ا;الية ا;رتبط عليها اعتبارًا من  ٢٠١٧/١/١أو بعد ذلك التاريخ(
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٤٦٠

اKحداث الNحقة

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٥٦٠
مقدمة
نطاق هذا ا"عيار
.١

يتناول هذا ا;عيار الدولي للمراجعة مسؤوليات ا;راجع فيما يتعلق باKحداث الNحقة عند مراجعة القوائم ا;الية .ولكنه ~ يتناول
اKمور ا;تعلقة سؤوليات ا;راجع عن ا;علومات اKخرى التي يتم اgصول عليها بعد تاريخ تقرير ا;راجع ,وهي ا;علومات التي
يتناولها معيار ا;راجعة ) ١.(٧٢٠ومع ذلك ,فقد تسلط تلك ا;علومات اKخرى الضوء على حدث ~حق يقع ف نطاق هذا ا;عيار.
)راجع :الفقرة أ(١

ا3حداث ال6حقة
.٢

قد تتأثر القوائم ا;الية بأحداث معينة تقع بعد تاريخ القوائم ا;الية .وتشير العديد من أطر التقرير ا;الي إلى تلك اKحداث على
وجه اÖصوص ٢.وáدد عادًة نوعي من اKحداث هما:
)أ(

اKحداث التي توفر أدلة عن أوضاع كانت موجودة ف تاريخ القوائم ا;الية;

)ب(

اKحداث التي توفر أدلة عن أوضاع نشأت بعد تاريخ القوائم ا;الية.

ويوضح معيار ا;راجعة ) (٧٠٠أن تاريخ تقرير ا;راجع ُيعلم القارئ بأن ا;راجع قد أخذ ف اgسبان تأثير اKحداث وا;عامNت التي
علم بها ا;راجع والتي وقعت حتى ذلك التاريخ٣.
تاريخ السريان
.٣

يسري هذا ا;عيار على أعمال مراجعة القوائم ا;الية ا;رتبط عليها اعتبارًا من  ٢٠١٧/١/١أو بعد ذلك التاريخ.

ا3هداف
.٤

تتمثل أهداف ا;راجع فيما يلي:
)أ(

اgصول على ما يكفي من أدلة ا;راجعة ا;ناسبة بشأن ما إذا كانت اKحداث الواقعة بي تاريخ القوائم ا;الية وتاريخ
 Nأو إفصاحًا ف القوائم ا;الية ,قد انعكست بشكل مناسب ف تلك القوائم ا;الية وفقًا
تقرير ا;راجع ,التي تتطلب تعدي ً
êطار التقرير ا;الي ا;نطبق;

)ب(

ا~ستجابة بشكل مناسب للحقائق التي تصبح معروفة لدى ا;راجع بعد تاريخ تقريره ,والتي لو كانت معروفة له ف ذلك
التاريخ لرا أدت إلى قيامه بتعديل تقريره.

التعريفات
.٥

١
٢

٣

Kغراض معايير ا;راجعة ,تكون للمصطلحات اìتية ا;عاني ا;بّينة قرين كل منها فيما يلي:
)أ(

تاريخ القوائم ا;الية :تاريخ نهاية آخر فترة تغطيها القوائم ا;الية.

)ب(

تاريخ اعتماد القوائم ا;الية :التاريخ الذي يتم فيه إعداد جميع القوائم التي تتألف منها القوائم ا;الية ,ا ف ذلك
اêيضاحات ذات العNقة ,والذي يقر فيه أصحاب الصNحية بتحمل ا;سؤولية عن تلك القوائم ا;الية) .راجع :الفقرة أ(٢

)ج(

تاريخ تقرير ا;راجع :التاريخ الذي يؤرخ فيه ا;راجع تقريره عن القوائم ا;الية وفقًا ;عيار ا;راجعة )) .(٧٠٠راجع :الفقرة
أ(٣

معيار ا'راجعة )" (٧٢٠مسؤوليات ا'راجع ذات الع5قة با'علومات ا:خرى"
على سبيل ا'ثال ,يتناول ا'عيار الدولي للمحاسبة )" (١٠ا:حداث بعد فترة التقرير" ا'عاRة ف القوائم ا'الية لVحداث ,ا'واتية وغير ا'واتية على السواء ,التي تقع
بي تاريخ القوائم ا'الية )ا'شار إليه بلفظ "نهاية فترة التقرير" ف معيار اcاسبة( وتاريخ التصريح بإصدارها.
معيار ا'راجعة )" (٧٠٠تكوين الرأي والتقرير عن القوائم ا'الية" ,الفقرة أ٦٦
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٤٦١

اKحداث الNحقة

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٥٦٠
)د(

تاريخ إصدار القوائم ا;الية :التاريخ الذي ûكن فيه لöطراف الثالثة ا~طNع على تقرير ا;راجع والقوائم ا;الية اُ;راجعة.
)راجع :الفقرتي أ ,٤أ(٥

)ه(

اKحداث الNحقة :اKحداث التي تقع بي تاريخ القوائم ا;الية وتاريخ تقرير ا;راجع ,واgقائق التي يعرفها ا;راجع بعد
تاريخ تقريره.

ا"تطلبات
ا3حداث التي تقع بي تاريخ القوائم ا"الية وتاريخ تقرير ا"راجع
.٦

يجب على ا;راجع أن ُينفذ إجراءات مراجعة ُمصممة للحصول على ما يكفي من أدلة ا;راجعة ا;ناسبة التي ُتثبت أنه قد ت
 Nأو إفصاحًا ف القوائم ا;الية.
áديد جميع اKحداث الواقعة بي تاريخ القوائم ا;الية وتاريخ تقرير ا;راجع ,والتي تتطلب تعدي ً
ومع ذلكُ ~ ,يتوقع من ا;راجع تنفيذ إجراءات مراجعة إضافية بشأن اKمور التي وفرت لها إجراءات ا;راجعة ا;طبقة ف السابق
استنتاجات ُمرضية) .راجع :الفقرة أ(٦

.٧

يجب على ا;راجع تنفيذ اêجراءات التي تتطلبها الفقرة  ,٦بحيث تغطي الفترة من تاريخ القوائم ا;الية إلى تاريخ تقرير ا;راجع ,أو
أقرب تاريخ له °كن عمليًا .ويجب على ا;راجع أن يأخذ ف اgسبان تقييمه للمخاطر عند áديد طبيعة ومدى إجراءات
ا;راجعة تلك ,التي يجب أن تتضمن ما يلي) :راجع :الفقرتي أ ,٧أ(٨

.٨

)أ(

التوصل إلى فهم Kي إجراءات وضعتها اêدارة لضمان áديد اKحداث الNحقة.

)ب(

ا~ستفسار من اêدارة ,وا;كلفي باgوكمة ,حسب مقتضى اgال ,عّما إذا كانت قد وقعت أي أحداث ~حقة ûكن أن تؤثر
على القوائم ا;الية) .راجع :الفقرة أ(٩

)ج(

قراءة اúاضر ,إن وجدت ,اÖاصة باجتماعات مالكي ا;نشأة واêدارة وا;كلفي باgوكمة ا;نعقدة بعد تاريخ القوائم
ا;الية ,وا~ستفسار عن اKمور التي £ت مناقشتها ف أي من تلك ا~جتماعات التي ليست لها محاضر متاحة بعد) .راجع:
الفقرة أ(١٠

)د(

قراءة أحدث قوائم مالية أولية ~حقة للمنشأة ,إن وجدت.

 Nأو إفصاحًا ف القوائم ا;الية,
ث تتطلب تعدي ً
إذا تعّرف ا;راجع ,نتيجة ل§جراءات اُ;نفذة وجب الفقرتي  ٦و ,٧على أحدا ٍ
فيجب عليه أن يحدد ما إذا كان كل حدث من ذلك القبيل قد انعكس بشكل مناسب ف تلك القوائم ا;الية ,وفقًا êطار التقرير
ا;الي ا;نطبق.

اêفادات ا;كتوبة
.٩

يجب على ا;راجع أن يطلب من اêدارة وا;كلفي باgوكمة ,حسب مقتضى اgال ,تقدي إفادة مكتوبة ,وفقًا ;عيار ا;راجعة
) ٤(٥٨٠بأن جميع اKحداث الواقعة بعد تاريخ القوائم ا;الية والتي يتطلب لها إطار التقرير ا;الي ا;نطبق إجراء تعديل أو إضافة
إفصاح ,قد ت تعديلها أو اêفصاح عنها.

اSقائق التي تصبح معروفة لدى ا"راجع بعد تاريخ تقريره ولكن قبل تاريخ إصدار القوائم ا"الية
.١٠

٤

~ يقع على ا;راجع أي التزام بتنفيذ أي إجراءات مراجعة فيما يتعلق بالقوائم ا;الية بعد تاريخ تقريره .ومع ذلك ,فعندما يعلم
ا;راجع بحقيقٍة ما بعد تاريخ تقريره ولكن قبل تاريخ إصدار القوائم ا;الية ,والتي لو كانت معروفة له ف تاريخ تقرير ا;راجع لرا
أدت إلى قيامه بتعديل تقريره ,فيجب عليه) :راجع :الفقرتي أ ,١١أ(١٢
)أ(

مناقشة اKمر مع اêدارة وا;كلفي باgوكمة ,حسب مقتضى اgال;

)ب(

áديد ما إذا كانت القوائم ا;الية بحاجة إلى تعديل; وإذا كان اKمر كذلك:

معيار ا;راجعة )" (٥٨٠اêفادات ا;كتوبة"
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٤٦٢

اKحداث الNحقة

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٥٦٠
)ج(
.١١

.١٢

.١٣

ا~ستفسار عن الكيفية التي تعتزم بها اêدارة معاôة اKمر ف القوائم ا;الية.

إذا عّدلت اêدارة القوائم ا;الية ,فيجب على ا;راجع:
)أ(

تنفيذ إجراءات ا;راجعة الNزمة ف هذه الظروف على التعديل.

)ب(

ما لم تنطبق الظروف الواردة ف الفقرة :١٢
)(١

£ديد إجراءات ا;راجعة ا;شار إليها ف الفقرتي  ٦و ٧حتى تاريخ التقرير اôديد للمراجع;

)(٢

تقدي ا;راجع لتقرير جديد بشأن القوائم ا;الية ا;عدلة .ويجب أ~ يكون التقرير اôديد للمراجع مؤرخاً بتاريخ
يسبق تاريخ اعتماد القوائم ا;الية ا;عدلة.

عندما ~ يحظر نظام أو ~ئحة أو إطار التقرير ا;الي على اêدارة قصر تعديل القوائم ا;الية على تأثيرات اgدث أو اKحداث
الNحقة ا;سببة لذلك التعديل ,وعندما ~ يُحظَر على ا;سؤولي عن اعتماد القوائم ا;الية قصر اعتمادهم على ذلك التعديل ,فإنه
صر إجراءات ا;راجعة ا;طبقة على اKحداث الNحقة وفقاً ;تطلبات الفقرة ) ١١ب( ) (١على ذلك التعديل.
يُسَمح للمراجع بأن يق ُ
وف مثل هذه اgا~ت ,يجب على ا;راجع إما أن:
)أ(

يُعدل تقريره ليتضمن تاريخاً إضافياً يقتصر على ذلك التعديل ,ويشير وجبه إلى أن إجراءات ا;راجع بشأن اKحداث
الNحقة تقتصر فقط على تعديل القوائم ا;الية ا;وضح ف اêيضاح ذي الصلة ا;رفق بالقوائم ا;الية; أو )راجع :الفقرة
أ(١٣

)ب(

يقدم تقريرًا جديدًا أو معد~ً يتضمن بياناً ف فقرة لفت ا~نتباه ٥أو ف فقرة أمر آخر يشير إلى أن إجراءات ا;راجع بشأن
اKحداث الNحقة تقتصر فقط على تعديل القوائم ا;الية ا;وضح ف اêيضاح ذي الصلة ا;رفق بالقوائم ا;الية.

ف بعض الدول ,قد ~ يكون مطلوباً من اêدارة وجب اKنظمة أو اللوائح أو إطار التقرير ا;الي إصدار قوائم مالية معدلة,
وبالتالي ~ ,يحتاج ا;راجع إلى تقدي تقرير معدل أو تقرير جديد .ولكن إذا لم تعدل اêدارة القوائم ا;الية ف الظروف التي يعتقد
ا;راجع فيها أن القوائم ا;الية بحاجة إلى تعديل ,فحينئٍذ) :راجع :الفقرتي أ ,١٤أ(١٥
)أ(

إذا لم يكن تقرير ا;راجع قد ت تقدûه للمنشأة بعد ,فيجب على ا;راجع تعديل رأيه وفقاً ;ا يتطلبه معيار ا;راجعة
) ٦(٧٠٥ثم يقوم بتقدي تقريره; أو

)ب(

إذا كان تقرير ا;راجع قد ت تقدûه للمنشأة بالفعل ,فيجب على ا;راجع أن يُخطر اêدارة وأيضاً ا;كلفي باgوكمة ,ما لم
يكونوا جميعاً مشاركي ف إدارة ا;نشأة ,بعدم إصدار القوائم ا;الية لöطراف الثالثة قبل إجراء التعديNت الNزمة .وف
حالة إصدار القوائم ا;الية ف وقت ~حق لكن بدون إجراء التعديNت الNزمة ,فيجب على ا;راجع اتخاذ التصرف ا;ناسب
من أجل السعي ;نع ا~عتماد على تقريره) .راجع :الفقرتي أ ,١٦أ(١٧

اSقائق التي تصبح معروفة لدى ا"راجع بعد إصدار القوائم ا"الية
.١٤

٥
٦

بعد إصدار القوائم ا;الية ~ ,يقع على ا;راجع أي التزام بتنفيذ أي إجراءات مراجعة فيما يتعلق بتلك القوائم ا;الية .ومع ذلك,
فعندما يعلم ا;راجع بحقيقة ما بعد إصدار القوائم ا;الية ,والتي لو كانت معروفة له ف تاريخ تقرير ا;راجع لرا أدت إلى قيامه
بتعديل تقريره ,فيجب عليه:
)أ(

مناقشة اKمر مع اêدارة وا;كلفي باgوكمة ,حسب مقتضى اgال;

)ب(

áديد ما إذا كانت القوائم ا;الية بحاجة إلى تعديل; وإذا كان اKمر كذلك:

)ج(

ا~ستفسار عن الكيفية التي تعتزم بها اêدارة معاôة اKمر ف القوائم ا;الية) .راجع :الفقرة أ(١٨

انظر معيار ا;راجعة )" (٧٠٦فقرات لفت ا~نتباه وفقرات أمور أخرى ف تقرير ا;راجع ا;ستقل"
معيار ا;راجعة )" (٧٠٥التعديNت على الرأي ف تقرير ا;راجع ا;ستقل"
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٤٦٣

اKحداث الNحقة

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٥٦٠
.١٥

إذا عّدلت اêدارة القوائم ا;الية ,فيجب على ا;راجع) :راجع :الفقرة أ(١٩
)أ(

تنفيذ إجراءات ا;راجعة الNزمة ف هذه الظروف على التعديل.

)ب(

فحص اÖطوات التي اتخذتها اêدارة للتأكد من أن أي شخص استلم القوائم ا;الية التي صدرت ف السابق وكذلك تقرير
ا;راجع عليها ,على علم با;وقف.

)ج(

ما لم تنطبق الظروف الواردة ف الفقرة :١٢

)د(

)(١

£ديد إجراءات ا;راجعة ا;شار إليها ف الفقرتي  ٦و ٧حتى تاريخ التقرير اôديد للمراجع ,على أ~ يكون تاريخ
التقرير اôديد للمراجع أسبق من تاريخ اعتماد القوائم ا;الية ا;عدلة;

)(٢

تقدي ا;راجع لتقرير جديد بشأن القوائم ا;الية ا;عدلة.

عندما تنطبق الظروف الواردة ف الفقرة  ,١٢تعديل تقرير ا;راجع أو تقدي ا;راجع لتقرير جديد وفقًا ;ا تتطلبه الفقرة
.١٢

.١٦

يجب أن ُيضّمن ا;راجع ف تقريره اôديد أو ا;عدل فقرة لفت انتباه أو فقرة أمر آخر تشير إلى اêيضاح ا;رفق بالقوائم ا;الية
الذي يناقش على نطاق أوسع سبب تعديل القوائم ا;الية السابق إصدارها ,وإلى التقرير السابق الذي قدمه ا;راجع.

.١٧

ف حالة عدم اتخاذ اêدارة للخطوات الNزمة للتأكد من أن أي شخص استلم القوائم ا;الية السابق إصدارها على علم با;وقف,
وف حالة عدم تعديلها للقوائم ا;الية ف الظروف التي يعتقد ا;راجع فيها أن القوائم ا;الية بحاجة إلى تعديل ,فيجب على ا;راجع
أن ُيخطر اêدارة وأيضًا ا;كلفي باgوكمة ,ما لم يكونوا جميعًا مشاركي ف إدارة ا;نشأة ٧,بأنه سيسعى ;نع ا~عتماد على تقرير
ا;راجع ف ا;ستقبل .وإذا لم تتخذ اêدارة أو ا;كلفون باgوكمة هذه اÖطوات الNزمة بالرغم من هذا اêخطار ,فيجب على
ا;راجع أن يتخذ التصرف ا;ناسب من أجل السعي ;نع ا~عتماد على تقريره) .راجع :الفقرة أ(٢٠
***

ا"واد التطبيقية وا"واد التفسيرية ا3خرى
نطاق هذا ا"عيار )راجع :الفقرة (١
أ.١

عندما تكون القوائم ا;الية اُ;راجعة ُمضﱠمنة ف مستندات أخرى ~حقة êصدار القوائم ا;الية )بخNف التقارير السنوية التي
ستكون ضمن نطاق معيار ا;راجعة ) ,((٧٢٠فإن ا;راجع قد يتحمل مسؤوليات إضافية فيما يتعلق باKحداث الNحقة التي قد
يحتاج ا;راجع إلى أخذها ف اgسبان ,مثل ا;تطلبات النظامية أو التنظيمية التي تنطوي على طرح اKوراق ا;الية لNكتتاب العام
ف الدول التي يتم فيها طرح اKوراق ا;الية .فعلى سبيل ا;ثال ,قد يتطلب اKمر من ا;راجع تنفيذ إجراءات مراجعة إضافية حتى
تاريخ الطرح النهائي لنشرة ا~كتتاب .وقد تتضمن هذه اêجراءات ما هو مشار إليه من إجراءات ف الفقرتي  ٦و ,٧والتي يتم
تنفيذها حتى تاريخ سريان الطرح النهائي لنشرة ا~كتتاب ,أو تاريخ قريب منه ,وقراءة نشرة ا~كتتاب لتقييم ما إذا كانت ا;علومات
اKخرى الواردة فيها تتسق مع ا;علومات ا;الية التي يرتبط بها عمل ا;راجع٨.

التعريفات
تاريخ اعتماد القوائم ا;الية )راجع :الفقرة ) ٥ب((
أ.٢

٧
٨

ف بعض الدولá ,دد اKنظمة أو اللوائح اKفراد أو اôهات )على سبيل ا;ثال ,اêدارة أو ا;كلفي باgوكمة( ا;سؤولي عن
استنتاج أن جميع القوائم التي تتألف منها القوائم ا;الية ,ا ف ذلك اêيضاحات ا;تعلقة بها ,قد ت إعدادها ,وáدد اìلية
الNزمة لNعتماد .وف دول أخرى ,قد ~ تنص اKنظمة أو اللوائح على وصف ìلية ا~عتماد وتتبع ا;نشأة ما يخصها من إجراءات

معيار ا;راجعة )" (٢٦٠ا~تصال با;كلفي باgوكمة" ,الفقرة ١٣
انظر معيار ا;راجعة )" (٢٠٠اKهداف العامة للمراجع ا;ستقل والقيام با;راجعة وفقًا للمعايير الدولية للمراجعة" ,الفقرة ٢
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٤٦٤

اKحداث الNحقة

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٥٦٠
ف إعداد قوائمها ا;الية وصوغها ف شكلها النهائي ف ضوء هياكل اêدارة واgوكمة .وف بعض الدول ,يتطلب اKمر اعتماد
القوائم ا;الية بشكل نهائي من قبل ا;ساهمي .وف هذه الدول ~ ,يعد ا~عتماد النهائي من قبل ا;ساهمي ضروريًا لكي يستنتج
ا;راجع أنه قد حصل على ما يكفي من أدلة ا;راجعة ا;ناسبة التي تشكل أساسًا لرأيه ف القوائم ا;الية .ويكون تاريخ اعتماد
القوائم ا;الية Kغراض معايير ا;راجعة هو أقرب تاريخ يحدد فيه اKشخاص الذين يتمتعون بالسلطة ا;عترف بها أن جميع القوائم
التي تتألف منها القوائم ا;الية ,ا ف ذلك اêيضاحات ا;تعلقة بها ,قد ت إعدادها وأنهم يقرون بتحمل ا;سؤولية عن تلك القوائم
ا;الية.
تاريخ تقرير ا;راجع )راجع :الفقرة ) ٥ج((
أ.٣

~ ûكن أن يكون تقرير ا;راجع مؤرخًا بتاريخ يسبق التاريخ الذي حصل فيه ا;راجع على ما يكفي من أدلة ا;راجعة ا;ناسبة التي
تشكل أساسًا لرأيه ف القوائم ا;الية ,ا ف ذلك اKدلة التي تثبت أن جميع القوائم التي تتألف منها القوائم ا;الية ,ا ف ذلك
اêيضاحات ذات العNقة ,قد ت إعدادها ,وأن هؤ~ء الذين يتمتعون بالسلطة ا;عترف بها قد أقروا بتحمل ا;سؤولية عن تلك
القوائم ا;الية ٩.وبناًء عليهû ~ ,كن أن يكون تقرير ا;راجع مؤرخًا بتاريخ أسبق من تاريخ اعتماد القوائم ا;الية كما هو محدد ف
الفقرة ) ٥ب( .وقد تنقضي فترة زمنية بسبب قضايا إدارية بي تاريخ تقرير ا;راجع كما هو محدد ف الفقرة ) ٥ج( والتاريخ الذي
ُيقﱠدم فيه تقرير ا;راجع إلى ا;نشأة.

تاريخ إصدار القوائم ا;الية )راجع :الفقرة ) ٥د((
أ.٤

بشكل عام ,يعتمد تاريخ إصدار القوائم ا;الية على البيئة التنظيمية للمنشأة .وف بعض الظروف ,قد يكون تاريخ إصدار القوائم
ا;الية هو التاريخ الذي يتم فيه إيداعها لدى سلطة تنظيمية معينة .وحيث إنه ~ ûكن إصدار القوائم ا;الية اُ;راجعة بدون تقرير
جعة هو نفس تاريخ تقرير ا;راجع أو تاريخ ~حق له ,بل ينبغي
ا;راجع ,ف Nيجب فقط أن يكون تاريخ إصدار القوائم ا;الية اُ;را َ
أيضًا أن يكون نفس تاريخ تقدي تقرير ا;راجع للمنشأة أو تاريخ ~حق له.

اعتبارات خاصة نشآت القطاع العام
أ.٥

جعة وتقرير ا;راجع عليها على
ف حالة القطاع العام ,قد يكون تاريخ إصدار القوائم ا;الية هو تاريخ عرض القوائم ا;الية اُ;را َ
السلطة ا;عنية ,أو تاريخ اêعNن عنها بأية صورة أخرى للجمهور.

ا3حداث التي تقع بي تاريخ القوائم ا"الية وتاريخ تقرير ا"راجع )راجع :الفقرات (٩-٦

٩

أ.٦

اعتمادًا على تقييم ا;راجع للمخاطر ,قد تتضمن إجراءات ا;راجعة ا;طلوبة وجب الفقرة  ٦إجراءات ,ضرورية للحصول على ما
يكفي من أدلة ا;راجعة ا;ناسبة ,تنطوي على فحص أو اختبار السجNت اúاسبية أو ا;عامNت التي تتم بي تاريخ القوائم ا;الية
وتاريخ تقرير ا;راجع .وُتنﱠفذ إجراءات ا;راجعة ا;طلوبة وجب الفقرتي  ٦و ٧باêضافة إلى اêجراءات التي قد ينفذها ا;راجع
ض أخرى ,والتي بالرغم من ذلك ,قد توفر أدلة حول أحداث ~حقة )على سبيل ا;ثال ,للحصول على أدلة مراجعة فيما
Kغرا ٍ
يتعلق بأرصدة اgسابات كما ف تاريخ إصدار القوائم ا;الية ,مثل إجراءات اgد الفاصل أو اêجراءات ا;تعلقة با;قبوضات
الNحقة من اgسابات مستحقة التحصيل(.

أ.٧

تنص الفقرة  ٧على إجراءات مراجعة معينة ف هذا السياق ,يتعي على ا;راجع تنفيذها وجب الفقرة  .٦ومع ذلك ,قد تعتمد
إجراءات اKحداث الNحقة التي ينفذها ا;راجع على ا;علومات ا;تاحة ,وبشكل خاص على قدر إعداد السجNت اúاسبية منذ
تاريخ القوائم ا;الية .فعندما تكون السجNت اúاسبية غير ُمحﱠدثة ,وبالتالي ~ تكون هناك قوائم مالية أولية )سواًء Kغراض
داخلية أو خارجية( قد ت إعدادها ,أو عندما ~ تكون هناك محاضر ُمعﱠدة ~جتماعات اêدارة أو ا;كلفي باgوكمة ,فقد تأخذ
إجراءات ا;راجعة ا;Nئمة شكل التقصي عن الدفاتر والسجNت ا;تاحة ,ا ف ذلك كشوف اgسابات ف البنك .وتقدم الفقرة أ٨
أمثلة لبعض اKمور اêضافية التي قد يأخذها ا;راجع ف اgسبان ف سياق هذه ا~ستفسارات.

أ.٨

باêضافة إلى إجراءات ا;راجعة ا;طلوبة وجب الفقرة  ,٧قد يرى ا;راجع أنه من الضروري وا;ناسب أن:

معيار ا;راجعة ) ,(٧٠٠الفقرة  .٤١ف بعض اgا~ت ,يحدد نظام أو ~ئحة أيضًا ا;رحلة ف آلية التقرير عن القوائم ا;الية ,التي من ا;توقع أن تكتمل عندها ا;راجعة.
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٤٦٥

اKحداث الNحقة

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٥٦٠
•

يقرأ أحدث موازنات ا;نشأة ا;تاحة ,وتنبؤات التدفقات النقدية ,والتقارير اêدارية اKخرى ذات العNقة للفترات الواقعة
بعد تاريخ القوائم ا;الية; أو

•

يستفسر أو يوسع نطاق ا~ستفسارات الشفهية أو ا;كتوبة السابقة ا;وجهة إلى ا;ستشار القانوني للمنشأة فيما يتعلق
بالدعاوى القضائية وا;طالبات; أو

•

ينظر فيما إذا كانت اêفادات ا;كتوبة التي تغطي أحداثاً ~حقة معينة قد تكون ضرورية لدعم أدلة ا;راجعة اKخرى,
وبالتالي اgصول على ما يكفي من أدلة ا;راجعة ا;ناسبة.

ا~ستفسار )راجع :الفقرة ) ٧ب((
أ.٩

عند ا~ستفسار من اêدارة ,وا;كلفي باgوكمة ,حسب مقتضى اgال ,عّما إذا كانت أي أحداث ~حقة قد وقعت وûكن أن تؤثر
على القوائم ا;الية ,فإن ا;راجع قد يستفسر عن الوضع اgالي للبنود التي £ت اúاسبة عنها على أساس بيانات أولية أو غير
حاسمة ,وقد يطرح استفسارات معينة بشأن اKمور اìتية:
•

ما إذا كان قد ت الدخول ف تعهدات أو عمليات اقتراض أو ضمانات جديدة.

•

ما إذا كان قد ت تنفيذ عمليات بيع أو اقتناء لöصول ,أو ت التخطيط لذلك.

•

ما إذا كانت هناك زيادات ف رأس ا;ال أو ف إصدار أدوات ا;ديونية ,مثل إصدار أسهم أو سندات جديدة ,أو إبرام
اتفاقية دمج أو تصفية أو التخطيط لها.

•

ما إذا كانت هناك أي أصول £ت مصادرتها من قبل اgكومة ,أو ُدمرت ,على سبيل ا;ثال بسبب حريق أو فيضان.

•

ما إذا كان قد طرأت أي مستجدات تتعلق بالتزامات محتملة.

•

ما إذا كان قد ت إجراء أي تعديNت محاسبية غير عادية ,أو يتم التفكير ف إجرائها.

•

ما إذا كانت هناك أي أحداث قد وقعت أو من اúتمل أن تقع ,وتثير تساؤ~ت بشأن مدى مناسبة السياسات اúاسبية
ا;ستخدمة ف القوائم ا;الية ,كما هو اgال على سبيل ا;ثال ف حالة ما إذا كانت تلك اKحداث تدعو إلى التساؤل بشأن
مدى صحة افتراض ا~ستمرارية.

•

ما إذا كانت أي أحداث قد وقعت ولها صلة بقياس التقديرات أو ا∂صصات الواردة ف القوائم ا;الية.

•

ما إذا كانت أي أحداث قد وقعت ولها صلة بقابلية استرداد اKصول.

قراءة محاضر ا~جتماعات )راجع :الفقرة ) ٧ج((
اعتبارات خاصة نشآت القطاع العام
أ .١٠ف القطاع العام ,قد يقرأ ا;راجع السجNت الرسمية ل§جراءات ذات الصلة الصادرة عن السلطة ا;عنية ,ويستفسر عن اKمور
ا;تناولة ف هذه اêجراءات والتي ~ توجد لها سجNت رسمية متاحة حتى الوقت الراهن.
اSقائق التي تصبح معروفة لدى ا"راجع بعد تاريخ تقريره ولكن قبل تاريخ إصدار القوائم ا"الية
اìثار ا;ترتبة على ا;علومات اKخرى التي يتم اgصول عليها بعد تاريخ تقرير ا;راجع )راجع :الفقرة (١٠
أ.١١

رغم أن ا;راجع ~ يقع عليه أي التزام بتنفيذ أي إجراءات مراجعة بشأن القوائم ا;الية بعد تاريخ تقريره وقبل تاريخ إصدار
القوائم ا;الية ,فإن معيار ا;راجعة ) (٧٢٠ينص على متطلبات وإرشادات فيما يتعلق با;علومات اKخرى التي يتم اgصول عليها
بعد تاريخ تقرير ا;راجع ,والتي قد تتضمن معلومات أخرى يتم اgصول عليها بعد تاريخ تقرير ا;راجع ,ولكن قبل تاريخ إصدار
القوائم ا;الية.
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٤٦٦

اKحداث الNحقة

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٥٦٠
مسؤولية اêدارة ∑اه ا;راجع )راجع :الفقرة (١٠
أ.١٢

كما هو موضح ف معيار ا;راجعة ) ,(٢١٠تتضمن شروط ارتباط ا;راجعة موافقة اêدارة على إعNم ا;راجع باgقائق التي قد
تؤثر على القوائم ا;الية ,والتي قد تصبح اêدارة على علم بها خNل الفترة من تاريخ تقرير ا;راجع وحتى تاريخ إصدار القوائم
ا;الية١٠.

التأريخ ا;زدوج )راجع :الفقرة ) ١٢أ((
أ.١٣

عندما يعدل ا;راجع تقريره ,وفقًا للظروف ا;وضحة ف الفقرة ) ١٢أ( ,لتضمي تاريخ إضاف يقتصر على ذلك التعديل ,يظل
تاريخ تقرير ا;راجع بشأن القوائم ا;الية قبل التعديل الNحق لها من قبل اêدارة دون تغييرK ,ن هذا التاريخ ُيعلم القارئ بالوقت
الذي اكتمل فيه عمل ا;راجعة فيما يتعلق بتلك القوائم ا;الية .ولكن يتم تضمي تاريخ إضاف ف تقرير ا;راجع êعNم ا;ستخدمي
بأن إجراءات ا;راجع الNحقة لذلك التاريخ كانت تقتصر على التعديل الNحق على القوائم ا;الية .وفيما يلي مثال توضيحي ;ثل
هذا التاريخ اêضاف:
)تاريخ تقرير ا;راجع( ,باستثناء ما يتعلق باêيضاح )س( ,فإن تاريخه يكون ف )تاريخ استكمال إجراءات ا;راجعة
اُ;قتصرة على التعديل ا;وضح ف اêيضاح )س((.

عدم التعديل على القوائم ا;الية من قبل اêدارة )راجع :الفقرة (١٣
أ.١٤

ف بعض الدول ,قد ~ تكون اêدارة مطالبة وجب اKنظمة أو اللوائح أو إطار التقرير ا;الي بإصدار قوائم مالية معﱠدلة .وغالبًا ما
تكون هذه هي اgالة عندما يكون إصدار القوائم ا;الية للفترة التالية وشيكًا ,شريطة أن يتم تضمي اêفصاحات ا;ناسبة ف تلك
القوائم.

اعتبارات خاصة نشآت القطاع العام
أ.١٥

ف القطاع العام ,قد تتضمن أيضًا التصرفات ا;تخذة وفقًا للفقرة  ,١٣عندما ~ تعدل اêدارة القوائم ا;الية ,التقرير بشكل
منفصل للسلطة ا;عنية ,أو للجهة اKخرى ذات الصلة ف التسلسل الهرمي للتقرير ,عّما ترتب على اgدث الNحق من آثار على
القوائم ا;الية وتقرير ا;راجع.

تصرف ا;راجع من أجل السعي ;نع ا~عتماد على تقريره )راجع :الفقرة ) ١٣ب((
أ.١٦

قد يحتاج ا;راجع إلى الوفاء بالتزامات قانونية إضافية ,حتى وإن قام بإخطار اêدارة بعدم إصدار القوائم ا;الية ,ووافقت اêدارة
على طلبه.

أ .١٧عندما تصدر اêدارة القوائم ا;الية على الرغم من إخطار ا;راجع لها بعدم إصدارها لöطراف الثالثة ,فإن تصرف ا;راجع ;نع
ا~عتماد على تقريره بشأن القوائم ا;الية يعتمد على اgقوق وا~لتزامات النظامية للمراجع .وبالتالي ,فقد يرى ا;راجع أنه من
ا;ناسب اgصول على مشورة قانونية.
اSقائق التي تصبح معروفة لدى ا"راجع بعد إصدار القوائم ا"الية
اìثار ا;ترتبة على ا;علومات اKخرى التي يتم استNمها بعد إصدار القوائم ا;الية )راجع :الفقرة (١٤
أ.١٨

١٠

يتناول معيار ا;راجعة ) (٧٢٠التزامات ا;راجع بشأن ا;علومات اKخرى التي يتم استNمها بعد تاريخ تقريره .ورغم أن ا;راجع ~
يقع عليه أي التزام بتنفيذ أي إجراءات مراجعة بشأن القوائم ا;الية بعد إصدارها ,فإن معيار ا;راجعة ) (٧٢٠ينص على متطلبات
وإرشادات فيما يتعلق با;علومات اKخرى التي يتم اgصول عليها بعد تاريخ تقرير ا;راجع.

معيار ا;راجعة )" (٢١٠ا~تفاق على شروط ارتباطات ا;راجعة" ,الفقرة أ٢٤
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٤٦٧

اKحداث الNحقة

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٥٦٠
عدم التعديل على القوائم ا;الية من قبل اêدارة )راجع :الفقرة (١٥
اعتبارات خاصة نشآت القطاع العام
أ.١٩

ف بعض الدول ,قد ُيحظر على منشآت القطاع العام إصدار قوائم مالية ُمعﱠدلة وجب نظام أو ~ئحة .وف مثل هذه الظروف ,قد
يكون التصرف ا;ناسب من جانب ا;راجع هو تقدي تقرير إلى اôهة النظامية ا;عنية.

تصرف ا;راجع من أجل السعي ;نع ا~عتماد على تقريره )راجع :الفقرة (١٧
أ.٢٠

عندما يعتقد ا;راجع أن اêدارة أو ا;كلفي باgوكمة قد أخفقوا ف اتخاذ ما يلزم من خطوات ;نع ا~عتماد على تقريره بشأن
القوائم ا;الية التي أصدرتها ا;نشأة ف وقت سابق رغم اêخطار السابق من قبل ا;راجع بأنه سيسعى ;نع ا~عتماد على تقريره,
فإن تصرف ا;راجع عندئٍذ يعتمد على حقوقه والتزاماته النظامية .وبالتالي ,فقد يرى ا;راجع أنه من ا;ناسب اgصول على
مشورة قانونية.
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٤٦٨

اKحداث الNحقة

ا"عيار الدولي للمراجعة ) :(٥٧٠ا3ستمرارية

اعتمدت الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي معيار ا;راجعة ) ,(٥٧٠كما صدر من مجلس ا;عايير الدولية للمراجعة والتأكيد.

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٥٧٠
ا"عيار الدولي للمراجعة )(٥٧٠
ا3ستمرارية
)يسري هذا ا;عيار على أعمال مراجعة القوائم ا;الية ا;رتبط عليها اعتبارًا من  ٢٠١٧/١/١أو بعد ذلك التاريخ(
الفهرس
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٢٦

ا"واد التطبيقية وا"واد التفسيرية ا<خرى
نطاق هذا ا;عيار ...................................................................................................................

أ١
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أ٢
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ينبغي قراءة معيار ا;راجعة )" (٥٧٠اKستمرارية" جنبًا إلى جنب مع معيار ا;راجعة )" (٢٠٠اnهداف العامة للمراجع ا;ستقل والقيام
با;راجعة وفقًا للمعايير الدولية للمراجعة ا;عتمدة ف ا;ملكة العربية السعودية".
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٤٧٠

اKستمرارية

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٥٧٠
مقدمة
نطاق هذا ا"عيار
.١

يتناول هذا ا;عيار الدولي للمراجعة مسؤوليات ا;راجع فيما يتعلق باKستمرارية عند مراجعة القوائم ا;الية وما يترتب على ذلك من
آثار على تقرير ا;راجع) .راجع :الفقرة أ(١

أساس ا3ستمرارية ف اLاسبة
.٢

âوجب أساس اKستمرارية ف ا`اسبةُ ,تعد القوائم ا;الية على افتراض أن ا;نشأة باقية وسوف تستمر ف أعمالها ف ا;ستقبل
ا;نظور .ويتم إعداد القوائم ا;الية ذات الغرض العام باستخدام أساس اKستمرارية ف ا`اسبة ,ما لم تعتزم اpدارة تصفية ا;نشأة أو
إيقاف العمليات ,أو ما لم يكن لديها بديل واقعي سوى القيام بذلك .وقد يتم ,أو  Kيتم ,إعداد القوائم ا;الية ذات الغرض اêاص
وفقًا pطار تقرير مالي يكون أساس اKستمرارية ف ا`اسبة مíئمًا له )على سبيل ا;ثالُ K ,يعد أساس اKستمرارية ف ا`اسبة
مíئمًا لبعض القوائم ا;الية اُ;عدة على أساس الضريبة ف دول معينة( .وعندما يكون من ا;ناسب استخدام أساس اKستمرارية ف
ا`اسبة ,يتم تسجيل اnصول واKلتزامات على أساس أن ا;نشأة ستكون قادرة على sقيق أصولها والوفاء بالتزاماتها خíل مسار
عملها الطبيعي) .راجع :الفقرة أ(٢

ا"سؤولية عن تقييم قدرة ا"نشأة على البقاء كمنشأة مستمرة
.٣

sتوي بعض أطر التقرير ا;الي على متطلب صريح يقضي بإجراء اpدارة تقييمًا خاصًا لقدرة ا;نشأة على البقاء كمنشأة مستمرة,
وعلى معايير تتعلق باnمور التي يجب أخذها ف اسبان واpفصاحات التي سيتم القيام بها بخصوص اKستمرارية .فعلى سبيل
ا;ثال ,يتطلب ا;عيار الدولي للمحاسبة ) (١من اpدارة إجراء تقييم لقدرة ا;نشأة على البقاء كمنشأة مستمرة ١.وقد تكون ا;تطلبات
التفصيلية ا;تعلقة âسؤولية اpدارة عن تقييم قدرة ا;نشأة على البقاء كمنشأة مستمرة وما يتعلق بذلك من إفصاحات ف القوائم
ا;الية منصوصًا عليها أيضًا ف نظام أو Kئحة.

.٤

قد  Kيوجد ف أطر تقرير مالي أخرى متطلب صريح يقضي بإجراء اpدارة تقييمًا خاصًا لقدرة ا;نشأة على البقاء كمنشأة مستمرة.
ومع ذلك ,ونظرًا nن أساس اKستمرارية ف ا`اسبة ُيعد مبدأ أساسيًا ف إعداد القوائم ا;الية كما هو موضح ف الفقرة  ,٢فإن
إعداد القوائم ا;الية يتطلب من اpدارة تقييم قدرة ا;نشأة على البقاء كمنشأة مستمرة ,حتى وإن لم يتضمن إطار التقرير ا;الي
متطلبًا صريحًا للقيام بذلك.

.٥

ينطوي تقييم اpدارة لقدرة ا;نشأة على البقاء كمنشأة مستمرة على إجراء اجتهاد ,ف ظة زمنية معينة ,بشأن النتائج ا;ستقبلية غير
ا;ؤكدة بطبيعتها لõحداث أو الظروف .وفيما يلي العوامل ذات الصلة بذلك اKجتهاد:
•

تزداد درجة عدم التأكد ا;صاحبة لنتيجة حدث أو ظرف معي بشكٍل كبير كلما تأخر وقوع ادث أو الظرف أو النتيجة.
ولذلكs ,دد معظم أطر التقرير ا;الي ,التي تتطلب من اpدارة إجراء تقييم صريح ,الفترة التي تكون اpدارة مطالبة فيها
بأخذ جميع ا;علومات ا;تاحة ف اسبان.

•

حجم ا;نشأة وتعقدها ,وطبيعة وحالة أعمالها ,ودرجة تأثرها بالعوامل اêارجية التي تؤثر على اKجتهاد ا;تعلق بنتيجة
اnحداث أو الظروف.

•

يستند أي اجتهاد بشأن ا;ستقبل إلى ا;علومات ا;تاحة ف الوقت الذي يتم فيه إجراء هذا اKجتهاد .وقد تفضي اnحداث
الíحقة إلى نتائج غير متسقة مع اKجتهادات التي كانت تبدو معقولة ف الوقت الذي ت إجراؤها فيه.

مسؤوليات ا;راجع
.٦

١

تتمثل مسؤوليات ا;راجع ف اصول على ما يكفي من أدلة ا;راجعة ا;ناسبة ,وف التوصل إلى استنتاجات ,بشأن مدى مناسبة
استخدام اpدارة nساس اKستمرارية ف ا`اسبة عند إعداد القوائم ا;الية ,واستنتاج ما إذا كان هناك عدم تأكد جوهري بشأن قدرة
ا;نشأة على البقاء كمنشأة مستمرة ,استنادًا إلى أدلة ا;راجعة التي ت اصول عليها .وتوجد هذه ا;سؤوليات حتى وإن كان إطار
ا"عيار الدولي للمحاسبة )" (١عرض القوائم ا"الية" ,الفقرتان  ٢٥و٢٦
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٤٧١

اKستمرارية

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٥٧٠
التقرير ا;الي ا;ستخدم ف إعداد القوائم ا;الية  Kيتضمن متطلبًا صريحًا يقضي بإجراء اpدارة تقييمًا خاصًا لقدرة ا;نشأة على
البقاء كمنشأة مستمرة.
.٧

ومع ذلك ,وكما هو موضح ف معيار ا;راجعة ) ٢,(٢٠٠فإن التأثيرات ا`تملة للقيود ا;íزمة لقدرة ا;راجع على اكتشاف التحريفات
ا§وهرية تكون أكبر بالنسبة لõحداث أو الظروف ا;ستقبلية التي قد تتسبب ف توقف ا;نشأة عن البقاء كمنشأة مستمرة .وK
يستطيع ا;راجع أن يتنبأ بهذه اnحداث أو الظروف ا;ستقبلية .وبناًء عليه ,ف¶ íكن النظر إلى خلو تقرير ا;راجع من أية إشارة إلى
وجود عدم تأكد جوهري من قدرة ا;نشأة على البقاء كمنشأة مستمرة على أنه ضمان لقدرة ا;نشأة على البقاء كمنشأة مستمرة.

تاريخ السريان
.٨

يسري هذا ا;عيار على أعمال مراجعة القوائم ا;الية ا;رتبط عليها اعتبارًا من  ٢٠١٧/١/١أو بعد ذلك التاريخ.

ا<هداف
.٩

تتمثل أهداف ا;راجع فيما يلي:
)أ(

اصول على ما يكفي من أدلة ا;راجعة ا;ناسبة ,والتوصل إلى استنتاجات ,بشأن مدى مناسبة استخدام اpدارة nساس
اKستمرارية ف ا`اسبة عند إعداد القوائم ا;الية;

)ب(

القيام ,استنادًا إلى أدلة ا;راجعة التي ت اصول عليها ,باستنتاج ما إذا كان يوجد عدم تأكد جوهري بشأن أحداث أو
ظروف قد تثير شكوكًا كبيرة بشأن قدرة ا;نشأة على البقاء كمنشأة مستمرة;

)ج(

إعداد تقرير وفقًا لهذا ا;عيار.

ا"تطلبات
إجراءات تقييم ا]اطر وا<نشطة ا"تعلقة بها
.١٠

عند تنفيذ إجراءات تقييم اlاطر ا;طلوبة âوجب معيار ا;راجعة ) ,٣(٣١٥يجب على ا;راجع أن يأخذ ف اسبان ما إذا كانت
هناك أحداث أو ظروف ,قد تثير شكوكًا كبيرة حول قدرة ا;نشأة على البقاء كمنشأة مستمرة .وعند القيام بذلك ,يجب على ا;راجع
أن يحدد ما إذا كانت اpدارة قد أجرت بالفعل تقييمًا مبدئيًا لقدرة ا;نشأة على البقاء كمنشأة مستمرة ,ومن ثّم) :راجع :الفقرات أ–٣
أ(٦

.١١

)أ(

إذا ت إجراء مثل هذا التقييم ,يجب على ا;راجع مناقشته مع اpدارة وsديد ما إذا كانت اpدارة قد حددت أحداثًا أو ظروفًا
قد تثير ,منفردة أو ف مجملها ,شكوكًا كبيرة حول قدرة ا;نشأة على البقاء كمنشأة مستمرة ,وإذا كان اnمر كذلك ,فإنه
يناقش خطط اpدارة للتعامل مع هذه اnحداث أو الظروف; أو

)ب(

إذا لم يتم إجراء مثل هذا التقييم بعد ,يجب على ا;راجع أن يناقش مع اpدارة أساس استخدامها ا;رتقب nساس
اKستمرارية ف ا`اسبة ,وأن يستفسر منها عّما إذا كانت هناك أحداث أو ظروف قد تثير ,منفردة أو ف مجملها ,شكوكًا
كبيرة حول قدرة ا;نشأة على البقاء كمنشأة مستمرة.

يجب على ا;راجع أن يظل منتبهًا طوال مدة ا;راجعة nدلة ا;راجعة بشأن اnحداث أو الظروف التي قد تثير شكوكًا كبيرة حول قدرة
ا;نشأة على البقاء كمنشأة مستمرة) .راجع :الفقرة أ(٧

تقوي تقييم اbدارة
.١٢

٢
٣

يجب على ا;راجع تقوي تقييم اpدارة لقدرة ا;نشأة على البقاء كمنشأة مستمرة) .راجع :الفقرات أ–٨أ ,١٠أ–١٢أ(١٣

معيار ا"راجعة )" (٢٠٠اCهداف العامة للمراجع ا"ستقل والقيام با"راجعة وفقًا للمعايير الدولية للمراجعة" ,الفقرتان أ ٥٣وأ٥٤
معيار ا"راجعة )R" (٣١٥ديد مخاطر التحريف اVوهري وتقييمها من خ[ل فهم ا"نشأة وبيئتها" ,الفقرة ٥
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٤٧٢

اKستمرارية

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٥٧٠
.١٣

عند تقوي تقييم اpدارة لقدرة ا;نشأة على البقاء كمنشأة مستمرة ,يجب على ا;راجع أن يغطي نفس الفترة التي استخدمتها اpدارة
pجراء تقييمها وفقًا ;ا يتطلبه إطار التقرير ا;الي ا;نطبق أو ما تتطلبه اnنظمة أو اللوائح إذا كانت sدد فترة أطول .وإذا كان تقييم
اpدارة لقدرة ا;نشأة على البقاء كمنشأة مستمرة يغطي فترة أقل من اثني عشر شهرًا من تاريخ القوائم ا;الية حسب تعريفه الوارد ف
معيار ا;راجعة ) ٤,(٥٦٠فيجب على ا;راجع أن يطلب ٠من اpدارة مد فترة تقييمها Kثني عشر شهرًا على اnقل من ذلك التاريخ.
)راجع :الفقرات أ–١١أ(١٣

.١٤

عند تقوي تقييم اpدارة ,يجب على ا;راجع أن يأخذ ف اسبان ما إذا كان تقييم اpدارة يتضمن جميع ا;علومات ذات الصلة التي
يكون ا;راجع على علم بها نتيجًة للمراجعة.

فترة ما بعد تقييم اbدارة
.١٥

يجب على ا;راجع أن يستفسر من اpدارة عن معرفتها بوجود أحداث أو ظروف بعد فترة التقييم ,قد تثير شكوكًا كبيرة حول قدرة
ا;نشأة على البقاء كمنشأة مستمرة) .راجع :الفقرتي أ ,١٤أ(١٥

إجراءات ا"راجعة اbضافية عند eديد أحداث أو ظروف
.١٦

ف حالة sديد حاKت أو ظروف قد تثير شكوكًا كبيرة حول قدرة ا;نشأة على البقاء كمنشأة مستمرة ,يجب على ا;راجع اصول
على ما يكفي من أدلة ا;راجعة ا;ناسبة لتحديد ما إذا كان يوجد ,أم  ,Kعدم تأكد جوهري بشأن أحداث أو ظروف ,قد تثير شكوكًا
كبيرة حول قدرة ا;نشأة على البقاء كمنشأة مستمرة )ُيشار إليه فيما بعد بلفظ "عدم التأكد ا§وهري"( من خíل تنفيذ إجراءات
مراجعة إضافيةâ ,ا ف ذلك أخذ العوامل اlففة ف اسبان .ويجب أن تتضمن هذه اpجراءات ما يلي) :راجع :الفقرة أ(١٦
)أ(

مطالبة اpدارة بإجراء تقييم لقدرة ا;نشأة على البقاء كمنشأة مستمرة ,ف حال عدم قيامها بذلك.

)ب(

تقوي خطط اpدارة بشأن التصرفات ا;ستقبلية فيما يتعلق بتقييمها لíستمرارية ,وما إذا كان من ا;رجح أن sسن نتيجة
هذه اêطط من الوضع ,وما إذا كانت خطط اpدارة مجدية ف ظل الظروف القائمة) .راجع :الفقرة أ(١٧

)ج(

 íمهمًا عند اnخذ ف اسبان النتيجة ا;ستقبلية
ف حالة قيام ا;نشأة بإعداد تنبؤ للتدفقات النقدية ,وكان sليل التنبؤ عام ً
لõحداث أو الظروف أثناء تقوي خطط اpدارة للتصرفات ا;ستقبلية) :راجع :الفقرتي أ ,١٨أ(١٩
.١

تقوي إمكانية اKعتماد على البيانات ا;وﱠلدة التي ت اKستناد إليها ف إعداد التنبؤ;

.٢

sديد ما إذا كان هناك دعمًا كافيًا لíفتراضات التي استند إليها التنبؤ.

)د(

النظر فيما إذا كانت هناك أي حقائق أو معلومات إضافية قد أصبحت متاحة منذ التاريخ الذي أجرت فيه اpدارة تقييمها.

)ه(

طلب إفادات مكتوبة من اpدارة ومن ا;كلفي باوكمة ,حسب مقتضى اال ,فيما يتعلق بخططهم للتصرفات ا;ستقبلية
وجدوى هذه اêطط) .راجع :الفقرة أ(٢٠

استنتاجات ا"راجع
.١٧

يجب على ا;راجع تقوي ما إذا كان قد ت اصول على ما يكفي من أدلة ا;راجعة ا;ناسبة ,والتوصل إلى استنتاجات ,بشأن مدى
مناسبة استخدام اpدارة nساس اKستمرارية ف ا`اسبة عند إعداد القوائم ا;الية.

.١٨

استنادًا إلى أدلة ا;راجعة التي ت اصول عليها ,يجب على ا;راجع أن يستنتج ,وفقًا كمه ,ما إذا كان يوجد عدم تأكد جوهري
بشأن أحداث أو ظروف قد تثير ,منفردة أو ف مجملها ,شكوكًا كبيرة بشأن قدرة ا;نشأة على البقاء كمنشأة مستمرة .ويكون عدم
التأكد جوهريًا عندما يصل حجم تأثيره ا`تمل واحتمالية حدوثه إلى درجة أن يصبح اpفصاح ا;ناسب عن طبيعة عدم التأكد
واzثار ا;ترتبة عليه ضروريًا ,بحسب حكم ا;راجع ,لتحقيق ما يلي) :راجع :الفقرتي أ ,٢١أ(٢٢
)أ(

٤

العرض العادل للقوائم ا;الية ,ف حالة إطار التقرير ا;الي ذي العرض العادل ,أو

معيار ا"راجعة )" (٥٦٠اCحداث ال[حقة" ,الفقرة ) ٥أ(
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٤٧٣

اKستمرارية

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٥٧٠
)ب(

خلو القوائم ا;الية من التضليل ,ف حالة إطار اKلتزام.

كفاية اpفصاحات عند sديد أحداث أو ظروف ووجود عدم تأكد جوهري
.١٩

إذا استنتج ا;راجع أن استخدام اpدارة nساس اKستمرارية ف ا`اسبة يعد مناسبًا ف ظل الظروف القائمة ,ولكن يوجد عدم تأكد
جوهري ,فيجب عليه sديد ما إذا كانت القوائم ا;الية) :راجع :الفقرتي أ ,٢٢أ(٢٣
)أ(

ف عن اnحداث أو الظروف الرئيسية التي قد تثير شكوكًا كبيرة حول قدرة ا;نشأة على البقاء كمنشأة
تفصح بشكٍل كا ٍ
مستمرة ,وخطط اpدارة للتعامل مع هذه اnحداث أو الظروف;

)ب(

ُتفصح بشكٍل واضح عن أن هناك عدم تأكد جوهري فيما يتعلق بأحداث أو ظروف قد تثير شكوكًا كبيرة حول قدرة ا;نشأة
على البقاء كمنشأة مستمرة ,وبناًء على ذلك ,قد تكون غير قادرة على sقيق أصولها والوفاء بالتزاماتها خíل مسار عملها
الطبيعي.

كفاية اpفصاحات عند sديد أحداث أو ظروف ولكن دون وجود عدم تأكد جوهري
.٢٠

ف حالة sديد أحداث أو ظروف قد تثير شكوكًا كبيرة حول قدرة ا;نشأة على البقاء كمنشأة مستمرة ,لكن ,استنادًا إلى أدلة ا;راجعة
التي ت اصول عليها ,يستنتج ا;راجع أنه  Kيوجد عدم تأكد جوهري ,فيجب على ا;راجع تقوي ما إذا كانت القوائم ا;الية توفر
إفصاحات كافية عن هذه اnحداث أو الظروف ,وذلك ف ضوء متطلبات التقرير ا;الي ا;نطبق) .راجع :الفقرتي أ ,٢٤أ(٢٥

اjثار ا"ترتبة ف تقرير ا"راجع
عدم مناسبة استخدام أساس اKستمرارية ف ا`اسبة
.٢١

ف حالة إعداد القوائم ا;الية باستخدام أساس اKستمرارية ف ا`اسبة ,ولكن بحسب حكم ا;راجع ُيعد استخدام اpدارة nساس
اKستمرارية ف ا`اسبة ف إعداد القوائم ا;الية غير مناسب ,فيجب على ا;راجع إبداء رأي معارض) .راجع :الفقرتي أ ,٢٦أ(٢٧

مناسبة استخدام أساس اKستمرارية ف ا`اسبة ولكن مع وجود عدم تأكد جوهري
ف ف القوائم ا;الية عن وجود عدم تأكد جوهري
إجراء إفصاح كا ٍ
.٢٢

ف ف القوائم ا;الية عن عدم التأكد ا§وهري ,فيجب على ا;راجع إبداء رأي غير معدل ,ويجب أن يتضمن
ف حالة إجراء إفصاح كا ٍ
s íت عنوان "عدم التأكد ا§وهري ا;تعلق باKستمرارية" بغرض) :راجع :الفقرات أ–٢٨أ ,٣١أ(٣٤
تقرير ا;راجع قسمًا منفص ً
)أ(

لفت اKنتباه إلى اpيضاح ا;رفق بالقوائم ا;الية الذي يفصح عن اnمور ا;وضحة ف الفقرة ;١٩

)ب(

بيان أن هذه اKحداث أو الظروف تشير إلى وجود عدم تأكد جوهري قد يثير شكوكًا كبيرة حول قدرة ا;نشأة على البقاء
كمنشأة مستمرة ,وأن رأي ا;راجع غير معدل فيما يتعلق بهذا اnمر.

ف ف القوائم ا;الية عن وجود عدم تأكد جوهري
عدم إجراء إفصاح كا ٍ
.٢٣

٥

ف ف القوائم ا;الية عن عدم التأكد ا§وهري ,فيجب على ا;راجع) :راجع :الفقرات أ–٣٢أ(٣٤
ف حالة عدم إجراء إفصاح كا ٍ
)أ(

إبداء رأي متحفظ أو رأي معارض ,حسب مقتضى اال ,وفقًا ;عيار ا;راجعة );٥(٧٠٥

)ب(

النص ف قسم أساس الرأي ا;تحفظ )ا;عارض( ف تقرير ا;راجع ,على وجود عدم تأكد جوهري قد يثير شكوكًا كبيرة حول
ف عن هذا اnمر.
قدرة ا;نشأة على البقاء كمنشأة مستمرة وأن القوائم ا;الية  Kتفصح بشكٍل كا ٍ

معيار ا"راجعة )" (٧٠٥التعدي[ت على الرأي ف تقرير ا"راجع ا"ستقل"
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٤٧٤

اKستمرارية

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٥٧٠
عدم رغبة اpدارة ف إجراء تقييمها أو مد فترته
.٢٤

ف حالة عدم رغبة اpدارة ف إجراء تقييمها أو مد فترته ,عندما يطلب ا;راجع منها القيام بذلك ,فيجب على ا;راجع أن يأخذ ف
اسبان ما يترتب على ذلك من آثار ف تقريره) .راجع :الفقرة أ(٣٥

ا3تصال با"كلفي باpوكمة
.٢٥

ما لم يكن جميع ا;كلفي باوكمة مشاركي ف إدارة ا;نشأة ٦,فيجب على ا;راجع إبíغهم باnحداث أو الظروف ا`ددة التي قد
تثير شكوكًا كبيرة حول قدرة ا;نشأة على البقاء كمنشأة مستمرة .ويجب أن يتضمن ذلك اpبíغ للمكلفي باوكمة ما يلي:
)أ(

ما إذا كانت اnحداث أو الظروف تشكل عدم تأكد جوهري;

)ب(

ما إذا كان استخدام أساس اKستمرارية ف ا`اسبة يعد مناسبًا ف إعداد القوائم ا;الية;

)ج(

كفاية اpفصاحات ذات العíقة ف القوائم ا;الية;

)د(

اzثار ا;ترتبة على ذلك ف تقرير ا;راجع ,عند اKنطباق.

التأخر الكبير ف اعتماد القوائم ا"الية
.٢٦

ف حالة وجود تأخر كبير ف اعتماد القوائم ا;الية من جانب اpدارة أو ا;كلفي باوكمة بعد تاريخ القوائم ا;الية ,فيجب على ا;راجع
اKستفسار عن أسباب هذا التأخير .وإذا كان ا;راجع يعتقد أن التأخير ¶كن أن يكون مرتبطًا بأحداث أو ظروف تتعلق بتقييم
اKستمرارية ,فيجب عليه أن ينفذ إجراءات ا;راجعة اpضافية الضرورية ا;وضحة ف الفقرة  ,١٦وأيضًا أن يأخذ ف اسبان تأثير
ذلك على استنتاج ا;راجع فيما يتعلق بوجود عدم تأكد جوهري ,حسبما هو موضح ف الفقرة .١٨
***

ا"واد التطبيقية وا"واد التفسيرية ا<خرى
نطاق هذا ا"عيار )راجع :الفقرة (١
أ.١

يتناول معيار ا;راجعة ) ٧(٧٠١مسؤولية ا;راجع عن اpبíغ باnمور الرئيسة للمراجعة ف تقرير ا;راجع .وينص ذلك ا;عيار على أنه
عند تطبيق معيار ا;راجعة ) ,(٧٠١فإن اnمور ا;تعلقة باKستمرارية قد يتم sديدها على أنها أمور رئيسة للمراجعة ,ويوضح أن
عدم التأكد ا§وهري ا;تعلق بأحداث أو ظروف قد تثير شكوكًا كبيرة حول قدرة ا;نشأة على البقاء كمنشأة مستمرةُ ,يعد بطبيعته
أحد اnمور الرئيسة للمراجعة٨.

أساس ا3ستمرارية ف اLاسبة )راجع :الفقرة (٢

اعتبارات خاصة âنشآت القطاع العام
أ.٢

٦
٧
٨
٩

يعد استخدام اpدارة nساس اKستمرارية ف ا`اسبة ذا صلة أيضًا âنشآت القطاع العام .فعلى سبيل ا;ثال ,يتناول ا;عيار
الدولي للمحاسبة ف القطاع العام ) (١قضية قدرة منشآت القطاع العام على البقاء كمنشآت مستمرة ٩.و¶كن أن تنشأ مخاطر
اKستمرارية على سبيل ا;ثال  Kاصر ف ا;واقف التي تعمل فيها منشآت القطاع العام على أساس الربحية ,أو عندما يكون من
ا`تمل تخفيض دعم اكومة أو سحبه ,أو ف حالة اêصخصة .وقد تتضمن اnحداث أو الظروف التي قد تثير شكوكًا كبيرة
حول قدرة ا;نشأة على البقاء كمنشأة مستمرة ف القطاع العام ,ا;واقف التي تفتقر فيها منشآت القطاع العام إلى التمويل من أجل
استمرار وجودها ,أو عند اتخاذ قرارات سياسية تؤثر على اêدمات التي تقدمها منشأة القطاع العام.

معيار ا"راجعة )" (٢٦٠اhتصال با"كلفي باlوكمة" ,الفقرة ١٣
معيار ا"راجعة )" (٧٠١اnب[غ عن اCمور الرئيسة للمراجعة ف تقرير ا"راجع ا"ستقل"
انظر الفقرتي  ١٥وأ ٤١من معيار ا"راجعة ).(٧٠١
ا"عيار الدولي للمحاسبة ف القطاع العام )" (١عرض القوائم ا"الية" ,الفقرات ٤١-٣٨
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اKستمرارية

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٥٧٠
إجراءات تقييم ا]اطر وا<نشطة ا"تعلقة بها
اnحداث أو الظروف التي قد تثير شكوكًا كبيرة حول قدرة ا;نشأة على البقاء كمنشأة مستمرة )راجع :الفقرة (١٠
أ.٣

فيما يلي أمثلة nحداث أو ظروف ¶كن أن تثير ,منفردة أو ف مجملها ,شكوكًا كبيرة حول قدرة ا;نشأة على البقاء كمنشأة
مستمرة .و≤در اpشارة إلى أن القائمة اzتية ليست شاملة ,كما إن وجود واحد أو أكثر من البنود  Kيدل دائمًا على وجود عدم
تأكد جوهري.
اnمور ا;الية
•

ف باKلتزامات أو اKلتزامات ا;تداولة.
وجود مركز صا ٍ

•

اقتراب القروض محددة اnجل من موعد استحقاقها دون وجود فرص واقعية للتجديد أو للسداد; أو اKعتماد ا;فرط على
اKقتراض قصير اnجل لتمويل أصول طويلة اnجل.

•

ا;ؤشرات على سحب الدعم ا;الي من قبل الدائني.

•

وجود تدفقات نقدية تشغيلية سالبة تشير إليها القوائم ا;الية التاريخية أو ا;ستقبلية.

•

ا;عدKت ا;الية الرئيسية السلبية.

•

اêسائر التشغيلية ا§وهرية أو التدهور الكبير ف قيمة اnصول ا;ستخدمة لتوليد التدفقات النقدية.

•

التأخر ف توزيعات اnرباح أو توقفها.

•

عدم القدرة على السداد للدائني ف تواريخ اKستحقاق.

•

عدم القدرة على اKلتزام بشروط اتفاقيات القروض.

•

التحول من نظام اKئتمان إلى نظام الدفع عند اKستíم ف ا;عامíت مع ا;وردين.

•

عدم القدرة على اصول على ¥ويل لتطوير منتج جديد ضروري ,أو استثمارات ضرورية أخرى.

اnمور التشغيلية
•

عزم اpدارة على تصفية ا;نشأة أو إيقاف العمليات.

•

خلو ا;ناصب اpدارية العليا مع عدم توفر البديل.

•

خسارة سوق رئيسي ,أو عميل رئيسي ,أو حق امتياز ,أو رخصة ,أو مورد رئيسي.

•

مشكíت العمالة.

•

نقص اpمدادات ا;همة.

•

ظهور منافس ناجح بشكٍل كبير.

أمور أخرى
•

عدم اKلتزام âتطلبات رأس ا;ال أو ا;تطلبات النظامية أو التنظيمية اnخرى ,مثل متطلبات ا;íءة أو السيولة
للمؤسسات ا;الية.

•

وجود دعاوى قانونية أو تنظيمية منظورة ضد ا;نشأة ,والتي ف حال µاحها ,قد تؤدي إلى مطالبات من غير ا;رجح أن
تكون ا;نشأة قادرة على الوفاء بها.
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اKستمرارية

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٥٧٠
•

التغييرات ف اnنظمة أو اللوائح أو ف سياسة اكومة ,التي من ا;توقع أن تؤثر سلبًا على ا;نشأة.

•

الكوارث غير ا;ؤّمن ضدها أو ا;ؤمن ضدها بأقل ∂ا يجب ف حال حدوثها.

وثمة عوامل أخرى ¶كن أن تخفف ف الغالب من أهمية هذه اnحداث أو الظروف .فعلى سبيل ا;ثال¶ ,كن موازنة تأثير عدم
قدرة ا;نشأة على سداد ديونها العادية -عن طريق خطط اpدارة لتوفير تدفقات نقدية كافية من خíل وسائل بديلة ,مثل التخلص
من أصول ,أو إعادة جدولة دفعات سداد القروض ,أو اصول على رأس مال إضاف .وعلى نحو ∂اثل¶ ,كن التخفيف من أثر
فقدان مورد رئيسي عن طريق توفير مصدر توريد بديل ومناسب.
أ.٤

تساعد إجراءات تقييم اlاطر التي تتطلبها الفقرة  ١٠ا;راجع ف sديد ما إذا كان من ا;رجح أن ¶ثل استخدام اpدارة nساس
اKستمرارية ف ا`اسبة قضية مهمة وأثر ذلك على التخطيط للمراجعة .وتسمح هذه اpجراءات أيضًا بإجراء ا;زيد من
ا;ناقشات مع اpدارة ف الوقت ا;ناسبâ ,ا ف ذلك مناقشة خطط اpدارة وحل أي قضايا محددة تتعلق باKستمرارية.

اعتبارات خاصة با;نشآت اnصغر )راجع :الفقرة (١٠
أ.٥

¶كن أن يؤثر حجم ا;نشأة على قدرتها على sمل الظروف ا;عاكسة .و¶كن أن تكون ا;نشآت الصغيرة قادرة على اKستجابة
بسرعة Kستغíل الفرص ,لكنها قد تفتقر إلى اKحتياطيات الíزمة Kستمرار العمليات.

أ.٦

تتضمن الظروف التي لها صلة خاصة با;نشآت الصغيرة خطر توقف البنوك وا;قرضي اzخرين عن دعم ا;نشأة ,إضافة إلى
الفقدان ا`تمل ;ورد رئيسي أو عميل رئيسي أو موظف كبير ,أو اق ف العمل âوجب ترخيص أو حق امتياز أو اتفاق قانوني
آخر.

اKنتباه الدائم طوال مدة ا;راجعة nدلة ا;راجعة التي بشأن اnحداث أو الظروف )راجع :الفقرة (١١
أ.٧

يتطلب معيار ا;راجعة ) (٣١٥من ا;راجع إعادة النظر ف تقييمه للمخاطر وتعديل إجراءات ا;راجعة اpضافية اlطط لها تبعًا
لذلك عند حصوله على دليل مراجعة إضاف خíل سير ا;راجعة يؤثر على تقييم ا;راجع للخطر ١٠.وف حالة sديد أحداث أو
ظروف قد تثير شكوكًا كبيرة حول قدرة ا;نشأة على البقاء كمنشأة مستمرة بعد قيام ا;راجع بتقييم اlاطر ,فبجانب تنفيذ
اpجراءات الواردة ف الفقرة  ,١٦قد يلزم إعادة النظر ف تقييم ا;راجع lاطر التحريف ا§وهري .فوجود مثل هذه اnحداث أو
الظروف قد يؤثر على طبيعة وتوقيت ومدى اpجراءات اpضافية التي ينفذها ا;راجع استجابًة للمخاطر ا;قﱠيمة .ويضع معيار
ا;راجعة ) ١١(٣٣٠متطلبات ويقدم إرشادات بشأن هذه ا;سألة.

تقوي تقييم اbدارة
تقييم اpدارة والتحليل الداعم وتقوي ا;راجع )راجع :الفقرة (١٢

١٠
١١

أ.٨

ُيعد تقييم اpدارة لقدرة ا;نشأة على البقاء كمنشأة مستمرة جزءًا رئيسيًا من نظر ا;راجع ف استخدام اpدارة nساس اKستمرارية
ف ا`اسبة.

أ.٩

ليس من مسؤولية ا;راجع تدارك عدم قيام اpدارة بإجراء التحليل .ومع ذلك ,وف بعض الظروف ,قد  Kيؤدي عدم قيام اpدارة
بإجراء sليل مفصل لدعم تقييمها إلى منع ا;راجع من استنتاج ما إذا كان استخدام اpدارة nساس اKستمرارية ف ا`اسبة ُيعد
مناسبًا ف ظل الظروف القائمة .فعلى سبيل ا;ثال ,عندما يكون هناك تاريخ من العمليات اُ;ربحة وسهولة ف الوصول إلى ا;وارد
ا;الية ,فقد تقوم اpدارة بإجراء تقييمها دون sليل مفصل .وف هذه االة¶ ,كن للمراجع تقوي مدى مناسبة تقييم اpدارة بدون
تنفيذ إجراءات تقوي ُمفصلة ,إذا كانت إجراءات ا;راجعة اnخرى للمراجع كافية لتمكي ا;راجع من استنتاج ما إذا كان استخدام
اpدارة nساس اKستمرارية ف ا`اسبة عند إعداد القوائم ا;الية ُيعد مناسبًا ف ظل الظروف القائمة.

معيار ا"راجعة ) ,(٣١٥الفقرة ٣١
معيار ا"راجعة )" (٣٣٠استجابات ا"راجع للمخاطر ا"قﱠيمة"

ترجمة الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي

٤٧٧

اKستمرارية

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٥٧٠
أ.١٠

ف ظروف أخرى ,قد يتضمن تقوي تقييم اpدارة لقدرة ا;نشأة على البقاء كمنشأة مستمرة ,وفقًا ;ا تتطلبه الفقرة  ,١٢إجراء
تقوي ل∑لية التي اتبعتها اpدارة ف إجراء تقييمها ,واKفتراضات التي استند إليها التقييم ,وخطط اpدارة بشأن التصرفات
ا;ستقبلية ,وما إذا كانت خطط اpدارة مجدية ف ظل الظروف القائمة.

الفترة ا;شمولة بتقييم اpدارة )راجع :الفقرة (١٣
أ.١١

sدد معظم أطر التقرير ا;الي ,التي تتطلب من اpدارة إجراء تقييم صريح ,الفترة التي تكون اpدارة مطالبة فيها بأخذ جميع
ا;علومات ا;تاحة ف اسبان١٢.

اعتبارات خاصة با;نشآت اnصغر )راجع :الفقرتي (١٣ ,١٢
أ.١٢

 íبشأن قدرة ا;نشأة على البقاء كمنشأة مستمرة ,ولكنها
ف العديد من ااKت ,قد ُ Kتِعد إدارات ا;نشآت اnصغر تقييمًا مفص ً
قد تعتمد بدً Kمن ذلك على معرفتها العميقة باnعمال واzفاق ا;ستقبلية ا;توقعة .ولكن وفقًا ;تطلبات هذا ا;عيار ,يحتاج ا;راجع
إلى تقوي تقييم اpدارة لقدرة ا;نشأة على البقاء كمنشأة مستمرة .وبالنسبة للمنشآت اnصغر ,قد يكون من ا;ناسب مناقشة
¥ويل ا;نشأة متوسط وطويل اnجل مع اpدارة ,بشرط إمكانية تأييد مزاعم اpدارة âا يكفي من اnدلة ا;وثقة وعدم تناقضها مع
فهم ا;راجع للمنشأة .وبناًء عليه ,فإن ا;تطلب الوارد ف الفقرة  ١٣الذي يقضي بأن يطلب ا;راجع من اpدارة مدة فترة تقييمها,
قد يتم الوفاء به ,على سبيل ا;ثال ,عن طريق ا;ناقشة واKستفسار والتقصي عن الوثائق الداعمة ,مثل اnوامر ا;ستلمة للتوريدات
ا;ستقبلية ,التي ت تقوي جدواها أو إثباتها بأية صورة أخرى.

أ.١٣

غالبًا ما يكون الدعم ا;ستمر من قبل ا;دراء ا;الكي مهمًا لقدرة ا;نشآت اnصغر على البقاء كمنشآت مستمرة .وعندما يتم ¥ويل
ا;نشأة اnصغر بشكٍل كبير عن طريق قرض من ا;دير ا;الك ,فقد يكون من ا;هم عدم سحب هذه اnموال .فعلى سبيل ا;ثال ,قد
يكون استمرار منشأة صغيرة واقعة ف ضائقة مالية معتمدًا على أن القرض الذي قدمه ا;دير ا;الك يكون تاليًا ف اKستحقاق
للبنوك أو الدائني اzخرين ,أو أن ا;دير ا;الك يدعم قرضًا للمنشأة عن طريق تقدي ضمان بأصوله الشخصية كضمان إضاف.
وف هذه الظروف¶ ,كن أن يحصل ا;راجع على دليل موثق مناسب بشأن كون قرض ا;دير ا;الك تاليًا ف اKستحقاق أو بشأن
الضمان .وعندما تعتمد ا;نشأة على دعم إضاف من ا;دير ا;الك ,قد يقوم ا;راجع بتقوي قدرة ا;دير ا;الك على الوفاء باKلتزام
âوجب ترتيب الدعم .وإضافة لذلك¶ ,كن أن يطلب ا;راجع مصادقة مكتوبة بشأن الشروط واnحكام ا;رتبطة بهذا الدعم ونية
ا;دير ا;الك أو فهمه لها.

فترة ما بعد تقييم اbدارة )راجع :الفقرة (١٥
أ.١٤

وفقًا ;ا تتطلبه الفقرة  ,١١يظل ا;راجع منتبهًا Kحتمالية أن تكون هناك أحداث معروفة ,مجدولة أو غير ذلك ,أو ظروف ستحدث
بعد فترة التقييم ا;ستخدمة من قبل اpدارة¶ ,كن أن تثير تساؤKت حول مدى مناسبة استخدام اpدارة nساس اKستمرارية ف
ا`اسبة عند إعداد القوائم ا;الية .ونظرًا nن درجة عدم التأكد ا;صاحبة لنتيجة حدث أو ظرف تزداد كلما كان ادث أو
الظرف بعيدًا ف ا;ستقبل ,فعند النظر ف اnحداث أو الظروف البعيدة ف ا;ستقبل ,يلزم أن تكون ا;ؤشرات الدالة على قضايا
تتعلق باKستمرارية مهمة قبل حاجة ا;راجع للنظر ف اتخاذ ا;زيد من التصرفات .وف حالة sديد مثل هذه اnحداث أو
الظروف ,فقد يحتاج ا;راجع nن يطلب من اpدارة تقوي اnهمية ا`تملة للحدث أو الظرف على تقييمها لقدرة ا;نشأة على
البقاء كمنشأة مستمرة .وف هذه الظروف ,تنطبق اpجراءات الواردة ف الفقرة .١٦

أ.١٥

فيما عدا اKستفسار من اpدارة K ,يتحمل ا;راجع مسؤولية تنفيذ أي إجراءات مراجعة أخرى لتحديد اnحداث أو الظروف التي
قد تثير شكوكًا كبيرة حول قدرة ا;نشأة على البقاء كمنشأة مستمرة ,بعد الفترة التي خضعت لتقييم اpدارة والتي وفقًا ;ا هو وارد
ف الفقرة  ١٣ستكون اثني عشر شهرًا على اnقل من تاريخ القوائم ا;الية.

١٢

على سبيل ا"ثال ,يعّرف ا"عيار الدولي للمحاسبة ) (١هذه الفترة بأنها فترة ينبغي أن تكون على اCقل ,ولكن ليس على سبيل اlصر ,اثني عشر شهرًا من نهاية فترة
التقرير
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٤٧٨

اKستمرارية

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٥٧٠
إجراءات ا"راجعة اbضافية عند eديد أحداث أو ظروف )راجع :الفقرة (١٦
أ.١٦

¶كن أن تتضمن إجراءات ا;راجعة ذات الصلة با;تطلب الوارد ف الفقرة  ١٦ما يلي:
•

sليل ومناقشة التدفق النقدي والربح والتنبؤات اnخرى ذات الصلة مع اpدارة.

•

sليل ومناقشة أحدث قوائم مالية أولية متاحة خاصة با;نشأة.

•

قراءة شروط وثائق ا;ديونية غير ا;غطاة برهن واتفاقيات القروض ,وsديد أي انتهاكات بشأنها.

•

قراءة محاضر اجتماعات ا;ساهمي وا;كلفي باوكمة وأي §ان ذات صلة للوقوف على أي مشاكل ¥ويلية.

•

اKستفسار من ا;ستشار القانوني للمنشأة فيما يتعلق بوجود قضايا ومطالبات ,ومدى معقولية تقييمات اpدارة لنتائجها
ا;توقعة ,وكذلك تقدير اzثار ا;الية ا;ترتبة عليها.

•

طلب ا;صادقة من اnطراف ذات العíقة واnطراف الثالثة على وجود الترتيبات اêاصة بتوفير الدعم ا;الي واستمراره
وعلى قانونية هذه الترتيبات وقابليتها للتنفيذ ,وتقييم القدرة ا;الية لهذه اnطراف على توفير أموال إضافية.

•

تقوي خطط ا;نشأة للتعامل مع طلبيات العمíء غير اُ;نﱠفذة.

•

تنفيذ إجراءات مراجعة تتعلق باnحداث الíحقة لتحديد تلك التي تضعف من قدرة ا;نشأة على البقاء كمنشأة مستمرة أو
التي تؤثر فيها بأية صورة أخرى.

•

التأكد من وجود تسهيíت اKقتراض وشروطها وكفايتها.

•

اصول على تقارير بشأن اpجراءات التنظيمية وفحص هذه التقارير.

•

sديد مدى كفاية الدعم ا;قدم nي عمليات استبعاد ُمخططة لõصول.

تقوي خطط اpدارة بشأن التصرفات ا;ستقبلية )راجع :الفقرة ) ١٦ب((
أ.١٧

¶كن أن يتضمن تقوي خطط اpدارة بشأن التصرفات ا;ستقبلية اKستفسار من اpدارة عن هذه اêططâ ,ا ف ذلك ,على سبيل
ا;ثال ,خططها لتصفية أصول ,أو اقتراض أموال ,أو إعادة هيكلة ديون ,أو تخفيض نفقات أو تأجيلها ,أو زيادة رأس ا;ال.

الفترة ا;شمولة بتقييم اpدارة )راجع :الفقرة ) ١٦ج((
أ.١٨

أ.١٩

باpضافة إلى اpجراءات التي تتطلبها الفقرة ) ١٦ج( ,قد يقارن ا;راجع بي:
•

ا;علومات ا;الية ا;ستقبلية للفترات اnخيرة السابقة والنتائج التاريخية;

•

ا;علومات ا;الية ا;ستقبلية للفترة االية والنتائج التي sققت حتى تاريخه.

عندما تتضمن افتراضات اpدارة دعمًا مستمرًا من قبل أطراف ثالثة ,سواًء من خíل القروض تالية اKستحقاق أو التعهدات
باستمرار ¥ويل إضاف أو توفيره أو من خíل الضمانات ,وكان هذا الدعم مهمًا لقدرة ا;نشأة على البقاء كمنشأة مستمرة ,فقد
يحتاج ا;راجع للنظر ف طلب مصادقة مكتوبة )âا ف ذلك على الشروط واnحكام( من تلك اnطراف الثالثة واصول على أدلة
بشأن قدرتها على توفير ذلك الدعم.

اpفادات ا;كتوبة )راجع :الفقرة ) ١٦هـ((
أ.٢٠

قد يرى ا;راجع أنه من ا;ناسب اصول على إفادات مكتوبة معينة ,بجانب تلك التي تتطلبها الفقرة  ,١٦لدعم أدلة ا;راجعة التي
ت اصول عليها بشأن خطط اpدارة للتصرفات ا;ستقبلية فيما يتعلق بتقييمها لíستمرارية وجدوى تلك اêطط.
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اKستمرارية

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٥٧٠
استنتاجات ا"راجع
عدم التأكد ا§وهري ا;تعلق بأحداث أو ظروف قد تثير شكوكًا كبيرة حول قدرة ا;نشأة على البقاء كمنشأة مستمرة )راجع :الفقرة (١٨
أ.٢١

ُتستخدم عبارة "عدم التأكد ا§وهري" ف معيار ا`اسبة ) (١عند مناقشة حاKت عدم التأكد ا;تعلقة باnحداث أو الظروف التي
قد تثير شكوكًا كبيرة حول قدرة ا;نشأة على البقاء كمنشأة مستمرة ,والتي ينبغي اpفصاح عنها ف القوائم ا;الية .وف بعض أطر
التقرير ا;الي اnخرى ُتستخدم عبارة "عدم التأكد الكبير" ف ظروف مشابهة.

كفاية اpفصاحات عند sديد أحداث أو ظروف ووجود عدم تأكد جوهري
أ.٢٢

توضح الفقرة  ١٨أن حالة عدم التأكد ا§وهري توجد عندما يكون حجم التأثير ا`تمل لõحداث أو الظروف ,واحتمالية
حدوثها ,كبيرًا بحيث يصبح إضافة إفصاح مناسب عنها ضروريًا لتحقيق العرض العادل )ف حالة أطر العرض العادل( ,أو حتى K
تكون القوائم ا;الية مضللة )ف حالة أطر اKلتزام( .وُيعد ا;راجع مطالبًا âوجب الفقرة  ١٨باستنتاج ما إذا كانت توجد حالة عدم
تأكد جوهري من هذا القبيل ,بغض النظر عّما إذا كان إطار التقرير ا;الي ا;نطبق يضع تعريفًا الة عدم التأكد ا§وهري,
وبغض النظر عن كيفية تعريفه لها.

أ.٢٣

تتطلب الفقرة  ١٩من ا;راجع sديد ما إذا كانت إفصاحات القوائم ا;الية تتناول اnمور ا;نصوص عليها ف تلك الفقرة .ويتم هذا
التحديد إلى جانب sديد ا;راجع ;ا إذا كانت اpفصاحات عن عدم التأكد ا§وهري ,التي يتطلبها إطار التقرير ا;الي ا;نطبق,
ُتعد كافية .وقد تشمل اpفصاحات ا;طلوبة âوجب بعض أطر التقرير ا;الي ,والتي تتم باpضافة إلى اnمور ا;نصوص عليها ف
الفقرة  ,١٩اpفصاح عما يلي:
•

تقوي اpدارة nهمية اnحداث أو الظروف ا;تعلقة بقدرة ا;نشأة على الوفاء بالتزاماتها; أو

•

اKجتهادات ا;همة التي قامت بها اpدارة كجزء من تقييمها لقدرة ا;نشأة على البقاء كمنشأة مستمرة.

وقد توفر بعض أطر التقرير ا;الي إرشادات إضافية فيما يتعلق âراعاة اpدارة لªفصاحات عن حجم التأثير ا`تمل لõحداث
أو الظروف الرئيسية ,واحتمالية وتوقيت حدوثها.
كفاية اpفصاحات عند sديد أحداث أو ظروف ولكن دون وجود عدم تأكد جوهري )راجع :الفقرة (٢٠
أ.٢٤

أ.٢٥

١٣

حتى ف حالة عدم وجود عدم تأكد جوهري ,فإن الفقرة  ٢٠تتطلب من ا;راجع أن يقوم ف ضوء متطلبات إطار التقرير ا;الي
ا;نطبق بتقوي ما إذا كانت القوائم ا;الية توفر إفصاحًا كافيًا عن اnحداث أو الظروف التي قد تثير شكوكًا كبيرة حول قدرة
ا;نشأة على البقاء كمنشأة مستمرة .وقد تتناول بعض أطر التقرير ا;الي إفصاحات عن:
•

اnحداث أو الظروف الرئيسية; أو

•

تقوي اpدارة nهمية تلك اnحداث أو الظروف فيما يتعلق بقدرة ا;نشأة على الوفاء بالتزاماتها; أو

•

خطط اpدارة الرامية إلى تخفيف حدة تأثير هذه اnحداث أو الظروف; أو

•

اKجتهادات ا;همة التي قامت بها اpدارة كجزء من تقييمها لقدرة ا;نشأة على البقاء كمنشأة مستمرة.

عند إعداد القوائم ا;الية وفقًا pطار عرض عادل ,فإن تقوي ا;راجع ;ا إذا كانت القوائم ا;الية sقق العرض العادل يتضمن
النظر ف العرض العام وهيكل القوائم ا;الية ومحتواها ,وما إذا كانت القوائم ا;اليةâ ,ا ف ذلك اpيضاحات ا;رتبطة بها ,تعبر
عن ا;عامíت واnحداث التي ¥ثلها بطريقة sقق العرض العادل ١٣.وتبعًا للحقائق والظروف ,قد يحدد ا;راجع أن اpفصاحات
اpضافية ضرورية لتحقيق العرض العادل .وقد يكون هذا هو اال ,على سبيل ا;ثال ,عندما يتم sديد أحداث أو ظروف قد
تثير شكوكًا كبيرة حول قدرة ا;نشأة على البقاء كمنشأة مستمرة ,ولكن استنادًا إلى أدلة ا;راجعة التي ت اصول عليها ,يستنتج
ا;راجع أنه  Kيوجد عدم تأكد جوهري ,و Kتوجد أي إفصاحات يتطلبها بشكٍل صريح إطار التقرير ا;الي ا;نطبق فيما يتعلق بهذه
الظروف.

معيار ا"راجعة )" (٧٠٠تكوين الرأي والتقرير عن القوائم ا"الية" ,الفقرة ١٤
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٤٨٠

اKستمرارية

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٥٧٠
اjثار ا"ترتبة ف تقرير ا"راجع
عدم مناسبة استخدام أساس اKستمرارية ف ا`اسبة )راجع :الفقرة (٢١
أ.٢٦

ف حالة إعداد القوائم ا;الية باستخدام أساس اKستمرارية ف ا`اسبة ,ولكن بحسب حكم ا;راجع ,كان استخدام اpدارة nساس
اKستمرارية ف ا`اسبة ف القوائم ا;الية غير مناسب ,فإن ا;تطلب الوارد ف الفقرة  ,٢١والذي يقضي بأن يبدي ا;راجع رأيًا
معارضًا ,ينطبق بغض النظر عّما إذا كانت القوائم ا;الية تتضمن ,أو  Kتتضمن ,إفصاحًا عن مدى عدم مناسبة استخدام اpدارة
nساس اKستمرارية ف ا`اسبة.

أ.٢٧

عندما يكون استخدام أساس اKستمرارية ف ا`اسبة غير مناسب ف ظل الظروف القائمة ,فقد تكون اpدارة مطالبة بإعداد ,أو
مسموحًا لها باختيار إعداد ,القوائم ا;الية على أساس آخر )على سبيل ا;ثال ,أساس التصفية( .وقد يكون ا;راجع قادرًا على
تنفيذ عملية ا;راجعة لتلك القوائم ا;الية شريطة أن يحدد أن اnساس ا`اسبي اzخر ¶كن قبوله ف ظل الظروف القائمة .وقد
ف فيها عن اnساس ا`اسبي الذي
يكون ا;راجع قادرًا على إبداء رأي غير معدل ف تلك القوائم ا;الية ,شريطة وجود إفصاح كا ٍ
ت إعداد القوائم ا;الية ف ضوئه ,لكنه قد يرى أنه من ا;ناسب أو من الضروري تضمي فقرة لفت انتباه وفقًا ;عيار ا;راجعة
) ١٤(٧٠٦ف تقرير ا;راجع للفت انتباه ا;ستخدم إلى ذلك اnساس ا`اسبي البديل وأسباب استخدامه.

مناسبة استخدام أساس اKستمرارية ف ا`اسبة ولكن مع وجود عدم تأكد جوهري )راجع :الفقرتي (٢٣ ,٢٢
أ.٢٨

ُيعد sديد عدم التأكد ا§وهري أمرًا مهمًا لفهم ا;ستخدمي للقوائم ا;الية .ولذلك ,فإن استخدام قسم منفصل بعنوان يتضمن
اpشارة إلى حقيقة وجود عدم تأكد جوهري متعلق باKستمرارية ينبه ا;ستخدمي لهذا الظرف.

أ.٢٩

يقدم ملحق هذا ا;عيار أمثلة توضيحية للعبارات ا;طلوب إدراجها ف تقرير ا;راجع عن القوائم ا;الية عندما تكون ا;عايير الدولية
للتقرير ا;الي هي إطار التقرير ا;الي ا;نطبق .وف حالة استخدام إطار تقرير مالي منطبق آخر بخíف ا;عايير الدولية للتقرير
ا;الي ,فإن العبارات التوضيحية ا;عروضة ف ملحق هذا ا;عيار قد sتاج إلى التعديل لتعكس تطبيق إطار التقرير ا;الي اzخر ف
ظل الظروف القائمة.

أ.٣٠

توضح الفقرة  ٢٢اد اnدنى من ا;علومات ا;طلوبة التي سيتم عرضها ف تقرير ا;راجع ف كل حالة من ااKت ا;ذكورة .وقد
يذكر ا;راجع معلومات إضافية Kستكمال العبارات ا;طلوبة ,على سبيل ا;ثال ,لشرح:
•

أن وجود حالة عدم تأكد جوهري ُيعد أمرًا أساسيًا ف فهم ا;ستخدمي للقوائم ا;الية; ١٥أو

•

كيفية معا§ة اnمر أثناء ا;راجعة )انظر أيضًا الفقرة أ.(١

ف ف القوائم ا;الية عن وجود عدم تأكد جوهري )راجع :الفقرة (٢٢
إجراء إفصاح كا ٍ
أ.٣١

يقدم ا;ثال التوضيحي ) (١ف ملحق هذا ا;عيار مثاً Kلتقرير ا;راجع عندما يحصل ا;راجع على ما يكفي من أدلة ا;راجعة
ا;ناسبة فيما يتعلق âدى مناسبة استخدام اpدارة nساس اKستمرارية ف ا`اسبة ولكن مع وجود عدم تأكد جوهري وإجراء
ف عن ذلك ف القوائم ا;الية .ويتضمن أيضًا ملحق ا;عيار ) (٧٠٠صيغة توضيحية ليتم تضمينها ف تقرير ا;راجع
إفصاح كا ٍ
§ميع ا;نشآت فيما يتعلق باKستمرارية لوصف مسؤوليات كل من ا;سؤولي عن القوائم ا;الية وا;راجع فيما يتعلق باKستمرارية.

ف ف القوائم ا;الية عن وجود عدم تأكد جوهري )راجع :الفقرة (٢٣
عدم إجراء إفصاح كا ٍ
أ.٣٢

١٤
١٥

يقدم ا;ثاKن التوضيحيان ) (٢و) (٣ف ملحق هذا ا;عيار مثالي لتقارير ا;راجع التي sتوي على آراء متحفظة ومعارضة ,على
الترتيب ,عندما يحصل ا;راجع على ما يكفي من أدلة ا;راجعة ا;ناسبة بشأن مدى مناسبة استخدام اpدارة nساس اKستمرارية
ف ف القوائم ا;الية عن حالة عدم تأكد جوهري.
ف ا`اسبة ,ولكن مع عدم إجراء إفصاح كا ٍ

معيار ا"راجعة )" (٧٠٦فقرات لفت اhنتباه وفقرات أمور أخرى ف تقرير ا"راجع ا"ستقل"
معيار ا"راجعة ) ,(٧٠٦الفقرة أ٢
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٤٨١

اKستمرارية

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٥٧٠
أ.٣٣

ف ا;واقف التي تنطوي على أكثر من حالة عدم تأكد ُتعد مهمة للقوائم ا;الية ككل ,قد يرى ا;راجع أنه من ا;ناسب ف حاKت
نادرة للغاية اKمتناع عن إبداء رأي بدً Kمن إضافة العبارات ا;طلوبة âوجب الفقرة  .٢٢ويقدم معيار ا;راجعة ) (٧٠٥إرشادات ف
هذا الشأن١٦.

اKتصال بالسلطات التنظيمية )راجع :الفقرتي (٢٣ ,٢٢
أ.٣٤

عندما يرى مراجع منشأة خاضعة للتنظيم أنه قد يكون من الضروري إدراج إشارة لõمور ا;تعلقة باKستمرارية ف تقرير ا;راجع,
فقد يتحمل ا;راجع واجب اKتصال بالسلطات التنظيمية أو التنفيذية أو الرقابية ا;عنية.

عدم رغبة اpدارة ف إجراء تقييمها أو مد فترته )راجع :الفقرة (٢٤
أ.٣٥

١٦

ف ظروف معينة ,قد يرى ا;راجع أنه من الضروري أن يطلب من اpدارة إجراء تقييمها أو ¥ديد فترته .وف حالة عدم رغبة
اpدارة ف القيام بذلك ,فقد يكون من ا;ناسب إبداء رأي متحفظ أو اKمتناع عن إبداء رأي ف تقرير ا;راجعn ,نه قد يكون من
غير ا;مكن للمراجع اصول على ما يكفي من أدلة ا;راجعة ا;ناسبة فيما يتعلق باستخدام اpدارة nساس اKستمرارية ف
ا`اسبة عند إعداد القوائم ا;الية ,مثل أدلة ا;راجعة التي تتعلق بوجود خطط وضعتها اpدارة موضع التنفيذ أو وجود عوامل
مخففة أخرى.

معيار ا"راجعة ) ,(٧٠٥الفقرة ١٠
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٤٨٢

اKستمرارية

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٥٧٠
ا"لحق)*(

)راجع :الفقرات أ ,٢٩أ ,٣١أ(٣٢
أمثلة توضيحية لتقارير ا"راجع ا"تعلقة با3ستمرارية
•

ا;ثال التوضيحي ) :(١تقرير مراجع يحتوي على رأي غير معدل عندما يخلص ا;راجع إلى وجود عدم تأكد جوهري ووجود إفصاح
ف عن ذلك ف القوائم ا;الية.
كا ٍ

•

ا;ثال التوضيحي ) :(٢تقرير مراجع يحتوي على رأي متحفظ عندما يخلص ا;راجع إلى وجود عدم تأكد جوهري وأن القوائم ا;الية
ُمحﱠرفة بشكٍل جوهري بسبب عدم كفاية اpفصاح.

•

ا;ثال التوضيحي ) :(٣تقرير مراجع يحتوي على رأي معارض عندما يخلص ا;راجع إلى وجود عدم تأكد جوهري وأن القوائم ا;الية
تغفل ذكر اpفصاحات ا;طلوبة فيما يتعلق بعدم التأكد ا§وهري.

*

عند صياغة تقرير ا"راجع ا"ستقل وفقًا لهذا ا"عيار ,يلزم مراعاة هيكل Öاذج تقارير ا"راجع ا"ستقل الواردة ف معيار ا"راجعة ) ,(٧٠٠مع مراعاة متطلبات هذا
ا"عيار
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٤٨٣

اKستمرارية

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٥٧٠
ف عن ذلك ف القوائم ا"الية
ا"ثال التوضيحي ) :(١رأي غير معدل عند وجود عدم تأكد جوهري وإفصاح كا ٍ
<غراض هذا ا"ثال التوضيحي لتقرير ا"راجع ,ت افتراض الظروف اjتية:

١
٢

•

مراجعة مجموعة كاملة من القوائم ا"الية "نشأة مدرجة باستخدام إطار عرض عادل .وا"راجعة ليست مراجعة Ñموعة )أي أن
معيار ا"راجعة ) ١(٦٠٠غير منطبق(.

•

ت إعداد القوائم ا"الية من قبل إدارة ا"نشأة وفقًا للمعايير الدولية للتقرير ا"الي ا"عتمدة ف ا"ملكة العربية السعودية ,وا"عايير
واbصدارات ا<خرى ا"عتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي )إطار ذو غرض عام(.

•

تعكس شروط ارتباط ا"راجعة وصف مسؤولية اbدارة عن القوائم ا"الية ا"نصوص عليه ف معيار ا"راجعة

•

توصل ا"راجع إلى أن إبداء رأي غير معدل )أي "خال من التحفظات"(ُ ,يعد مناسبًا ,استنادًا إلى أدلة ا"راجعة التي ت اpصول
عليها.

•

ا"تطلبات ا<خëقية ذات الصلة ا"نطبقة على ا"راجعة هي قواعد سلوك وآداب ا"هنة ا"عتمدة ف ا"ملكة العربية السعودية.

•

استنادًا إلى أدلة ا"راجعة التي ت اpصول عليها ,خلص ا"راجع إلى وجود عدم تأكد جوهري مرتبط بأحداث أو ظروف قد تثير
شكوكًا كبيرة حول قدرة ا"نشأة على البقاء كمنشأة مستمرة .وُيعد اbفصاح ف القوائم ا"الية عن عدم التأكد اóوهري إفصاحًا
كافيًا.

•

ت اbبëغ عن ا<مور الرئيسة للمراجعة ,وفقًا "عيار ا"راجعة ).(٧٠١

•

حصل ا"راجع على جميع ا"علومات ا<خرى قبل تاريخ تقريره ,ولم يكتشف بعد eريفًا جوهريًا ف تلك ا"علومات.

•

يختلف ا"سؤولون عن اbشراف على القوائم ا"الية عن أولئك ا"سؤولي عن إعداد هذه القوائم.

•

باbضافة إلى مراجعة القوائم ا"الية ,يتحمل ا"راجع مسؤوليات تقرير أخرى مطلوبة öوجب نظام محلي.

)٢.(٢١٠

معيار ا"راجعة )" (٦٠٠اعتبارات خاصة  -عمليات مراجعة القوائم ا"الية للمجموعة )âا ف ذلك عمل مراجعي مكونات اãموعة("
معيار ا"راجعة )" (٢١٠اhتفاق على شروط ارتباطات ا"راجعة"
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٤٨٤

اKستمرارية

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٥٧٠
تقرير ا"راجع ا"ستقل
طب آخر مناسب[
إلى مساهمي الشركة )س( ]أو أي ُمخا َ
التقرير عن مراجعة القوائم

ا"الية٣

الرأي
لقد راجعنا القوائم ا;الية للشركة )س( )الشركة( ,والتي تشمل قائمة ا;ركز ا;الي كما ف  ٣١ديسمبر  ,٢٠×١وقائمة الدخل الشامل ,وقائمة
التغيرات ف حقوق ا;لكية ,وقائمة التدفقات النقدية عن السنة ا;نتهية ف ذلك التاريخ ,واpيضاحات على القوائم ا;اليةâ ,ا ف ذلك ملخص
للسياسات ا`اسبية ا;همة.
وف رأينا ,فإن القوائم ا;الية ا;رفقة تعرض بشكل عادل ,من جميع ا§وانب ا§وهرية) ,أو تعطي صورة حقيقية وعادلة لـ( ا;ركز ا;الي
للشركة كما ف  ٣١ديسمبر  ٢٠×١وأدائها ا;الي وتدفقاتها النقدية للسنة ا;نتهية ف ذلك التاريخ ,وفقًا للمعايير الدولية للتقرير ا;الي ا;عتمدة
ف ا;ملكة العربية السعودية ,وا;عايير واpصدارات اnخرى ا;عتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي.
أساس الرأي
لقد قمنا با;راجعة وفقًا للمعايير الدولية للمراجعة ا;عتمدة ف ا;ملكة العربية السعودية .ومسؤولياتنا âوجب تلك ا;عايير موضحة âزيد من
التفصيل ف قسم "مسؤوليات ا;راجع عن مراجعة القوائم ا;الية" الوارد ف تقريرنا .ونحن مستقلون عن الشركة وفقًا لقواعد سلوك وآداب
ا;هنة ا;عتمدة ف ا;ملكة العربية السعودية ذات الصلة âراجعتنا للقوائم ا;الية ,وقد وفينا أيضًا âسؤولياتنا اnخíقية اnخرى وفقًا لتلك
القواعد .وف اعتقادنا فإن أدلة ا;راجعة التي حصلنا عليها ُتعد كافية ومناسبة لتوفير أساس لرأينا.
عدم التأكد اóوهري ا"تعلق با3ستمرارية
نود أن نلفت اKنتباه لªيضاح )×( ا;رفق بالقوائم ا;الية ,الذي يشير إلى أن الشركة تكبدت صاف خسارة قدرها )س( خíل السنة ا;نتهية ف
 ٣١ديسمبر  ,٢٠×١واعتبارًا من ذلك التاريخ≤ ,اوزت اKلتزامات ا;تداولة للشركة مجموع أصولها âقدار )ص( .ووفقًا ;ا هو مذكور ف
اpيضاح ) ,(٦فإن هذه اnحداث أو الظروف ,جنبًا إلى جنب مع اnمور اnخرى ا;نصوص عليها ف اpيضاح ) ,(٦تشير إلى وجود عدم تأكد
جوهري ,قد يثير شكوكًا كبيرة حول قدرة الشركة على البقاء كمنشأة مستمرة .ولم يتم تعديل رأينا فيما يتعلق بهذا اnمر.
ا<مور الرئيسة للمراجعة
اnمور الرئيسة للمراجعة هي تلك اnمور التي كانت لها ,بحسب حكمنا ا;هني ,اnهمية البالغة عند مراجعتنا للقوائم ا;الية للفترة االية.
 íف هذه اnمور.
وقد ت تناول هذه اnمور ف سياق مراجعتنا للقوائم ا;الية ككل ,وعند تكوين رأينا فيها ,ونحن  Kنقدم رأيًا منفص ً
وباpضافة إلى اnمر ا;وضح ف قسم "عدم التأكد ا§وهري ا;تعلق باKستمرارية" ,حددنا اnمور ا;وضحة أدناه لتكون اnمور الرئيسة
للمراجعة التي يلزم اpبíغ عنها ف تقريرنا.

٣

العنوان الفرعي "التقرير عن مراجعة القوائم ا"الية" غير ضروري ف الظروف التي  hيكون فيها العنوان الفرعي الثاني "التقرير عن ا"تطلبات النظامية والتنظيمية
اCخرى" منطبقًا.

ترجمة الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي

٤٨٥

اKستمرارية

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٥٧٠
]وصف كل أمر من اnمور الرئيسة للمراجعة وفقًا ;عيار ا;راجعة )[(٧٠١
ا"علومات ا<خرى ]أو عنوان آخر إذا كان ذلك مناسبًا مثل "معلومات أخرى بخëف القوائم ا"الية وتقرير ا"راجع بشأنها"[
]يتم التقرير وفقًا ;تطلبات التقرير الواردة ف معيار ا;راجعة ) - (٧٢٠انظر ا;ثال التوضيحي ) (١ف ا;لحق الثاني ;عيار ا;راجعة ).[(٧٢٠
مسؤوليات اbدارة وا"كلفي باpوكمة عن القوائم

ا"الية٤

]يتم التقرير وفقًا ;عيار ا;راجعة ) – (٧٠٠انظر ا;ثال التوضيحي ) (١ف معيار ا;راجعة )[٥.(٧٠٠
مسؤوليات ا"راجع عن مراجعة القوائم ا"الية
]يتم التقرير وفقًا ;عيار ا;راجعة ) - (٧٠٠انظر ا;ثال التوضيحي ) (١الوارد ف معيار ا;راجعة )[(٧٠٠
التقرير عن ا"تطلبات النظامية والتنظيمية ا<خرى
]يتم التقرير وفقًا ;عيار ا;راجعة ) – (٧٠٠انظر ا;ثال التوضيحي ) (١الوارد ف معيار ا;راجعة )[(٧٠٠
الشريك ا;سؤول عن اKرتباط ف ا;راجعة التي أدت إلى صدور تقرير ا;راجع ا;ستقل ا;اثل هو ]اKسم[.
]التوقيع باسم مكتب ا;راجعة ,أو اKسم الشخصي للمراجع ,أو بكليهما ,حسب اKقتضاء)*([
]عنوان ا;راجع[
]التاريخ[

٤

خ[ل هذه اCمثلة التوضيحية لتقارير ا"راجع ,قد يحتاج مصطلحا اnدارة وا"كلفون باlوكمة إلى استبدالهما âصطلح آخر مناسب ف سياق اnطار القانوني ف
ا"ملكة العربية السعودية.
تتطلب الفقرتان  ٣٤و ٣٩من معيار ا"راجعة ) (٧٠٠صيغة يلزم تضمينها ف تقرير ا"راجع Vميع ا"نشآت فيما يتعلق باhستمرارية لوصف مسؤوليات كل من ا"سؤولي
عن القوائم ا"الية وا"راجع فيما يتعلق باhستمرارية.

*

ينبغي اhلتزام بنظام اòاسبي القانونيي ف ا"ملكة العربية السعودية.

٥

ترجمة الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي

٤٨٦

اKستمرارية

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٥٧٠
ا"ثال التوضيحي ) :(٢رأي متحفظ عند وجود عدم تأكد جوهري وعند eريف القوائم ا"الية بشكٍل جوهري بسبب عدم كفاية اbفصاح
<غراض هذا ا"ثال التوضيحي لتقرير ا"راجع ,ت افتراض الظروف اjتية:
•

مراجعة مجموعة كاملة من القوائم ا"الية "نشأة مدرجة باستخدام إطار عرض عادل .وا"راجعة ليست مراجعة Ñموعة )أي أن
معيار ا"راجعة ) (٦٠٠غير منطبق(.

•

ت إعداد القوائم ا"الية من قبل إدارة ا"نشأة وفقًا للمعايير الدولية للتقرير ا"الي ا"عتمدة ف ا"ملكة العربية السعودية ,وا"عايير
واbصدارات ا<خرى ا"عتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي )إطار ذو غرض عام(.

•

تعكس شروط ارتباط ا"راجعة وصف مسؤولية اbدارة عن القوائم ا"الية ا"نصوص عليه ف معيار ا"راجعة ).(٢١٠

•

ا"تطلبات ا<خëقية ذات الصلة ا"نطبقة على ا"راجعة هي قواعد سلوك وآداب ا"هنة ا"عتمدة ف ا"ملكة العربية السعودية.

•

استنادًا إلى أدلة ا"راجعة التي ت اpصول عليها ,خلص ا"راجع إلى وجود عدم تأكد جوهري مرتبط بأحداث أو ظروف قد تثير
شكوكًا كبيرة حول قدرة ا"نشأة على البقاء كمنشأة مستمرة .ويناقش اbيضاح )ص( ا"رفق بالقوائم ا"الية حجم ترتيبات التمويل,
وانتهاء ترتيبات التمويل وإجماليها; لكّن القوائم ا"الية  3تتضمن نقاشًا يتناول أثر أو توفر إعادة التمويل ,أو  3تصف هذا الوضع
بأنه حالة عدم تأكد جوهري.

•

القوائم ا"الية محّرفة بشكٍل جوهري بسبب عدم كفاية اbفصاح عن عدم التأكد اóوهري .وت إبداء رأي متحفظ بسبب أن
ا"راجع خلص إلى أن التأثيرات على القوائم ا"الية بسبب هذا اbفصاح غير الكاف ُتعد جوهرية لكنها غير منتشرة ف القوائم
ا"الية.

•

ت اbبëغ عن ا<مور الرئيسة للمراجعة ,وفقًا "عيار ا"راجعة ).(٧٠١

•

حصل ا"راجع على جميع ا"علومات ا<خرى قبل تاريخ تقريره ,وا<مر الذي نتج عنه الرأي ا"تحفظ ف القوائم ا"الية يؤثر أيضًا
على ا"علومات ا<خرى.

•

يختلف ا"سؤولون عن اbشراف على القوائم ا"الية عن أولئك ا"سؤولي عن إعداد هذه القوائم.

•

باbضافة إلى مراجعة القوائم ا"الية ,يتحمل ا"راجع مسؤوليات تقرير أخرى مطلوبة öوجب نظام محلي.

تقرير ا"راجع ا"ستقل
طب آخر مناسب[
إلى مساهمي الشركة )س( ]أو أي ُمخا َ
التقرير عن مراجعة القوائم

ا"الية٦

الرأي ا"تحفظ
لقد راجعنا القوائم ا;الية للشركة )س( )الشركة( ,والتي تشمل قائمة ا;ركز ا;الي كما ف  ٣١ديسمبر  ,٢٠×١وقائمة الدخل الشامل ,وقائمة
التغيرات ف حقوق ا;لكية ,وقائمة التدفقات النقدية عن السنة ا;نتهية ف ذلك التاريخ ,واpيضاحات ا;رفقة بالقوائم ا;اليةâ ,ا ف ذلك
ملخص للسياسات ا`اسبية ا;همة.
وف رأينا ,وباستثناء اpفصاح غير ا;كتمل عن ا;علومات ا;شار إليها ف قسم "أساس الرأي ا;تحفظ" الوارد ف تقريرنا ,فإن القوائم ا;الية
ا;رفقة تعرض بشكل عادل ,من جميع ا§وانب ا§وهرية) ,أو تعطي صورة حقيقية وعادلة لـ( ا;ركز ا;الي للشركة كما ف  ٣١ديسمبر ,٢٠×١
وأدائها ا;الي وتدفقاتها النقدية للسنة ا;نتهية ف ذلك التاريخ ,وفقًا للمعايير الدولية للتقرير ا;الي ا;عتمدة ف ا;ملكة العربية السعودية,
وا;عايير واpصدارات اnخرى ا;عتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي.
أساس الرأي ا"تحفظ
٦

العنوان الفرعي "التقرير عن مراجعة القوائم ا"الية" غير ضروري ف الظروف التي  hيكون فيها العنوان الفرعي الثاني "التقرير عن ا"تطلبات النظامية والتنظيمية
اCخرى" منطبقًا.

ترجمة الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي

٤٨٧

اKستمرارية

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٥٧٠
وفقًا للنقاش الوارد ف اpيضاح )ص( ,تنتهي ترتيبات ¥ويل الشركة ,وتكون ا;بالغ غير ا;سددة واجبة اnداء ف  ١٩مارس  .٢٠×١ولم تكن
الشركة قادرًة على إعادة التفاوض أو اصول على ¥ويل بديل .ويشير هذا الوضع إلى وجود عدم تأكد جوهري قد يثير شكوكًا كبيرة حول
ف عن هذا اnمر.
قدرة الشركة على البقاء كمنشأة مستمرة .ولم تفصح القوائم ا;الية بشكٍل كا ٍ
لقد قمنا با;راجعة وفقًا للمعايير الدولية للمراجعة ا;عتمدة ف ا;ملكة العربية السعودية .ومسؤولياتنا âوجب تلك ا;عايير موضحة âزيد من
التفصيل ف قسم "مسؤوليات ا;راجع عن مراجعة القوائم ا;الية" الوارد ف تقريرنا .ونحن مستقلون عن الشركة وفقًا لقواعد سلوك وآداب
ا;هنة ا;عتمدة ف ا;ملكة العربية السعودية ذات الصلة âراجعتنا للقوائم ا;الية ,وقد وفينا أيضًا âسؤولياتنا اnخíقية اnخرى وفقًا لتلك
القواعد .وف اعتقادنا فإن أدلة ا;راجعة التي حصلنا عليها ُتعد كافية ومناسبة لتوفير أساس لرأينا ا;تحفظ.
ا"علومات ا<خرى ]أو عنوان آخر إذا كان ذلك مناسبًا مثل "معلومات أخرى بخëف القوائم ا"الية وتقرير ا"راجع بشأنها"[:

]يتم التقرير وفقًا ;تطلبات التقرير الواردة ف معيار ا;راجعة ) - (٧٢٠انظر ا;ثال التوضيحي ) (٦ف ا;لحق الثاني ;عيار ا;راجعة ).[(٧٢٠
ويتم تعديل الفقرة اnخيرة من قسم "ا;علومات اnخرى" ف ا;ثال التوضيحي ) (٦لتصف اnمر اêاص الذي نتج عنه الرأي ا;تحفظ والذي
يؤثر أيضًا على ا;علومات اnخرى[.
ا<مور الرئيسة للمراجعة
اnمور الرئيسة للمراجعة هي تلك اnمور التي كانت لها ,بحسب حكمنا ا;هني ,اnهمية البالغة عند مراجعتنا للقوائم ا;الية للفترة االية.
 íف هذه اnمور.
وقد ت تناول هذه اnمور ف سياق مراجعتنا للقوائم ا;الية ككل ,وعند تكوين رأينا فيها ,ونحن  Kنقدم رأيًا منفص ً
وباpضافة إلى اnمر ا;وضح ف قسم "أساس الرأي ا;تحفظ" ,حددنا اnمور ا;وضحة أدناه لتكون اnمور الرئيسة للمراجعة التي يلزم اpبíغ
عنها ف تقريرنا.
]وصف كل أمر من اnمور الرئيسة للمراجعة وفقًا ;عيار ا;راجعة )[(٧٠١
مسؤوليات اbدارة وا"كلفي باpوكمة عن القوائم

ا"الية٧

]يتم التقرير وفقًا ;عيار ا;راجعة ) - (٧٠٠انظر ا;ثال التوضيحي ) (١الوارد ف معيار ا;راجعة )[٨ (٧٠٠
مسؤوليات ا"راجع عن مراجعة القوائم ا"الية
]يتم التقرير وفقًا ;عيار ا;راجعة ) - (٧٠٠انظر ا;ثال التوضيحي ) (١الوارد ف معيار ا;راجعة )[(٧٠٠

٧

٨

خ[ل هذه اCمثلة التوضيحية لتقارير ا"راجع ,قد يحتاج مصطلحا اnدارة وا"كلفون باlوكمة أن يتم استبدالهما âصطلح آخر مناسب ف سياق اnطار القانوني ف
ا"ملكة العربية السعودية
تتطلب الفقرتان  ٣٤و ٣٩من معيار ا"راجعة ) (٧٠٠صيغة يلزم تضمينها ف تقرير ا"راجع Vميع ا"نشآت فيما يتعلق باhستمرارية لوصف مسؤوليات كل من ا"سؤولي
عن القوائم ا"الية وا"راجع فيما يتعلق باhستمرارية.

ترجمة الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي

٤٨٨

اKستمرارية

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٥٧٠
التقرير عن ا"تطلبات النظامية والتنظيمية ا<خرى
]يتم التقرير وفقًا ;عيار ا;راجعة ) - (٧٠٠انظر ا;ثال التوضيحي ) (١الوارد ف معيار ا;راجعة )[(٧٠٠
الشريك ا;سؤول عن اKرتباط ف ا;راجعة التي أدت إلى صدور تقرير ا;راجع ا;ستقل ا;اثل هو ]اKسم[.
]التوقيع باسم مكتب ا;راجعة ,أو اKسم الشخصي للمراجع ,أو بكليهما ,حسب اKقتضاء)*([
]عنوان ا;راجع[
]التاريخ[

*

ينبغي اhلتزام بنظام اòاسبي القانونيي ف ا"ملكة العربية السعودية.

ترجمة الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي

٤٨٩

اKستمرارية

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٥٧٠
ا"ثال التوضيحي ) - (٣رأي معارض عند وجود عدم تأكد جوهري وعدم اbفصاح عنه ف القوائم ا"الية
<غراض هذا ا"ثال التوضيحي لتقرير ا"راجع ,ت افتراض الظروف اjتية:
•

مراجعة مجموعة كاملة من القوائم ا"الية "نشأة غير مدرجة باستخدام إطار عرض عادل .وا"راجعة ليست مراجعة
مجموعة )أي أن معيار ا"راجعة ) (٦٠٠غير منطبق(.

•

ت إعداد القوائم ا"الية من قبل إدارة ا"نشأة وفقًا للمعايير الدولية للتقرير ا"الي ا"عتمدة ف ا"ملكة العربية
السعودية ,وا"عايير واbصدارات ا<خرى ا"عتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي )إطار ذو غرض عام(.

•

تعكس شروط ارتباط ا"راجعة وصف مسؤولية اbدارة عن القوائم ا"الية ا"نصوص عليه ف معيار ا"راجعة ).(٢١٠

•

ا"تطلبات ا<خëقية ذات الصلة ا"نطبقة على ا"راجعة هي قواعد سلوك وآداب ا"هنة ا"عتمدة ف ا"ملكة العربية
السعودية.

•

استنادًا إلى أدلة ا"راجعة التي ت اpصول عليها ,خلص ا"راجع إلى وجود عدم تأكد جوهري مرتبط بأحداث أو
ظروف قد تثير شكوكًا كبيرة حول قدرة ا"نشأة على البقاء كمنشأة مستمرة ,وأن الشركة تنظر ف إعëن إفëسها .وقد
أغفلت القوائم ا"الية ذكر اbفصاحات ا"طلوبة ا"تعلقة بحالة عدم التأكد اóوهري .ويتم إبداء رأي معارض بسبب أن
تأثيرات هذا اbغفال على القوائم ا"الية ُتعد جوهرية ومنتشرة.

•

ا"راجع غير مطالب باbبëغ عن ا<مور الرئيسة للمراجعة وفقًا "عيار ا"راجعة ) ,(٧٠١ولم يقرر اbبëغ عنها على أي
نحو آخر.

•

حصل ا"راجع على جميع ا"علومات ا<خرى قبل تاريخ تقريره ,وا<مر الذي نتج عنه الرأي ا"عارض ف القوائم ا"الية
يؤثر أيضًا على ا"علومات ا<خرى.

•

يختلف ا"سؤولون عن اbشراف على القوائم ا"الية عن أولئك ا"سؤولي عن إعداد هذه القوائم.

•

باbضافة إلى مراجعة القوائم ا"الية ,يتحمل ا"راجع مسؤوليات تقرير أخرى مطلوبة öوجب نظام محلي.

تقرير ا"راجع ا"ستقل
طب آخر مناسب[
إلى مساهمي الشركة )س( ]أو أي ُمخا َ
التقرير عن مراجعة القوائم

ا"الية٩

الرأي ا"عارض
لقد راجعنا القوائم ا;الية للشركة )س( )الشركة( ,والتي تشمل قائمة ا;ركز ا;الي كما ف  ٣١ديسمبر  ,٢٠×١وقائمة الدخل الشامل ,وقائمة
التغيرات ف حقوق ا;لكية ,وقائمة التدفقات النقدية عن السنة ا;نتهية ف ذلك التاريخ ,واpيضاحات ا;رفقة بالقوائم ا;اليةâ ,ا ف ذلك
ملخص للسياسات ا`اسبية ا;همة.
وف رأينا ,وبسبب إغفال ذكر ا;علومات ا;ذكورة ف قسم "أساس الرأي ا;عارض" الوارد ف تقريرنا ,فإن القوائم ا;الية ا;رفقة  Kتعرض بشكل
عادل) ,أو  Kتعطي صورة حقيقية وعادلة لـ( ا;ركز ا;الي للشركة كما ف  ٣١ديسمبر  ,٢٠×١وأدائها ا;الي وتدفقاتها النقدية للسنة ا;نتهية ف
ذلك التاريخ ,وفقًا للمعايير الدولية للتقرير ا;الي ا;عتمدة ف ا;ملكة العربية السعودية ,وا;عايير واpصدارات اnخرى ا;عتمدة من الهيئة
السعودية للمحاسبي القانونيي.

٩

العنوان الفرعي "التقرير عن مراجعة القوائم ا"الية" غير ضروري ف الظروف التي  hيكون فيها العنوان الفرعي الثاني "التقرير عن ا"تطلبات النظامية والتنظيمية
اCخرى" منطبقًا.
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٤٩٠

اKستمرارية

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٥٧٠
أساس الرأي ا"عارض
انتهت ترتيبات ¥ويل الشركة واستحق أداء ا;بلغ غير ا;سدد ف  ٣١ديسمبر  .٢٠×١ولم تكن الشركة قادرًة على إعادة التفاوض أو اصول
على ¥ويل بديل ,وهي اzن تنظر ف إعíن إفíسها .ويشير هذا الوضع إلى وجود عدم تأكد جوهري قد يثير شكوكًا كبيرة حول قدرة
ف عن هذه اقيقة.
الشركة على البقاء كمنشأة مستمرة .ولم تفصح القوائم ا;الية بشكٍل كا ٍ
لقد قمنا با;راجعة وفقًا للمعايير الدولية للمراجعة ا;عتمدة ف ا;ملكة العربية السعودية .ومسؤولياتنا âوجب تلك ا;عايير موضحة âزيد من
التفصيل ف قسم "مسؤوليات ا;راجع عن مراجعة القوائم ا;الية" الوارد ف تقريرنا .ونحن مستقلون عن الشركة وفقًا لقواعد سلوك وآداب
ا;هنة ا;عتمدة ف ا;ملكة العربية السعودية ذات الصلة âراجعتنا للقوائم ا;الية ,وقد وفينا أيضًا âسؤولياتنا اnخíقية اnخرى وفقًا لتلك
القواعد .وف اعتقادنا فإن أدلة ا;راجعة التي حصلنا عليها ُتعد كافية ومناسبة لتوفير أساس لرأينا ا;عارض.
ا"علومات ا<خرى ]أو عنوان آخر إذا كان ذلك مناسبًا مثل "معلومات أخرى بخëف القوائم ا"الية وتقرير ا"راجع بشأنها"[:

]يتم التقرير وفقًا ;تطلبات التقرير الواردة ف معيار ا;راجعة ) - (٧٢٠انظر ا;ثال التوضيحي ) (٧ف ا;لحق الثاني ;عيار ا;راجعة ).[(٧٢٠
ويتم تعديل الفقرة اnخيرة من قسم "ا;علومات اnخرى" ف ا;ثال التوضيحي ) (٧لتصف اnمر اêاص الذي نتج عنه الرأي ا;عارض والذي
يؤثر أيضًا على ا;علومات اnخرى[.
مسؤوليات اbدارة وا"كلفي باpوكمة عن القوائم

ا"الية١٠

]يتم التقرير وفقًا ;عيار ا;راجعة ) - (٧٠٠انظر ا;ثال التوضيحي ) (١الوارد ف معيار ا;راجعة )[١١(٧٠٠
مسؤوليات ا"راجع عن مراجعة القوائم ا"الية
]يتم التقرير وفقًا ;عيار ا;راجعة ) - (٧٠٠انظر ا;ثال التوضيحي ) (١الوارد ف معيار ا;راجعة )[(٧٠٠
التقرير عن ا"تطلبات النظامية والتنظيمية ا<خرى
]يتم التقرير وفقًا ;عيار ا;راجعة ) - (٧٠٠انظر ا;ثال التوضيحي ) (١الوارد ف معيار ا;راجعة )[(٧٠٠
]التوقيع باسم مكتب ا;راجعة ,أو اKسم الشخصي للمراجع ,أو بكليهما ,حسب اKقتضاء)*([
]عنوان ا;راجع[
]التاريخ[

١٠

خ[ل هذه اCمثلة التوضيحية لتقارير ا"راجع ,قد يحتاج مصطلحا اnدارة وا"كلفون باlوكمة إلى استبدالهما âصطلح آخر مناسب ف سياق اnطار القانوني ف
ا"ملكة العربية السعودية.
تتطلب الفقرتان  ٣٤و ٣٩من معيار ا"راجعة ) (٧٠٠صيغة يلزم تضمينها ف تقرير ا"راجع Vميع ا"نشآت فيما يتعلق باhستمرارية لوصف مسؤوليات كل من ا"سؤولي
عن القوائم ا"الية وا"راجع فيما يتعلق باhستمرارية.

*

ينبغي اhلتزام بنظام اòاسبي القانونيي ف ا"ملكة العربية السعودية.

١١
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٤٩١

اKستمرارية

ا"عيار الدولي للمراجعة ) :(٥٨٠ا3فادات ا"كتوبة

اعتمدت الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي معيار ا;راجعة ) ,(٥٨٠كما صدر من مجلس ا;عايير الدولية للمراجعة والتأكيد.

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٥٨٠
ا"عيار الدولي للمراجعة )(٥٨٠
ا3فادات ا"كتوبة
)يسري هذا ا;عيار على أعمال مراجعة القوائم ا;الية ا;رتبط عليها اعتبارًا من  ٢٠١٧/١/١أو بعد ذلك التاريخ(
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ا;لحق الثاني :مثال توضيحي Öطاب اLفادة
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با;راجعة وفقًا للمعايير الدولية للمراجعة ا;عتمدة ف ا;ملكة العربية السعودية".
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٤٩٤

اLفادات ا;كتوبة

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٥٨٠
مقدمة
نطاق هذا ا"عيار
.١

يتناول هذا اAعيار الدولي للمراجعة مسؤولية اAراجع عن ا|صول على إفادات مكتوبة من اMدارة ومن اAكلفي با|وكمة ,حسب
مقتضى ا|ال ,عند مراجعة القوائم اAالية.

.٢

يحتوي اAلحق ) (١على قائمة zعايير اAراجعة اlخرى التي Åتوي على متطلبات محددة Aواضيع اMفادات اAكتوبة .وÅ uد هذه
اAتطلبات اçددة الواردة ف معايير اAراجعة اlخرى من تطبيق هذا اAعيار.

ا3فادات ا"كتوبة كأدلة مراجعة
.٣

أدلة اAراجعة هي اAعلومات التي يستخدمها اAراجع ف التوصل إلى اuستنتاجات التي يبني رأيه على أساسها ١.واMفادات اAكتوبة
هي معلومات ضرورية يطلبها اAراجع بخصوص مراجعة القوائم اAالية للمنشأة .وعليه ,فإن اMفادات اAكتوبة ُتعد أدلة مراجعة,
شأنها شأن الردود على اuستفسارات) .راجع :الفقرة أ(١

.٤

رغم أن اMفادات اAكتوبة توفر أدلة مراجعة ضرورية ,فإنها  uتوفر ,ف حد ذاتها ,ما يكفي من أدلة اAراجعة اAناسبة بشأن أي من
اlمور التي تتناولها .وعxوًة على ذلك ,فحقيقة أن اMدارة قد قدمت إفادات مكتوبة îكن اuعتماد عليها  uتؤثر على طبيعة أو
مدى أدلة اAراجعة اlخرى التي يحصل عليها اAراجع بشأن الوفاء zسؤوليات اMدارة ,أو بشأن إقرارات معينة.

تاريخ السريان
.٥

يسري هذا اAعيار على أعمال مراجعة القوائم اAالية اAرتبط عليها اعتبارًا من  ٢٠١٧/١/١أو بعد ذلك التاريخ.

ا@هداف
.٦

تتمثل أهداف اAراجع فيما يلي:
)أ(

ا|صول على إفادات مكتوبة من اMدارة ,ومن اAكلفي با|وكمة ,حسب مقتضى ا|ال ,بأنهم يعتقدون أنهم قد أوفوا
zسؤوليتهم عن إعداد القوائم اAالية وعن اكتمال اAعلومات اAقدمة للمراجع;

)ب(

دعم أدلة اAراجعة اlخرى ذات الصلة بالقوائم اAالية أو إقرارات معينة ف القوائم اAالية ,من خxل اMفادات اAكتوبة إذا
رأى اAراجع أنها ضرورية ,أو كانت مطلوبة zوجب معايير اAراجعة اlخرى;

)ج(

اuستجابة بشكل مناسب لÇفادات اAكتوبة التي تقدمها اMدارة واAكلفون با|وكمة ,حسب مقتضى ا|ال ,أو ف حالة
عدم قيام اMدارة أو اAكلفي با|وكمة ,حسب مقتضى ا|ال ,بتقدي اMفادات اAكتوبة التي يطلبها اAراجع.

التعريفات
.٧

lغراض معايير اAراجعة ,يكون للمصطلح اõتي اAعنى اAبي قرينه أدناه:
إفادة مكتوبة :بيان مكتوب تقدمه اMدارة إلى اAراجع للمصادقة على بعض اlمور أو لدعم أدلة مراجعة أخرى .و uتتضمن
اMفادات اAكتوبة ,ف هذا السياق ,القوائم اAالية أو اMقرارات الواردة فيها أو السجxت والدفاتر الداعمة.

.٨

١

lغراض هذا اAعيارُ ,ينبغي أن ُتقرأ اMشارات إلى "اMدارة" على أنها "اMدارة واAكلفون با|وكمة ,حسب مقتضى ا|ال" .وعxوة
على ذلك ,ففي حالة إطار العرض العادل ,تتحمل اMدارة اAسؤولية عن اMعداد والعرض العادل للقوائم اAالية ,وفقًا Mطار التقرير
اAالي اAنطبق; أو إعداد القوائم اAالية التي تعطي صورة حقيقية وعادلة وفقًا Mطار التقرير اAالي اAنطبق.

معيار اAراجعة )" (٥٠٠أدلة اAراجعة" ,الفقرة ) ٥ج(
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٤٩٥

اMفادات اAكتوبة

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٥٨٠

ا"تطلبات
ا3دارة التي ُتطلب منها ا3فادات ا"كتوبة
يجب على اAراجع أن يطلب اMفادات اAكتوبة من اMدارة التي تتحمل اAسؤوليات اAناسبة عن القوائم اAالية ,والتي لديها اAعرفة

.٩

باlمور ذات الصلة) .راجع :الفقرات أ–٢أ(٦
ا3فادات ا"كتوبة بشأن مسؤوليات ا3دارة

إعداد القوائم اAالية
.١٠

يجب على اAراجع أن يطلب من اMدارة تقدي إفادة مكتوبة بأنها قد أوفت zسؤوليتها عن إعداد القوائم اAالية وفقًا Mطار التقرير
اAالي اAنطبقz ,ا ف ذلك ,عند اuقتضاء ,عرضها العادل ,كما هو موضح ف شروط ارتباط
أ ,١٤أ(٢٢

اAراجعة٢ .

)راجع :الفقرات أ–٧أ,٩

اAعلومات اAقدمة واكتمال اAعامxت
.١١

يجب على اAراجع أن يطلب من اMدارة تقدي إفادة مكتوبة:
)أ(

بأنها قد وفرت للمراجع جميع اAعلومات اxAئمة والوصول إلى ما يريده كما هو متفق عليه ف شروط ارتباط

)ب(

بأن جميع اAعامxت قد ت تسجيلها ,وأنها منعكسة ف القوائم اAالية) .راجع :الفقرات أ–٧أ ,٩أ ,١٤أ(٢٢

اAراجعة;٣

وصف مسؤوليات اMدارة ف اMفادات اAكتوبة
.١٢

يجب وصف مسؤوليات اMدارة ف اMفادات اAكتوبة اAطلوبة zوجب الفقرتي  ١٠و ١١بالطريقة اAوصوفة بها هذه اAسؤوليات ف
شروط ارتباط اAراجعة.

ا3فادات ا"كتوبة ا@خرى
.١٣

تتطلب معايير اAراجعة اlخرى من اAراجع أن يطلب ا|صول على إفادات مكتوبة .وباMضافة إلى هذه اMفادات اAطلوبة zوجب
اAعايير ,فإذا رأى اAراجع أنه من الضروري ا|صول على إفادة مكتوبة أو أكثر لدعم أدلة اAراجعة اlخرى ذات الصلة بالقوائم
اAالية أو بإقرار معي أو أكثر ف القوائم اAالية ,فيجب عليه أن يطلب ا|صول على مثل هذه اMفادات اAكتوبة اlخرى) .راجع:
الفقرات أ–١٠أ ,١٣أ ,١٤أ(٢٢

تاريخ ا3فادات ا"كتوبة والفترات التي تغطيها
.١٤

يجب أن يكون تاريخ اMفادات اAكتوبة أقرب تاريخ †كن عمليًا لتاريخ تقرير اAراجع عن القوائم اAالية ,ولكن ليس بعد ذلك
التاريخ .ويجب أن تكون اMفادات اAكتوبة °ميع القوائم اAالية ,وللفترة )الفترات( اAشار إليها ف تقرير اAراجع) .راجع :الفقرات
أ–١٥أ(١٨

شكل ا3فادات ا"كتوبة
.١٥

يجب أن تكون اMفادات اAكتوبة ف شكل خطاب إفادة موجه إلى اAراجع .وإذا كانت اlنظمة أو اللوائح تتطلب من اMدارة تقدي
بيانات عامة مكتوبة بشأن مسؤولياتها ,ورأى اAراجع أن تلك البيانات توفر بعض أو جميع اMفادات اAطلوبة zوجب الفقرة  ١٠أو
 ,١١فإن اlمور ذات الصلة التي تغطيها تلك البيانات  uيلزم تضمينها ف خطاب اMفادة) .راجع :الفقرات أ–١٩أ(٢١

٢
٣

معيار اAراجعة )" (٢١٠اuتفاق على شروط ارتباطات اAراجعة" ,الفقرة ) ٦ب( )(١
معيار اAراجعة ) ,(٢١٠الفقرة ) ٦ب( )(٣
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٤٩٦

اMفادات اAكتوبة

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٥٨٠

الشك ف إمكانية ا^عتماد على ا3فادات ا"كتوبة وعدم تقدي ا3فادات ا"كتوبة ا"طلوبة

الشك ف إمكانية اuعتماد على اMفادات اAكتوبة
.١٦

إذا كان لدى اAراجع مخاوف بشأن كفاءة اMدارة أو نزاهتها أو قيمها اlخxقية أو عنايتها ,أو بشأن التزامها بذلك أو إنفاذها له,
فيجب عليه Åديد تأثير ما قد Åمله مثل هذه ا§اوف على إمكانية اuعتماد على اMفادات )الشفهية أو اAكتوبة( وأدلة اAراجعة
بشكل عام) .راجع :الفقرتي أ ,٢٤أ(٢٥

.١٧

وعلى وجه اÖصوص ,إذا كانت اMفادات اAكتوبة غير متسقة مع أدلة اAراجعة اlخرى ,فيجب على اAراجع تنفيذ إجراءات
مراجعة çاولة حل هذا اlمر .وإذا ظل اlمر دون حل ,فيجب على اAراجع أن يعيد النظر ف تقييم كفاءة اMدارة أو نزاهتها أو
قيمها اlخxقية أو عنايتها ,أو ف التزامها بذلك أو إنفاذها له ,ويجب أن يحدد التأثير الذي قد يكون Aثل هذه ا§اوف على
إمكانية اuعتماد على اMفادات )الشفهية أو اAكتوبة( وأدلة اAراجعة بشكل عام) .راجع :الفقرة أ(٢٣

.١٨

إذا استنتج اAراجع أن اMفادات اAكتوبة î uكن اuعتماد عليها ,فيجب عليه اتخاذ التصرفات اAناسبةz ,ا ف ذلك Åديد التأثير
اçتمل على الرأي ف تقريره وفقًا Aعيار اAراجعة ) ٤,(٧٠٥مع مراعاة اAتطلب الوارد ف الفقرة  ٢٠من هذا اAعيار.

عدم تقدي اMفادات اAكتوبة اAطلوبة
.١٩

إذا لم تقدم اMدارة واحدًا أو أكثر من اMفادات اAكتوبة اAطلوبة ,فيجب على اAراجع:
)أ(

مناقشة اlمر مع اMدارة;

)ب(

إعادة تقوي نزاهة اMدارة ,وتقوي التأثير اçتمل لذلك على إمكانية اuعتماد على اMفادات )الشفهية أو اAكتوبة( ,وأدلة
اAراجعة بشكل عام;

)ج(

اتخاذ التصرفات اAناسبةz ,ا ف ذلك Åديد التأثير اçتمل على الرأي ف تقرير اAراجع وفقًا Aعيار اAراجعة ) ,(٧٠٥مع
مراعاة اAتطلب الوارد ف الفقرة  ٢٠من هذا اAعيار.

اMفادات اAكتوبة بشأن مسؤوليات اMدارة
.٢٠

يجب على اAراجع اuمتناع عن إبداء رأي ف القوائم اAالية وفقًا Aعيار اAراجعة ) (٧٠٥ف ا|اuت اõتية:
)أ(

إذا استنتج أن هناك شكوك ف نزاهة اMدارةz ,ا يكفي °عل اMفادات اAكتوبة اAطلوبة zوجب الفقرتي  ١٠وî u ١١كن
اuعتماد عليها; أو

)ب(

إذا لم تقدم اMدارة اMفادات اAكتوبة اAطلوبة zوجب الفقرتي  ١٠و) .١١راجع :الفقرتي أ ,٢٦أ(٢٧
***

ا"واد التطبيقية وا"واد التفسيرية ا@خرى
ا3فادات ا"كتوبة كأدلة مراجعة )راجع :الفقرة (٣
أ.١

٤

ُتعد اMفادات اAكتوبة مصدرًا مهمًا lدلة اAراجعة .وإذا عﱠدلت اMدارة اMفادات اAكتوبة اAطلوبة أو لم تقم بتقدîها ,فيمكن أن
ينّبه ذلك اAراجع إلى احتمال وجود إشكالية مهمة أو أكثر .وإضافة لذلك ,فإن تقدي طلب للحصول على إفادات مكتوبة ,وليست
شفهية ,قد يدفع اMدارة ف حاuت عديدة إلى أن تأخذ ف حسبانها مثل هذه اlمور بشكل أكثر جدية† ,ا يعزز جودة اMفادات.

معيار اAراجعة )" (٧٠٥التعديxت على الرأي ف تقرير اAراجع اAستقل"
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٤٩٧

اMفادات اAكتوبة

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٥٨٠
ا3دارة التي ُتطلب منها ا3فادات ا"كتوبة )راجع :الفقرة (٩
أ.٢

ُتطلب اMفادات اAكتوبة من أولئك اAسؤولي عن إعداد القوائم اAالية .وîكن أن يختلف أولئك اlفراد اعتمادًا على هيكل ا|وكمة
ف اAنشأة ,واlنظمة أو اللوائح ذات الصلة; ومع ذلكُ ,تعد اMدارة ف غالب اlحيان )وليس اAكلفي با|وكمة( هي الطرف
اAسؤول .وبناًء عليه ,قد ُتطلب اMفادات اAكتوبة من الرئيس التنفيذي للمنشأة واAدير اAالي ,أو من يعادلهم من اlشخاص ف
اAنشآت التي  uتستخدم مثل هذه اAسميات الوظيفية .ومع ذلك ,وف بعض الظروف توجد أطراف أخرى ,مثل اAكلفي با|وكمة,
يكونون مسؤولي أيضًا عن إعداد القوائم اAالية.

أ.٣

بسبب مسؤوليتها عن إعداد القوائم اAالية ,ومسؤوليتها عن القيام بأعمال اAنشأة ,فإنه من اAتوقع أن يكون لدى اMدارة معرفة
كافية باõلية التي تتبعها اAنشأة ف إعداد القوائم اAالية واMقرارات الواردة فيها ,والتي تستند إليها ف تقدي اMفادات اAكتوبة.

أ.٤

ومع ذلك ,قد تقرر اMدارة ف بعض ا|اuت إجراء استفسارات من آخرين شاركوا ف إعداد وعرض القوائم اAالية واMقرارات
الواردة فيهاz ,ا ف ذلك اlفراد الذين îلكون معرفة متخصصة فيما يتعلق باlمور التي ُتطلب اMفادات اAكتوبة بشأنها .وقد
يكون من بي هؤuء اlفراد:
•

إكتواري مسؤول عن قياسات محاسبية محددة بطريقة إكتوارية.

•

طاقم مهندسي †ن قد يضطلعون zسؤولية قياس اuلتزامات البيئية ولديهم معرفة متخصصة بها.

•

مستشار داخلي قد يوفر معلومات ضرورية عن مخصصات اAطالبات القانونية.

أ.٥

ف بعض ا|اuت ,قد تستخدم اMدارة لغة متحفظة ف اMفادات اAكتوبة تشير إلى أن اMفادات ُمعﱠدة على حد علم اMدارة
واقتناعها .ومن اAعقول أن يقبل اAراجع مثل هذه الصيغة إذا كان مقتنعًا بأن اMفادات قد ُأعدت بواسطة َمْن لديهم مسؤوليات
ومعرفة مناسبة باlمور اُAتضﱠمنة ف اMفادات.

أ.٦

لتأكيد حاجة اMدارة إلى تقدي إفادات مدروسة ,قد يطلب اAراجع من اMدارة أن تذكر ف اMفادات اAكتوبة مصادقة بأنها قامت
بتلك اuستفسارات التي تراها مناسبة لتمكينها من تقدي اMفادات اAطلوبة .ومن غير اAتوقع أن تتطلب مثل هذه اuستفسارات ف
العادة آلية داخلية رسمية غير تلك التي وضعتها اAنشأة بالفعل.

ا3فادات ا"كتوبة بشأن مسؤوليات ا3دارة )راجع :الفقرتي (١١ ,١٠
أ.٧

ُ uتعد أدلة اAراجعة التي ت ا|صول عليها أثناء اAراجعة بشأن وفاء اMدارة zسؤولياتها اAشار إليها ف الفقرتي  ١٠وُ u ,١١تعد
أدلة كافية بدون ا|صول على مصادقة من اMدارة بأنها تعتقد أنها قد أوفت بتلك اAسؤوليات .وُيعزى السبب ف ذلك إلى عدم
قدرة اAراجع على أن يفصل ,فقط بناًء على أدلة اAراجعة اlخرى ,فيما إذا كانت اMدارة قد أعدت وعرضت القوائم اAالية ووفرت
اAعلومات للمراجع على أساس ما ت اuتفاق عليه من أنها تقر بعلم مسؤولياتها وتفهمها .فعلى سبيل اAثالî u ,كن أن يستنتج
اAراجع أن اMدارة قد وفرت له جميع اAعلومات اxAئمة كما هو متفق عليه ف شروط ارتباط اAراجعة ,بدون سؤالها حول ما إذا
كان قد ت توفير مثل هذه اAعلومات ,واستxم مصادقة على ذلك.

أ.٨

تستند اMفادات اAكتوبة التي تتطلبها الفقرتان  ١٠و ١١إلى ما ت اuتفاق عليه ف شروط ارتباط اAراجعة من أن اMدارة تقر بعلم
مسؤولياتها وتفهمها ,ويكون ذلك من خxل طلب مصادقة بأنها قد أوفت بهذه اAسؤوليات .وîكن أن يطلب اAراجع من اMدارة
أيضًا إعادة اAصادقة على إقرارها بعلم مسؤولياتها وفهمها لها ف اMفادات اAكتوبة .وهو أمر شائع ف دول معينة ,لكنه على أية
حال قد يكون مناسبًا بصفة خاصة ف ا|اuت اõتية:
•

عندما  uيصبح أولئك الذين وقعوا على شروط ارتباط اAراجعة بالنيابة عن اAنشأة ُمحﱠملي باAسؤوليات ذات صلة; أو

•

عندما تكون شروط ارتباط اAراجعة ُمعﱠدة ف سنة سابقة; أو

•

عندما يوجد أي مؤشر على سوء فهم اMدارة لتلك اAسؤوليات; أو

•

عندما يكون من اAناسب القيام بذلك بسبب تغيرات ف الظروف.
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٤٩٨

اMفادات اAكتوبة

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٥٨٠
واتساقًا مع متطلبات معيار اAراجعة ) ٥ ,(٢١٠فإن إعادة اAصادقة على إقرار اMدارة بعلم مسؤولياتها وفهمها لها u ,تكون حسب
أفضل ما تعرفه اMدارة وتعتقده )كما سبق مناقشته ف فقرة أ ٥من هذا اAعيار(.

اعتبارات خاصة zنشآت القطاع العام
أ.٩

قد تكون التكليفات الرسمية الصادرة Aراجعة القوائم اAالية Aنشآت القطاع العام أوسع نطاقًا منها للمنشآت اlخرى .ونتيجًة
لذلك ,فإن اuفتراض اlساس اAتعلق zسؤوليات اMدارة ,الذي يتم على أساسه مراجعة القوائم اAالية Aنشآت القطاع العام ,قد
تنشأ عنه إفادات مكتوبة إضافية .وقد تتضمن هذه اMفادات اAكتوبة إفادات تؤكد أن اAعامxت واlحداث قد ت تنفيذها وفقًا
لنظام أو uئحة أو أمر ملزم آخر.

ا3فادات ا"كتوبة ا@خرى )راجع :الفقرة (١٣

اMفادات اAكتوبة اMضافية بشأن القوائم اAالية
أ.١٠

باMضافة إلى اMفادة اAكتوبة اAطلوبة zوجب الفقرة  ,١٠قد يرى اAراجع أنه من الضروري طلب إفادات مكتوبة أخرى عن القوائم
اAالية .وقد تكون مثل هذه اMفادات اAكتوبة مكّملة لÇفادة اAكتوبة اAطلوبة zوجب الفقرة ) ,(١٠لكنها  uتشكل جزءًا منها .وقد
تتضمن هذه اMفادات ,إفادات بشأن ما يلي:
•

ما إذا كان اختيار وتطبيق السياسات اçاسبية مناسبًا;

•

ما إذا كان قد ت إثبات أمور كاAذكورة أدناه ,متى كانت ذات صلة zوجب إطار التقرير اAالي اAنطبق ,أو قياسها ,أو
عرضها ,أو اMفصاح عنها وفقًا لذلك اMطار:
o

اÖطط أو النوايا التي قد تؤثر على القيمة الدفترية ل≤صول واuلتزامات أو تصنيفها;

o

اuلتزامات ,الفعلية واçتملة على السواء;

o

ملكية اlصول أو السيطرة عليها ,واuمتيازات أو الرهون على اlصول ,واlصول اAرهونة كضمان;

o

ا°وانب ف اlنظمة واللوائح واuتفاقيات التعاقدية ,التي قد تؤثر على القوائم اAاليةz ,ا ف ذلك عدم اuلتزام
بها.

اMفادات اAكتوبة اMضافية بشأن اAعلومات اAقدمة للمراجع
أ.١١

باMضافة إلى اMفادة اAكتوبة اAطلوبة zوجب الفقرة  ,١١قد يرى اAراجع أنه من الضروري أن يطلب من اMدارة تقدي إفادة
مكتوبة بأنها قد أبلغت اAراجع بجميع أوجه القصور ف الرقابة الداخلية التي تعلم بها اMدارة.

اMفادات اAكتوبة بشأن إقرارات معينة
أ.١٢

٥

عند ا|صول على أدلة بشأن ,أو عند تقوي ,اuجتهادات والنوايا ,فقد يأخذ اAراجع ف ا|سبان واحدًا أو أكثر †ا يلي:
•

سوابق اAنشأة ف تنفيذ نواياها اAعلنة.

•

اlسباب وراء اختيار اAنشأة Aسلك معي.

•

قدرة اAنشأة على اuستمرار ف مسلك محدد.

•

وجود أو نقص أية معلومات أخرى îكن أن يكون قد ت ا|صول عليها خxل سير اAراجعة ,قد  uتتسق مع اجتهاد
اMدارة أو نيتها.

معيار اAراجعة ) ,(٢١٠الفقرة ) ٦ب(
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٤٩٩

اMفادات اAكتوبة

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٥٨٠
أ.١٣

باMضافة إلى ذلك ,قد يرى اAراجع أنه من الضروري أن يطلب من اMدارة تقدي إفادات مكتوبة بشأن إقرارات محددة ف القوائم
اAالية; وعلى وجه اÖصوص ,لدعم الفهم الذي توصل إليه اAراجع من أدلة اAراجعة اlخرى حول اجتهاد اMدارة أو مقصدها
فيما يتعلق بإقرار محدد أو حول مدى اكتمال هذا اMقرار .فعلى سبيل اAثال ,إذا كان مقصد اMدارة ُيعد مهمًا بالنسبة lساس
تسعير اuستثمارات ,فقد  uيكون من اAمكن ا|صول على ما يكفي من أدلة اAراجعة اAناسبة بدون إفادة مكتوبة من اMدارة بشأن
نواياها .وعلى الرغم من أن مثل هذه اMفادات اAكتوبة توفر أدلة مراجعة ضرورية ,فإنها  uتوفر zفردها ما يكفي من أدلة
اAراجعة اAناسبة لذلك اMقرار.

ا3بcغ eبلغ اgد ا"سموح )راجع :الفقرات (١٣ ,١١ ,١٠
أ.١٤

يتطلب اAعيار ) (٤٥٠أن يقوم اAراجع بجمع التحريفات اAكتشفة أثناء اAراجعة بخxف تلك التي من الواضح أنها ليست ذات
شأن ٦ .وقد يحدد اAراجع حدًا î uكن اعتبار التحريفات التي تتجاوزه أنها ليست ذات شأن بشكل واضح .وبنفس الطريقة ,قد
يأخذ اAراجع ف ا|سبان إبxغ اMدارة بذلك ا|د lغراض اMفادات اAكتوبة التي يطلبها.

تاريخ ا3فادات ا"كتوبة والفترات التي تغطيها )راجع :الفقرة (١٤
أ.١٥

lن اMفادات اAكتوبة ُتعد أدلة مراجعة ضرورية ,فإنه î uكن إبداء رأي اAراجع ,وî uكن تأريخ تقرير اAراجع ,قبل تاريخ
اMفادات اAكتوبة .وعxوًة على ذلك ,وlن اAراجع معني باlحداث التي تقع حتى تاريخ تقرير اAراجع والتي قد تتطلب إجراء تعديل
أو إفصاح ف القوائم اAالية ,فإن اMفادات اAكتوبة ُتؤرخ بأقرب تاريخ †كن عمليًا لتاريخ تقرير اAراجع عن القوائم اAالية ,ولكن
ليس بعد ذلك التاريخ.

أ.١٦

ف بعض الظروف ,قد يكون من اAناسب للمراجع ا|صول على إفادة مكتوبة بشأن إقرار معي ف القوائم اAالية خxل سير
اAراجعة .وف هذه ا|الة ,فقد يكون من الضروري طلب إفادة مكتوبة ُمحﱠدثة.

أ.١٧

تغطي اMفادات اAكتوبة جميع الفترات اAشار إليها ف تقرير اAراجعl ,ن اMدارة Åتاج إلى أن تؤكد مجددًا أن اMفادات اAكتوبة
التي قدمتها ف وقت سابق فيما يتعلق بالفترات السابقة  uتزال مناسبة .وîكن أن يتفق اAراجع واMدارة على شكل اMفادة
اAكتوبة التي ّÅدث اMفادات اAكتوبة اAتعلقة بالفترات السابقة عن طريق تناول ما إذا كانت هناك أي تغييرات على تلك اMفادات
اAكتوبة ,وإذا كان اlمر كذلك ,فما هي تلك التغييرات.

أ.١٨

îكن أن تنشأ مواقف إذا لم تكن اMدارة ا|الية حاضرة خxل جميع الفترات اAشار إليها ف تقرير اAراجع .وقد ُيقر هؤuء
اlشخاص بأنهم ليسوا ف وضع ّîكنهم من تقدي بعض أو جميع اMفادات اAكتوبةl ,نهم لم يكونوا ف مناصبهم خxل الفترة ذات
الصلة .ومع ذلك ,فإن هذه ا|قيقة  uتقلل من مسؤوليات هؤuء اlشخاص عن القوائم اAالية ككل .وعليه ,فإن اAتطلب الذى
ينص على أن اAراجع يطلب منهم إفادات مكتوبة تغطي كل الفترة )الفترات( ذات الصلة  uيزال منطبقًا.

شكل ا3فادات ا"كتوبة )راجع :الفقرة (١٥
أ.١٩

٦

يلزم أن تكون اMفادات اAكتوبة ُمضﱠمنة ف خطاب اMفادة اAوجه إلى اAراجع .غير أنه ف بعض الدول قد تكون اMدارة مطالبة
zوجب اlنظمة أو اللوائح أن تصدر بيانًا عامًا مكتوبًا بشأن مسؤولياتها .وبالرغم من أن مثل هذا البيان ُيعد إفادة Aستخدمي
 xمناسبًا لÇفادة اAكتوبة فيما يتعلق ببعض أو جميع اMفادات
القوائم اAالية ,أو للسلطات اAعنية ,فقد يقرر اAراجع أنه îثل شك ً
اAطلوبة zوجب الفقرة  ١٠أو  .١١وبالتالي u ,تكون هناك حاجة لتضمي اlمور ذات الصلة التي يغطيها مثل هذا البيان ف
خطاب اMفادة .ومن بي العوامل التي قد تؤثر على قرار اAراجع ما يلي:
•

ما إذا كان البيان يتضمن مصادقة بشأن الوفاء باAسؤوليات اAشار إليها ف الفقرتي  ١٠و.١١

•

ما إذا كان البيان مقدمًا أو معتمدًا من أولئك الذين يطلب منهم اAراجع اMفادات اAكتوبة ذات الصلة.

•

ما إذا ت تقدي نسخة للمراجع من البيان ف أقرب تاريخ †كن عمليًا لتاريخ تقرير اAراجع عن القوائم اAالية ,ولكن ليس
بعد ذلك التاريخ )انظر الفقرة .(١٤

معيار اAراجعة )" (٤٥٠تقوي التحريفات اAكتشفة خxل اAراجعة" ,الفقرة ٥
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اMفادات اAكتوبة

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٥٨٠
أ.٢٠

Å uتوي البيانات الرسمية اÖاصة باuلتزام باlنظمة أو اللوائح ,أو البيانات الرسمية اÖاصة باعتماد القوائم اAالية ,على ما
يكفي من اAعلومات الxزمة حتى يقتنع اAراجع بأن جميع اMفادات الضرورية قد ت تقدîها مع الوعي باAقصود منها .وُ uيعد
 xلÇفادات اAكتوبة التي يتم طلبها.
أيضًا التعبير عن مسؤوليات اMدارة ف نظام أو uئحة بدي ً

أ.٢١

يقدم اAلحق ) (٢مثاً uتوضيحيًا Öطاب إفادة.

ا^تصال با"كلفي باgوكمة )راجع :الفقرات (١٣ ,١١ ,١٠
أ.٢٢

يتطلب معيار اAراجعة ) (٢٦٠من اAراجع أن يبلغ اAكلفي با|وكمة باMفادات اAكتوبة التي طلبها من

اMدارة٧.

الشك ف إمكانية ا^عتماد على ا3فادات ا"كتوبة وعدم تقدي ا3فادات ا"كتوبة ا"طلوبة
الشك ف إمكانية اuعتماد على اMفادات اAكتوبة )راجع :الفقرتي (١٧ ,١٦
أ.٢٣

ف حالة اكتشاف أوجه عدم اتساق بي واحد أو أكثر من اMفادات اAكتوبة وأدلة اAراجعة التي ت ا|صول عليها من مصدر آخر,
فقد ينظر اAراجع فيما إذا كان تقييم ا§اطر  uيزال مناسبًا ,وإن لم يكن كذلك ,فإنه قد يعيد النظر ف تقييم ا§اطر ,ويحدد
طبيعة وتوقيت ومدى إجراءات اAراجعة اMضافية الxزمة لxستجابة للمخاطر اAقﱠيمة.

أ.٢٤

إن ا§اوف بشأن كفاءة اMدارة أو نزاهتها أو قيمها اlخxقية أو عنايتها ,أو بشأن التزامها بذلك أو إنفاذها له ,قد يدفع اAراجع
إلى استنتاج أن خطر قيام اMدارة بإساءة العرض ف القوائم اAالية سيحول دون القيام باAراجعة .وف هذه ا|الة ,قد ينظر
اAراجع ف اuنسحاب من اuرتباط ,عندما يكون اuنسحاب †كنًا zوجب اlنظمة أو اللوائح اAنطبقة ,ما لم يتخذ اAكلفون
با|وكمة تدابير تصحيحية مناسبة .ومع ذلك فإن مثل هذه التدابير التصحيحية قد  uتكون كافية لتمكي اAراجع من إصدار رأي
مراجعة غير معدل.

أ.٢٥

يتطلب معيار اAراجعة ) (٢٣٠أن يقوم اAراجع بتوثيق اlمور اAهمة التي تظهر أثناء اAراجعة واuستنتاجات اAتوصل إليها بشأن
هذه اlمور واlحكام اAهنية اAهمة التي ت اتخاذها ف التوصل إلى تلك اuستنتاجات ٨.ورzا يكون اAراجع قد قام بتحديد قضايا
مهمة تتعلق بكفاءة اMدارة أو نزاهتها أو قيمها اlخxقية أو عنايتها ,أو بشأن التزامها بذلك أو إنفاذها له ,لكنه بالرغم من ذلك
استنتج أن اMفادات اAكتوبة îكن اuعتماد عليها .وف مثل هذه ا|الة ,يتم توثيق هذا اlمر اAهم وفقًا Aعيار اAراجعة ).(٢٣٠

اMفادات اAكتوبة بشأن مسؤوليات اMدارة )راجع :الفقرة (٢٠
أ.٢٦

كما هو موضح ف الفقرة أ u ,٧يكون اAراجع قادرًا على إصدار حكم ,فقط بناًء على أدلة اAراجعة اlخرى ,بشأن ما إذا كانت
اMدارة قد أوفت zسؤولياتها اAشار إليها ف الفقرتي  ١٠و .١١وبناًء عليه ,فإذا استنتج اAراجع كما هو موضح ف الفقرة )٢٠أ(
أن اMفادات اAكتوبة بشأن هذه اlمور î uكن اuعتماد عليها ,أو إذا لم تقدم اMدارة تلك اMفادات اAكتوبة ,ف xيكون اAراجع
قادرًا على ا|صول على ما يكفي من أدلة اAراجعة اAناسبة .وهذا الشكل من أشكال عدم القدرة  uتقتصر تأثيراته اçتملة على
عناصر أو حسابات أو بنود معينة ف القوائم اAالية ,ولذلك ُتعد تأثيراته تأثيرات منتشرة .ويتطلب معيار اAراجعة ) (٧٠٥أن îتنع
اAراجع عن إبداء رأي ف القوائم اAالية ف مثل هذه الظروف٩.

أ.٢٧

إن تعديل اMفادة اAكتوبة عّما يكون اAراجع قد طلبه  uيعني بالضرورة أن اMدارة لم تقدم اMفادة اAكتوبة .غير أن السبب الذي
يستند إليه مثل هذا التعديل قد يؤثر على الرأي ف تقرير اAراجع .فعلى سبيل اAثال:
•

٧
٨
٩

قد تنص اMفادة اAكتوبة بشأن وفاء اMدارة zسؤوليتها عن إعداد القوائم اAالية على أن اMدارة تعتقد أن القوائم اAالية
ُمعﱠدة وفقًا Mطار التقرير اAالي اAنطبق ,باستثناء عدم اuلتزام ا°وهري zتطلب معي ف ذلك اMطار .و uينطبق اAتطلب
الوارد ف الفقرة l ,٢٠ن اAراجع استنتج أن اMدارة قد قدمت إفادات مكتوبة îكن اuعتماد عليها .لكن اAراجع مطالب
بأن يأخذ ف ا|سبان تأثير عدم اuلتزام على الرأي ف تقرير اAراجع وفقًا Aعيار اAراجعة ).(٧٠٥

معيار اAراجعة )" (٢٦٠اuتصال باAكلفي با|وكمة" ,الفقرة ) ١٦ج( )(٢
معيار اAراجعة )" (٢٣٠توثيق أعمال اAراجعة" ,الفقرتان ) ٨ج( و١٠
معيار اAراجعة ) ,(٧٠٥الفقرة ٩
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اMفادات اAكتوبة

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٥٨٠
•

قد تنص اMفادة اAكتوبة بشأن مسؤولية اMدارة عن تزويد اAراجع بجميع اAعلومات اxAئمة اAتفق عليها ف شروط ارتباط
اAراجعة على أن اMدارة تعتقد أنها قد زودت اAراجع zثل هذه اAعلومات ,باستثناء اAعلومات التي ُدمرت ف حريق .وu
ينطبق اAتطلب الوارد ف الفقرة l ,٢٠ن اAراجع استنتج أن اMدارة قد قدمت إفادات مكتوبة îكن اuعتماد عليها .لكن
اAراجع مطالب بأن يأخذ ف ا|سبان تأثيرات انتشار اAعلومات التي دمرها ا|ريق على القوائم اAالية ,وتأثير ذلك على
الرأي ف تقرير اAراجع ,وفقًا Aعيار اAراجعة ).(٧٠٥
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اMفادات اAكتوبة

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٥٨٠
ا"لحق ا@ول
)راجع :الفقرة (٢
قائمة eعايير ا"راجعة التي pتوي على متطلبات لrفادات ا"كتوبة
 xعن
يحدد هذا اAلحق فقرات وردت ف معايير اAراجعة اlخرى وتتطلب إفادات مكتوبة خاصة zوضوعات محددة .و uتعد هذه القائمة بدي ً
النظر ف اAتطلبات وما يتعلق بها من مواد تطبيقية ومواد تفسيرية أخرى ف معايير اAراجعة.
•

معيار اAراجعة )" (٢٤٠مسؤوليات اAراجع ذات العxقة بالغش عند مراجعة القوائم اAالية" ,الفقرة ٤٠

•

معيار اAراجعة )) (٢٥٠اُAعﱠدل( "مراعاة اlنظمة واللوائح عند مراجعة القوائم اAالية" ,الفقرة ١٧

•

معيار اAراجعة )" (٤٥٠تقوي التحريفات اAكتشفة خxل اAراجعة" ,الفقرة ١٤

•

معيار اAراجعة )" (٥٠١أدلة اAراجعة – اعتبارات معينة لبنود ُمختارة" ,الفقرة ١٢

•

معيار اAراجعة )" (٥٤٠مراجعة التقديرات اçاسبيةz ,ا ف ذلك التقديرات اçاسبية للقيمة العادلة واMفصاحات ذات العxقة",
الفقرة ٢٢

•

معيار اAراجعة )" (٥٥٠اlطراف ذات العxقة" ,الفقرة ٢٦

•

معيار اAراجعة )" (٥٦٠اlحداث الxحقة" ,الفقرة ٩

•

معيار اAراجعة )" (٥٧٠اuستمرارية" ,الفقرة ) ١٦هـ(

•

معيار اAراجعة )" (٧١٠اAعلومات اAقارنة  -اlرقام اAقابلة والقوائم اAالية اAقارنة ,الفقرة ٩

•

معيار اAراجعة )" (٧٢٠مسؤوليات اAراجع ذات العxقة باAعلومات اlخرى" ,الفقرة ) ١٣ج(
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٥٠٣

اMفادات اAكتوبة

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٥٨٠
ا"لحق الثاني
)راجع :الفقرة أ(٢١
مثال توضيحي uطاب ا3فادة
يتضمن اÖطاب التوضيحي التالي إفادات مكتوبة يتطلبها هذا اAعيار ومعايير اAراجعة اlخرى .وُيفترض ف هذا التوضيح أن إطار التقرير
اAالي اAنطبق هو اAعايير الدولية للتقرير اAالي اAعتمدة ف اAملكة العربية السعودية; وأن اAتطلب الوارد ف معيار اAراجعة ) ١ (٥٧٠للحصول
على إفادة مكتوبة غير ذي صلة; وأنه  uتوجد استثناءات لÇفادات اAكتوبة اAطلوبة .وف حالة وجود استثناءات ,فإن اMفادات ستحتاج إلى
تعديل لتعكس هذه اuستثناءات.
)الترويسة اÖاصة باAنشأة(
)إلى اAراجع(

)التاريخ(

نقدم لكم خطاب اMفادة اAاثل بخصوص مراجعتكم للقوائم اAالية للشركة )س( للسنة اAنتهية ف  ٣١ديسمبر ××  ٢٢٠بغرض إبداء الرأي فيما
إذا كانت القوائم اAالية معروضة بشكل عادل ,من جميع ا°وانب ا°وهرية) ,أو تعطي صورة حقيقية وعادلة( ,وفقًا للمعايير الدولية للتقرير
اAالي اAعتمدة ف اAملكة العربية السعودية.
ونحن نؤكد ما يلي )على حد علمنا واعتقادنا ,وبعد قيامنا باuستفسارات التي رأينا أنها ضرورية لغرض إعxم أنفسنا بشكل مناسب(:

القوائم اAالية
•

أننا قد وّفينا zسؤولياتنا ,كما هي موضحة ف شروط ارتباط اAراجعة بتاريخ ]يتم إضافة التاريخ[ ,عن إعداد القوائم اAالية وفقًا
للمعايير الدولية للتقرير اAالي اAعتمدة ف اAملكة العربية السعودية; ونؤكد على وجه اÖصوص أن القوائم اAالية معروضة بشكل
عادل )أو تعطي صورة حقيقية وعادلة( وفقًا لتلك اAعايير.

•

أن اuفتراضات اAهمة التي استخدمناها ف إجراء التقديرات اçاسبيةz ,ا ف ذلك تلك اAقاسة بالقيمة العادلةُ ,تعد معقولة.
)معيار اAراجعة )((٥٤٠

•

أن العxقات واAعامxت مع اlطراف ذات العxقة قد πت اçاسبة واMفصاح عنها بصورة مناسبة وفقًا Aتطلبات اAعايير الدولية
للتقرير اAالي اAعتمدة ف اAملكة العربية السعودية) .معيار اAراجعة )((٥٥٠

•

أن جميع اlحداث الxحقة لتاريخ القوائم اAالية ,التي تتطلب اAعايير الدولية للتقرير اAالي اAعتمدة ف اAملكة العربية السعودية
إجراء تعديل أو إفصاح لها قد ت التعديل أو اMفصاح عنها) .معيار اAراجعة )((٥٦٠

•

أن تأثيرات التحريفات غير اAصححة ُتعد غير جوهرية ,سواًء منفردة أو ف مجملها ,بالنسبة للقوائم اAالية ككل .ومرفق بخطاب
اMفادة قائمة بالتحريفات غير اAصححة) .معيار اAراجعة )((٤٥٠

•

]أي أمور أخرى قد يرى اAراجع أنها مناسبة )انظر الفقرة أ ١٠من هذا اAعيار([.

اAعلومات اAقدمة
•

١
٢
٣

أننا قمنا بتزويدكم zا

يلي٣:

معيار اAراجعة )" (٥٧٠اuستمرارية"
عندما يكون تقرير اAراجع عن أكثر من فترة واحدة ,فإنه يعدل التاريخ بحيث يرتبط اÖطاب بجميع الفترات التي يغطيها تقرير اAراجع.
ف حالة قيام اAراجع بتضمي أمور أخرى تتعلق zسؤوليات اMدارة ف خطاب ارتباط اAراجعة ,وفقًا Aعيار اAراجعة )" (٢١٠اuتفاق على شروط ارتباطات اAراجعة",
فيمكن النظر ف إدراج هذه اlمور ف اMفادات اAكتوبة من اMدارة أو اAكلفي با|وكمة.
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٥٠٤

اMفادات اAكتوبة

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٥٨٠
إمكانية الوصول إلى جميع اAعلومات التي ندرك أنها ذات صلة بإعداد القوائم اAالية ,مثل السجxت والوثائق واlمور اlخرى;
اAعلومات اMضافية التي طلبتموها منا لغرض اAراجعة;
إمكانية الوصول غير اAقيد إلى أي أشخاص من داخل اAنشأة† ,ن ترون ضرورة ا|صول منهم على أدلة اAراجعة.
•

أن جميع اAعامxت قد ت تسجيلها ف السجxت اçاسبية وانعكست ف القوائم اAالية.

•

أننا أفصحنا لكم عن نتائج تقييمنا Öطر احتمال Åريف القوائم اAالية بشكٍل جوهري نتيجة للغش) .معيار اAراجعة )((٢٤٠

•

أننا أفصحنا لكم عن جميع اAعلومات اAتعلقة بأي غش ,أو غش مشتبه فيه ,نكون على علم به ويؤثر على اAنشأة ومتورط فيه:
o

اMدارة; أو

o

اAوظفون الذي لهم أدوار مهمة ف الرقابة الداخلية; أو

o

أشخاص آخرون ,عندما ُيحتمل أن يكون للغش تأثير جوهري على القوائم اAالية) .معيار اAراجعة )((٢٤٠

•

أننا أفصحنا لكم عن جميع اAعلومات اAتعلقة بأي مزاعم أبلغ عنها موظفون أو موظفون سابقون أو محللون أو سلطات تنظيمية أو
آخرون ,تدل على وجود غش ,أو غش مشتبه فيه ,يؤثر على القوائم اAالية للمنشأة) .معيار اAراجعة )((٢٤٠

•

أننا أفصحنا لكم عن جميع ا|اuت اAعروفة لعدم اuلتزام ,أو عدم اuلتزام اُAشتبه فيه ,باlنظمة واللوائح ,والتي يجب أخذ تأثيراتها
ف ا|سبان عند إعداد القوائم اAالية) .معيار اAراجعة )((٢٥٠

•

أننا أفصحنا لكم عن هوية اlطراف ذات العxقة باAنشأة وجميع العxقات واAعامxت مع اlطراف ذات العxقة التي لدينا علم بها.
)معيار اAراجعة )((٥٥٠

•

]أي أمور أخرى يرى اAراجع أنها ضرورية )انظر الفقرة أ ١١من هذا اAعيار([

اMدارة
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اMدارة

٥٠٥

اMفادات اAكتوبة

ا"عيار الدولي للمراجعة ) :(٦٠٠اعتبارات خاصة  -عمليات مراجعة القوائم ا"الية للمجموعة
)>ا ف ذلك عمل مراجعي ُمكّونات اGموعة(
اعتمدت الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي معيار ا;راجعة ) ,(٦٠٠كما صدر من مجلس ا;عايير الدولية للمراجعة والتأكيد.

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٦٠٠
ا"عيار الدولي للمراجعة )(٦٠٠
اعتبارات خاصة  -عمليات مراجعة القوائم ا"الية للمجموعة
)>ا ف ذلك عمل مراجعي ُمكّونات اGموعة(
)يسري هذا ا;عيار على أعمال مراجعة القوائم ا;الية ا;رتبط عليها اعتبارًا من  ٢٠١٧/١/١أو بعد ذلك التاريخ(
الفهرس
مقدمة

الفقرة

نطاق هذا ا;عيار ..............................................................................................................

٦-١

تاريخ السريان ..................................................................................................................

٧

اKهداف .......................................................................................................................

٨

التعريفات .....................................................................................................................

١٠-٩

ا"تطلبات
..................................................................................................................

١١

ا;سؤولية

القبول واjستمرار ............................................................................................................

١٤-١٢

اjستراتيجية العامة للمراجعة وخطة ا;راجعة ...............................................................................

١٦-١٥

فهم اWموعة وُمَكوناتها وبيئاتها .............................................................................................

١٨-١٧

فهم مراجع مكّون اWموعة ....................................................................................................

٢٠-١٩

اoهمية النسبية ...............................................................................................................

٢٣-٢١

اjستجابة للمخاطر ا;قﱠيمة ...................................................................................................

٣١-٢٤

آلية التوحيد ..................................................................................................................

٣٧-٣٢

اoحداث الxحقة .............................................................................................................

٣٩-٣٨

اjتصال Nراجع مكّون اWموعة ..............................................................................................

٤١-٤٠

تقوي مدى كفاية ومناسبة أدلة ا;راجعة التي ت ا~صول عليها ............................................................

٤٥-٤٢

اjتصال بإدارة اWموعة وا;كلفي با~وكمة ف اWموعة ...................................................................

٤٩-٤٦

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

٥٠

التوثيق

ا"واد التطبيقية وا"واد التفسيرية اKخرى
مكونات اWموعة اÉاضعة للمراجعة Nوجب نظام أو jئحة أو لسبب آخر ................................................

أ١

التعريفات .....................................................................................................................

أ -٢أ٧

ترجمة الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي

٥٠٨
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)Nا ف ذلك عمل مراجعي ُمكّونات اWموعة(

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٦٠٠
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أ-٦٤أ٦٦

ا;سؤولية

ا;لحق اoول :مثال توضيحي لتقرير ا;راجع عندما يكون فريق ارتباط اWموعة غير قادر على ا~صول على ما يكفي من أدلة ا;راجعة
ا;ناسبة التي تشكل أساسًا لرأي مراجعة اWموعة
ا;لحق الثاني :أمثلة لçمور التي يتوصل فريق ارتباط اWموعة إلى فهم بشأنها
ا;لحق الثالث :أمثلة للظروف أو اoحداث التي قد تشير إلى مخاطر ëريف جوهري ف القوائم ا;الية للمجموعة
ا;لحق الرابع :أمثلة ;صادقات مراجع ا;كّون
ضَمنة ف خطاب التعليمات اÉاص بفريق ارتباط اWموعة
ا;لحق اÉامس :اoمور ا;طلوبة واìضافية اُ; َ

ينبغي قراءة معيار ا;راجعة )" (٦٠٠اعتبارات خاصة  -عمليات مراجعة القوائم ا;الية للمجموعة )Nا ف ذلك عمل مراجعي مكونات
اWموعة(" جنبًا إلى جنب مع معيار ا;راجعة )" (٢٠٠اoهداف العامة للمراجع ا;ستقل والقيام با;راجعة وفقًا للمعايير الدولية للمراجعة
ا;عتمدة ف ا;ملكة العربية السعودية".

ترجمة الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي

٥٠٩

اعتبارات خاصة  -عمليات مراجعة القوائم ا;الية للمجموعة
)Nا ف ذلك عمل مراجعي ُمكّونات اWموعة(

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٦٠٠
مقدمة
نطاق هذا ا"عيار
.١

تنطبق ا;عايير الدولية للمراجعة على عمليات مراجعة اWموعة .ويتناول هذا ا;عيار اعتبارات خاصة تنطبق على عمليات مراجعة
اWموعة ,وخصوصًا تلك التي تشتمل على مراجعي ُ;َكِوّنات اWموعة.

.٢

قد يجد ا;راجع أن هذا ا;عيار ,بعد تكييفه حسب ا~اجة ف ظل الظروف القائمة ,مفيدًا عندما يقوم بإشراك مراجعي آخرين ف
مراجعة القوائم ا;الية التي ليست قوائم مالية Wموعة .فعلى سبيل ا;ثال ,قد يشرك ا;راجع مراجعًا آخر ;xحظة جرد اüزون أو
التحقق من أصول مادية ثابتة ف موقع بعيد.

.٣

قد يكون مراجع ا;كون مطالبًا Nوجب نظام أو jئحة أو لسبب آخر ,بإبداء رأي مراجعة ف القوائم ا;الية للمكّون .وقد يقرر فريق
ارتباط اWموعة استخدام أدلة ا;راجعة التي يستند إليها رأي ا;راجعة ف القوائم ا;الية للُمَكِوّن ,لتوفير أدلة مراجعة بشأن مراجعة
اWموعة ,ومع ذلك تنطبق متطلبات هذا ا;عيار) .راجع :الفقرة أ(١

.٤

وفقًا ;عيار ا;راجعة ) ١,(٢٢٠يلزم أن يكون الشريك ا;سؤول عن ارتباط اWموعة مقتنعًا بأن الذين ينفذون ارتباط مراجعة اWموعة,
Nا ف ذلك مراجعي ا;كونات ,يتمتعون بشكل جماعي بالكفاءة والقدرات ا;ناسبة .وُيعد الشريك ا;سؤول عن ارتباط اWموعة مسؤوًj
أيضًا عن توجيه ارتباط مراجعة اWموعة واìشراف عليه ومسؤوً jعن أدائه.

.٥

يطبق الشريك ا;سؤول عن ارتباط اWموعة متطلبات معيار ا;راجعة ) (٢٢٠بغض النظر عّما إذا كان فريق ارتباط اWموعة أو مراجع
ا;كون ُينفذ اoعمال على ا;علومات ا;الية ;كّون .ويساعد هذا ا;عيار الشريك ا;سؤول عن ارتباط اWموعة ف الوفاء Nتطلبات معيار
ا;راجعة ) (٢٢٠عندما ُينّفذ مراجعو مكونات اWموعة اoعمال على ا;علومات ا;الية للمكّونات.

.٦

ُيعد خطر ا;راجعة دالة ف خطر التحريف ا£وهري للقوائم ا;الية وخطر عدم اكتشاف ا;راجع ;ثل هذه التحريفات ٢.وعند مراجعة
مجموعة من اWموعات ,يشمل هذا خطر عدم اكتشاف مراجع أحد مكونات اWموعة ëريفًا ف ا;علومات ا;الية للمكون• ,كن أن
يسبب ëريفًا جوهريًا ف القوائم ا;الية للمجموعة ,وخطر عدم اكتشاف فريق ارتباط اWموعة لهذا التحريف .ويوضح هذا ا;عيار
اoمور التي يأخذها فريق ارتباط اWموعة ف ا~سبان عند ëديد طبيعة وتوقيت ومدى مشاركته ف إجراءات تقييم اüاطر
وإجراءات ا;راجعة اìضافية التي ينفذها مراجعو ا;كونات على ا;علومات ا;الية للمكونات .ويتمثل الغرض من هذه ا;شاركة ف
ا~صول على ما يكفي من أدلة ا;راجعة ا;ناسبة التي تشكل أساسًا لرأي ا;راجعة ف القوائم ا;الية للمجموعة.

تاريخ السريان
يسري هذا ا;عيار على أعمال مراجعة القوائم ا;الية للمجموعات ا;رتبط عليها اعتبارًا من  ٢٠١٧/١/١أو بعد ذلك التاريخ.

.٧
اKهداف
.٨

تتمثل أهداف ا;راجع فيما يلي:
)أ(

ëديد ما إذا كان سيعمل كمراجع للقوائم ا;الية اÉاصة Nجموعة;

)ب(

إذا كان سيعمل كمراجع للقوائم ا;الية اÉاصة Nجموعة:
)(١

١
٢

التواصل بوضوح مع مراجعي ا;كونات بشأن نطاق وتوقيت أعمالهم بشأن ا;علومات ا;الية ا;تعلقة با;كونات والنتائج
التي يتوصلون إليها;

معيار ا;راجعة )" (٢٢٠رقابة ا£ودة ;راجعة القوائم ا;الية" ,الفقرتان ١٥ ,١٤
معيار ا;راجعة )" (٢٠٠اoهداف العامة للمراجع ا;ستقل والقيام با;راجعة وفقًا للمعايير الدولية للمراجعة" ,الفقرة أ٣٤
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٥١٠

اعتبارات خاصة  -عمليات مراجعة القوائم ا;الية للمجموعة
)Nا ف ذلك عمل مراجعي ُمكّونات اWموعة(

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٦٠٠
)(٢

ا~صول على ما يكفي من أدلة ا;راجعة ا;ناسبة بشأن ا;علومات ا;الية للمكونات وآلية توحيد القوائم ا;الية ìبداء
رأي فيما إذا كان قد ت إعداد القوائم ا;الية للمجموعة من جميع ا£وانب ا£وهرية ,وفقًا ìطار التقرير ا;الي
ا;نطبق.

التعريفات
.٩

oغراض معايير ا;راجعة ,تكون للمصطلحات ا´تية ا;عاني ا;بّينة قرين كل منها فيما يلي:
)أ(

ا;كون :منشأة أو نشاط ¨اري تقوم إدارة اWموعة أو ا;كون بإعداد معلومات مالية له ينبغي تضمينها ف القوائم ا;الية
للمجموعة) .راجع :الفقرات أ–٢أ(٤

.١٠

)ب(

مراجع ا;كون :ا;راجع الذي يقوم ,بناًء على طلب من فريق ارتباط اWموعة ,بتنفيذ عمل بشأن ا;علومات ا;الية ا;تعلقة Nكون
من أجل مراجعة اWموعة) .راجع :الفقرة أ(٧

)ج(

إدارة ا;كون :اìدارة ا;سؤولة عن إعداد ا;علومات ا;الية للمكون.

)د(

اoهمية النسبية للمكون :اoهمية النسبية للمكون التي يحددها فريق ارتباط اWموعة.

)ه(

اWموعة :جميع ا;كونات التي ُتدرج معلوماتها ا;الية ف القوائم ا;الية للمجموعة .ودائمًا ما ëتوي اWموعة على أكثر من
مكون واحد.

)و(

مراجعة اWموعة :مراجعة القوائم ا;الية للمجموعة.

)ز(

رأي مراجعة اWموعة :رأي ا;راجعة ف القوائم ا;الية للمجموعة.

)ح(

الشريك ا;سؤول عن ارتباط اWموعة :شريك ,أو شخص آخر ف ا;كتب ,يكون مسؤوً jعن ارتباط مراجعة اWموعة وتنفيذ
اjرتباط ,وعن تقرير ا;راجع بشأن القوائم ا;الية للمجموعة الذي يصدر من خxل ا;كتب .وعندما يشترك أكثر من مراجع ف
مراجعة اWموعة ,فإن الشركاء ا;تشاركي ا;سؤولي عن اjرتباط وفرق اjرتباط التابعة لهم يشكلون مجتمعي الشريك
ا;سؤول عن ارتباط اWموعة وفريق ارتباط اWموعة .ومع ذلك j ,يتناول هذا ا;عيار العxقة بي ا;راجعي ا;تشاركي أو
العمل الذي ينفذه مراجع واحد مشارك فيما يتعلق بعمل مراجع آخر مشارك.

)ط(

فريق ارتباط اWموعة :الشركاءN ,ا فيهم الشريك ا;سؤول عن ارتباط اWموعة ,وا;وظفون الذين يضعون اjستراتيجية
العامة ;راجعة اWموعة ,ويتواصلون مع مراجعي ا;كونات ,ويؤدون العمل ا;تعلق بآلية توحيد القوائم ا;الية ,وُيقّومون
اjستنتاجات ا;ستنبطة من أدلة ا;راجعة باعتبارها اoساس لتكوين الرأي ف القوائم ا;الية للمجموعة.

)ي(

القوائم ا;الية للمجموعة :القوائم ا;الية التي تتضمن ا;علومات ا;الية oكثر من مكون واحد .ويشير مصطلح "القوائم ا;الية
للمجموعة" أيضًا إلى القوائم ا;الية اWمعة التي ¨مع معلومات مالية ُمعدة من قبل مكونات ليست لها شركة أم ولكنها تقع
ëت نفس السيطرة.

)ك(

إدارة اWموعة :اìدارة ا;سؤولة عن إعداد القوائم ا;الية للمجموعة.

)ل(

أدوات الرقابة على مستوى اWموعة :أدوات رقابة على التقرير ا;الي للمجموعة تصممها وتطبقها إدارة اWموعة ,وتقوم
بصونها.

)م(

ا;كّون ا;هم :مكّون يحدده فريق ارتباط اWموعة (١) ,وتكون له أهمية مالية مستقلة بالنسبة للمجموعة أو ) (٢من ا;رجح,
بسبب طبيعته أو ظروفه اÉاصة ,أن ينطوي على مخاطر مهمة لوقوع ëريف جوهري ف القوائم ا;الية للمجموعة) .راجع:
الفقرتي أ ,٥أ(٦

اìشارة إلى "إطار التقرير ا;الي ا;نطبق" تعني إطار التقرير ا;الي الذي ُيطبق على القوائم ا;الية للمجموعة .واìشارة إلى "آلية
التوحيد" تتضمن:
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٥١١

اعتبارات خاصة  -عمليات مراجعة القوائم ا;الية للمجموعة
)Nا ف ذلك عمل مراجعي ُمكّونات اWموعة(

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٦٠٠
)أ(

إثبات ا;علومات ا;الية ُ;َكِوّنات اWموعة ,وقياسها وعرضها واìفصاح عنها ف القوائم ا;الية للمجموعة عن طريق التوحيد أو
طريقة حقوق ا;لكية أو التكلفة)*(;

)ب(

التجميع ,ف القوائم ا;الية اّWمعة ,للمعلومات ا;الية اÉاصة باُ;َكِوّنات التي ليست لها شركة أّم لكنها تقع ëت نفس
السيطرة.

ا"تطلبات
ا"سؤولية
.١١

ُيعد الشريك ا;سؤول عن ارتباط اWموعة مسؤوً jعن توجيه ارتباط مراجعة اWموعة وتنفيذه واìشراف عليه ,ف إطار اjلتزام
با;عايير ا;هنية وا;تطلبات النظامية والتنظيمية ا;نطبقة ,ومسؤوً jعّما إذا كان تقرير ا;راجع الذي ُيصدر مناسبًا ف ظل الظروف
القائمة ٣.ونتيجة لذلك ,يجب أ jيشير تقرير ا;راجع عن القوائم ا;الية للمجموعة إلى مراجع أي ُمَكِوّن ,ما لم تقتضي اoنظمة أو
اللوائح تضمي مثل هذه اìشارة .وإذا كانت تلك اìشارة مطلوبة Nوجب نظام أو jئحة ,فيجب أن يشير تقرير ا;راجع إلى أن هذه
اìشارة  jتقلل من مسؤولية الشريك ا;سؤول عن ارتباط اWموعة ,أو مسؤولية مكتب الشريك ا;سؤول عن ارتباط اWموعة ,عن رأي
مراجعة اWموعة) .راجع :الفقرتي أ ,٨أ(٩

القبول واZستمرار
.١٢

عند تطبيق معيار ا;راجعة ) ,(٢٢٠يجب على الشريك ا;سؤول عن ارتباط اWموعة أن يحدد ما إذا كان من ا;مكن بشكل معقول توقع
ا~صول على ما يكفي من أدلة ا;راجعة ا;ناسبة ,فيما يتعلق بآلية التوحيد وا;علومات ا;الية للمكونات ,والتي من ا;قرر أن تشكل
أساسًا لرأي مراجعة اWموعة .ولهذا الغرض ,يجب أن يتوصل فريق ارتباط اWموعة إلى فهم للمجموعة وُمَكِوّناتها وبيئاتهاN ,ا
يكفي لتحديد ا;كونات التي من ا;رجح أن تكون مكّونات مهمة .وعندما ينّفذ مراجعو ا;كّونات أعماً jعلى ا;علومات ا;الية لهذه
ا;كونات ,فيجب على الشريك ا;سؤول عن ارتباط اWموعة تقوي ما إذا كان فريق ارتباط اWموعة قادرًا على ا;شاركة ف عمل
مراجعي ا;كّونات بالقدر ا;طلوب للحصول على ما يكفي من أدلة ا;راجعة ا;ناسبة) .راجع :الفقرات أ–١٠أ(١٢

.١٣

إذا استنتج الشريك ا;سؤول عن ارتباط اWموعة:
)أ(
)ب(

أنه من غير ا;مكن أن يحصل فريق ارتباط اWموعة على ما يكفي من أدلة ا;راجعة ا;ناسبة بسبب القيود ا;فروضة من إدارة
اWموعة;
أن التأثير ا≥تمل لعدم القدرة هذا سيؤدي إلى اjمتناع عن إبداء رأي ف القوائم ا;الية

للمجموعة٤,

فيجب على الشريك ا;سؤول عن ارتباط اWموعة إّما:
)أ(

أن يرفض اjرتباط ,ف حالة اjرتباط ا£ديد ,أو اjنسحاب من اjرتباط ,ف حالة اjرتباط ا;ستمر ,متى كان اjنسحاب
¥كنًا Nوجب اoنظمة أو اللوائح ا;نطبقة; أو

)ب (

أن •تنع عن إبداء رأي ف القوائم ا;الية للمجموعة ,ولكن بعد مراجعة القوائم ا;الية للمجموعة إلى أقصى حد ¥كن ,وذلك
عندما ëظر اoنظمة أو اللوائح على ا;راجع رفض اjرتباط ,أو عندما يكون اjنسحاب من اjرتباط غير ¥كن oي سبب
آخر) .راجع :الفقرات أ–١٣أ(١٩

*

٣
٤

ورد ف النص اoصلي للمعيار الدولي اìشارة لطريقة التوحيد التناسبي كأحد طرق ا≥اسبة عن مكونات اWموعة .وحيث أنه قد ت إلغاء طريقة التوحيد التناسبي من
ا;عايير الدولية للتقرير ا;الي وحل مكانها طريقة حقوق ا;لكية عند ا≥اسبة عن ا~صص ف ا;شروعات ا;شتركة ,فقد ت استبعاد هذه الطريقة من ا;عيار ا;عتمد ف
ا;ملكة العربية السعودية.
معيار ا;راجعة ) ,(٢٢٠الفقرة ١٥
معيار ا;راجعة )" (٧٠٥التعديxت على الرأي ف تقرير ا;راجع ا;ستقل"
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٥١٢

اعتبارات خاصة  -عمليات مراجعة القوائم ا;الية للمجموعة
)Nا ف ذلك عمل مراجعي ُمكّونات اWموعة(

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٦٠٠

شروط اjرتباط
.١٤

يجب أن يوافق الشريك ا;سؤول عن ارتباط اWموعة على شروط ارتباط مراجعة اWموعة وفقًا ;عيار ا;راجعة )) ٥.(٢١٠راجع:
الفقرتي أ ,٢٠أ(٢١

اZستراتيجية العامة للمراجعة وخطة ا"راجعة
.١٥

يجب على فريق ارتباط اWموعة وضع استراتيجية عامة ;راجعة اWموعة وتطوير خطة ;راجعة اWموعة وفقًا ;عيار ا;راجعة
)٦.(٣٠٠

.١٦

يجب على الشريك ا;سؤول عن ارتباط اWموعة فحص اjستراتيجية العامة ;راجعة اWموعة وخطة مراجعة اWموعة) .راجع:
الفقرة أ(٢٢

فهم اGموعة وُمَكِوّناتها وبيئاتها
.١٧

.١٨

ُيعد ا;راجع مطالبًا بتحديد مخاطر التحريف ا£وهري وتقييمها من خxل التوصل إلى فهٍم للمنشأة وبيئتها ٧.ويجب على فريق ارتباط
اWموعة:
)أ(

تعزيز فهمه للمجموعة وُمَكِوّناتها وبيئاتهاN ,ا ف ذلك أدوات الرقابة على مستوى اWموعة ,والذي يتم التوصل إليه ف مرحلة
قبول اjرتباط أو اjستمرار فيه;

)ب(

التوصل إلى فهم ´لية التوحيدN ,ا ف ذلك التعليمات التي تصدرها إدارة اWموعة إلى ا;كّونات) .راجع :الفقرات أ–٢٣أ(٢٩

ف للقيام Nا يلي:
يجب أن يتوصل فريق ارتباط اWموعة إلى فهم كا ٍ
)أ(

ي ;كونات اWموعة التي من ا;رجح أن تكون مهمة ,أو إعادة النظر فيه;
تأكيد ëديده اoول ّ

)ب(

ش أو خطأ) ٨.راجع :الفقرتي أ ,٣٠أ(٣١
تقييم مخاطر التحريف ا£وهري ف القوائم ا;الية للمجموعة ,سواًء كانت بسبب غ ٍ

فهم مراجع ُمَكِوّن اGموعة
.١٩

إذا خطط فريق ارتباط اWموعة oن يطلب من مراجع أحد ا;كونات تنفيذ أعمال بشأن ا;علومات ا;الية اÉاصة بهذا ا;كون ,فيجب
على فريق ارتباط اWموعة أن يتوصل إلى فهم ;ا يلي) :راجع :الفقرات أ–٣٢أ(٣٥

.٢٠

٥
٦
٧
٨

)أ(

ما إذا كان مراجع ا;كّون يفهم ا;تطلبات اoخxقية ذات الصلة Nراجعة اWموعة وسوف يلتزم بها ,وعلى وجه اÉصوص,
) .xراجع :الفقرة أ(٣٧
متطلب أن يكون مستق ً

)ب(

الكفاءة ا;هنية ;راجع ا;كّون) .راجع :الفقرة أ(٣٨

)ج(

ما إذا كان فريق ارتباط اWموعة قادرًا على ا;شاركة ف عمل مراجع ا;كّون بالقدر الxزم للتوصل إلى ما يكفي من أدلة
ا;راجعة ا;ناسبة.

)د(

ما إذا كان مراجع ا;كّون يعمل ف بيئة تنظيمية تشرف على نحو فّعال على ا;راجعي) .راجع :الفقرة أ(٣٦

ف حالة عدم استيفاء مراجع أحد ا;كونات ;تطلبات اjستقxل ذات الصلة Nراجعة اWموعة ,أو إذا كانت لدى فريق ارتباط اWموعة
مخاوف جدية بشأن اoمور اoخرى ا;ذكورة ف الفقرة )١٩أ()-ج( ,فيجب على فريق ارتباط اWموعة أن يحصل على ما يكفي من أدلة

معيار ا;راجعة )" (٢١٠اjتفاق على شروط ارتباطات ا;راجعة"
معيار ا;راجعة )" (٣٠٠التخطيط ;راجعة القوائم ا;الية" ,الفقرات ١٢-٧
معيار ا;راجعة )ë" (٣١٥ديد مخاطر التحريف ا£وهري وتقييمها من خxل فهم ا;نشأة وبيئتها"
معيار ا;راجعة )(٣١٥
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٥١٣

اعتبارات خاصة  -عمليات مراجعة القوائم ا;الية للمجموعة
)Nا ف ذلك عمل مراجعي ُمكّونات اWموعة(

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٦٠٠
ا;راجعة ا;ناسبة فيما يتعلق با;علومات ا;الية لهذا ا;كّون ,دون أن يطلب من مراجع ذلك ا;كّون تنفيذ أعمال على ا;علومات ا;الية لذلك
ا;كّون) .راجع :الفقرات أ–٣٩أ(٤١
اKهمية النسبية
.٢١

يجب أن يحدد فريق ارتباط اWموعة ما يلي) :راجع :الفقرة أ(٤٢
)أ(

اoهمية النسبية للقوائم ا;الية للمجموعة ككل عند وضع اjستراتيجية العامة ;راجعة اWموعة.

)ب(

مستوى أو مستويات اoهمية النسبية ا;قرر تطبيقها على فئات معامxت أو أرصدة حسابات أو إفصاحات معينة ف القوائم
ا;الية للمجموعة ,إذا كان من ا;توقع بدرجة معقولة ف ظل الظروف اÉاصة باWموعة ,أن تؤثر التحريفات ف تلك ا;عامxت
أو أرصدة ا~سابات أو اìفصاحات حتى وإن كانت Nبالغ أقل من اoهمية النسبية للقوائم ا;الية للمجموعة ككل على
القرارات اjقتصادية للمستخدمي اُ;ّتخذة على أساس القوائم ا;الية للمجموعة.

)ج(

اoهمية النسبية للُمَكِوّن لتلك اُ;َكِوّنات التي سينفذ مراجعوها مراجعة أو فحصًا oغراض مراجعة اWموعة .ولتخفيض
احتمالية أن يتجاوز مجموع التحريفات غير اُ;صححة وغير ا;كتشفة ف القوائم ا;الية للمجموعة اoهمية النسبية للقوائم
ا;الية للمجموعة ككل إلى مستوى منخفض بشكل مناسب ,يجب أن تكون اoهمية النسبية للمكّون أقل من اoهمية النسبية
للقوائم ا;الية للمجموعة ككل) .راجع :الفقرتي أ ,٤٣أ(٤٤

)د(

ا~د الذي إذا تخطته التحريفات • jكن النظر إليها على أنها ليست ذات شأن بشكل واضح للقوائم ا;الية للمجموعة) .راجع:
الفقرة أ(٤٥

.٢٢

عندما ينفذ مراجعو ا;كّونات مراجعة oغراض مراجعة اWموعة ,فيجب على فريق ارتباط مراجعة اWموعة تقوي مدى مناسبة
اoهمية النسبية لçداء ا≥ددة على مستوى ا;كّونات) .راجع :الفقرة أ(٤٦

.٢٣

إذا كان أحد ا;كونات خاضعًا للمراجعة Nوجب نظام أو jئحة أو لسبب آخر ,وقرر فريق ارتباط اWموعة استخدام تلك ا;راجعة
لتوفير أدلة مراجعة ;راجعة اWموعة ,فيجب على فريق ارتباط اWموعة أن يحدد ما إذا كانت:
)أ(

اoهمية النسبية للقوائم ا;الية للمكّونات ككل;

)ب(

اoهمية النسبية لçداء على مستوى ا;كونات

تستوف متطلبات هذا ا;عيار.
اZستجابة للمخاطر ا"قﱠيمة

٩

.٢٤

ُيعد ا;راجع مطالبًا بتصميم وتنفيذ استجابات مناسبة ;واجهة مخاطر التحريف ا£وهري ا;قﱠيمة على مستوى القوائم ا;الية ٩.ويجب
على فريق ارتباط اWموعة ëديد نوع العمل الذي سُينفذه فريق ارتباط اWموعة ,أو مراجعو ا;كّونات بالنيابة عنه ,على ا;علومات
ا;الية للُمكّونات )انظر الفقرات  .(٢٩-٢٦ويجب أن يحدد فريق ارتباط اWموعة أيضًا طبيعة وتوقيت ومدى مشاركته ف عمل مراجعي
ا;كّونات )انظر الفقرتي .(٣١ ,٣٠

.٢٥

إذا كانت طبيعة وتوقيت ومدى العمل الذي سُينﱠفذ على آلية التوحيد أو ا;علومات ا;الية للمكّونات يستند إلى توقع أن أدوات الرقابة
على مستوى اWموعة تعمل بشكل فّعال ,أو إذا كانت اìجراءات اoساس • jكن أن توفر Nفردها ما يكفي من أدلة ا;راجعة ا;ناسبة
على مستوى اìقرارات ,فيجب على فريق ارتباط اWموعة أن يختبر ,أو يطلب من مراجع اُ;كّون أن يختبر ,الفاعلية التشغيلية لتلك
اoدوات الرقابية.

معيار ا;راجعة )" (٣٣٠استجابات ا;راجع للمخاطر ا;قيمة"

ترجمة الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي

٥١٤

اعتبارات خاصة  -عمليات مراجعة القوائم ا;الية للمجموعة
)Nا ف ذلك عمل مراجعي ُمكّونات اWموعة(

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٦٠٠
ëديد نوع العمل الذي سيُنفذ على ا;علومات ا;الية للمكوّنات )راجع :الفقرة أ (٤٧
ا;كوّنات ا;همة:
.٢٦

يجب على فريق ارتباط اWموعة ,أو مراجع ا;كّون الذي يعمل بالنيابة عن الفريق ,تنفيذ مراجعة للمعلومات ا;الية للمكّون الذي ُيعد
مهمًا بسبب أهميته ا;الية ا;نفردة للمجموعة ,وذلك باستخدام اoهمية النسبية للمكّون.

.٢٧

يجب على فريق ارتباط اWموعة ,أو مراجع ا;كون الذي يعمل بالنيابة عن الفريق ,تنفيذ واحد أو أكثر ¥ا يلي oي مكّون ُيعد مهمًا
نظرًا jحتمال أن يتضمن مخاطر مهمة لوقوع ëريف جوهري ف القوائم ا;الية للمجموعة بسبب طبيعته أو ظروفه اÉاصة:
)أ(

مراجعة ا;علومات ا;الية للمكّون باستخدام اoهمية النسبية للمكّون.

)ب(

مراجعة واحد أو أكثر من أرصدة ا~سابات أو فئات ا;عامxت أو اìفصاحات ا;تعلقة باüاطر ا;همة ا≥تملة لوقوع ëريف
جوهري ف القوائم ا;الية للمجموعة) .راجع :الفقرة أ(٤٨

)ج(

إجراءات مراجعة محددة فيما يتعلق باüاطر ا;همة ا≥تملة لوقوع ëريف جوهري ف القوائم ا;الية للمجموعة) .راجع:
الفقرة أ(٤٩

ا ; ك و ّ ن ا ت ا ل ت ي  jت ُ ع د م ك و ن ا ت مه مة
.٢٨

يجب على فريق ارتباط اWموعة تنفيذ إجراءات ëليلية على مستوى اWموعة للمكّونات التي ُ jتعد مكونات مهمة) .راجع :الفقرة
أ(٥٠

.٢٩

إذا رأى فريق ارتباط اWموعة أنه لن يحصل على ما يكفي من أدلة ا;راجعة ا;ناسبة التي من ا;قرر أن تشكل أساسًا لرأي مراجعة
اWموعة من:
)أ(

العمل ا;نفذ على ا;علومات ا;الية للمكّونات ا;همة;

)ب(

العمل ا;نفذ على أدوات الرقابة على مستوى اWموعة وآلية التوحيد;

)ج(

اìجراءات التحليلية اُ;نفذة على مستوى اWموعة,

فيجب على فريق ارتباط اWموعة اختيار ا;كونات التي ُ jتعد مكونات مهمة ,ويجب أن ينفذ ,أو يطلب من مراجعي ا;كونات أن
ينفذوا ,واحدًا أو أكثر ¥ا يلي على ا;علومات ا;الية لكل مكون من ا;كونات اüتارة) :راجع :الفقرات أ–٥١أ(٥٣
•

مراجعة ا;علومات ا;الية للمكّون باستخدام اoهمية النسبية للمكّون.

•

مراجعة واحد أو أكثر من أرصدة ا~سابات أو فئات ا;عامxت أو اìفصاحات.

•

فحص ا;علومات ا;الية للمكّون باستخدام اoهمية النسبية للمكّون.

•

إجراءات محددة أخرى.

ويجب أن ينّوع فريق ارتباط اWموعة مجموعة ا;كّونات اüتارة على مدار الوقت.
ا;شاركة ف العمل ا;نفذ من قبل مراجعي ا;كوّنات )راجع :الفقرتي أ  ,٥٤أ (٥٥
ا;كوّنات ا;همة – تقييم اüاطر
.٣٠

إذا قام أحد مراجعي ا;كونات Nراجعة ا;علومات ا;الية ;كّون مهم ,فيجب على فريق ارتباط اWموعة ا;شاركة ف تقييم مراجع ا;كّون
للمخاطر ,لتحديد اüاطر ا;همة لوقوع ëريف جوهري ف القوائم ا;الية للمجموعة .وتتأثر طبيعة وتوقيت ومدى هذه ا;شاركة بفهم
فريق ارتباط اWموعة ;راجع ا;كّون ,إ jأن هذه ا;شاركة يجب أن تتضمن على اoقل:
)أ(

مناقشة مراجع ا;كّون أو إدارة ا;كّون ف اoنشطة التجارية للمكّون التي ُتعد مهمة للمجموعة;
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٥١٥

اعتبارات خاصة  -عمليات مراجعة القوائم ا;الية للمجموعة
)Nا ف ذلك عمل مراجعي ُمكّونات اWموعة(

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٦٠٠
)ب(

مناقشة مراجع ا;كّون ف قابلية تعرض ا;كّون لتحريف جوهري ف ا;علومات ا;الية بسبب غش أو خطأ;

)ج(

فحص توثيق مراجع ا;كّون للمخاطر ا;همة التي ت ëديدها لوقوع ëريف جوهري ف القوائم ا;الية للمجموعة .وقد يأخذ
ذلك التوثيق شكل مذكرة تعكس استنتاج مراجع ا;كّون فيما يتعلق باüاطر ا;همة التي ت ëديدها.

اüاطر ا;همة التي ت ëديدها لوقوع ëريف جوهري ف القوائم ا;الية للمجموعة – إجراءات ا;راجعة اìضافية
.٣١

ف حالة ëديد مخاطر مهمة لوقوع ëريف جوهري ف القوائم ا;الية للمجموعة فيما يخص ُمَكِوّن ينفذ فيه أحد مراجعي ا;كونات
أعماً ,jفيجب على فريق ارتباط اWموعة تقوي مدى مناسبة إجراءات ا;راجعة اìضافية التي سُتنفذ كاستجابة للمخاطر ا;همة التي
ت ëديدها لوقوع ëريف جوهري ف القوائم ا;الية للمجموعة .ويجب على فريق ارتباط اWموعة أن يحدد ,استنادًا إلى فهمه ;راجع
ا;كّون ,ما إذا كان من الضروري ا;شاركة ف إجراءات ا;راجعة اìضافية.

آلية التوحيد
.٣٢

وفقًا للفقرة  ,١٧يتوصل فريق ارتباط اWموعة إلى فهم oدوات الرقابة على مستوى اWموعة وآلية التوحيدN ,ا ف ذلك التعليمات
الصادرة من إدارة اWموعة للمكّونات .ووفقًا للفقرة  ,٢٥يختبر فريق ارتباط اWموعة ,أو مراجع ا;كون بناًء على طلب فريق ارتباط
اWموعة ,الفاعلية التشغيلية oدوات الرقابة على مستوى اWموعة إذا كانت طبيعة وتوقيت ومدى العمل الذي سُينفذ على آلية
التوحيد يستند إلى توقع أن أدوات الرقابة على مستوى اWموعة تعمل بشكل فّعال ,أو إذا لم تستطع اìجراءات اoساس Nفردها أن
توفر ما يكفي من أدلة ا;راجعة ا;ناسبة على مستوى اìقرارات.

.٣٣

يجب أن ُيصمم فريق ارتباط اWموعة وينفذ إجراءات مراجعة إضافية على آلية التوحيد كاستجابة للمخاطر ا;قﱠيمة لوقوع ëريف
جوهري ف القوائم ا;الية للمجموعة والناشئة عن آلية التوحيد .ويجب أن يتضمن هذا تقوي ما إذا كانت جميع ا;كّونات قد ت
تضمينها ف القوائم ا;الية للمجموعة.

.٣٤

يجب على فريق ارتباط اWموعة تقوي مدى مناسبة واكتمال ودقة التعديxت وإعادة التصنيف عند التوحيد ,ويجب أن ُيَقّوم مدى
ي من عوامل خطر الغش أو ا;ؤشرات الدالة على وجود ëيز محتمل من جانب اìدارة) .راجع :الفقرة أ(٥٦
وجود أ ٍ

.٣٥

ف حالة عدم إعداد ا;علومات ا;الية ;كّون ما وفقًا لنفس السياسات ا≥اسبية ا;طبقة على القوائم ا;الية للمجموعة ,فيجب على فريق
ارتباط اWموعة تقوي ما إذا كان قد ت تعديل ا;علومات ا;الية اÉاصة بذلك ا;كّون بشكل مناسب oغراض إعداد وعرض القوائم
ا;الية للمجموعة.

.٣٦

يجب أن يحدد فريق ارتباط اWموعة ما إذا كانت ا;علومات ا;الية ا≥ددة التي قام مراجع ا;كّون باìبxغ بها )انظر الفقرة )٤١ج((
ضَّمنة ف القوائم ا;الية للمجموعة.
هي ا;علومات ا;الية اُ; َ

.٣٧

إذا تضمنت القوائم ا;الية للمجموعة قوائم مالية ;كّون تختلف نهاية فترته ا;الية عن تلك اÉاصة باWموعة ,فيجب على فريق ارتباط
اWموعة تقوي ما إذا كانت قد ُأجريت تعديxت مناسبة على تلك القوائم ا;الية وفقًا ìطار التقرير ا;الي ا;نطبق.

اKحداث الjحقة
.٣٨

عندما ينفذ فريق ارتباط اWموعة أو مراجعو ا;كّونات عمليات مراجعة للمعلومات ا;الية للمكّونات ,فيجب على فريق ارتباط
اWموعة أو مراجعي ا;كّونات تنفيذ إجراءات مصممة لتحديد اoحداث ف تلك ا;كّونات التي تقع بي تواريخ ا;علومات ا;الية للمكّونات
 xعلى القوائم ا;الية للمجموعة أو إفصاحًا فيها.
وتاريخ تقرير ا;راجع ا;تعلق بالقوائم ا;الية للمجموعة ,وقد يتطلب ذلك تعدي ً

.٣٩

 xآخر بخxف عمليات مراجعة ا;علومات ا;الية للمكّونات ,فيجب على فريق ارتباط اWموعة أن
عندما ينفذ مراجعو ا;كّونات عم ً
 xعلى
يطلب من مراجعي ا;كّونات أن ُيخطروا فريق ارتباط اWموعة إذا أصبحوا على علم بوجود أحداث jحقة قد تتطلب تعدي ً
القوائم ا;الية للمجموعة أو إفصاحًا فيها.
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٥١٦

اعتبارات خاصة  -عمليات مراجعة القوائم ا;الية للمجموعة
)Nا ف ذلك عمل مراجعي ُمكّونات اWموعة(

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٦٠٠
اZتصال >راجع مكّون اGموعة
.٤٠

.٤١

يجب على فريق ارتباط اWموعة أن يبّلغ مراجع ا;كّون Nتطلباته ف الوقت ا;ناسب .ويجب أن يحدد هذا اìبxغ العمل الذي سُينفذ,
والغرض الذي سُيستخدم فيه ذلك العمل ,وشكل ومحتوى اتصال مراجع ا;كون بفريق ارتباط اWموعة .ويجب أن يتضمن أيضًا ما
يلي) :راجع :الفقرات أ ,٥٧أ ,٥٨أ(٦٠
)أ(

طلبًا بأن يؤكد مراجع ا;كّون ,الذي يعرف السياق الذي سيستخدم فيه فريق ارتباط اWموعة عمل مراجع ا;كّون ,أنه سوف
يتعاون مع فريق ارتباط اWموعة) .راجع :الفقرة أ(٥٩

)ب(

ا;تطلبات اoخxقية التي ُتعد ذات صلة Nراجعة اWموعة ,وخصوصًا ,متطلبات اjستقxل.

)ج(

اoهمية النسبية للمكّون ,ف حالة مراجعة أو فحص ا;علومات ا;الية ;كّون) ,ومستوى أو مستويات اoهمية النسبية لفئات
معامxت أو أرصدة حسابات أو إفصاحات معينة ,ف حالة اjنطباق( وا~د الذي إذا تخطته التحريفات • jكن النظر إليها
على أنها ليست ذات شأن بشكل واضح للقوائم ا;الية للمجموعة.

)د(

ش أو خطأ ,والتي تعد ذات صلة
اüاطر ا;همة التي ت ëديدها لوقوع ëريف جوهري ف القوائم ا;الية للمجموعة بسبب غ ٍ
بعمل مراجع ا;كّون .ويجب على فريق ارتباط اWموعة أن يطلب من مراجع ا;كّون اìبxغ ف الوقت ا;ناسب عن أي مخاطر
ش أو خطأ ,ف ا;كّون ,واستجابات
أخرى مهمة يتم ëديدها لوقوع ëريف جوهري ف القوائم ا;الية للمجموعة ,بسبب غ ٍ
مراجع ا;كّون لهذه اüاطر.

)ه(

قائمة باoطراف ذات العxقةُ ,معدة من قبل إدارة اWموعة ,وأي أطراف أخرى ذات عxقة يكون فريق ارتباط اWموعة على
علم بها .ويجب على فريق ارتباط اWموعة أن يطلب من مراجع ا;كّون اìبxغ ف الوقت ا;ناسب عن أي أطراف ذات عxقة
لم يتم ëديدها ف السابق من قبل إدارة اWموعة أو فريق ارتباط اWموعة .ويجب على فريق ارتباط اWموعة أن يحدد ما
إذا كان سيتم تعريف مراجعي ا;كونات ا´خرين بهذه اoطراف اìضافية ذات العxقة.

يجب على فريق ارتباط اWموعة أن يطلب من مراجع ا;كّون اìبxغ عن اoمور ذات الصلة باستنتاج فريق ارتباط اWموعة فيما يتعلق
Nراجعة اWموعة .ويجب أن يتضمن ذلك اìبxغ ما يلي) :راجع :الفقرة أ(٦٠
)أ(

ما إذا كان مراجع ا;كّون قد التزم با;تطلبات اoخxقية التي ُتعد ذات صلة Nراجعة اWموعةN ,ا ف ذلك اjستقxل والكفاءة
ا;هنية;

)ب(

ما إذا كان مراجع ا;كّون قد التزم Nتطلبات فريق ارتباط اWموعة;

)ج(

ëديد ا;علومات ا;الية التي يعد مراجع ا;كّون تقريره بشأنها;

)د(

معلومات بشأن حاjت عدم اjلتزام باoنظمة أو اللوائح التي قد ينشأ عنها ëريف جوهري ف القوائم ا;الية للمجموعة;

)ه(

قائمة بالتحريفات غير اُ;صححة ف ا;علومات ا;الية اÉاصة با;كّون ) jيلزم أن تتضمن القائمة التحريفات التي تكون دون
ا~د اÉاص بالتحريفات التي من الواضح أنها ليست ذات شأن ,الذي أبلغ به فريق ارتباط اWموعة )انظر الفقرة ) ٤٠ج((;

)و(

ا;ؤشرات على التحيز ا≥تمل من جانب اìدارة.

)ز(

وصف oي أوجه قصور مهمة ت ëديدها ف الرقابة الداخلية على مستوى ا;كّون;

)ح(

اoمور ا;همة اoخرى التي أبلغ عنها ,أو من ا;توقع أن يبلغ عنها ,مراجع ا;كّون ا;كلفي با~وكمة ف ا;كّونN ,ا ف ذلك الغش,
أو الغش ا;شتبه فيه ,الذي تورطت فيه إدارة ا;كّون ,أو ا;وظفون الذين لهم أدوار مهمة ف الرقابة الداخلية على مستوى ا;كّون
أو غيرهم ,متى أدى الغش إلى ëريف جوهري ف ا;علومات ا;الية للمكّون;

)ط(

أي أمور أخرى قد تكون ذات صلة Nراجعة اWموعة ,أو تلك التي يرغب مراجع ا;كّون ف لفت انتباه فريق ارتباط اWموعة
إليهاN ,ا ف ذلك اjستثناءات ا;دونة ف اìفادات ا;كتوبة التي يطلبها مراجع ا;كّون من إدارة ا;كّون;
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٥١٧

اعتبارات خاصة  -عمليات مراجعة القوائم ا;الية للمجموعة
)Nا ف ذلك عمل مراجعي ُمكّونات اWموعة(

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٦٠٠
)ي(

النتائج العامة ;راجع ا;كّون أو استنتاجاته أو رأيه.

تقوي مدى كفاية ومناسبة أدلة ا"راجعة التي ت اpصول عليها

تقوي اìبxغ من مراجع ا;كّون وكفاية عمله
.٤٢

.٤٣

يجب على فريق ارتباط اWموعة أن ُيَقّوم اìبxغ الذي يقوم به مراجع ا;كّون )انظر الفقرة  .(٤١ويجب على فريق ارتباط اWموعة:
)أ(

مناقشة اoمور ا;همة التي تنشأ عن ذلك التقوي مع مراجع ا;كّون ,أو إدارة ا;كّون ,أو إدارة اWموعة ,حسب مقتضى ا~ال;

)ب(

ëديد ما إذا كان من الضروري فحص اoجزاء اoخرى ذات الصلة ف توثيق مراجع ا;كّون oعمال ا;راجعة) .راجع :الفقرة
أ(٦١

ف ,فيجب على فريق ارتباط اWموعة أن يحدد اìجراءات اìضافية
إذا استنتج فريق ارتباط اWموعة أن عمل مراجع ا;كّون غير كا ٍ
التي سُتنفذ ,وما إذا كانت سُتنفذ من قبل مراجع ا;كّون أو من قبل فريق ارتباط اWموعة.

كفاية أدلة ا;راجعة ومناسبتها
.٤٤

ُيعد ا;راجع مطالبًا با~صول على ما يكفي من أدلة ا;راجعة ا;ناسبة لتخفيض خطر ا;راجعة إلى مستوى منخفض بشكل مقبول ,ومن
ثم πكي ا;راجع من استخxص استنتاجات معقولة تشكل أساسًا لرأيه ١٠.ويجب على فريق ارتباط اWموعة تقوي ما إذا كان قد ت
ا~صول على ما يكفي من أدلة ا;راجعة ا;ناسبة ,التي من ا;قرر أن يستند إليها رأي مراجعة اWموعة ,من إجراءات ا;راجعة ا;نفذة
على آلية التوحيد والعمل اُ;نفذ من قبل فريق ارتباط اWموعة ومراجعي ا;كّونات بشأن ا;علومات ا;الية اÉاصة با;كّونات) .راجع:
الفقرة أ(٦٢

.٤٥

يجب على الشريك ا;سؤول عن ارتباط اWموعة أن ُيَقّوم تأثير أي ëريفات غير مصححة على رأي مراجعة اWموعة )سواًء ت
اكتشافها من قبل فريق ارتباط اWموعة أو ت اìبxغ عنها من قبل مراجعي ا;كّونات( وأي حاjت لم •كن فيها ا~صول على ما
يكفي من أدلة ا;راجعة ا;ناسبة) .راجع :الفقرة أ(٦٣

اZتصال بإدارة اGموعة وا"كلفي باpوكمة ف اGموعة

اjتصال بإدارة اWموعة
.٤٦

١٠
١١

يجب على فريق ارتباط اWموعة ëديد أوجه القصور ا;كتشفة ف الرقابة الداخلية التي سيتم إبxغها إلى ا;كلفي با~وكمة وإدارة
اWموعة ,وفقًا ;عيار ا;راجعة ) ١١.(٢٦٥وعند القيام بهذا التحديد ,يجب على فريق ارتباط اWموعة أن يأخذ ف ا~سبان:
)أ(

أوجه القصور ف الرقابة الداخلية على مستوى اWموعة التي قام بتحديدها فريق ارتباط اWموعة;

)ب(

أوجه القصور ف الرقابة الداخلية التي قام فريق ارتباط اWموعة بتحديدها ف أدوات الرقابة الداخلية ا;طبقة ف ا;كّونات;

)ج(

أوجه القصور ف الرقابة الداخلية التي لفت مراجعو ا;كّونات انتباه فريق ارتباط اWموعة إليها.

.٤٧

ف حالة اكتشاف غش من قبل فريق ارتباط اWموعة ,أو ف حالة قيام مراجع أحد ا;كونات بلفت انتباه الفريق إلى غش )انظر الفقرة
) ٤١ح(( ,أو ف حالة وجود معلومات تشير إلى احتمال وجود غش ,فيجب على فريق ارتباط اWموعة اìبxغ عن ذلك ف الوقت
ا;ناسب إلى ا;ستوى ا;ناسب ف إدارة اWموعة من أجل إبxغهم با;سؤولية الرئيسية عن منع واكتشاف الغش ف اoمور ذات الصلة
Nسؤولياتهم) .راجع :الفقرة أ(٦٤

.٤٨

قد يكون مراجع ا;كون مطالبًا Nوجب نظام أو jئحة أو لسبب آخر ,بإبداء رأي مراجعة ف القوائم ا;الية للمكّون .وف تلك ا~الة,
يجب على فريق ارتباط اWموعة أن يطلب من إدارة اWموعة إعxم إدارة ا;كّون بأي أمر يصبح فريق ارتباط اWموعة على علم به,
وقد يكون مهمًا للقوائم ا;الية للمكّون ,لكن إدارة ا;كّون قد  jتكون على علم به .وإذا رفضت إدارة اWموعة إبxغ اoمر ìدارة ا;كّون,

معيار ا;راجعة ) ,(٢٠٠الفقرة ١٧
معيار ا;راجعة )" (٢٦٥إبxغ أوجه القصور ف الرقابة الداخلية للمكلفي با~وكمة واìدارة"
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٥١٨

اعتبارات خاصة  -عمليات مراجعة القوائم ا;الية للمجموعة
)Nا ف ذلك عمل مراجعي ُمكّونات اWموعة(

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٦٠٠
فيجب على فريق ارتباط اWموعة مناقشة اoمر مع ا;كلفي با~وكمة ف اWموعة .وإذا ظل اoمر دون حل ,فيجب على فريق ارتباط
اWموعة ,مع مراعاة اعتبارات السرية ا;هنية والقانونية ,أن ينظر فيما إذا كان سينصح مراجع ا;كّون بعدم إصدار تقريره بشأن
القوائم ا;الية للمكّون حتى يتم حل اoمر) .راجع :الفقرة أ(٦٥

اjتصال با;كلفي با~وكمة ف اWموعة
.٤٩

يجب على فريق ارتباط اWموعة أن يبلغ ا;كلفي با~وكمة ف اWموعة باoمور ا´تية ,إضافة إلى اoمور التي يتطلبها معيار ا;راجعة
) ١٢(٢٦٠ومعايير ا;راجعة اoخرى) :راجع :الفقرة أ(٦٦
)أ(

نظرة عامة على نوع العمل الذي سُينفذ على ا;علومات ا;الية للمكّونات.

)ب(

نظرة عامة على طبيعة ا;شاركة اüطط لها لفريق ارتباط اWموعة ف العمل الذي سُينفذ من قبل مراجعي ا;كّونات على
ا;علومات ا;الية للمكّونات ا;همة.

)ج(

ا~اjت التي يثير فيها تقوي فريق ارتباط اWموعة لعمل مراجع أحد ا;كونات قلقًا بشأن جودة عمل ذلك ا;راجع.

)د(

أي قيود على مراجعة اWموعة ,على سبيل ا;ثال ,عندما ُيحتمل أن يكون وصول فريق ارتباط اWموعة إلى ا;علومات مقيدًا.

)ه(

الغش ,أو الغش ا;شتبه فيه ,الذي تتورط فيه إدارة اWموعة ,أو إدارة ا;كّون ,أو ا;وظفون الذين لهم أدوار مهمة ف أدوات
الرقابة على مستوى اWموعة ,أو غيرهم ,عندما يؤدي الغش إلى ëريف جوهري ف القوائم ا;الية للمجموعة.

التوثيق
.٥٠

يجب على فريق ارتباط اWموعة أن ُيضّمن ف توثيقه oعمال ا;راجعة اoمور

ا´تية١٣ :

)أ(

 xللمكّونات ,مع اìشارة إلى ا;كونات ا;همة ,ونوع العمل ا;نفذ على ا;علومات ا;الية للمكّونات.
ëلي ً

)ب(

طبيعة وتوقيت ومدى مشاركة فريق ارتباط اWموعة ف العمل ا;نفذ من قبل مراجعي ا;كّونات على ا;كّونات ا;همةN ,ا ف
ذلك ,عند اjنطباق ,فحص فريق ارتباط اWموعة لçجزاء ذات الصلة ف توثيق مراجعي ا;كّونات oعمال ا;راجعة
واjستنتاجات ا;توصل إليها.

)ج(

اjتصاjت ا;كتوبة بي فريق ارتباط اWموعة ومراجعي ا;كّونات بشأن متطلبات فريق ارتباط اWموعة.
***

ا"واد التطبيقية وا"واد التفسيرية اKخرى
مكونات اGموعة اxاضعة للمراجعة >وجب نظام أو Zئحة أو لسبب آخر )راجع :الفقرة (٣
أ.١

١٢
١٣

تتضمن العوامل التي قد تؤثر على قرار فريق ارتباط اWموعة بشأن ما إذا كان سيستخدم مراجعة يتطلبها نظام أو jئحة أو أي سبب
آخر من أجل توفير أدلة ;راجعة اWموعة ,ما يلي:
•

اjختxفات ف أطر التقرير ا;الي ا;طبقة ف إعداد القوائم ا;الية للمكّون ,وا;طبقة ف إعداد القوائم ا;الية للمجموعة.

•

اjختxفات ف معايير ا;راجعة وا;عايير اoخرى ا;طبقة من قبل مراجع ا;كّون وتلك ا;طبقة ف مراجعة القوائم ا;الية
للمجموعة.

•

ما إذا كان سيتم إكمال مراجعة القوائم ا;الية للمكّون ف وقت مناسب للوفاء با£دول الزمني للتقرير عن اWموعة.

معيار ا;راجعة )" (٢٦٠اjتصال با;كلفي با~وكمة"
معيار ا;راجعة )" (٢٣٠توثيق أعمال ا;راجعة" ,الفقرات  ,١١-٨وأ٦
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٥١٩

اعتبارات خاصة  -عمليات مراجعة القوائم ا;الية للمجموعة
)Nا ف ذلك عمل مراجعي ُمكّونات اWموعة(

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٦٠٠
التعريفات
ا;كّون )راجع :الفقرة )٩أ((
أ.٢

يؤثر هيكل اWموعة على كيفية ëديد مكّوناتها .فعلى سبيل ا;ثال ,قد يستند نظام التقرير ا;الي للمجموعة إلى هيكل تنظيمي يقضي
بإعداد ا;علومات ا;الية بواسطة ا;نشأة اoم وواحدة أو أكثر من ا;نشآت التابعة أو ا;شروعات ا;شتركة أو ا;نشآت ا;ستثمر فيها التي
تتم ا≥اسبة عنها بطريقة التكلفة أو طريقة حقوق ا;لكية; أو يقضي بإعداد ا;علومات ا;الية بواسطة ا;قر الرئيسي وواحد أو أكثر من
اoقسام أو الفروع; أو بواسطة مزيج من ك xاÉيارين .وف ا;قابل ,قد تنظم بعض اWموعات نظام تقريرها ا;الي حسب الوظيفة أو
العملية أو ا;نتج أو اÉدمة )أو حسب مجموعات ا;نتجات أو اÉدمات( أو ا;واقع ا£غرافية .وف هذه ا~اjت ,قد تكون ا;نشأة أو
النشاط التجاري الذي تعد له إدارة اWموعة أو ا;كّون معلومات مالية ُمضﱠمنة ف القوائم ا;الية للمجموعة وظيفة أو عملية أو منتج أو
خدمة )أو مجموعة من ا;نتجات أو اÉدمات( أو موقعًا جغرافيًا.

أ.٣

قد توجد مستويات مختلفة للمكّونات ف نظام التقرير ا;الي للمجموعة ,وف هذه ا~الة قد يكون من اoنسب ëديد ا;كّونات على
مستويات معينة من التجميع بدً jمن ëديدها فرادى.

أ.٤

قد تشكل ا;كّونات اّWمعة على مستوى معي مكّونًا واحدًا oغراض مراجعة اWموعة; إ jأن مثل هذا ا;كون قد يِعد أيضًا قوائم مالية
Wموعة ,بحيث تتضمن هذه القوائم ا;الية ا;علومات ا;الية للمكونات التي تشملها هذه اWموعة اoخيرة )بعبارة أخرى ,مجموعة
فرعية( .وبالتالي ,قد ُيطﱠبق هذا ا;عيار من قبل مختلف الفرق والشركاء ا;سؤولي عن ارتباط اWموعة للمجموعات الفرعية اüتلفة
ضمن مجموعة أكبر.

ا;كّون ا;هم )راجع :الفقرة ) ٩م((
أ.٥

كلما زادت اoهمية ا;الية الفردية oحد ا;كّونات ,زادت عادًة مخاطر التحريف ا£وهري ف القوائم ا;الية للمجموعة .وقد يطبق فريق
ارتباط اWموعة نسبة مئوية على أساس مرجعي مختار كعامل مساعد لتحديد ا;كّونات التي لها أهمية مالية فردية .وينطوي ëديد
اoساس ا;رجعي وëديد النسبة ا;ئوية التي سيتم تطبيقها على ¥ارسة ا~كم ا;هني .واعتمادًا على طبيعة اWموعة وظروفها ,قد
تتضمن اoسس ا;رجعية ا;ناسبة أصول اWموعة أو التزاماتها أو تدفقاتها النقدية أو ربحها أو مبيعاتها .فعلى سبيل ا;ثال ,قد ينظر
فريق ارتباط اWموعة إلى ا;كّونات التي تتجاوز  %١٥من اoساس ا;رجعي اüتار على أنها مكّونات مهمة .وقد يكون استخدام نسبة
أعلى أو أقل من ذلك مناسبًا ف ظل الظروف القائمة.

أ.٦

قد يحدد أيضًا فريق ارتباط اWموعة أحد ا;كّونات على أنه مكون من ا;رجح أن ينطوي على مخاطر مهمة لوقوع ëريف جوهري ف
القوائم ا;الية للمجموعة بسبب طبيعته أو ظروفه اÉاصة )بعبارة أخرى ,مخاطر تتطلب مراعاة خاصة عند ا;راجعة .(١٤فعلى سبيل
ا;ثال ,قد يكون ا;كّون مسؤوً jعن تداول العمxت اoجنبية ,وبالتالي قد يعرض اWموعة oحد مخاطر التحريف ا£وهري ا;همة,
حتى ولو لم يكن للمكّون أهمية مالية فردية بالنسبة للمجموعة.

مراجع ا;كّون )راجع :الفقرة ) ٩ب((
أ.٧

 xعلى ا;علومات ا;الية oحد ا;كّونات ,من أجل
بناًء على طلب فريق ارتباط اWموعة ,قد ينفذ عضو ف فريق ارتباط اWموعة عم ً
مراجعة اWموعة .وف هذه ا~الةُ ,يعد ذلك العضو أيضًا مراجع مكّون.

ا"سؤولية )راجع :الفقرة (١١
أ.٨

١٤

على الرغم من أن مراجعي ا;كّونات قد ينفذون أعماً jعلى ا;علومات ا;الية للمكّونات من أجل مراجعة اWموعة وبهذا يكونون
مسؤولي عن النتائج العامة أو اjستنتاجات أو ا´راء التي يتوصلون إليها ,فإن الشريك ا;سؤول عن ارتباط اWموعة أو مكتب الشريك
ا;سؤول عن ارتباط اWموعة يكون مسؤوً jعن الرأي اÉاص Nراجعة اWموعة.

معيار ا;راجعة  ,٣١٥الفقرات ٢٩-٢٧
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٥٢٠

اعتبارات خاصة  -عمليات مراجعة القوائم ا;الية للمجموعة
)Nا ف ذلك عمل مراجعي ُمكّونات اWموعة(

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٦٠٠
أ.٩

عندما يكون رأي مراجعة اWموعة معدً jبسبب أن فريق ارتباط اWموعة لم يكن قادرًا على ا~صول على ما يكفي من أدلة ا;راجعة
ا;ناسبة فيما يتعلق با;علومات ا;الية لواحد أو أكثر من ا;كّونات ,فإن فقرة "أساس التعديل" الواردة ف تقرير ا;راجع بشأن القوائم
ف
ا;الية للمجموعة توضح أسباب عدم القدرة ,دون اìشارة إلى مراجع ا;كّون ,ما لم تكن هذه اìشارة ضرورية لتقدي تفسير كا ٍ
للظروف القائمة١٥.

القبول واZستمرار
التوصل إلى فهم ف مرحلة القبول أو اjستمرار )راجع :الفقرة (١٢
أ.١٠

أ.١١

أ.١٢

١٥

ف حالة تنفيذ ارتباط جديد ,قد يتوصل فريق ارتباط اWموعة إلى فهم للمجموعة ومكّوناتها وبيئاتها من:
•

ا;علومات التي توفرها إدارة اWموعة;

•

اjتصال بإدارة اWموعة;

•

اjتصال بفريق ارتباط اWموعة السابق أو إدارة ا;كّون أو مراجعي ا;كونات ,عند اjنطباق.

قد يتضمن فهم فريق ارتباط اWموعة أمورًا مثل ما يلي:
•

هيكل اWموعةN ,ا ف ذلك كٍل من الهيكل القانوني والتنظيمي )بعبارة أخرى ,طريقة ترتيب نظام التقرير ا;الي للمجموعة(.

•

اoنشطة التجارية التي تنفذها مكونات اWموعة ,والتي ُتعد مهمة للمجموعةN ,ا ف ذلك البيئات الصناعية والتنظيمية
واjقتصادية والسياسية التي تتم فيها تلك اoنشطة.

•

استخدام ا;نشآت اÉدميةN ,ا ف ذلك مراكز اÉدمات ا;شتركة.

•

وصف oدوات الرقابة على مستوى اWموعة.

•

مدى تعقد آلية توحيد القوائم ا;الية.

•

ما إذا كان مراجعو ا;كّونات ,الذين ليسوا من مكتب أو شبكة الشريك ا;سؤول عن ارتباط اWموعة ,سينفذون أعماً jعلى
ى من ا;كّونات ,والسبب ا;نطقي ìدارة اWموعة ف تعيي أكثر من مراجع واحد.
ا;علومات ا;الية ٍ o

•

ما إذا كان فريق ارتباط اWموعة:
○

سيكون لديه وصول غير مقيد إلى ا;كلفي با~وكمة ف اWموعة ,وإدارة اWموعة ,وا;كلفي با~وكمة ف ا;كّونات,
وإدارات ا;كّونات ,ومعلومات ا;كّونات ,ومراجعي ا;كّونات )Nا ف ذلك وثائق أعمال ا;راجعة ذات الصلة التي يحتاج
إليها فريق ارتباط اWموعة(;

○

سيكون قادرًا على تنفيذ العمل الxزم على ا;علومات ا;الية للمكّونات.

ف حالة تنفيذ ارتباط مستمر ,قد تتأثر قدرة فريق ارتباط اWموعة ف ا~صول على ما يكفي من أدلة ا;راجعة ا;ناسبة بالتغييرات
ا;همة ,على سبيل ا;ثال:
•

التغييرات ف هيكل اWموعة )على سبيل ا;ثال ,عمليات اjستحواذ أو اjستبعاد أو إعادة التنظيم أو التغييرات ف كيفية
ترتيب نظام التقرير ا;الي للمجموعة(.

•

التغييرات ف اoنشطة التجارية التي تنفذها ا;كّونات ,والتي ُتعد مهمة للمجموعة.

•

التغييرات ف تكوين ا;كلفي با~وكمة ف اWموعة ,أو إدارة اWموعة ,أو اìدارة الرئيسية للمكّونات ا;همة.

معيار ا;راجعة ) ,(٧٠٥الفقرة ٢٠
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٥٢١

اعتبارات خاصة  -عمليات مراجعة القوائم ا;الية للمجموعة
)Nا ف ذلك عمل مراجعي ُمكّونات اWموعة(

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٦٠٠
•

اüاوف لدى فريق ارتباط اWموعة بشأن نزاهة وكفاءة إدارة اWموعة أو إدارة مكّون.

•

التغييرات ف أدوات الرقابة على مستوى اWموعة.

•

التغييرات ف إطار التقرير ا;الي ا;نطبق.

توقع ا~صول على ما يكفي من أدلة ا;راجعة ا;ناسبة )راجع :الفقرة (١٣
أ.١٣

قد تتألف اWموعة فقط من مكّونات ُ jتعد مهمة .وف هذه الظروف ,قد يتوقع الشريك ا;سؤول عن ارتباط اWموعة بشكل معقول
ا~صول على ما يكفي من أدلة ا;راجعة ا;ناسبة التي تشكل أساسًا لرأي مراجعة اWموعة ,إذا كان فريق ارتباط اWموعة قادرًا على:
)أ(

تنفيذ العمل على ا;علومات ا;الية لبعض هذه ا;كّونات;

)ب(

ا;شاركة ف العمل ا;نفذ من قبل مراجعي ا;كّونات على ا;علومات ا;الية للمكّونات اoخرى بالقدر الxزم للحصول على ما
يكفي من أدلة ا;راجعة ا;ناسبة.

الوصول إلى ا;علومات )راجع :الفقرة (١٣
أ.١٤

قد يكون وصول فريق ارتباط اWموعة إلى ا;علومات مقيدًا بسبب ظروف  jتستطيع إدارة اWموعة التغلب عليها ,على سبيل ا;ثال,
بسبب اoنظمة ا;تعلقة باÉصوصية وسرية البيانات ,أو رفض مراجع ا;كّون لوصول فريق ارتباط اWموعة إلى وثائق أعمال ا;راجعة
ذات الصلة التي يحتاج إليها .وقد يكون الوصول مقيدًا أيضًا من قبل إدارة اWموعة.

أ.١٥

عندما يكون الوصول إلى ا;علومات مقيدًا بسبب الظروف ,قد يظل فريق ارتباط اWموعة قادرًا على ا~صول على ما يكفي من أدلة
ا;راجعة ا;ناسبة ,إ jأن هذه اjحتمالية تقل مع ازدياد أهمية ا;كّون .فعلى سبيل ا;ثال ,قد  jيكون لفريق ارتباط اWموعة ا~ق ف
الوصول إلى ا;كلفي با~وكمة أو اìدارة أو ا;راجع )Nا ف ذلك وثائق أعمال ا;راجعة ذات الصلة التي يحتاج إليها فريق ارتباط
اWموعة( ف مكّون تتم ا≥اسبة عنه بطريقة حقوق ا;لكية .وإذا كان ا;كّون غير مهم ,وكان لدى فريق ارتباط اWموعة مجموعة كاملة
من القوائم ا;الية للمكّونN ,ا ف ذلك تقرير ا;راجع عليها ,وكان يحق له الوصول إلى ا;علومات التي ëتفظ بها إدارة اWموعة فيما
يتعلق بذلك ا;كّون ,فقد يستنتج فريق ارتباط اWموعة أن هذه ا;علومات تشكل ما يكفي من أدلة ا;راجعة ا;ناسبة فيما يتعلق بذلك
ا;كّون .لكن إذا كان ا;كّون مهمًا ,فلن يكون فريق ارتباط اWموعة قادرًا على اjلتزام Nتطلبات هذا ا;عيار ذات الصلة ف الظروف
اÉاصة Nراجعة اWموعة .فعلى سبيل ا;ثال ,لن يكون فريق ارتباط اWموعة قادرًا على اjلتزام با;تطلب الوارد ف الفقرتي  ٣٠و٣١
الذي يقضي با;شاركة ف عمل مراجع ا;كّون .وبالتالي ,لن يكون فريق ارتباط اWموعة قادرًا على ا~صول على ما يكفي من أدلة
ا;راجعة ا;ناسبة فيما يتعلق بذلك ا;كّون .وُيؤخذ ف ا~سبان عدم قدرة فريق ارتباط اWموعة على ا~صول على ما يكفي من أدلة
ا;راجعة ا;ناسبة وفقًا ;عيار ا;راجعة ).(٧٠٥

أ.١٦

لن يكون فريق ارتباط اWموعة قادرًا على ا~صول على ما يكفي من أدلة ا;راجعة ا;ناسبة إذا قيدت إدارة اWموعة وصول فريق
ارتباط اWموعة ,أو وصول مراجع أحد ا;كّونات ,إلى ا;علومات اÉاصة Nكّون مهم.

أ.١٧

رغم أن فريق ارتباط اWموعة قد يكون قادرًا على ا~صول على ما يكفي من أدلة ا;راجعة ا;ناسبة إذا كان ذلك القيد متعلقًا Nكّون
غير مهٍم ,فإن سبب هذا القيد قد يؤثر على رأي مراجعة اWموعة .فعلى سبيل ا;ثال ,قد يؤثر ذلك على إمكانية اjعتماد على ردود
إدارة اWموعة على استفسارات فريق ارتباط اWموعة وعلى إفادات إدارة اWموعة ا;قدمة لفريق ارتباط اWموعة.

أ.١٨

قد يحظر نظام أو jئحة على الشريك ا;سؤول عن ارتباط اWموعة رفض اjرتباط أو اjنسحاب منه .فعلى سبيل ا;ثال ,ف بعض
الدول يتم تعيي ا;راجع لفترة زمنية محددة ,وُيحظر عليه اjنسحاب قبل نهاية تلك الفترة .وأيضًا ,ف القطاع العام ,قد  jيكون خيار
الرفض أو اjنسحاب من اjرتباط متاحًا للمراجع بسبب طبيعة التكليف أو jعتبارات ا;صلحة العامة .وف هذه الظروف ,يظل هذا
ا;عيار منطبقًا على مراجعة اWموعة ,وُيؤخذ ف ا~سبان تأثير عدم قدرة فريق ارتباط اWموعة على ا~صول على ما يكفي من أدلة
ا;راجعة ا;ناسبة ,وفقًا ;عيار ا;راجعة ).(٧٠٥
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٥٢٢

اعتبارات خاصة  -عمليات مراجعة القوائم ا;الية للمجموعة
)Nا ف ذلك عمل مراجعي ُمكّونات اWموعة(

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٦٠٠
أ.١٩

يحتوي ا;لحق اoول على مثال لتقرير مراجع يحتوي على رأي متحفظ استنادًا إلى عدم قدرة فريق ارتباط اWموعة على ا~صول
على ما يكفي من أدلة ا;راجعة ا;ناسبة فيما يتعلق Nكّون مهم تتم ا≥اسبة عنه بطريقة حقوق ا;لكية ,وكان تأثير ذلك ,وفقًا ~كم
فريق ارتباط اWموعة ,جوهريًا ولكنه غير منتشر.

شروط اjرتباط )راجع :الفقرة (١٤
أ.٢٠

ëدد شروط اjرتباط إطار التقرير ا;الي ا;نطبق ١٦.وقد يتم تضمي أمور إضافية ف شروط ارتباط مراجعة اWموعة ,مثل ا~قائق
ا´تية:
•

أن اjتصاjت بي فريق ارتباط اWموعة ومراجعي ا;كّونات ينبغي أن تكون غير مقيدة إلى ا~د ا;مكن Nوجب نظام أو
jئحة;

•

أن اjتصاjت ا;همة بي مراجعي ا;كّونات وا;كلفي با~وكمة ف ا;كّون وإدارة ا;كّونN ,ا ف ذلك اjتصاjت بشأن أوجه
القصور ا;همة ف الرقابة الداخلية ,ينبغي أن ُيبﱠلغ بها أيضًا فريق ارتباط اWموعة;

•

أن اjتصاjت ا;همة بي السلطات التنظيمية وا;كّونات فيما يتعلق بأمور التقرير ا;الي ينبغي أن ُيبﱠلغ بها فريق ارتباط
اWموعة;

•

أنه ينبغي السماح Nا يلي ,إلى ا~د الذي يراه فريق ارتباط اWموعة ضروريًا:
○

○

أ.٢١

الوصول إلى معلومات ا;كّونات ,وا;كلفي با~وكمة ف ا;كّونات ,وإدارات ا;كّونات ,ومراجعي ا;كّونات )Nا ف ذلك
وثائق أعمال ا;راجعة ذات الصلة التي يحتاج إليها فريق ارتباط اWموعة(.
تنفيذ اoعمال أو الطلب من مراجع أحد ا;كّونات أن ينفذ أعماً jعلى ا;علومات ا;الية للمكّونات.

القيود ا;فروضة على:
•

وصول فريق ارتباط اWموعة إلى معلومات ا;كّونات ,أو ا;كلفي با~وكمة ف ا;كّونات ,أو إدارات ا;كّونات ,أو مراجعي
ا;كّونات )Nا ف ذلك وثائق أعمال ا;راجعة ذات الصلة التي يحتاج إليها فريق ارتباط اWموعة(; أو

•

اoعمال ا;راد تنفيذها على ا;علومات ا;الية للمكّونات,

بعد قبول الشريك ا;سؤول عن ارتباط اWموعة jرتباط مراجعة اWموعة ,تشكل عدم قدرة على ا~صول على ما يكفي من أدلة
ا;راجعة ا;ناسبة¥ ,ا قد يؤثر على رأي مراجعة اWموعة .وف ظروف استثنائية ,قد يؤدي ذلك أيضًا إلى اjنسحاب من اjرتباط ,متى
كان اjنسحاب ¥كنًا Nوجب اoنظمة أو اللوائح ا;نطبقة.
اZستراتيجية العامة للمراجعة وخطة ا"راجعة )راجع :الفقرة (١٦
أ.٢٢

ُيعد فحص الشريك ا;سؤول عن ارتباط اWموعة لxستراتيجية العامة ;راجعة اWموعة وخطة مراجعة اWموعة جزءًا مهمًا ف
الوفاء Nسؤولية الشريك ا;سؤول عن ارتباط اWموعة فيما يتعلق بتوجيه ارتباط مراجعة اWموعة.

فهم اGموعة وُمَكِوّناتها وبيئاتها
اoمور التي يتوصل فريق ارتباط اWموعة إلى فهِم بشأنها )راجع :الفقرة (١٧
أ.٢٣

١٦

يحتوي معيار ا;راجعة ) (٣١٥على إرشادات بشأن أمور قد يأخذها ا;راجع ف ا~سبان عند التوصل إلى فهم للعوامل الصناعية
والتنظيمية والعوامل اÉارجية اoخرى التي تؤثر على ا;نشأةN ,ا ف ذلك إطار التقرير ا;الي ا;نطبق; وطبيعة ا;نشأة; واoهداف

معيار ا;راجعة ) ,(٢١٠الفقرة ٨
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٥٢٣

اعتبارات خاصة  -عمليات مراجعة القوائم ا;الية للمجموعة
)Nا ف ذلك عمل مراجعي ُمكّونات اWموعة(

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٦٠٠
واjستراتيجيات ومخاطر اoعمال ا;تعلقة بها; وقياس وفحص اoداء ا;الي للمنشأة ١٧.ويحتوي ا;لحق الثاني لهذا ا;عيار على إرشادات
بشأن أمور تخص اWموعاتN ,ا ف ذلك آلية التوحيد.
التعليمات الصادرة من إدارة اWموعة للمكّونات )راجع :الفقرة (١٧
أ.٢٤

لتحقيق اتساق ا;علومات ا;الية وقابليتها للمقارنة ,تصدر إدارة اWموعة عادًة تعليمات ;كّونات اWموعة .وëدد تلك التعليمات
متطلبات بشأن ا;علومات ا;الية اÉاصة با;كّونات والتي سيتم تضمينها ف القوائم ا;الية للمجموعة ,وتتضمن غالبًا أدلة إرشادية
ìجراءات التقرير ا;الي وحزمة ìعداد التقارير .وتتألف هذه ا~زمة عادًة من أشكال قياسية لتقدي ا;علومات ا;الية من أجل إدراجها
ف القوائم ا;الية للمجموعة .إ jأن حزم إعداد التقارير ,بشكل عام j ,تأخذ شكل القوائم ا;الية الكاملة اُ;عدة وا;عروضة وفقًا ìطار
التقرير ا;الي ا;نطبق.

أ.٢٥

تغطي التعليمات عادًة:
•

السياسات ا≥اسبية التي ينبغي تطبيقها;

•

متطلبات اìفصاح النظامية وغيرها ا;نطبقة على القوائم ا;الية للمجموعةN ,ا ف ذلك:
○

ëديد القطاعات والتقرير عنها;

○

العxقات وا;عامxت مع اoطراف ذات العxقة;

○

اoرباح غير ا≥ققة وا;عامxت داخل اWموعة;

○

•

أ.٢٦

أرصدة ا~سابات داخل اWموعة;

ا£دول الزمني للتقرير.

قد يتضمن فهم فريق ارتباط اWموعة للتعليمات ما يلي:
•

الوضوح والتطبيق العملي للتعليمات اÉاصة باستكمال حزمة إعداد التقارير.

•

ما إذا كانت التعليمات:
○

ف خصائص إطار التقرير ا;الي ا;نطبق;
توضح بشكٍل كا ٍ

○

تنص على اìفصاحات التي ُتعد كافية للوفاء Nتطلبات إطار التقرير ا;الي ا;نطبق ,على سبيل ا;ثال ,اìفصاح عن
العxقات وا;عامxت مع اoطراف ذات العxقة وا;علومات القطاعية;

○

تنص على ëديد تعديxت التوحيد ,على سبيل ا;ثال ,اoرباح غير ا≥ققة وا;عامxت داخل اWموعة ,وأرصدة
ا~سابات داخل اWموعة;

○

تنص على اعتماد ا;علومات ا;الية من قبل إدارة ا;كّون.

الغش )راجع :الفقرة (١٧
أ.٢٧

ُيعد ا;راجع مطالبًا بتحديد وتقييم مخاطر التحريف ا£وهري ف القوائم ا;الية بسبب الغش ,وتصميم وتطبيق استجابات مناسبة
للمخاطر ا;قﱠيمة ١٨.وقد تتضمن ا;علومات ا;ستخدمة ف ëديد مخاطر التحريف ا£وهري ف القوائم ا;الية للمجموعة بسبب الغش
ما يلي:
•

١٧
١٨

تقييم إدارة اWموعة üاطر احتمال أن تكون القوائم ا;الية للمجموعة ُمحﱠرفة بشكل جوهري نتيجة لغش.

معيار ا;راجعة ) ,(٣١٥الفقرات أ-٢٥أ٤٩
معيار ا;راجعة )" (٢٤٠مسؤوليات ا;راجع ذات العxقة بالغش عند مراجعة القوائم ا;الية"
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٥٢٤

اعتبارات خاصة  -عمليات مراجعة القوائم ا;الية للمجموعة
)Nا ف ذلك عمل مراجعي ُمكّونات اWموعة(

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٦٠٠
•

آلية إدارة اWموعة لتحديد مخاطر الغش ف اWموعة واjستجابة لهاN ,ا ف ذلك أي مخاطر غش معينة ت ëديدها من
قبل إدارة اWموعة ,أو أرصدة حسابات أو فئات معامxت أو إفصاحات من ا;رجح أن تنطوي على خطر الغش.

•

ما إذا كانت هناك مكّونات معينة من ا;رجح أن تنطوي على خطر الغش.

•

كيفية متابعة ا;كلفي با~وكمة ف اWموعة لªليات التي تستخدمها إدارة اWموعة لتحديد مخاطر الغش ف اWموعة
واjستجابة لها ,وأدوات الرقابة التي وضعتها إدارة اWموعة للتخفيف من هذه اüاطر.

•

ردود ا;كلفي با~وكمة ف اWموعة ,وإدارة اWموعة ,واoفراد ا;عنيي ف وظيفة ا;راجعة الداخلية )وإدارات ا;كّونات
ومراجعي ا;كونات وغيرهم ,إذا اعُتبروا معنيي( على استفسار فريق ارتباط اWموعة بشأن ما إذا كانت لديهم معرفة بأي
غش فعلي أو مشتبه فيه أو مزعوم ,يؤثر على أحد ا;كّونات أو على اWموعة.

ا;ناقشة بي أعضاء فريق ارتباط اWموعة ومراجعي ا;كّونات بشأن مخاطر التحريف ا£وهري ف القوائم ا;الية للمجموعةN ,ا ف ذلك
مخاطر الغش )راجع :الفقرة (١٧

١٩

أ.٢٨

ُيعد اoعضاء الرئيسون ف فريق اjرتباط مطالبي Nناقشة قابلية تعرض ا;نشأة لوجود ëريف جوهري ف قوائمها ا;الية بسبب غش
أو خطأ ,مع التركيز على وجه اÉصوص على اüاطر التي بسبب الغش .وعند مراجعة اWموعة ,قد يشارك ف هذه ا;ناقشات أيضًا
مراجعو مكّونات اWموعة ١٩.ويتأثر ëديد الشريك ا;سؤول عن ارتباط اWموعة للمشاركي ف ا;ناقشات وكيفية إجراء هذه
ا;ناقشات وموعدها ,بعوامل مثل اÉبرة السابقة مع اWموعة.

أ.٢٩

توفر ا;ناقشات الفرصة ;ا يلي:
•

تبادل ا;عرفة بشأن ا;كّونات وبيئاتهاN ,ا ف ذلك أدوات الرقابة على مستوى اWموعة.

•

تبادل ا;علومات بشأن مخاطر اoعمال ف ا;كّونات أو ف اWموعة.

•

ف جوهري بسبب غش أو خطأ ومواضع هذا التحريف ,وكيف
تبادل اoفكار بشأن كيفية تعرض القوائم ا;الية للمجموعة لتحري ٍ
•كن ìدارة اWموعة وإدارات ا;كّونات ارتكاب غش وإخفائه ف التقرير ا;الي ,وكيف •كن اختxس أصول ا;كّونات.

•

ëديد ا;مارسات ا;ّتبعة من قبل إدارة اWموعة أو مكّون ف اWموعة ,والتي قد تكون متحيزة أو مصممة ìدارة اoرباح,
بحيث •كن أن تؤدي إلى تقرير مالي مغشوش ,على سبيل ا;ثال¥ ,ارسات إثبات اìيرادات التي  jتلتزم بإطار التقرير ا;الي
ا;نطبق.

•

النظر ف العوامل الداخلية واÉارجية ا;عروفة ا;ؤثرة على اWموعة والتي قد تولد دافعًا أو ضغطًا على إدارة اWموعة أو
إدارة مكّون ف اWموعة أو على أشخاص آخرين jرتكاب الغش ,أو التي قد توفر الفرصة jرتكاب الغش ,أو التي قد تشير
إلى وجود ثقافة أو بيئة πكن إدارة اWموعة أو إدارة مكّون ف اWموعة أو اoشخاص ا´خرين من تبرير ارتكابهم للغش.

•

النظر ف خطر ¨اوز إدارة اWموعة أو إدارة مكّون ف اWموعة oدوات الرقابة.

•

النظر فيما إذا كانت هناك سياسات محاسبية موحدة ُتستخدم ìعداد ا;علومات ا;الية اÉاصة با;كّونات من أجل إعداد
القوائم ا;الية للمجموعة ,وإذا لم يكن اoمر كذلك ,فكيف يتم ëديد اjختxفات ف السياسات ا≥اسبية وكيف يتم تعديلها
)إذا كان ذلك مطلوبًا Nوجب إطار التقرير ا;الي ا;نطبق(.

•

مناقشة الغش الذي قد ت ëديده ف ا;كّونات ,أو ا;علومات التي تشير إلى وجود غش ف أحد ا;كّونات.

•

تبادل ا;علومات التي قد تشير إلى عدم اjلتزام باoنظمة أو اللوائح الوطنية ,على سبيل ا;ثال ,مدفوعات الرشاوى و¥ارسات
أسعار التحويل غير السليمة.

معيار ا;راجعة ) ,(٢٤٠الفقرة  ;١٦ومعيار ا;راجعة ) ,(٣١٥الفقرة ١٠
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٥٢٥

اعتبارات خاصة  -عمليات مراجعة القوائم ا;الية للمجموعة
)Nا ف ذلك عمل مراجعي ُمكّونات اWموعة(

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٦٠٠
عوامل اÉطر )راجع :الفقرة (١٨
أ.٣٠

يوضح ا;لحق الثالث أمثلة للحاjت أو اoحداث التي قد تشير ,منفردة أو ف مجملها ,إلى مخاطر وجود ëريف جوهري ف القوائم
ا;الية للمجموعةN ,ا ف ذلك اüاطر التي بسبب الغش.

تقييم اüاطر )راجع :الفقرة (١٨
أ.٣١

يستند تقييم فريق ارتباط اWموعة ,على مستوى اWموعةü ,اطر التحريف ا£وهري ف القوائم ا;الية للمجموعة إلى معلومات مثل
ما يلي:
•

ا;علومات التي ت ا~صول عليها من فهم اWموعة ومكوناتها وبيئاتها ,ومن آلية التوحيدN ,ا ف ذلك أدلة ا;راجعة التي ت
ا~صول عليها عند تقوي تصميم أدوات الرقابة على مستوى اWموعة وتطبيقها وأدوات الرقابة التي ُتعد ذات صلة
بالتوحيد.

•

ا;علومات التي ت ا~صول عليها من مراجعي ا;كّونات.

فهم مراجع ا"كّون )راجع :الفقرة (١٩
أ.٣٢

يتوصل فريق ارتباط اWموعة إلى فهم ;راجع ا;كّون فقط عندما يخطط oن يطلب من مراجع ا;كّون تنفيذ عمل على ا;علومات ا;الية
للمكّون من أجل مراجعة اWموعة .فعلى سبيل ا;ثال ,لن يكون من الضروري التوصل إلى فهم ;راجعي ا;كّونات التي يخطط فريق
ارتباط اWموعة أن يطبق عليها إجراءات ëليلية على مستوى اWموعة فقط.

إجراءات فريق ارتباط اWموعة للتوصل إلى فهم ;راجع ا;كّون ومصادر أدلة ا;راجعة )راجع :الفقرة (١٩
أ.٣٣

تتأثر طبيعة وتوقيت ومدى اìجراءات التي يتخذها فريق ارتباط اWموعة للتوصل إلى فهم ;راجع ا;كّون بعوامل مثل التجربة السابقة
مع مراجع ا;كّون أو ا;عرفة السابقة به ,ودرجة خضوع فريق ارتباط اWموعة ومراجع ا;كّون لسياسات وإجراءات مشتركة ,على سبيل
ا;ثال:
•

•

أ.٣٤

ما إذا كان فريق ارتباط اWموعة ومراجع ا;كّون يتبعون:
○

سياسات وإجراءات مشتركة لتنفيذ العمل )على سبيل ا;ثال ,منهجيات ا;راجعة(; أو

○

سياسات وإجراءات مشتركة لرقابة ا£ودة; أو

○

سياسات وإجراءات مشتركة للمتابعة.

اjتساق أو التشابه ف:
○

اoنظمة واللوائح أو النظام القانوني; أو

○

اìشراف ا;هني واjنضباط وضمان ا£ودة اÉارجي; أو

○

التعليم والتدريب; أو

○

ا;ؤسسات وا;عايير ا;هنية; أو

○

اللغة والثقافة.

تتفاعل تلك العوامل مع بعضها و jيستبعد أحدها ا´خر .فعلى سبيل ا;ثال ,قد يكون مدى اìجراءات التي ينفذها فريق ارتباط
اWموعة للتوصل إلى فهم ;راجع ا;كّون )أ( ,الذي يطبق بشكل ثابت سياسات وإجراءات مشتركة لرقابة ا£ودة وا;تابعة ومنهجية
مراجعة مشتركة أو يعمل ف نفس الدولة التي يعمل فيها الشريك ا;سؤول عن ارتباط للمجموعة ,أقل من مدى إجراءات فريق ارتباط
اWموعة للتوصل إلى فهم ;راجع ا;كّون )ب( ,الذي  jيطبق بشكل ثابت سياسات وإجراءات مشتركة لرقابة ا£ودة وا;تابعة ومنهجية
مراجعة مشتركة أو الذي يعمل ف دولة أجنبية .وقد تختلف أيضًا طبيعة اìجراءات اُ;نﱠفذة فيما يتعلق Nراجعي ا;كوني )أ( و)ب(.
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٥٢٦

اعتبارات خاصة  -عمليات مراجعة القوائم ا;الية للمجموعة
)Nا ف ذلك عمل مراجعي ُمكّونات اWموعة(

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٦٠٠
أ.٣٥

قد يتوصل فريق ارتباط اWموعة إلى فهم ;راجع ا;كّون بعدة طرق .ففي السنة اoولى ìشراك مراجع مكّون ما ,قد يقوم فريق ارتباط
اWموعة ,على سبيل ا;ثالN ,ا يلي:
•

تقوي نتائج نظام متابعة رقابة ا£ودة ,عندما يكون فريق ارتباط اWموعة ومراجع ا;كّون من مكتب أو شبكة تعمل ف ظل
سياسات وإجراءات متابعة مشتركة وتلتزم بها; ٢٠أو

•

زيارة مراجع ا;كّون ;ناقشة اoمور الواردة ف الفقرة ) ١٩أ()-ج(; أو

•

مطالبة مراجع ا;كّون با;صادقة كتابيًا على اoمور ا;شار إليها ف الفقرة ) ١٩أ()-ج( .ويحتوي ا;لحق ) (٤على مثال ;صادقات
مكتوبة من قبل مراجع ا;كّون; أو

•

مطالبة مراجع ا;كّون بتعبئة استبيانات بشأن اoمور الواردة ف الفقرة ) ١٩أ()-ج(; أو

•

مناقشة وضع مراجع ا;كّون مع الزمxء ف مكتب الشريك ا;سؤول عن ارتباط اWموعة ,أو مع طرف ثالث ذي سمعة طيبة
ولديه معرفة Nراجع ا;كّون; أو

•

ا~صول على مصادقات من هيئة أو هيئات مهنية ينتمي إليها مراجع ا;كّون ,أو السلطات التي حصل منها مراجع ا;كّون على
ترخيصه ,أو من أطراف ثالثة أخرى.

وف السنوات الxحقة ,قد يستند فهم مراجع ا;كّون إلى التجربة السابقة لفريق ارتباط اWموعة مع مراجع ا;كّون .وقد يطلب فريق
ارتباط اWموعة من مراجع ا;كّون ا;صادقة عّما إذا كان هناك أي تغيير ف اoمور ا;ذكورة ف الفقرة ) ١٩أ()-ج( عن السنة السابقة.
أ.٣٦

عندما تكون هناك هيئات إشرافية مستقلة ت تأسيسها لΩشراف على مهنة ا;راجعة ومتابعة جودة عمليات ا;راجعة ,فإن الوعي
بالبيئة التنظيمية قد يساعد فريق ارتباط اWموعة على تقوي استقxل وكفاءة مراجع ا;كّون .و•كن ا~صول على ا;علومات ا;تعلقة
بالبيئة التنظيمية من مراجع ا;كّون ,أو من ا;علومات ا;قدمة من الهيئات اìشرافية ا;ستقلة.

ا;تطلبات اoخxقية التي ُتعد ذات صلة Nراجعة اWموعة )راجع :الفقرة )١٩أ((
أ.٣٧

عند تنفيذ عمل على ا;علومات ا;الية oحد ا;كّونات من أجل مراجعة اWموعة ,فإن مراجع ا;كّون يخضع للمتطلبات اoخxقية التي
تعد ذات صلة Nراجعة اWموعة .وقد تكون تلك ا;تطلبات مختلفة عن ,أو تكون مضافة إلى ,ا;تطلبات ا;نطبقة على مراجع ا;كّون
عند تنفيذه ;راجعة قانونية ف دولته .ولذلك ,يتوصل فريق ارتباط اWموعة إلى فهم عّما إذا كان مراجع ا;كّون يفهم ا;تطلبات
اoخxقية التي ُتعد ذات صلة Nراجعة اWموعة وسوف يلتزم بهاN ,ا يكفي للوفاء Nسؤولياته ف مراجعة اWموعة.

الكفاءة ا;هنية ;راجع ا;كّون )راجع :الفقرة ) ١٩ب((
أ.٣٨

قد يتضمن فهم فريق ارتباط اWموعة للكفاءة ا;هنية ;راجع أحد ا;كونات ما إذا كان هذا ا;راجع:
•

لديه فهم ;عايير ا;راجعة وا;عايير اoخرى ا;نطبقة على مراجعة اWموعةN ,ا يكفي للوفاء Nسؤولياته ف مراجعة اWموعة;

•

يتمتع با;هارات اÉاصة )مثل ا;عرفة اÉاصة بالصناعة( الxزمة لتنفيذ العمل على ا;علومات ا;الية للمكّون ذي الصلة;

•

لديه فهم ìطار التقرير ا;الي ا;نطبق ,متى كان ذا صلةN ,ا يكفي للوفاء Nسؤولياته ف مراجعة اWموعة )غالبًا ,توضح
التعليمات الصادرة من إدارة اWموعة ;كّونات اWموعة خصائص إطار التقرير ا;الي ا;نطبق(.

تطبيق فهم فريق ارتباط اWموعة ;راجع أحد ا;كونات )راجع :الفقرة (٢٠
أ.٣٩

٢٠

 xعن طريق ا;شاركة ف عمل هذا ا;راجع,
 jيستطيع فريق ارتباط اWموعة التغلب على حقيقة أن مراجع أحد ا;كونات ليس مستق ً
أو عن طريق تنفيذ تقييم إضاف للمخاطر أو إجراءات مراجعة إضافية بشأن ا;علومات ا;الية للمكّون.

معيار رقابة ا£ودة )" (١رقابة ا£ودة للمكاتب التي تنفذ ارتباطات مراجعة وفحص للقوائم ا;الية وارتباطات التأكيد اoخرى وارتباطات اÉدمات ذات العxقة" ,الفقرة ,٥٤

أو ا;تطلبات الوطنية التي تكون مساوية على اoقل ;تطلبات ا;عيار.
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٥٢٧

اعتبارات خاصة  -عمليات مراجعة القوائم ا;الية للمجموعة
)Nا ف ذلك عمل مراجعي ُمكّونات اWموعة(

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٦٠٠
أ.٤٠

ومع ذلك ,قد يستطيع فريق ارتباط اWموعة التغلب على اüاوف اoقل حدة بشأن الكفاءة ا;هنية ;راجع ا;كّون )مثل عدم ا;عرفة
اÉاصة بالصناعة( أو حقيقة أن مراجع ا;كّون  jيعمل ف بيئة تشرف بشكل فعّال على ا;راجعي ,عن طريق ا;شاركة ف عمل مراجع
ا;كّون ,أو عن طريق تنفيذ تقييم إضاف للمخاطر أو إجراءات مراجعة إضافية بشأن ا;علومات ا;الية للمكّون.

أ.٤١

عندما يحظر نظام أو jئحة الوصول إلى أجزاء ذات صلة ف توثيق مراجع ا;كّون oعمال ا;راجعة ,فقد يطلب فريق ارتباط اWموعة
من مراجع ا;كّون التغلب على ذلك عن طريق إعداد مذكرة تغطي ا;علومات ذات الصلة.

اKهمية النسبية )راجع :الفقرات (٢٣-٢١
أ.٤٢

ُيعد ا;راجع مطالبًا Nا
)أ(

)ب(

يلي٢١:

عند وضع اjستراتيجية العامة للمراجعةë ,ديد:
)(١

اoهمية النسبية للقوائم ا;الية ككل;

)(٢

مستوى أو مستويات اoهمية النسبية ا;قرر تطبيقها على فئات معامxت أو أرصدة حسابات أو إفصاحات معينة ف
القوائم ا;الية للمجموعة ,إذا كان من ا;توقع بدرجة معقولة ف ظل الظروف اÉاصة باWموعة ,أن تؤثر التحريفات
ف تلك ا;عامxت أو أرصدة ا~سابات أو اìفصاحات حتى وإن كانت Nبالغ أقل من اoهمية النسبية للقوائم ا;الية
للمجموعة ككل على القرارات اjقتصادية للمستخدمي اُ;ّتخذة على أساس القوائم ا;الية للمجموعة;

ëديد اoهمية النسبية لçداء.

وف سياق مراجعة أية مجموعة ,يتم وضع اoهمية النسبية لكل من القوائم ا;الية للمجموعة ككل ,وللمعلومات ا;الية ;كّونات اWموعة.
ويتم استخدام اoهمية النسبية للقوائم ا;الية للمجموعة ككل عند وضع اjستراتيجية العامة ;راجعة اWموعة.
أ.٤٣

لتخفيض احتمالية أن يتجاوز مجموع التحريفات غير اُ;صححة وغير ا;كتشفة ف القوائم ا;الية للمجموعة اoهمية النسبية للقوائم
ا;الية للمجموعة ككل إلى مستوى منخفض بشكل مناسب ,يتم ëديد اoهمية النسبية للمكّون بأقل من اoهمية النسبية للقوائم ا;الية
للمجموعة ككل .وقد يتم وضع مستويات مختلفة لçهمية النسبية للمكّونات اüتلفة .و jيلزم أن تكون اoهمية النسبية للمكّون جزءًا
حسابيًا من اoهمية النسبية للقوائم ا;الية للمجموعة ككل ,ونتيجة لذلك فقد يتجاوز مجموع اoهمية النسبية ;كونات اWموعة
اüتلفة اoهمية النسبية للقوائم ا;الية للمجموعة ككل .وُتستخدم اoهمية النسبية للمكّون عند وضع اjستراتيجية العامة ;راجعة أي
مكّون.

أ.٤٤

يتم ëديد اoهمية النسبية للمكّون لتلك اُ;َكِوّنات التي سيتم مراجعة أو فحص معلوماتها ا;الية كجزء من مراجعة اWموعة وفقًا
للفقرات  ٢٦و) ٢٧أ( و .٢٩وُتستخدم اoهمية النسبية للمكّون من قبل مراجع ا;كّون لتقوي ما إذا كانت التحريفات ا;كتشفة غير
ا;صححة ُتعد جوهرية ,منفردة أو ف مجملها.

أ .٤٥يتم وضع حد للتحريفات باìضافة إلى اoهمية النسبية للمكّون .ويتم إبxغ فريق ارتباط اWموعة بالتحريفات ا;كتشفة ف ا;علومات
ا;الية للمكّون والتي تتخطى هذا ا~د ا;وضوع للتحريفات.
أ.٤٦

٢١

ف حالة مراجعة ا;علومات ا;الية ;كّونُ ,يحدد مراجع ا;كّون )أو فريق ارتباط اWموعة( اoهمية النسبية لçداء على مستوى ا;كّون.
وُيعد هذا ضروريًا من أجل أن ُتخفض ,إلى مستوى متدني بشكل مناسب ,احتمالية أن يتجاوز مجموع التحريفات غير ا;صححة أو غير
ا;كتشفة ف ا;علومات ا;الية للمكّون اoهمية النسبية للمكّون .وف الواقع العملي ,قد يحدد فريق ارتباط اWموعة اoهمية النسبية
للمكّون عند هذا ا;ستوى ا;نخفض .وعندما يكون هذا هو ا~ال ,يستخدم مراجع ا;كّون اoهمية النسبية للمكّون oغراض تقييم
مخاطر التحريف ا£وهري ف ا;علومات ا;الية للمكّون ,ومن أجل تصميم إجراءات مراجعة إضافية كاستجابة للمخاطر ا;قّيمة ,وأيضًا
لتقوي ما إذا كانت التحريفات ا;كتشفة ُتعد جوهرية ,منفردة أو ف مجملها.

معيار ا;راجعة )" (٣٢٠اoهمية النسبية عند تخطيط وتنفيذ ا;راجعة" ,الفقرتان  ١٠و١١
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٥٢٨

اعتبارات خاصة  -عمليات مراجعة القوائم ا;الية للمجموعة
)Nا ف ذلك عمل مراجعي ُمكّونات اWموعة(

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٦٠٠
اZستجابة للمخاطر ا"قﱠيمة
ëديد نوع العمل الذي سُينفذ على ا;علومات ا;الية للمكّونات )راجع :الفقرتي (٢٧ ,٢٦
أ.٤٧

يتأثر ëديد فريق ارتباط اWموعة لنوع العمل الذي سُينفذ بشأن ا;علومات ا;الية oحد ا;كّونات ومدى مشاركة الفريق ف عمل
مراجع ا;كّون Nا يلي:
)أ(

أهمية ا;كّون;

)ب(

اüاطر ا;همة التي ت ëديدها لوقوع ëريف جوهري ف القوائم ا;الية للمجموعة;

)ج(

تقوي فريق ارتباط اWموعة لتصميم أدوات الرقابة على مستوى اWموعة وëديد ما إذا كان قد ت تطبيقها;

)د(

فهم فريق ارتباط اWموعة ;راجع ا;كّون.

ويوضح الرسم البياني كيف تؤثر أهمية ا;كّون على ëديد فريق ارتباط اWموعة لنوع العمل الذي سُينفذ بشأن ا;علومات ا;الية
للمكّون.
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٥٢٩

اعتبارات خاصة  -عمليات مراجعة القوائم ا;الية للمجموعة
)Nا ف ذلك عمل مراجعي ُمكّونات اWموعة(

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٦٠٠

مراجعة ا;علومات ا;الية
للمكوّن*
)الفقرة (٢٦

ﻧﻌم

هل للمكوّن أهمية مالية
منفردة بالنسبة للمجموعة?
)الفقرة (٢٦

ﻻ

مراجعة ا;علومات ا;الية
للمكوّن;* أو مراجعة واحد أو
أكثر من أرصدة ا~سابات أو
فئات ا;عامxت أو اìفصاحات
ا;تعلقة باüاطر ا;همة ا≥تملة;
أو تنفيذ إجراءات مراجعة
محددة فيما يتعلق باüاطر
ا;همة ا≥تملة
)الفقرة (٢٧

ﻧﻌم

هل من ا;رجح أن ينطوي ا;كون على
مخاطر مهمة لوقوع ëريف جوهري
ف القوائم ا;الية للمجموعة بسبب
طبيعته أو ظروفه اÉاصة?
)الفقرة (٢٧

ﻻ

تنفيذ إجراءات ëليلية على مستوى اWموعة
للمكوّنات التي  jتُعد مكونات مهمة )الفقرة (٢٨

هل النطاق اüطط له يتيح
ا~صول على ما يكفي من أدلة
ا;راجعة ا;ناسبة التي تشكل
أساسًا لرأي مراجعة اWموعة?
)الفقرة (٢٩

ﻧﻌم

اjتصال Nراجع ا;كوّن
)الفقرة (٤٠

ﻻ

* يكون التنفيذ
باستخدام اoهمية
النسبية للمكون.

بالنسبة للمكونات اoخرى اüتارة:
مراجعة ا;علومات ا;الية للمكوّن;* أو
مراجعة واحد أو أكثر من أرصدة ا~سابات أو فئات ا;عامxت أو
اìفصاحات; أو
مراجعة ا;علومات ا;الية للمكوّن; أو
إجراءات محددة أخرى )الفقرة (٢٩
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٥٣٠

اعتبارات خاصة  -عمليات مراجعة القوائم ا;الية للمجموعة
)Nا ف ذلك عمل مراجعي ُمكّونات اWموعة(

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٦٠٠

ا;كّونات ا;همة )راجع :الفقرة ) ٢٧ب()-ج((
أ.٤٨

قد يحدد فريق ارتباط اWموعة أحد ا;كّونات على أنه مكون مهم oنه من ا;رجح أن ينطوي على مخاطر مهمة لوقوع ëريف جوهري
ف القوائم ا;الية للمجموعة بسبب طبيعته أو ظروفه اÉاصة .وف تلك ا~الة ,قد يستطيع فريق ارتباط اWموعة ëديد أرصدة
ا~سابات أو فئات ا;عامxت أو اìفصاحات ا;تأثرة باüاطر ا;همة ا≥تملة .وعندما يكون هذا هو ا~ال ,قد يقرر فريق ارتباط
اWموعة تنفيذ ,أو قد يطلب من مراجع ا;كّون تنفيذ ,مراجعة لهذه اoرصدة أو فئات ا;عامxت أو اìفصاحات فقط .فعلى سبيل
ا;ثال ,ف ا~الة ا;وضحة ف الفقرة أ ,٦قد يقتصر العمل ا;تعلق با;علومات ا;الية للمكّون على مراجعة أرصدة ا~سابات أو فئات
ا;عامxت أو اìفصاحات ا;تأثرة بتداول العمxت اoجنبية لذلك ا;كّون .وعندما يطلب فريق ارتباط اWموعة من مراجع ا;كّون تنفيذ
مراجعة لواحد أو أكثر من أرصدة ا~سابات أو فئات ا;عامxت أو اìفصاحات ا;عينة ,فيجب أن يأخذ فريق ارتباط اWموعة )انظر
الفقرة  (٤٠ف حسبانه عند القيام بهذا اjتصال حقيقة أن العديد من بنود القوائم ا;الية تكون متداخلة مع بعضها.

أ .٤٩قد يصمم فريق ارتباط اWموعة إجراءات مراجعة تستجيب Éطر مهم محتمل لوقوع ëريف جوهري ف القوائم ا;الية للمجموعة.
فعلى سبيل ا;ثال ,ف حالة وجود خطر مهم محتمل لتقادم اüزون ,قد ينفذ فريق ارتباط اWموعة ,أو يطلب من مراجع اُ;َكِوّن أن
ينفّذ ,إجراءات مراجعة محددة بشأن تقوي اüزون ف مكّون ليس مهمًا لكنه يحتفظ بكمية كبيرة من اüزون الذي من ا≥تمل أن
يصبح متقادمًا.
ا;كّونات التي ُ jتعد مكّونات مهمة )راجع :الفقرتي (٢٩ ,٢٨
أ.٥٠

تبعًا لظروف اjرتباط ,قد يتم ¨ميع ا;علومات ا;الية للمكّونات على مستويات مختلفة oغراض اìجراءات التحليلية .وتعزز نتائج
اìجراءات التحليلية استنتاجات فريق ارتباط اWموعة بعدم وجود مخاطر ëريف جوهري مهمة ف ا;علومات ا;الية اّWمعة للمكونات
التي ُ jتعد مكونات مهمة.

أ.٥١

قد يتأثر قرار فريق ارتباط اWموعة بشأن عدد ا;كّونات التي يتم اختيارها وفقًا للفقرة  ,٢٩وأي ا;كونات سيتم اختياره ,ونوع العمل
الذي سُينفذ على ا;علومات ا;الية لكل مكّون من ا;كّونات اüتارة ,بعوامل مثل ما يلي:
•

مدى أدلة ا;راجعة ا;توقع ا~صول عليها بشأن ا;علومات ا;الية للُمكِّونات ا;همة.

•

ما إذا كان ا;كّون قد ت إنشاؤه أو اjستحواذ عليه حديثًا.

•

ما إذا كانت هناك تغييرات مهمة طرأت على ا;كّون.

•

 xعلى ا;كّون وما إذا كان لذلك العمل أي تأثير على مراجعة اWموعة.
ما إذا كانت وظيفة ا;راجعة الداخلية قد نفذت عم ً

•

ما إذا كانت ا;كّونات تطبق نظمًا وآليات مشتركة.

•

الفاعلية التشغيلية oدوات الرقابة على مستوى اWموعة.

•

التقلبات غير العادية ا;كتشفة من خxل اìجراءات التحليلية اُ;نفذة على مستوى اWموعة.

•

اoهمية ا;الية الفردية للمكّون ,أو اÉطر الذي يشكله ,با;قارنة مع ا;كّونات اoخرى ضمن هذه الفئة.

•

ما إذا كان ا;كّون يخضع للمراجعة Nوجب نظام أو jئحة أو لسبب آخر.

قد يزيد إدخال عنصر ا;فاجأة ف اختيار ا;كّونات ف هذه الفئة من احتمالية اكتشاف ëريف جوهري ف ا;علومات ا;الية للمكّونات.
ويختلف غالبًا اختيار ا;كّونات بشكل دوري.
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٥٣١

اعتبارات خاصة  -عمليات مراجعة القوائم ا;الية للمجموعة
)Nا ف ذلك عمل مراجعي ُمكّونات اWموعة(

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٦٠٠
أ.٥٢

)٢٣,(٢٤١٠

قد يتم تنفيذ فحص للمعلومات ا;الية oحد ا;كّونات وفقًا ;عيار ارتباطات الفحص ) ٢٢(٢٤٠٠أو معيار ارتباطات الفحص
بعد تكييف ا;عيار حسب ا~اجة ف ظل الظروف القائمة .وقد يحدد فريق ارتباط اWموعة أيضًا إجراءات إضافية jستكمال هذا
العمل.

أ.٥٣

وفقًا ;ا هو موضح ف الفقرة أ ,١٣قد  jتضم اWموعة سوى مكّونات ُ jتعد مكّونات مهمة .وف هذه الظروف• ,كن أن يحصل فريق
ارتباط اWموعة على ما يكفي من أدلة ا;راجعة ا;ناسبة التي تشكل أساسًا لرأي مراجعة اWموعة عن طريق ëديد نوع العمل الذي
سُينفذ على ا;علومات ا;الية ;كّونات اWموعة وفقًا للفقرة  .٢٩ومن غير ا;رجح أن يحصل فريق ارتباط اWموعة على ما يكفي من
أدلة ا;راجعة ا;ناسبة التي تشكل أساسًا لرأي مراجعة اWموعة إذا اقتصر فريق ارتباط اWموعة ,أو مراجع أحد ا;كّونات ,على
اختبار أدوات الرقابة على مستوى اWموعة وتنفيذ إجراءات ëليلية على ا;علومات ا;الية للمكّونات.

ا;شاركة ف العمل ا;نفذ من قبل مراجعي ا;كّونات )راجع :الفقرتي (٣١ ,٣٠
أ.٥٤

من بي العوامل التي قد تؤثر على مشاركة فريق ارتباط اWموعة ف عمل مراجع ا;كّون:
)أ(

أهمية ا;كّون;

)ب(

اüاطر ا;همة ا≥ددة لوقوع ëريف جوهري ف القوائم ا;الية للمجموعة;

)ج(

فهم فريق ارتباط اWموعة ;راجع ا;كّون.

وف حالة وجود مكون مهم ف اWموعة ,أو ëديد مخاطر مهمة ,ينفذ فريق ارتباط اWموعة اìجراءات ا;وضحة ف الفقرتي ٣٠
و .٣١أما ف حالة وجود مكّون  jيعد مكّونًا مهمًا ,فستختلف طبيعة وتوقيت ومدى مشاركة فريق ارتباط اWموعة ف عمل مراجع
ا;كّون استنادًا إلى فهم الفريق للمراجع .وتصبح حقيقة أن ا;كّون  jيعد مكّونًا مهمًا أمرًا ثانويًا .فعلى سبيل ا;ثال ,بالرغم من وجود
مكّون ُ jيعد مكونًا مهمًا ,قد يقرر فريق ارتباط اWموعة مع ذلك ا;شاركة ف تقييم مراجع ا;كّون للمخاطرo ,ن لديه مخاوف أقل حدة
بشأن الكفاءة ا;هنية ;راجع ا;كّون )مثل ,عدم ا;عرفة اÉاصة بالصناعة( ,أو oن مراجع ا;كّون  jيعمل ف بيئة تشرف بفاعلية على
ا;راجعي.
أ.٥٥

٢٢
٢٣

تتضمن صور ا;شاركة ف عمل مراجع ا;كون ,بخxف تلك الصور ا;وضحة ف الفقرات  ٣٠و ٣١و ,٤٢واستنادًا إلى فهم فريق ارتباط
اWموعة ;راجع ا;كّون ,واحدًا أو أكثر ¥ا يلي:
)أ(

اjجتماع مع إدارة ا;كون أو مراجعي ا;كون للتوصل إلى فهم للمكّون وبيئته.

)ب(

فحص اjستراتيجية العامة للمراجعة وخطة ا;راجعة اÉاصة Nراجعي ا;كّون.

)ج(

تنفيذ إجراءات تقييم مخاطر لتحديد مخاطر التحريف ا£وهري على مستوى ا;كّون وتقييمها .وقد ُتنﱠفذ هذه اìجراءات
بالتعاون مع مراجعي ا;كّون ,أو بواسطة فريق ارتباط اWموعة.

)د(

تصميم وتنفيذ إجراءات مراجعة إضافية .وقد ُتصمم هذه اìجراءات وُتنﱠفذ بالتعاون مع مراجعي ا;كّون ,أو بواسطة فريق
ارتباط اWموعة.

)ه(

ا;شاركة ف اjجتماعات اÉتامية واjجتماعات الرئيسية اoخرى التي تعقد بي مراجعي ا;كّون وإدارة ا;كّون.

)و(

فحص اoجزاء اoخرى ذات الصلة ف توثيق مراجعي ا;كّون oعمال ا;راجعة.

ا;عيار الدولي jرتباطات الفحص )" (٢٤٠٠اjرتباطات لفحص القوائم ا;الية التاريخية"
ا;عيار الدولي jرتباطات الفحص )" (٢٤١٠فحص ا;علومات ا;الية اoولية اُ;نفذ من قبل ا;راجع ا;ستقل للمنشأة"
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٥٣٢

اعتبارات خاصة  -عمليات مراجعة القوائم ا;الية للمجموعة
)Nا ف ذلك عمل مراجعي ُمكّونات اWموعة(

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٦٠٠

آلية التوحيد
التعديxت وإعادة التصنيف عند التوحيد )راجع :الفقرة (٣٤
أ.٥٦

قد تتطلب آلية توحيد إجراء تعديxت على ا;بالغ الواردة ف القوائم ا;الية للمجموعة التي π jر عبر اoنظمة ا;عتادة ;عا£ة
ا;عامxت ,والتي قد  jتكون خاضعة لنفس أدوات الرقابة الداخلية التي تخضع لها ا;علومات ا;الية اoخرى .وقد يشتمل تقوي فريق
ارتباط اWموعة ;دى مناسبة التعديxت واكتمالها ودقتها على ما يلي:
•

تقوي ما إذا كانت التعديxت ا;همة تعكس اoحداث وا;عامxت ذات الصلة بالشكل ا;ناسب;

•

ëديد ما إذا كانت التعديxت ا;همة قد ت احتسابها ومعا£تها والتصريح بها بشكٍل صحيح من قبل إدارة اWموعة; ومن قبل
إدارة ا;كون ,عند اjقتضاء;

•

ف;
ëديد ما إذا كانت التعديxت ا;همة مؤﱠيدة بشكل سليم وموﱠثقة بشكل كا ٍ

•

التحقق من ا;طابقة واستبعاد اoرباح غير ا≥ققة وا;عامxت داخل اWموعة ,وأرصدة ا~سابات داخل اWموعة.

اZتصال >راجع ا"كّون )راجع :الفقرتي (٤١ ,٤٠
أ.٥٧

ف حالة عدم وجود اتصال فّعال متبادل بي فريق ارتباط اWموعة ومراجعي ا;كّونات ,يوجد خطر يتمثل ف أن فريق ارتباط اWموعة
قد  jيحصل على ما يكفي من أدلة ا;راجعة ا;ناسبة التي تشكل أساسًا لرأي مراجعة اWموعة .ويشكل اìعxن الواضح وف الوقت
ا;ناسب عن متطلبات فريق ارتباط اWموعة اoساس لxتصال ا;تبادل الفّعال بي فريق ارتباط اWموعة ومراجع ا;كون.

أ.٥٨

يتم ف الغالب اìبxغ Nتطلبات فريق ارتباط اWموعة ف خطاب تعليمات .ويحتوي ا;لحق ) (٥على إرشادات بشأن اoمور ا;طلوبة
واìضافية التي قد يتضمنها أي خطاب تعليمات من هذا القبيل .ويكون اتصال مراجع ا;كّون بفريق ارتباط اWموعة غالبًا ف شكل
مذكرة أو تقرير بالعمل ا;نفذ .وليس بالضرورة أن يكون اjتصال بي فريق ارتباط اWموعة ومراجع ا;كّون اتصاً jمكتوبًا .فعلى سبيل
ا;ثال ,قد يزور فريق ارتباط اWموعة مراجع ا;كّون ;ناقشة اüاطر ا;همة التي ت ëديدها أو لفحص اoجزاء ذات الصلة ف توثيق
مراجع ا;كون oعمال ا;راجعة .ومع ذلك ,يتم تطبيق متطلبات التوثيق الواردة ف هذا ا;عيار ومعايير ا;راجعة اoخرى.

أ.٥٩

عند تعاون مراجع ا;كّون مع فريق ارتباط اWموعة ,فإنه يوفر للفريق ,على سبيل ا;ثال ,إمكانية الوصول إلى وثائق أعمال ا;راجعة,
إذا لم يكن ذلك محظورًا Nوجب نظام أو jئحة.

أ.٦٠

عندما يكون عضو ف فريق ارتباط اWموعة مراجعًا أيضًا oحد ا;كّونات ,فإن الهدف ا;تمثل ف اتصال فريق ارتباط اWموعة بشكل
واضح Nراجع ا;كّون• ,كن ëقيقه ف الغالب عن طريق وسائل أخرى بخxف اjتصال ا;كتوب ا≥دد .فعلى سبيل ا;ثال:
•

قد يكون وصول مراجع ا;كّون إلى اjستراتيجية العامة للمراجعة وخطة ا;راجعة أمرًا كافيًا لΩبxغ Nتطلبات فريق ارتباط
اWموعة ا≥ددة ف الفقرة ;٤٠

•

قد يكون قيام فريق ارتباط اWموعة بفحص توثيق مراجع ا;كّون oعمال ا;راجعة كافيًا لΩبxغ باoمور ذات الصلة باستنتاج
فريق ارتباط اWموعة ا≥دد ف الفقرة .٤١

تقوي مدى كفاية ومناسبة أدلة ا"راجعة التي ت اpصول عليها
فحص توثيق مراجع ا;كون oعمال ا;راجعة )راجع :الفقرة ) ٤٢ب((
أ.٦١

قد تختلف اoجزاء ف توثيق مراجع ا;كون oعمال ا;راجعة التي ستكون ذات صلة Nراجعة اWموعة تبعًا للظروف .وغالبًا ما يكون
التركيز على توثيق أعمال ا;راجعة ا;تعلق Nخاطر التحريف ا£وهري ا;همة ف القوائم ا;الية للمجموعة .وقد يتأثر مدى الفحص
بحقيقة أن توثيق مراجع ا;كون oعمال ا;راجعة قد خضع ìجراءات الفحص اÉاصة Nكتب مراجع ا;كّون.
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٥٣٣

اعتبارات خاصة  -عمليات مراجعة القوائم ا;الية للمجموعة
)Nا ف ذلك عمل مراجعي ُمكّونات اWموعة(

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٦٠٠

مدى كفاية ومناسبة أدلة ا;راجعة )راجع :الفقرتي (٤٥ ,٤٤
أ.٦٢

إذا استنتج فريق ارتباط اWموعة أنه لم يتم ا~صول على ما يكفي من أدلة ا;راجعة ا;ناسبة التي من ا;قرر أن تشكل أساسًا لرأي
مراجعة اWموعة ,فقد يطلب الفريق من مراجع ا;كّون تنفيذ إجراءات إضافية .وإذا لم يكن ذلك ¥كنًا ,فقد ينفذ فريق ارتباط
اWموعة إجراءاته اÉاصة على ا;علومات ا;الية للمكّون.

أ .٦٣إن تقوي الشريك ا;سؤول عن ارتباط اWموعة لçثر اìجمالي oي ëريفات )سواًء التي اكتشفها فريق ارتباط اWموعة ,أو التي أبلغ
عنها مراجعو ا;كونات( يسمح له بتحديد ما إذا كانت القوائم ا;الية للمجموعة ككل محﱠرفة بشكٍل جوهري.
اZتصال بإدارة اGموعة وا"كلفي باpوكمة ف اGموعة
اjتصال بإدارة اWموعة )راجع :الفقرات (٤٨-٤٦
أ.٦٤

يحتوي معيار ا;راجعة ) (٢٤٠على متطلبات ويقدم إرشادات بشأن إبxغ اìدارة بالغش ,وبشأن إبxغ ا;كلفي با~وكمة با~اjت التي
قد تكون اìدارة متورطة فيها ف ارتكاب الغش٢٤.

أ.٦٥

قد ëتاج إدارة اWموعة إلى ا~فاظ على سرية معلومات معينة جوهرية وحساسة .ومن أمثلة اoمور التي قد تكون مهمة للقوائم
ا;الية اÉاصة با;كّون والتي قد  jتكون إدارة ا;كّون على علم بها ما يلي:
•

الدعاوى القضائية ا≥تملة.

•

خطط التخلي عن أصول تشغيلية جوهرية.

•

اoحداث الxحقة.

•

اjتفاقيات القانونية ا;همة.

اjتصال با;كلفي با~وكمة ف اWموعة )راجع :الفقرات (٤٩
أ.٦٦

قد يكون من بي اoمور التي يقوم فريق ارتباط اWموعة بإبxغ ا;كلفي با~وكمة ف اWموعة بها اoمور التي قام مراجعو ا;كونات
بلفت انتباه فريق ارتباط اWموعة إليها ,والتي يقرر الفريق أنها مهمة بالنسبة ;سؤوليات ا;كلفي با~وكمة ف اWموعة .ويحدث
اjتصال با;كلفي با~وكمة ف اWموعة ف أوقات مختلفة أثناء مراجعة اWموعة .فعلى سبيل ا;ثال ,قد يتم اìبxغ باoمور ا;شار
إليها ف الفقرة ) ٤٩أ( – )ب( بعد قيام فريق ارتباط اWموعة بتحديد العمل الذي سُينفذ على ا;علومات ا;الية للمكّونات .ومن ناحية
أخرى ,قد يتم اìبxغ باoمر ا;شار إليه ف الفقرة ) ٤٩ج( ف نهاية ا;راجعة ,وقد يتم اìبxغ باoمور ا;شار إليها ف الفقرة ) ٤٩د(-
)هـ( عند حدوثها.

٢٤

معيار ا;راجعة ) ,(٢٤٠الفقرات ٤٣-٤١
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٥٣٤

اعتبارات خاصة  -عمليات مراجعة القوائم ا;الية للمجموعة
)Nا ف ذلك عمل مراجعي ُمكّونات اWموعة(

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٦٠٠
ا"لحق اKول
)راجع :الفقرة أ(١٩

مثال توضيحي لتقرير ا"راجع ا"ستقل عندما يكون فريق ارتباط اGموعة غير قادر على اpصول على ما يكفي من أدلة ا"راجعة ا"ناسبة
التي تشكل أساسًا لرأي مراجعة اGموعة
ملحوظة :خxل هذا ا;ثال التوضيحي لتقرير ا;راجع ,ت وضع قسم "الرأي" أوً ,jوفقًا ;عيار ا;راجعة ) ,(٧٠٠وحل قسم "أساس الرأي"
مباشرًة بعده .كما إن ا£ملة اoولى واoخيرة التي كان يتضمنها قسم مسؤوليات ا;راجع تندرج ا´ن كجزء من القسم ا£ديد
"أساس الرأي".
Kغراض هذا ا"ثال التوضيحي لتقرير ا"راجع ,ت افتراض الظروف اâتية:
•

مراجعة مجموعة كاملة من القوائم ا"الية ا"وحدة "نشأة غير مدرجة باستخدام إطار عرض عادل .وا"راجعة ُتعد مراجعة مجموعة )أي أن
معيار ا"راجعة ) (٦٠٠منطبق(.

•

ت إعداد القوائم ا"الية ا"وحدة من قبل إدارة ا"نشأة ,وفقًا للمعايير الدولية للتقرير ا"الي ا"عتمدة ف ا"ملكة العربية السعودية)*( ,وا"عايير
واåصدارات اKخرى ا"عتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي)**( )إطار ذو غرض عام(.

•

تعكس شروط ارتباط ا"راجعة وصف مسؤولية اåدارة عن القوائم ا"الية ا"وحدة ا"نصوص عليه ف معيار ا"راجعة ).(٢١٠

•

فريق ارتباط اGموعة غير قادر على اpصول على ما يكفي من أدلة ا"راجعة ا"ناسبة فيما يتعلق >كّون مهم تتم اíاسبة عنه بطريقة
 Zإجمالية تبلغ  ٦٠مليون ريال( Kن فريق ارتباط
حقوق ا"لكية )مثبت >بلغ  ١٥مليون ريال ف قائمة ا"ركز ا"الي ,التي تتضمن أصو ً
اGموعة ò Zلك حق الوصول إلى السجjت اíاسبية أو اåدارة أو مراجع ا"كّون.

•

لقد قرأ فريق ارتباط اGموعة القوائم ا"الية اُ"راجعة للمكّون كما ف  ٣١ديسمبر > ,٢٠×١ا ف ذلك تقرير ا"راجع عليها ,ونظر ف ا"علومات
ا"الية ذات الصلة التي õتفظ بها إدارة اGموعة فيما يتعلق با"كّون.

•

وفقًا pكم الشريك ا"سؤول عن ارتباط اGموعة ,فإن التأثير الواقع على القوائم ا"الية للمجموعة بسبب عدم القدرة على اpصول على
يعد تأثيرًا جوهريًا ,ولكنه غير منتشر١.
ما يكفي من أدلة ا"راجعة ا"ناسبة ُ

•

ا"تطلبات اKخjقية ذات الصلة التي تنطبق على ا"راجعة هي قواعد سلوك وآداب ا"هنة ا"عتمدة ف ا"ملكة العربية السعودية.

•

استنادًا إلى أدلة ا"راجعة التي ت اpصول عليها ,خلص ا"راجع إلى أنه  Zترتبط باKحداث أو الظروف حالة عدم تأكد جوهري قد تثير
شكوكًا كبيرة حول قدرة ا"نشأة على البقاء كمنشأة مستمرة وفقًا "عيار ا"راجعة )٢.(٥٧٠

•

ا"راجع غير مطالب باåبjغ عن اKمور الرئيسة للمراجعة وفقًا "عيار ا"راجعة ) ٣,(٧٠١ولم يقرر اåبjغ عنها على أي نحو آخر.

•

حصل ا"راجع على جميع ا"علومات اKخرى قبل تاريخ تقريره ,والرأي ا"تحفظ ف القوائم ا"الية ا"وحدة يؤثر أيضًا على ا"علومات اKخرى.

*

**
١

٢
٣

ا;عايير الدولية ا;عتمدة هي ا;عايير الدولية للتقرير ا;الي كما صدرت من اWلس الدولي باìضافة إلى إفصاحات أضافتها الهيئة لبعض تلك ا;عايير وفقًا ;ا ورد ف وثيقة
اعتماد ا;عايير الدولية للتقرير ا;الي الصادرة من الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي.
يقصد با;عايير واìصدارات اoخرى هو ما تعتمده الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي من معايير أو أراء فنية ;واضيع  jتغطيها ا;عايير الدولية مثل موضوع الزكاة.
إذا رأى الشريك ا;سؤول عن ارتباط اWموعة أن التأثير الواقع على القوائم ا;الية للمجموعة بسبب عدم إمكانية ا~صول على ما يكفي من أدلة ا;راجعة ا;ناسبة ُيعد
تأثيرًا جوهريًا ومنتشرًا ,فإن الشريك ا;سؤول عن ارتباط اWموعة •تنع عن إبداء الرأي وفقًا ;عيار ا;راجعة ).(٧٠٥
معيار ا;راجعة )" (٥٧٠اjستمرارية"
معيار ا;راجعة )" (٧٠١اìبxغ عن اoمور الرئيسة للمراجعة ف تقرير ا;راجع ا;ستقل"
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٥٣٥

اعتبارات خاصة  -عمليات مراجعة القوائم ا;الية للمجموعة
)Nا ف ذلك عمل مراجعي ُمكّونات اWموعة(

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٦٠٠

•

يختلف ا"سؤولون عن اåشراف على القوائم ا"الية ا"وحدة عن أولئك ا"سؤولي عن إعداد هذه القوائم.

•

باåضافة إلى مراجعة القوائم ا"الية ا"وحدة ,يتحمل ا"راجع مسؤوليات تقرير أخرى مطلوبة >وجب نظام محلي.
تقرير ا"راجع ا"ستقل
طب آخر مناسب[
إلى مساهمي الشركة )س( ]أو أي ُمخا َ
التقرير عن مراجعة القوائم ا"الية

ا"وحدة٤

الرأي ا"تحفظ
لقد راجعنا القوائم ا;الية ا;وحدة للشركة )س( وا;نشآت التابعة لها )اWموعة( ,والتي تشمل قائمة ا;ركز ا;الي ا;وحدة كما ف  ٣١ديسمبر
 ,٢٠×١وقائمة الدخل الشامل ا;وحدة ,وقائمة التغيرات ف حقوق ا;لكية ا;وحدة ,وقائمة التدفقات النقدية ا;وحدة للسنة ا;نتهية ف ذلك التاريخ,
واìيضاحات ا;رفقة بالقوائم ا;الية ا;وحدةN ,ا ف ذلك ملخص للسياسات ا≥اسبية ا;همة.
وف رأينا ,وباستثناء التأثيرات ا≥تملة لçمر ا;وضح ف قسم "أساس الرأي ا;تحفظ" الوارد ف تقريرنا ,فإن القوائم ا;الية ا;وحدة ا;رفقة تعرض
بشكل عادل ,من جميع ا£وانب ا£وهرية )أو تعطي صورة حقيقية وعادلة لـ( ا;ركز ا;الي ا;وحد للمجموعة كما ف  ٣١ديسمبر  ,٢٠×١وأدائها
ا;الي ا;وحد وتدفقاتها النقدية ا;وحدة للسنة ا;نتهية ف ذلك التاريخ ,وفقًا للمعايير الدولية للتقرير ا;الي ا;عتمدة ف ا;ملكة العربية السعودية,
وا;عايير واìصدارات اoخرى ا;عتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي.
أساس الرأي ا"تحفظ
ت تسجيل استثمار الشركة )س( ف الشركة )ص( ,وهي منشأة أجنبية زميلة ت اjستحواذ عليها خxل العام ,وتتم ا≥اسبة عنها بطريقة حقوق
ا;لكيةN ,بلغ  ١٥مليون ريال ف قائمة ا;ركز ا;الي ا;وحدة كما ف  ٣١ديسمبر  ,٢٠×١وت تضمي حصة الشركة )س( من صاف دخل الشركة
)ص( والبالغة قيمتها  ١مليون ريال ف قائمة الدخل الشامل ا;وحدة للسنة ا;نتهية ف ذلك التاريخ .ولم يكن Nقدورنا ا~صول على ما يكفي من
أدلة ا;راجعة ا;ناسبة بشأن ا;بلغ الدفتري jستثمار الشركة )س( ف الشركة )ص( كما ف  ٣١ديسمبر  ,٢٠×١وحصة الشركة )س( ف صاف دخل
الشركة )ص( لنفس العام oننا √ jلك حق الوصول إلى ا;علومات ا;الية أو اìدارة أو ا;راجعي ف الشركة )ص( .وبناًء عليه ,فلم نكن قادرين على
ëديد ما إذا كانت هناك ضرورة ìجراء أية تعديxت على هذه ا;بالغ.
لقد قمنا با;راجعة وفقًا للمعايير الدولية للمراجعة ا;عتمدة ف ا;ملكة العربية السعودية)*( .ومسؤولياتنا Nوجب تلك ا;عايير موضحة Nزيد من
التفصيل ف قسم "مسؤوليات ا;راجع عن مراجعة القوائم ا;الية ا;وحدة" الوارد ف تقريرنا .ونحن مستقلون عن اWموعة وفقًا لقواعد سلوك
وآداب ا;هنة ا;عتمدة ف ا;ملكة العربية السعودية ذات الصلة Nراجعتنا للقوائم ا;الية ا;وحدة ,وقد وفينا أيضًا Nسؤولياتنا اoخxقية اoخرى
وفقًا لتلك القواعد .وف اعتقادنا ,فإن أدلة ا;راجعة التي حصلنا عليها ُتعد كافية ومناسبة لتوفير أساس لرأينا ا;تحفظ.
ا"علومات اKخرى ]أو عنوان آخر إذا كان ذلك مناسبًا مثل "معلومات أخرى بخjف القوائم ا"الية وتقرير ا"راجع بشأنها"[:

]يتم التقرير وفقًا ;تطلبات التقرير الواردة ف معيار ا;راجعة ) - ٥(٧٢٠انظر ا;ثال التوضيحي ) (٦ف ا;لحق الثاني ;عيار ا;راجعة ) .[(٧٢٠ويتم
تعديل الفقرة اoخيرة من قسم "ا;علومات اoخرى" ف ا;ثال التوضيحي ) (٦لتصف اoمر اÉاص الذي نتج عنه الرأي ا;تحفظ والذي يؤثر أيضًا
على ا;علومات اoخرى[.

٤
*

٥

العنوان الفرعي "التقرير عن مراجعة القوائم ا;الية ا;وحدة" غير ضروري ف الظروف التي  jيكون فيها العنوان الفرعي الثاني "التقرير عن ا;تطلبات النظامية والتنظيمية
اoخرى" منطبقًا.
معايير ا;راجعة ا;عتمدة ف ا;ملكة العربية السعودية هي معايير ا;راجعة الدولية كما صدرت من اWلس الدولي مع تعديxت محدودة لتكييف تطبيقها Nا يتفق مع البيئة
النظامية ف ا;ملكة العربية السعودية .ولم تغير هذه التعديxت أيا من متطلبات تلك ا;عايير.
معيار ا;راجعة )" (٧٢٠مسؤوليات ا;راجع ذات العxقة با;علومات اoخرى"
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٥٣٦

اعتبارات خاصة  -عمليات مراجعة القوائم ا;الية للمجموعة
)Nا ف ذلك عمل مراجعي ُمكّونات اWموعة(

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٦٠٠
مسؤوليات اåدارة وا"كلفي باpوكمة عن القوائم ا"الية

ا"وحدة٦

]يتم التقرير وفقًا ;عيار ا;راجعة ) - ٧(٧٠٠انظر ا;ثال التوضيحي ) (٢الوارد ف معيار ا;راجعة )[(٧٠٠
مسؤوليات ا"راجع عن مراجعة القوائم ا"الية ا"وحدة

]يتم التقرير وفقًا ;عيار ا;راجعة ) - (٧٠٠انظر ا;ثال التوضيحي ) (٢الوارد ف معيار ا;راجعة ) .[(٧٠٠ولن تدرج الفقرتان اoخيرتان اللتان
تنطبقان على عمليات مراجعة ا;نشآت ا;درجة فقط[
التقرير عن ا"تطلبات النظامية والتنظيمية اKخرى
]يتم التقرير وفقًا ;عيار ا;راجعة ) - (٧٠٠انظر ا;ثال التوضيحي ) (٢الوارد ف معيار ا;راجعة )[(٧٠٠
]التوقيع باسم مكتب ا;راجعة ,أو اjسم الشخصي للمراجع ,أو بكليهما ,حسب اjقتضاء)**([
]عنوان ا;راجع[
]التاريخ[
إذا رأى الشريك ا;سؤول عن ارتباط اWموعة أن التأثير الواقع على القوائم ا;الية للمجموعة بسبب عدم إمكانية ا~صول على ما يكفي من أدلة
ا;راجعة ا;ناسبة ُيعد تأثيرًا جوهريًا ومنتشرًا ,فإن الشريك ا;سؤول عن ارتباط اWموعة •تنع عن إبداء الرأي وفقًا ;عيار ا;راجعة ).(٧٠٥

٦

٧
**

خxل هذه اoمثلة التوضيحية لتقارير ا;راجع ,قد يحتاج مصطلحا اìدارة وا;كلفون با~وكمة إلى استبدالهما Nصطلح آخر مناسب ف سياق اìطار القانوني ف ا;ملكة
العربية السعودية.
معيار ا;راجعة )" (٧٠٠تكوين الرأي والتقرير عن القوائم ا;الية"
ينبغي اjلتزام بنظام ا≥اسبي القانونيي ف ا;ملكة العربية السعودية.
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٥٣٧

اعتبارات خاصة  -عمليات مراجعة القوائم ا;الية للمجموعة
)Nا ف ذلك عمل مراجعي ُمكّونات اWموعة(

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٦٠٠
ا"لحق الثاني
)راجع :الفقرة أ(٢٣
أمثلة ل¶مور التي يتوصل فريق ارتباط اGموعة إلى فهم بشأنها
على الرغم من تغطية اoمثلة ا;ذكورة لنطاق واسع من اoمور; فإن هذه اoمور ليست جميعها ذات صلة بكل ارتباط مراجعة وليس بالضرورة أن
تكون قائمة اoمثلة قائمة كاملة.
أدوات الرقابة على مستوى اWموعة
.١

.٢

قد تتضمن أدوات الرقابة على مستوى اWموعة مزيجًا ¥ا يلي:
•

اجتماعات دورية بي إدارة ا;كّون وإدارة اWموعة ;ناقشة التطورات ف بيئة اoعمال وفحص اoداء.

•

متابعة العمليات التي تقوم بها ا;كّونات ونتائجها ا;اليةN ,ا ف ذلك إجراءات التقرير الروتينية الدورية¥ ,ا •ّكن إدارة
اWموعة من متابعة أداء ا;كّونات مقارنة با;وازنات ,واتخاذ التصرف ا;ناسب.

•

آلية إدارة اWموعة لتقييم اüاطر ,وبعبارة أخرى ,ا´لية ا;تبعة لتحديد مخاطر اoعمال وëليلها وإدارتهاN ,ا ف ذلك خطر
الغش ,التي قد تؤدي إلى ëريف جوهري ف القوائم ا;الية للمجموعة.

•

متابعة ومراقبة ومطابقة واستبعاد اoرباح غير ا≥ققة وا;عامxت داخل اWموعة ,وأرصدة ا~سابات داخل اWموعة على
مستوى اWموعة.

•

آلية ;تابعة حسن توقيت ا;علومات ا;الية ا;ستلمة من ا;كّونات وتقييم دقتها واكتمالها.

•

نظام مركزي لتقنية ا;علومات تتم الرقابة عليه باستخدام نفس أدوات الرقابة العامة على تقنية ا;علومات ا;ستخدمة
للمجموعة بكاملها أو £زء منها.

•

أنشطة الرقابة ضمن نظام تقنية ا;علومات التي ُتعد مشتركة بي جميع مكّونات اWموعة أو بعضها.

•

متابعة أدوات الرقابةN ,ا ف ذلك أنشطة وظيفة ا;راجعة الداخلية وبرامج التقييم الذاتي.

•

السياسات واìجراءات ا;تسقةN ,ا ف ذلك أي دليل إرشادي ìجراءات التقرير ا;الي ف اWموعة.

•

البرامج على مستوى اWموعة ,مثل قواعد السلوك وبرامج منع الغش.

•

ترتيبات تفويض السلطة وا;سؤولية عن إدارة ا;كّون.

•كن النظر إلى وظيفة ا;راجعة الداخلية على أنها جزء من أدوات الرقابة على مستوى اWموعة ,على سبيل ا;ثال ,عندما تكون
الوظيفة مركزية .ويتناول معيار ا;راجعة ) ١(٦١٠تقوي فريق ارتباط اWموعة ;ا إذا كان ا;وقع التنظيمي لوظيفة ا;راجعة الداخلية
ف موضوعية ا;راجعي الداخليي ,ومستوى كفاءة وظيفة ا;راجعة الداخلية ,وما إذا
والسياسات واìجراءات ذات الصلة تدعم بشكل كا ٍ
كانت الوظيفة تطبق منهجًا منتظمًا ومنضبطًا عندما يتوقع فريق مراجعة اWموعة استخدام عملها.

آلية التوحيد
.٣

قد يتضمن فهم فريق ارتباط اWموعة ´لية التوحيد أمورًا مثل ما يلي:
أمورًا تتعلق بإطار التقرير ا;الي ا;نطبق:

١

معيار ا;راجعة )" (٦١٠استخدام عمل ا;راجعي الداخليي" ,الفقرة ١٥
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٥٣٨

اعتبارات خاصة  -عمليات مراجعة القوائم ا;الية للمجموعة
)Nا ف ذلك عمل مراجعي ُمكّونات اWموعة(

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٦٠٠
•

مدى فهم إدارة ا;كّون ìطار التقرير ا;الي ا;نطبق.

•

آلية ëديد ا;كّونات وا≥اسبة عنها وفقًا ìطار التقرير ا;الي ا;نطبق.

•

آلية ëديد القطاعات التي •كن التقرير عنها وذلك من أجل التقرير القطاعي وفقًا ìطار التقرير ا;الي ا;نطبق.

•

آلية ëديد العxقات وا;عامxت مع اoطراف ذات العxقة للتقرير عنها وفقًا ìطار التقرير ا;الي ا;نطبق.

•

السياسات ا≥اسبية ا;طبقة على القوائم ا;الية للمجموعة ,والتغييرات فيها عن مثيxتها ف السنة ا;الية السابقة ,والتغييرات
النا¨ة عن إصدار معايير جديدة أو منقحة Nوجب إطار التقرير ا;الي ا;نطبق.

•

إجراءات التعامل مع ا;كّونات التي تختلف نهايات السنة ا;الية لها عن نهاية السنة ا;الية للمجموعة.

أمورًا تتعلق بآلية التوحيد:
•

آلية إدارة اWموعة للتوصل إلى فهم للسياسات ا≥اسبية ا;ستخدمة من قبل ا;كّونات ,والتأكد ,عند اjنطباق ,من استخدام
سياسات محاسبية موحدة ìعداد ا;علومات ا;الية للمكّونات ,من أجل إعداد القوائم ا;الية للمجموعة ,والتأكد من أن
اjختxفات ف السياسات ا≥اسبية قد ت ëديدها وتعديلها وفقًا ;ا يتطلبه إطار التقرير ا;الي ا;نطبق .وتتمثل السياسات
ا≥اسبية ا;وحدة ف ا;بادئ واoسس واoعراف والقواعد وا;مارسات اÉاصة التي تتبناها اWموعة ,بناًء على إطار التقرير
ا;الي ا;نطبق ,والتي تستخدمها مكّونات اWموعة للتقرير عن ا;عامxت ا;تماثلة بشكل متسق .وعادًة ما تكون هذه السياسات
موضحة ف الدليل اìرشادي ìجراءات التقرير ا;الي وحزمة إعداد التقارير التي تصدرها إدارة اWموعة.

•

آلية إدارة اWموعة للتأكد من اكتمال ودقة التقارير ا;الية وصدورها ف الوقت ا;ناسب من قبل ا;كّونات من أجل توحيدها.

•

آلية ترجمة ا;علومات ا;الية للمكّونات اoجنبية إلى عملة القوائم ا;الية للمجموعة.

•

كيفية تنظيم تقنية ا;علومات من أجل التوحيدN ,ا ف ذلك ا;راحل اليدوية وا´لية ,وأدوات الرقابة اليدوية وا;برمجة ا;طبقة
ف مختلف مراحل آلية التوحيد.

•

آلية إدارة اWموعة للحصول على ا;علومات ا;تعلقة باoحداث الxحقة.

أمورًا تتعلق بالتعديxت عند التوحيد:
•

آلية تسجيل تعديxت التوحيدN ,ا ف ذلك إعداد قيود اليومية ذات العxقة والتصريح بها ومعا£تها ,وخبرة ا;وظفي
ا;سؤولي عن التوحيد.

•

تعديxت التوحيد التي يتطلبها إطار التقرير ا;الي ا;نطبق.

•

ا;برر التجاري لçحداث وا;عامxت التي تنشأ عنها تعديxت عند التوحيد.

•

مدى تكرار ا;عامxت بي ا;كونات وطبيعة هذه ا;عامxت وحجمها.

•

اìجراءات ا;تبعة ;تابعة ومراقبة ومطابقة واستبعاد اoرباح غير ا≥ققة وا;عامxت داخل اWموعة ,وأرصدة ا~سابات داخل
اWموعة.

•

اÉطوات ا;تخذة للوصول إلى القيمة العادلة لçصول واjلتزامات ا;ستحوذ عليها ,وإجراءات إطفاء الشهرة )عند اjنطباق(,
واختبار هبوط الشهرة ,وفقًا ìطار التقرير ا;الي ا;نطبق.

•

الترتيبات مع صاحب اoغلبية أو مع أصحاب حقوق اoقلية فيما يتعلق باÉسائر التي يتكبدها أحد ا;كّونات )على سبيل ا;ثال,
التزام صاحب حق اoقلية بالتعويض عن تلك اÉسائر(.
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٥٣٩

اعتبارات خاصة  -عمليات مراجعة القوائم ا;الية للمجموعة
)Nا ف ذلك عمل مراجعي ُمكّونات اWموعة(

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٦٠٠

ا"لحق الثالث
)راجع :الفقرة أ(٣٠
أمثلة للظروف أو اKحداث التي قد تشير إلى مخاطر õريف جوهري ف القوائم ا"الية للمجموعة
على الرغم من تغطية اoمثلة ا;ذكورة لنطاق واسع من ا~اjت أو اoحداث; فإن هذه ا~اjت أو اoحداث ليست جميعها ذات صلة بكل ارتباط
;راجعة اWموعات وليس بالضرورة أن تكون قائمة اoمثلة قائمة كاملة.
•

وجود هيكل معقد للمجموعة ,خاصًة عندما توجد عمليات متكررة لxستحواذ أو لxستبعاد أو ìعادة التنظيم.

•

ضعف هياكل حوكمة الشركاتN ,ا ف ذلك آليات اتخاذ القرار ,التي  jتتسم بالشفافية.

•

عدم وجود أدوات رقابة على مستوى اWموعة ,أو عدم فاعليتهاN ,ا ف ذلك عدم كفاية ا;علومات ا;توفرة لدى إدارة اWموعة عن متابعة
عمليات ا;كونات ونتائجها.

•

عمل ا;كونات ف دول أجنبية قد تكون معرضة لعوامل مثل التدخل ا~كومي غير ا;ألوف ف مجاjت ,مثل التجارة والسياسة ا;الية
والقيود على تداول العملة وحركات توزيعات اoرباح ,والتقلبات ف أسعار الصرف.

•

اoنشطة التجارية للمكونات التي تنطوي على خطر مرتفع ,مثل العقود طويلة اoجل ,أو ا¨jار ف أدوات مالية مبتكرة أو معقدة.

•

حاjت عدم التأكد ف ëديد ا;علومات ا;الية للمكونات التي تتطلب اìدراج ف القوائم ا;الية للمجموعة ,وفقًا ìطار التقرير ا;الي
ا;نطبق ,على سبيل ا;ثال ما إذا كانت توجد أي منشآت ذات غرض خاص ,أو منشآت غير ¨ارية وتتطلب اìدراج.

•

العxقات وا;عامxت غير ا;ألوفة مع اoطراف ذات العxقة.

•

وجود حاjت سابقة لعدم التوازن بي أرصدة ا~سابات داخل اWموعة أو عدم تطابقها عند التوحيد.

•

وجود معامxت معقدة تتم ا≥اسبة عنها ف أكثر من مكّون واحد.

•

تطبيق ا;كّونات لسياسات محاسبية تختلف عن تلك ا;طبقة ف القوائم ا;الية للمجموعة.

•

اختxف نهايات السنة ا;الية للمكونات ,وإمكانية استغxل ذلك ف التxعب ف توقيت ا;عامxت.

•

وجود حاjت سابقة لتعديxت غير مصرح بها أو غير مكتملة عند التوحيد.

•

صرامة خطط الضرائب داخل اWموعة ,أو كبر حجم ا;عامxت النقدية مع ا;نشآت ف ا;xذات الضريبية.

•

التغييرات ا;تكررة ف ا;راجعي الذين يتم تكليفهم Nراجعة القوائم ا;الية للمكونات.

ترجمة الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي

٥٤٠

اعتبارات خاصة  -عمليات مراجعة القوائم ا;الية للمجموعة
)Nا ف ذلك عمل مراجعي ُمكّونات اWموعة(

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٦٠٠
ا"لحق الرابع
)راجع :الفقرة أ(٣٥
أمثلة "صادقات مراجع ا"كّون
ليس ا;قصود أن يكون اÉطاب التالي خطابًا قياسيًا .فا;صادقات قد تختلف من مراجع مكّون ´خر ,ومن فترة للفترة التي تليها.
وغالبًا ما يتم ا~صول على ا;صادقات قبل بداية العمل على ا;علومات ا;الية للمكّون.
]ترويسة خطاب مراجع ا;كّون[
]التاريخ[
]إلى الشريك ا;سؤول عن ارتباط اWموعة[
هذا اÉطاب مقدم بخصوص مراجعتك للقوائم ا;الية للمجموعة ]اسم ا;نشأة اoم[ عن السنة ا;نتهية ف ]التاريخ[ لغرض إبداء رأي فيما إذا
كانت القوائم ا;الية للمجموعة تعرض بشكل عادل من جميع ا£وانب ا£وهرية )تعطي صورة حقيقية وعادلة لـ( ا;ركز ا;الي للمجموعة كما ف
]التاريخ[ وأدائها ا;الي وتدفقاتها ا;الية للسنة ا;نتهية ف ذلك التاريخ ,وفقًا لـ ]أشر إلى إطار التقرير ا;الي ا;نطبق[.
ونقر بأننا قد استلمنا تعليماتك بتاريخ ]التاريخ[ ,والتي تتطلب منا تنفيذ عمل محدد على ا;علومات ا;الية لـ ]اسم ا;كّون[ للسنة ا;نتهية ف
]التاريخ[.
ونحن نؤكد ما يلي:
.١

أننا سنكون قادرين على اjلتزام بالتعليماتُ / .نحيطكم علمًا بأننا لن نكون قادرين على اjلتزام بالتعليمات التالية ]حدد التعليمات[
لçسباب ا´تية ]حدد اoسباب[.

.٢

التعليمات واضحة ونحن نفهمها / .سنكون مقدرين لكم إذا قمتم بتوضيح التعليمات ا´تية ]حدد التعليمات[.

.٣

أننا سنتعاون معكم ,ونوفر لكم الوصول إلى وثائق أعمال ا;راجعة ذات الصلة.

ونقر بعلم ما يلي:
.١

أن ا;علومات ا;الية لـ ]اسم ا;كّون[ سيتم تضمينها ف القوائم ا;الية لـ ]اسم ا;نشأة اoم[.

.٢

أنكم قد ترون أنه من الضروري مشاركتكم ف عمل طلبتم منا تنفيذه على القوائم ا;الية لـ ]اسم ا;كّون[ للسنة ا;نتهية ف ]التاريخ[.

.٣

أنكم تعتزمون تقوي ,وإذا كان ذلك مناسبًا ,استخدام عملنا ;راجعة القوائم ا;الية Wموعة ]اسم الشركة اoم[.

وبخصوص العمل الذي سننفذه على القوائم ا;الية لـ ]اسم ا;كّون[] ,وصف ا;كّون ,على سبيل ا;ثال ,منشأة تابعة ¥لوكة بالكامل ,أو منشأة تابعة,
أو مشروع مشترك ,أو منشأة مستثمر فيها تتم ا≥اسبة عنها بطريقة التكلفة أو طريقة حقوق ا;لكية[ التابعة لـ ]اسم ا;نشأة اoم[ ,نصادق على
ما يلي:
.١

أننا نفهم ]إشارة إلى ا;تطلبات اoخxقية ذات الصلة[ وُيعد هذا الفهم كافيًا للوفاء Nسؤولياتنا عند مراجعة القوائم ا;الية للمجموعة,
وسنلتزم بذلك .وعلى وجه اÉصوص ,وفيما يتعلق بـ ]اسم ا;نشأة اoم[ وا;كونات اoخرى ف اWموعة ,فنحن مستقلون عنها با;عنى
الوارد ف ]إشارة إلى ا;تطلبات اoخxقية ذات الصلة[ ,كما نلتزم با;تطلبات ا;نطبقة ف ]إشارة إلى القواعد[ الصادرة عن ]اسم الهيئة
التنظيمية[.
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٥٤١

اعتبارات خاصة  -عمليات مراجعة القوائم ا;الية للمجموعة
)Nا ف ذلك عمل مراجعي ُمكّونات اWموعة(

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٦٠٠
.٢

أننا نفهم ا;عايير الدولية للمراجعة ا;عتمدة ف ا;ملكة العربية السعودية و]إشارة إلى ا;عايير الوطنية اoخرى ا;نطبقة على مراجعة
القوائم ا;الية للمجموعة[ وُيعد هذا الفهم كافيًا للوفاء Nسؤولياتنا عند مراجعة القوائم ا;الية للمجموعة ,وسنقوم بعملنا على ا;علومات
ا;الية لـ ]اسم ا;كّون[ للسنة ا;نتهية ف ]التاريخ[ وفقًا لتلك ا;عايير.

.٣

أننا نحظى با;هارات اÉاصة )على سبيل ا;ثال ,ا;عرفة اÉاصة بالصناعة( الxزمة لتنفيذ العمل على ا;علومات ا;الية للمكّون ا≥دد.

.٤

أننا نفهم ]إشارة إلى إطار التقرير ا;الي ا;نطبق أو الدليل اìرشادي ìجراءات التقرير ا;الي ف اWموعة[ وُيعد هذا الفهم كافيًا للوفاء
Nسؤولياتنا عند مراجعة القوائم ا;الية للمجموعة.

وسوف نخطركم بأي تغييرات تطرأ على إفاداتنا أعxه أثناء عملنا على ا;علومات ا;الية لـ ]اسم ا;كّون[.
]توقيع ا;راجع[
]التاريخ[
]عنوان ا;راجع[
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٥٤٢

اعتبارات خاصة  -عمليات مراجعة القوائم ا;الية للمجموعة
)Nا ف ذلك عمل مراجعي ُمكّونات اWموعة(

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٦٠٠
ا"لحق اxامس
)راجع :الفقرة أ(٥٨
اKمور ا"طلوبة واåضافية التي يتم تضمينها ف خطاب التعليمات ا"عّد من قبل فريق ارتباط اGموعة

اKمور التي يتطلب هذا ا"عيار إبjغها "راجع ا"كّون مكتوبة بخط مائل.
اoمور ذات الصلة بتخطيط عمل مراجع ا;كّون:
•

طلب إلى مراجع ا;كّون ,الذي يعرف السياق الذي سيستخدم فيه فريق ارتباط اWموعة عمل مراجع ا;كّون ,للمصادقة على أنه سيتعاون
مع فريق ارتباط اWموعة.

•

ا£دول الزمني jستكمال ا;راجعة.

•

تواريخ الزيارات اüطط لها من قبل إدارة اWموعة وفريق ارتباط اWموعة ,وتواريخ اjجتماعات اüطط لها مع إدارة ا;كّون ومراجع
ا;كّون.

•

قائمة بجهات اjتصال الرئيسية.

•

العمل الذي سُينفذ من قبل مراجع ا;كّون ,وأوجه استخدام ذلك العمل ,والترتيبات لتنسيق ا£هود ف ا;رحلة اoولية للمراجعة وخxلها,
Nا ف ذلك ا;شاركة اüطط لها لفريق ارتباط اWموعة ف عمل مراجع ا;كّون.

•

ا;تطلبات اoخxقية ذات الصلة Nراجعة اWموعة ,وخصوصًا ,متطلبات اjستقxل ,فعلى سبيل ا;ثال ,عندما ëظر اoنظمة أو اللوائح
على مراجع اWموعة اjستعانة با;راجعي الداخليي لتقدي مساعدة مباشرة ,فمن ا;xئم ;راجع اWموعة أن يأخذ ف حسبانه ما إذا
كان ذلك ا~ظر •تد أيضًا إلى مراجعي ا;كونات ,وإذا كان اoمر كذلك ,فمن ا;xئم أن يتناول مراجع اWموعة هذا اoمر ف اتصاله مع
مراجعي ا;كونات١.

•

اoهمية النسبية للمكّون ,ف حالة مراجعة أو فحص ا;علومات ا;الية ;كّون) ,ومستوى أو مستويات اoهمية النسبية لفئات معامxت أو
أرصدة حسابات أو إفصاحات معينة ,ف حالة اjنطباق( وا~د الذي إذا تخطته التحريفات • jكن النظر إليها على أنها ليست ذات شأن
بشكل واضح للقوائم ا;الية للمجموعة.

•

قائمة باoطراف ذات العxقة ,معدة من قبل إدارة اWموعة ,وأي أطراف أخرى ذات عxقة يعلم بوجودها فريق ارتباط اWموعة ,وطلب
إلى مراجع ا;كّون بأن يبلغ فريق ارتباط اWموعة ف الوقت ا;ناسب باoطراف ذات العxقة التي لم يتم ëديدها ف السابق من قبل إدارة
اWموعة أو فريق ارتباط اWموعة.

•

العمل الذي سُينفذ على اoرباح غير ا≥ققة وا;عامxت داخل اWموعة وأرصدة ا~سابات داخل اWموعة.

•

إرشادات بشأن ا;سؤوليات القانونية اoخرى ا;تعلقة بالتقرير ,على سبيل ا;ثال ,إعداد تقارير بشأن إقرار إدارة اWموعة عن فاعلية
الرقابة الداخلية.

•

تعليمات معينة لفحص اoحداث الxحقة ,عندما يكون من ا;رجح أن يوجد فارق زمني بي اكتمال العمل على ا;علومات ا;الية للمكّونات
واستنتاج فريق ارتباط اWموعة بشأن القوائم ا;الية للمجموعة.

اoمور ذات الصلة بأداء عمل مراجع ا;كّون:
•

١

نتائج اختبارات فريق ارتباط اWموعة oنشطة الرقابة اÉاصة بنظام معا£ة مشترك بي جميع ُمَكِوّنات اWموعة أو بعضها ,واختبارات
أدوات الرقابة التي سينّفذها مراجع ا;كﱠون.
معيار ا;راجعة )" (٦١٠استخدام عمل ا;راجعي الداخليي" ,الفقرة أ٣١
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٥٤٣

اعتبارات خاصة  -عمليات مراجعة القوائم ا;الية للمجموعة
)Nا ف ذلك عمل مراجعي ُمكّونات اWموعة(

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٦٠٠
•

ش أو خطأ ,والتي تعد ذات صلة بعمل
اüاطر ا;همة التي ت ëديدها لوقوع ëريف جوهري ف القوائم ا;الية للمجموعة بسبب غ ٍ
مراجع ا;كّون ,وطلب إلى مراجع ا;كﱠون بأن يبلغ ف الوقت ا;ناسب عن أي مخاطر أخرى مهمة لوقوع ëريف جوهري ف القوائم ا;الية
للمجموعة بسبب غش أو خطأ ,يتم ëديدها ف ا;كﱠون ,واستجابة مراجع ا;كﱠون ;ثل هذه اüاطر.

•

النتائج التي توصلت لها وظيفة ا;راجعة الداخلية ,استنادًا إلى العمل اُ;نفذ على أدوات الرقابة ف ا;كونات أو فيما يتصل بها.

•

طلب باìبxغ ف الوقت ا;ناسب عن أدلة ا;راجعة التي ت ا~صول عليها من تنفيذ العمل على ا;علومات ا;الية للمكّونات والتي تتعارض
مع أدلة ا;راجعة التي استند إليها فريق ارتباط اWموعة ف البداية عند تقييم اüاطر على مستوى اWموعة.

•

طلب بتقدي إفادة مكتوبة عن التزام إدارة ا;كﱠون بإطار التقرير ا;الي ا;نطبق ,أو بيان بأن اjختxفات بي السياسات ا≥اسبية ا;طبقة
على ا;علومات ا;الية للمكﱠون وتلك ا;طبقة على القوائم ا;الية للمجموعة قد ت اìفصاح عنها.

•

اoمور التي سيقوم مراجع ا;كون بتوثيقها.

معلومات أخرى
•

طلب التقرير عما يلي إلى فريق ارتباط اWموعة ف الوقت ا;ناسب:
o

اoمور ا;همة بشأن ا≥اسبة والتقرير ا;الي وا;راجعةN ,ا ف ذلك التقديرات ا≥اسبية واjجتهادات ا;تعلقة بها.

o

اoمور ا;تعلقة بحالة استمرارية ا;كّون.

o

اoمور ا;تعلقة بالدعاوى القضائية وا;طالبات.

o

أوجه القصور ا;همة ف الرقابة الداخلية التي قام بتحديدها مراجع ا;كﱠون أثناء أداء العمل على ا;علومات ا;الية للمكﱠون,
وا;علومات التي تشير إلى وجود غش.

•

طلب إخطار فريق ارتباط اWموعة بأي أحداث مهمة أو غير مألوفة ف أقرب وقت ¥كن.

•

طلب اìبxغ عن اoمور ا;ذكورة ف الفقرة  ٤١إلى فريق ارتباط اWموعة عند اكتمال العمل على ا;علومات ا;الية للمكﱠون.
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٥٤٤

اعتبارات خاصة  -عمليات مراجعة القوائم ا;الية للمجموعة
)Nا ف ذلك عمل مراجعي ُمكّونات اWموعة(

ا"عيار الدولي للمراجعة ) :(٦١٠استخدام عمل ا"راجعي الداخليي

اعتمدت الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي معيار ا;راجعة ) ,(٦١٠كما صدر من مجلس ا;عايير الدولية للمراجعة والتأكيد.

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٦١٠
ا"عيار الدولي للمراجعة )(٦١٠
استخدام عمل ا"راجعي الداخليي
)يسري هذا ا;عيار على أعمال مراجعة القوائم ا;الية ا;رتبط عليها اعتبارًا من  ٢٠١٧/١/١أو بعد ذلك التاريخ(
الفهرس

مقدمة

الف قر ة

نطاق هذا ا;عيار .........................................................................................................

٥-١

العbقة بي معيار ا;راجعة ) (٣١٥ومعيار ا;راجعة )............................................................... (٦١٠

١٠-٦

مسؤولية ا;راجع اgارجي عن ا;راجعة .................................................................................

١١

تاريخ السريان .............................................................................................................

١٢

ا@هداف ..................................................................................................................

١٣

التعريفات ................................................................................................................

١٤

ا"تطلبات
jديد ما إذا كان lكن استخدام عمل وظيفة ا;راجعة الداخلية ,ومجاpت هذا اpستخدام ومداه ....................

٢٠-١٥

استخدام عمل وظيفة ا;راجعة الداخلية ................................................................................

٢٥-٢١

jديد ما إذا كان lكن اpستعانة با;راجعي الداخليي لتقدي ا;ساعدة ا;باشرة ,ومجاpت هذه اpستعانة ومداها

٣٢-٢٦

اpستعانة با;راجعي الداخليي لتقدي ا;ساعدة ا;باشرة ...............................................................

٣٥-٣٣

التوثيق ...................................................................................................................

٣٧-٣٦

ا"واد التطبيقية وا"واد التفسيرية ا@خرى
تعريف وظيفة ا;راجعة الداخلية ..........................................................................................

أ-١أ٤

jديد ما إذا كان lكن استخدام عمل وظيفة ا;راجعة الداخلية ,ومجاpت هذا اpستخدام ومداه ...................

أ-٥أ٢٣

استخدام عمل وظيفة ا;راجعة الداخلية ................................................................................

أ-٢٤أ٣٠

jديد ما إذا كان lكن اpستعانة با;راجعي الداخليي لتقدي ا;ساعدة ا;باشرة ,ومجاpت هذه اpستعانة ومداها .

أ-٣١أ٣٩

اpستعانة با;راجعي الداخليي لتقدي ا;ساعدة ا;باشرة ...............................................................

أ-٤٠أ٤١

ينبغي قراءة معيار ا;راجعة )" (٦١٠استخدام عمل ا;راجعي الداخليي" جنبًا إلى جنب مع معيار ا;راجعة )" (٢٠٠ا}هداف العامة للمراجع
ا;ستقل والقيام با;راجعة وفقًا للمعايير الدولية للمراجعة ا;عتمدة ف ا;ملكة العربية السعودية".
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٥٤٦

استخدام عمل ا;راجعي الداخليي

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٦١٠
م ق دم ة
نطاق هذا ا"عيار
.١

يتناول هذا ا;عيار الدولي للمراجعة مسؤوليات ا;راجع اgارجي عند استخدام عمل ا;راجعي الداخليي .ويتضمن ذلك )أ(
استخدام عمل وظيفة ا;راجعة الداخلية ف اÇصول على أدلة ا;راجعة )ب( واpستعانة با;راجعي الداخليي لتقدي ا;ساعدة
ا;باشرة jت توجيه وإشراف وفحص ا;راجع اgارجي.

.٢

 pينطبق هذا ا;عيار إذا لم توجد ف ا;نشأة وظيفة للمراجعة الداخلية) .راجع :الفقرة أ(٢

.٣

إذا كانت ف ا;نشأة وظيفة للمراجعة الداخلية ,فإن ا;تطلبات الواردة ف هذا ا;عيار فيما يتعلق باستخدام عمل تلك الوظيفة p
تنطبق إذا:
)أ(

كانت مسؤوليات وأنشطة الوظيفة غير ذات صلة با;راجعة; أو

)ب(

كان ا;راجع اgارجي  pيتوقع استخدام عمل الوظيفة ف اÇصول على أدلة ا;راجعة ,وذلك استنادًا إلى فهم ا;راجع
ا;بدئي للوظيفة الذي ت التوصل إليه نتيجة لçجراءات ا;نفذة éوجب معيار ا;راجعة )١.(٣١٥

و pيتطلب أيٌ êا هو وارد ف هذا ا;عيار من ا;راجع اgارجي استخدام عمل وظيفة ا;راجعة الداخلية لتعديل طبيعة أو توقيت
إجراءات ا;راجعة التي سيتم تنفيذها مباشرة من قبل ا;راجع اgارجي أو تقليل مداها; بل يُترك ذلك لقرار ا;راجع اgارجي
عند وضعه لbستراتيجية العامة للمراجعة.
.٤

عbوة على ذلك p ,تنطبق ا;تطلبات الواردة ف هذا ا;عيار فيما يتعلق با;ساعدة ا;باشرة إذا لم ﯾﺨﻄﻂ ا;راجع اgارجي
لbستعانة با;راجعي الداخليي لتقدي ا;ساعدة ا;باشرة.

.٥

ف بعض الدول ,وéوجب ا}نظمة أو اللوائح ,قد يكون ا;راجع اgارجي êنوعاً من ,أو مقيدًا بدرجة ما عند استخدام عمل
وظيفة ا;راجعة الداخلية أو اpستعانة با;راجعي الداخليي لتقدي ا;ساعدة ا;باشرة .و pيلغي هذا ا;عيار ا}نظمة أو اللوائح التي
jكم مراجعة القوائم ا;الية ٢.وبناءً عليه ,فإن مثل هذا اÇظر أو هذه القيود ,لن ôنع ا;راجع اgارجي من اpلتزام بهذا ا;عيار.
)راجع :الفقرة أ(٣١

العNقة بي معيار ا"راجعة ) (٣١٥ومعيار ا"راجعة )(٦١٠
.٦

تُنشئ العديد من ا;نشآت وظائف للمراجعة الداخلية كجزء من هياكل الرقابة الداخلية واÇوكمة فيها .وتختلف أهداف ونطاق
وظيفة ا;راجعة الداخلية ,وطبيعة مسؤولياتها وموقعها التنظيميé ,ا ف ذلك سلطة الوظيفة ومساءلتها ,اختbفاً كبيرًٍا ويعتمد
ذلك على حجم وهيكل ا;نشأة ومتطلبات اüدارة وا;كلفي باÇوكمة ,حسب مقتضى اÇال.

.٧

يتناول معيار ا;راجعة ) (٣١٥كيف أن ا;عرفة واgبرة بوظيفة ا;راجعة الداخلية lكن أن تفيد ف فهم ا;راجع اgارجي للمنشأة
وبيئتها وjديد مخاطر التحريف ا†وهري وتقييمها .كما يشرح معيار ا;راجعة ) ٣(٣١٥كيف أن اpتصال الفعّال بي ا;راجعي
الداخليي واgارجيي يوفر أيضاً بيئة lكن للمراجع اgارجي من خbلها ا;üام با}مور ا;همة التي قد تؤثر على عمله.

.٨

بناءً على ما إذا كان ا;وقع التنظيمي لوظيفة ا;راجعة الداخلية والسياسات واüجراءات ذات الصلة تدعم بشكل كافٍ موضوعية
ا;راجعي الداخليي ,ومستوى كفاءة وظيفة ا;راجعة الداخلية ,وما إذا كانت الوظيفة تطبق منهجاً منتظماً ومنضبطاً ,قد يستطيع
ا;راجع اgارجي أيضاً استخدام عمل وظيفة ا;راجعة الداخلية بطريقة بناءة ومتكاملة .ويتناول هذا ا;عيار مسؤوليات ا;راجع
اgارجي عندما يتوقع ,استنادًا إلی فهمه ا;بدئي لوظيفة ا;راجعة الداخلية الذي ت التوصل إليه نتيجة لçجراءات التي ت
تنفيذها éوجب معيار ا;راجعة ) ,(٣١٥استخدام عمل وظيفة ا;راجعة الداخلية كجزء من أدلة ا;راجعة التي ت اÇصول

عليها٤.

١
٢
٣
٤

معيار ا;راجعة )j" (٣١٥ديد مخاطر التحريف ا†وهري وتقييمها من خbل فهم ا;نشأة وبيئتها"
معيار ا;راجعة )" (٢٠٠ا}هداف العامة للمراجع ا;ستقل والقيام با;راجعة وفقًا للمعايير الدولية للمراجعة" ,الفقرة أ٥٧
معيار ا;راجعة ) ,(٣١٥الفقرة أ١٢٠
انظر الفقرات ٢٥-١٥

ترجمة الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي

٥٤٧

استخدام عمل ا;راجعي الداخليي

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٦١٠
ويعّدل استخدام ذلك العمل طبيعة أو توقيت إجراءات ا;راجعة التي سيتم تنفيذها مباشرة من قبل ا;راجع اgارجي أو يقلل من
مداها.
.٩

باüضافة إلى ذلك ,يتناول هذا ا;عيار أيضًا مسؤوليات ا;راجع اgارجي إذا أخذ ف اÇسبان اpستعانة با;راجعي الداخليي
لتقدي ا;ساعدة ا;باشرة jت توجيه وإشراف وفحص ا;راجع اgارجي.

.١٠

قد يوجد ف ا;نشأة أفراد ينفذون إجراءات êاثلة لتلك التي تنفذها وظيفة ا;راجعة الداخلية .ومع ذلك ,فما لم ُتنﱠفذ هذه
اüجراءات من خbل وظيفة تتمتع با;وضوعية والكفاءة وتطبق منهجًا منتظمًا ومنضبطًاé ,ا ف ذلك رقابة ا†ودة ,فإن تلك
اüجراءات سيتم اعتبارها أدوات رقابة داخلية ,وسيكون اÇصول على أدلة بشأن مدى فاعلية تلك ا}دوات جزءًا من استجابات
ا;راجع للمخاطر ا;قﱠيمة وفقًا ;عيار ا;راجعة )٥.(٣٣٠

مسؤولية ا"راجع اVارجي عن ا"راجعة
.١١

يتحمل ا;راجع اgارجي وحده ا;سؤولية عن رأي ا;راجعة الذي يبديه ,و pيحد من هذه ا;سؤولية استخدامه لعمل وظيفة
ا;راجعة الداخلية أو ا;راجعي الداخليي لتقدي ا;ساعدة ا;باشرة ف اpرتباط .وعلى الرغم من أن وظيفة ا;راجعة الداخلية أو
 bعن
ا;راجعي الداخليي قد ينفذون إجراءات مراجعة êاثلة لتلك التي ينفذها ا;راجع اgارجي ,فإن أيًا منهم ليس مستق ً
ا;نشأة حسبما هو مطلوب من ا;راجع اgارجي عند مراجعته للقوائم ا;الية وفقًا ;عيار ا;راجعة ) ٦.(٢٠٠وبناًء عليه ,فإن هذا
ا;عيار يحدد الشروط التي ُتعد ضرورية لتمكي ا;راجع اgارجي من استخدام عمل ا;راجعي الداخليي .كما إنه يحدد جهد
العمل الbزم للحصول على ما يكفي من ا}دلة ا;ناسبة على أن عمل وظيفة ا;راجعة الداخلية أو ا;راجعي الداخليي ,الذين
يقدمون ا;ساعدة ا;باشرة ,يكفي }غراض ا;راجعة .وتهدف ا;تطلبات إلى توفير إطار }حكام ا;راجع اgارجي فيما يتعلق
باستخدام عمل ا;راجعي الداخليي; ,نع اpستخدام ا;فرط أو غير ا;برر لذلك العمل.

تاريخ السريان
.١٢

يسري هذا ا;عيار على أعمال مراجعة القوائم ا;الية ا;رتبط عليها اعتبارًا من  ٢٠١٧/١/١أو بعد ذلك التاريخ.

ا@هداف
.١٣

عندما يكون لدى ا;نشأة وظيفة للمراجعة الداخلية ,ويتوقع ا;راجع اgارجي استخدام عمل هذه الوظيفة لتعديل طبيعة أو توقيت
إجراءات ا;راجعة التي سيتم تنفيذها مباشرة من قبل ا;راجع اgارجي أو تقليل مداها ,أو يتوقع اpستعانة با;راجعي الداخليي
لتقدي ا;ساعدة ا;باشرة ,فإن أهداف ا;راجع اgارجي تتمثل فيما يلي:
)أ(

jديد ما إذا كان lكن استخدام عمل وظيفة ا;راجعة الداخلية أو طلب ا;ساعدة ا;باشرة من ا;راجعي الداخليي ,وإذا
كان ذلك êكنًا ,ففي أي ا™اpت وإلى أي مدى;

وبعد القيام بذلك التحديد:
)ب(

jديد ما إذا كان عمل وظيفة ا;راجعة الداخلية ُيعد كافيًا }غراض ا;راجعة ,ف حالة استخدام ذلك العمل;

)ج(

توجيه ا;راجعي الداخليي واüشراف عليهم وفحص أعمالهم بشكل مناسب ,ف حالة اpستعانة بهم لتقدي ا;ساعدة
ا;باشرة.

التعريفات
.١٤

}غراض معايير ا;راجعة ,تكون للمصطلحات ا¨تية ا;عاني ا;بّينة قرين كل منها فيما يلي:
)أ(

وظيفة ا;راجعة الداخلية :وظيفة ف ا;نشأة تقوم بتنفيذ أنشطة تأكيدية واستشارية مصممة لتقوي وjسي فاعلية
حوكمة ا;نشأة وإدارتها للمخاطر وآلياتها اgاصة بالرقابة الداخلية) .راجع :الفقرات أ–١أ(٤

٥
٦

معيار ا;راجعة )" (٣٣٠استجابات ا;راجع للمخاطر ا;قيمة"
معيار ا;راجعة ) ,(٢٠٠الفقرة ١٤

ترجمة الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي

٥٤٨

استخدام عمل ا;راجعي الداخليي

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٦١٠
)ب(

ا;ساعدة ا;باشرة :اpستعانة با;راجعي الداخليي لتنفيذ إجراءات ا;راجعة jت توجيه وإشراف وفحص ا;راجع
اgارجي.

ا"تطلبات
[ديد ما إذا كان _كن استخدام عمل وظيفة ا"راجعة الداخلية ,ومجاdت هذا اdستخدام ومداه

تقوي وظيفة ا;راجعة الداخلية
.١٥

يجب على ا;راجع اgارجي أن يحدد ما إذا كان lكن استخدام عمل وظيفة ا;راجعة الداخلية }غراض ا;راجعة ,وذلك عن طريق
تقوي ما يلي:
)أ(

مدى دعم ا;وقع التنظيمي اgاص بوظيفة ا;راجعة الداخلية ,والسياسات واüجراءات ذات الصلة; ,وضوعية ا;راجعي
الداخليي; )راجع :الفقرات أ–٥أ(٩

.١٦

)ب(

مستوى كفاءة وظيفة ا;راجعة الداخلية; )راجع :الفقرات أ–٥أ(٩

)ج(

ما إذا كانت وظيفة ا;راجعة الداخلية تطبق منهجًا منتظمًا ومنضبطًاé ,ا ف ذلك تطبيقها لرقابة ا†ودة) .راجع:
الفقرتي أ ,١٠أ(١١

 pيجوز للمراجع اgارجي استخدام عمل وظيفة ا;راجعة الداخلية إذا حدد أن:
)أ(

ف موضوعية ا;راجعي الداخليي; أو
ا;وقع التنظيمي للوظيفة والسياسات واüجراءات ذات الصلة  pتدعم بشكٍل كا ٍ

)ب(

الوظيفة تفتقر إلى الكفاءة الكافية; أو

)ج(

الوظيفة  pتطبق منهجًا منتظمًا ومنضبطًاé ,ا ف ذلك رقابة ا†ودة) .راجع :الفقرات أ–١٢أ(١٤

jديد طبيعة ومدى عمل وظيفة ا;راجعة الداخلية الذي lكن استخدامه
.١٧

كأساس لتحديد ا™اpت التي lكن فيها استخدام عمل وظيفة ا;راجعة الداخلية ومدى هذا اpستخدام ,يجب على ا;راجع
اgارجي أن يأخذ ف اÇسبان طبيعة ونطاق العمل الذي نﱠفذته أو الذي من ا;قرر أن تنفذه وظيفة ا;راجعة الداخلية ,ومدى
صلته باpستراتيجية العامة للمراجعة وخطة ا;راجعة التي وضعها ا;راجع اgارجي) .راجع :الفقرات أ–١٥أ(١٧

.١٨

يجب على ا;راجع اgارجي اتخاذ جميع ا}حكام ا;همة أثناء ارتباط ا;راجعة ,و;نع اpستخدام غير ا;برر لعمل وظيفة ا;راجعة
الداخلية ,يجب عليه أن يخطط لتقليل استخدامه لعمل الوظيفة وزيادة تنفيذه ل∞عمال بشكل مباشر) :راجع :الفقرات أ–١٥أ(١٧
)أ(

)ب(

كلما زادت ا}حكام ا;تخذة ف:
)(١

تخطيط وتنفيذ إجراءات ا;راجعة ذات الصلة;

)(٢

تقوي أدلة ا;راجعة التي ت جمعها; )راجع :الفقرتي أ ,١٨أ(١٩

كلما ارتفع اgطر ا;قﱠيم للتحريف ا†وهري على مستوى اüقرارات ,مع إيbء اهتمام خاص للمخاطر التي ت jديد أنها
مهمة; )راجع :الفقرات أ–٢٠أ(٢٢

.١٩

)ج(

كلما قل الدعم الكاف الذي يوفره ا;وقع التنظيمي اgاص بوظيفة ا;راجعة الداخلية والسياسات واüجراءات ذات الصلة
;وضوعية ا;راجعي الداخليي;

)د(

كلما انخفض مستوى كفاءة وظيفة ا;راجعة الداخلية.

يجب على ا;راجع اgارجي أيضًا أن ُيقّوم ما إذا كان استخدام عمل وظيفة ا;راجعة الداخلية إلى ا;دى ا±طط له ما زال يؤدي,
ف ف ا;راجعة ,نظرًا }ن ا;راجع اgارجي هو ا;سؤول الوحيد عن رأي ا;راجعة
ف ا™مل ,إلى إشراك ا;راجع اgارجي بشكٍل كا ٍ
الذي سيتم إبداؤه) .راجع :الفقرات أ–١٥أ(٢٢

ترجمة الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي

٥٤٩

استخدام عمل ا;راجعي الداخليي

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٦١٠
.٢٠

يجب على ا;راجع اgارجي ,عند قيامه بإعطاء ا;كلفي باÇوكمة نظرة عامة عن النطاق والتوقيت ا±ططي للمراجعة وفقًا
;عيار ا;راجعة ) ٧,(٢٦٠أن يبلغ عن الطريقة التي يخطط أن يستخدم بها عمل وظيفة ا;راجعة الداخلية) .راجع :الفقرة أ(٢٣

استخدام عمل وظيفة ا"راجعة الداخلية
.٢١

ف حالة تخطيط ا;راجع اgارجي pستخدام عمل وظيفة ا;راجعة الداخلية ,فيجب عليه أن يناقش مع الوظيفة هذا اpستخدام
كأساس لتنسيق أنشطة كل منهما) .راجع :الفقرات أ–٢٤أ(٢٦

.٢٢

يجب على ا;راجع اgارجي أن يقرأ تقارير وظيفة ا;راجعة الداخلية عن عملها الذي يخطط ا;راجع اgارجي pستخدامه,
للتوصل إلى فهم لطبيعة ومدى إجراءات ا;راجعة التي نفذتها الوظيفة وما يتعلق بها من نتائج.

.٢٣

يجب على ا;راجع اgارجي تنفيذ ما يكفي من إجراءات ا;راجعة على جوهر عمل وظيفة ا;راجعة الداخلية ككل ,الذي يعتزم
ا;راجع اgارجي استخدامه ,وذلك لتحديد مدى كفاية هذا العمل }غراض ا;راجعةé ,ا ف ذلك تقوي ما يلي:
)أ(

ما إذا كان عمل الوظيفة قد ت التخطيط له وتنفيذه واüشراف عليه وفحصه وتوثيقه بشكل سليم;

)ب(

ما إذا كان قد ت اÇصول على ما يكفي من ا}دلة ا;ناسبة لتمكي الوظيفة من استخbص استنتاجات معقولة;

)ج(

ما إذا كانت اpستنتاجات التي ت التوصل إليها ُتعد مناسبة ف ظل الظروف القائمة ,وما إذا كانت التقارير التي ُتعدها
الوظيفة متسقة مع نتائج العمل ا;نفذ) .راجع :الفقرات أ–٢٧أ(٣٠

.٢٤

يجب أن تكون إجراءات ا;راجعة التي يضعها ا;راجع اgارجي مستجيبة ف طبيعتها ومداها لتقوي ا;راجع ;ا يلي:
)أ(

مقدار ا}حكام ا;تخذة;

)ب(

خطر التحريف ا†وهري ا;قﱠيم;

)ج(

مدى دعم ا;وقع التنظيمي اgاص بوظيفة ا;راجعة الداخلية والسياسات واüجراءات ذات الصلة ;وضوعية ا;راجعي
الداخليي;

)د(

مستوى كفاءة الوظيفة;) ٨راجع :الفقرات أ–٢٧أ(٢٩

ويجب أن تتضمن إعادة تنفيذ بعض ا}عمال) .راجع :الفقرة أ(٣٠
.٢٥

يجب على ا;راجع اgارجي أيضًا أن ُيقّوم ما إذا كانت استنتاجاته بشأن وظيفة ا;راجعة الداخلية ف الفقرة  ١٥من هذا ا;عيار
وjديده لطبيعة ومدى استخدام عمل الوظيفة }غراض ا;راجعة ف الفقرتي  ١٨و ١٩من هذا ا;عيار  pتزال مناسبة.

[ديد ما إذا كان _كن اdستعانة با"راجعي الداخليي لتقدي ا"ساعدة ا"باشرة ,ومجاdت هذه اdستعانة ومداها

jديد ما إذا كان lكن اpستعانة با;راجعي الداخليي لتقدي ا;ساعدة ا;باشرة }غراض ا;راجعة
.٢٦

قد jظر ا}نظمة أو اللوائح على ا;راجع اgارجي اÇصول على مساعدة مباشرة من ا;راجعي الداخليي .وف هذه اÇالةp ,
تنطبق الفقرات  ٣٥-٢٧والفقرة ) .٣٧راجع :الفقرة أ(٣١

.٢٧

إذا كانت ا}نظمة واللوائح j pظر اpستعانة با;راجعي الداخليي لتقدي ا;ساعدة ا;باشرة ,وكان ا;راجع اgارجي يخطط
لbستعانة با;راجعي الداخليي لتقدي ا;ساعدة ا;باشرة أثناء ا;راجعة ,فيجب عليه تقوي مدى وجود تهديدات ôس ا;وضوعية
وأهمية هذه التهديدات ,ومستوى كفاءة ا;راجعي الداخليي الذين سيقدمون ا;ساعدة .ويجب أن يتضمن تقوي ا;راجع اgارجي
لوجود تهديدات ôس موضوعية ا;راجعي الداخليي وأهمية هذه التهديدات ,اpستفسار من ا;راجعي الداخليي عن ا;صالح
والعbقات التي قد تشكل تهديدًا ;وضوعيتهم) .راجع :الفقرات أ–٣٢أ(٣٤

.٢٨
٧
٨

 pيجوز للمراجع اgارجي اpستعانة éراجع داخلي لتقدي ا;ساعدة ا;باشرة ف اÇالتي التاليتي:

معيار ا;راجعة )" (٢٦٠اpتصال با;كلفي باÇوكمة" ,الفقرة ١٥
انظر الفقرة .١٨

ترجمة الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي

٥٥٠

استخدام عمل ا;راجعي الداخليي

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٦١٠
)أ(

ف حالة وجود تهديدات مهمة ôس موضوعية ا;راجع الداخلي; أو

)ب(

ف حالة افتقار ا;راجع الداخلي للكفاءة الكافية }داء العمل ا;قترح) .راجع :الفقرات أ–٣٢أ(٣٤

jديد طبيعة ومدى العمل الذي lكن إسناده للمراجعي الداخليي الذين يقدمون ا;ساعدة ا;باشرة
.٢٩

عند jديد طبيعة ومدى العمل الذي lكن إسناده إلى ا;راجعي الداخليي ,وطبيعة وتوقيت ومدى التوجيه واüشراف والفحص
ا;ناسبي ف ظل الظروف القائمة ,يجب أن يأخذ ا;راجع اgارجي ف اÇسبان:
)أ(

مقدار ا}حكام ا;تخذة ف:
)(١

تخطيط وتنفيذ إجراءات ا;راجعة ذات الصلة;

)(٢

تقوي أدلة ا;راجعة التي ت جمعها;

)ب(

خطر التحريف ا†وهري ا;قﱠيم;

)ج(

تقوي ا;راجع اgارجي لوجود تهديدات ôس ا;وضوعية وأهمية هذه التهديدات ,ومستوى كفاءة ا;راجعي الداخليي
الذين سيقدمون ا;ساعدة) .راجع :الفقرات أ–٣٥أ(٣٩

.٣٠

 pيجوز للمراجع اgارجي اpستعانة با;راجعي الداخليي لتقدي ا;ساعدة ا;باشرة لتنفيذ اüجراءات التي:
)أ(

تنطوي على اتخاذ أحكام مهمة خbل ا;راجعة; )راجع :الفقرة أ(١٩

)ب(

تتعلق éخاطر jريف جوهري جرى تقييمها بأنها مرتفعة ,عندما يكون اÇكم ا;طلوب عند تنفيذ إجراءات ا;راجعة ذات
الصلة أو عند تقوي أدلة ا;راجعة التي ت جمعها أكثر من كونه مجرد حكم محدود; )راجع :الفقرة أ(٣٨

)ج(

تتعلق بعمل شارك فيه ا;راجعون الداخليون ,وت بالفعل التقرير عنه أو سيتم التقرير عنه لçدارة أو ا;كلفي باÇوكمة من
خbل وظيفة ا;راجعة الداخلية; أو

)د(

تتعلق بالقرارات التي يتخذها ا;راجع اgارجي وفقًا لهذا ا;عيار فيما يتعلق بوظيفة ا;راجعة الداخلية واستخدام عملها أو
فيما يتعلق با;ساعدة ا;باشرة) .راجع :الفقرات أ–٣٥أ(٣٩

.٣١

بعد تقوlه بالشكل ا;ناسب ;ا إذا كان من ا;مكن اpستعانة با;راجعي الداخليي لتقدي ا;ساعدة ا;باشرة ف ا;راجعة ,ومدى
هذه اpستعانة ف حالة إمكانيتها ,يجب على ا;راجع اgارجي ,عند قيامه بإعطاء ا;كلفي باÇوكمة نظرة عامة عن النطاق
والتوقيت ا±ططي للمراجعة وفقًا ;عيار ا;راجعة ) ٩,(٢٦٠اüبbغ عن طبيعة ومدى اpستعانة ا;قررة با;راجعي الداخليي لتقدي
ا;ساعدة ا;باشرة ,من أجل التوصل إلى فهم مشترك بأن تلك اpستعانة ُ pتعد مفرطة ف ظل ظروف اpرتباط) .راجع :الفقرة
أ(٣٩

.٣٢

يجب على ا;راجع اgارجي أن يقّوم ما إذا كانت اpستعانة با;راجعي الداخليي لتقدي ا;ساعدة ا;باشرة إلى ا;دى ا±طط له,
إلى جانب اpستخدام ا±طط له لعمل وظيفة ا;راجعة الداخلية ,ما زال يؤدي ,ف ا™مل ,إلى إشراك ا;راجع اgارجي بشكٍل
ف ف ا;راجعة ,نظرًا }ن ا;راجع اgارجي هو ا;سؤول الوحيد عن رأي ا;راجعة الذي سيتم إبداؤه.
كا ٍ

اdستعانة با"راجعي الداخليي لتقدي ا"ساعدة ا"باشرة
.٣٣

قبل اpستعانة با;راجعي الداخليي لتقدي ا;ساعدة ا;باشرة }غراض ا;راجعة ,يجب على ا;راجع اgارجي:
)أ(

اÇصول على موافقة مكتوبة من أحد êثلي ا;نشأة ا;فوضي بأن ا;راجعي الداخليي سُيسمح لهم باتباع تعليمات
ا;راجع اgارجي ,وأن ا;نشأة لن تتدخل ف العمل الذي ينفذه ا;راجع الداخلي بالنيابة عن ا;راجع اgارجي;

٩

معيار ا;راجعة ) ,(٢٦٠الفقرة ١٥
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استخدام عمل ا;راجعي الداخليي

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٦١٠
)ب(
.٣٤

اÇصول على موافقة مكتوبة من ا;راجعي الداخليي بأنهم سيحافظون على سرية ا}مور اgاصة التي يوعز بها ا;راجع
اgارجي ,وأنهم سيخطرون ا;راجع اgارجي بأي تهديد ;وضوعيتهم.

يجب على ا;راجع اgارجي توجيه العمل الذي ينفذه ا;راجعون الداخليون ف اpرتباط ,واüشراف عليه وفحصه وفقًا ;عيار
ا;راجعة ) ١٠.(٢٢٠وعند القيام بذلك:
)أ(

يجب أن تكون أنشطة التوجيه واüشراف والفحص مراعية ف طبيعتها وتوقيتها ومداها Çقيقة أن ا;راجعي الداخليي
ليسوا مستقلي عن ا;نشأة ,ويجب أن تكون مستجيبة لنتيجة تقوي العوامل الواردة ف الفقرة  ٢٩من هذا ا;عيار;

)ب(

يجب أن تتضمن إجراءات الفحص jقق ا;راجع اgارجي من أدلة ا;راجعة ذات الصلة ببعض ا}عمال التي نفذها
ا;راجعون الداخليون.

ويجب أن يكون توجيه وإشراف وفحص ا;راجع اgارجي للعمل الذي ينفذه ا;راجعون الداخليون كافيًا pطمئنان ا;راجع اgارجي
إلى أن ا;راجعي الداخليي قد حصلوا على ما يكفي من أدلة ا;راجعة ا;ناسبة لدعم اpستنتاجات ا;ستندة إلى ذلك العمل.
)راجع :الفقرتي أ ,٤٠أ(٤١
.٣٥

يجب على ا;راجع اgارجي ,عند توجيه وفحص العمل الذي ينفذه ا;راجعون الداخليون واüشراف عليه ,أن يظل منتبهًا
للمؤشرات الدالة على أن تقوlات ا;راجع اgارجي الواردة ف الفقرة  ٢٧لم تعد مناسبة.

التوثيق
.٣٦

ف حالة استخدام ا;راجع اgارجي لعمل وظيفة ا;راجعة الداخلية ,فيجب عليه أن ُيضّمن ف توثيقه }عمال ا;راجعة:
)أ(

.٣٧

١٠
١١

تقوًlا ;ا يلي:
)(١

ف موضوعية ا;راجعي
ما إذا كان ا;وقع التنظيمي للوظيفة والسياسات واüجراءات ذات الصلة تدعم بشكٍل كا ٍ
الداخليي;

)(٢

مستوى كفاءة الوظيفة;

)(٣

ما إذا كانت الوظيفة تطبق منهجًا منتظمًا ومنضبطًاé ,ا ف ذلك رقابة ا†ودة;

)ب(

طبيعة ومدى العمل ا;ستخدم وا}ساس الذي يستند إليه ذلك القرار;

)ج(

إجراءات ا;راجعة التي نفذها ا;راجع اgارجي لتقوي مدى كفاية العمل ا;ستخدم.

ف حالة استعانة ا;راجع اgارجي با;راجعي الداخليي لتقدي ا;ساعدة ا;باشرة خbل ا;راجعة ,فيجب عليه أن ُيضّمن ف توثيقه
}عمال ا;راجعة:
)أ(

تقوي مدى وجود تهديدات ôس موضوعية ا;راجعي الداخليي وأهمية هذه التهديدات ,ومستوى كفاءة ا;راجعي
الداخليي الذين ôت اpستعانة بهم لتقدي ا;ساعدة ا;باشرة;

)ب(

أساس القرار ا;تعلق بطبيعة ونطاق العمل الذي ينفذه ا;راجعون الداخليون;

)ج(

أسماء الذين قاموا بفحص العمل ا;نفذ وتاريخ ومدى ذلك الفحص وفقًا ;عيار ا;راجعة

)د(

ا;وافقات ا;كتوبة التي ت اÇصول عليها من êثل ا;نشأة ا;فوض وا;راجعي الداخليي éوجب الفقرة  ٣٣من هذا
ا;عيار;

)ه(

أوراق العمل التي أعدها ا;راجعون الداخليون الذين قدموا ا;ساعدة ا;باشرة ف ارتباط ا;راجعة.

)١١;(٢٣٠

معيار ا;راجعة )" (٢٢٠رقابة ا†ودة ;راجعة القوائم ا;الية"
معيار ا;راجعة )" (٢٣٠العينات ف ا;راجعة"
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ا"عيار الدولي للمراجعة )(٦١٠
***
ا"واد التطبيقية وا"واد التفسيرية ا@خرى
تعريف وظيفة ا"راجعة الداخلية )راجع :الفقرتي ) ١٤ ,٢أ((
أ.١

تتضمن أهداف ونطاق وظائف ا;راجعة الداخلية عادًة أنشطة تأكيدية واستشارية تهدف إلى تقوي وjسي فاعلية آليات
اÇوكمة وإدارة ا±اطر والرقابة الداخلية ف ا;نشأة ,ومثال ذلك ما يلي:

ا}نشطة ا;تعلقة باÇوكمة
•

قد تقوم وظيفة ا;راجعة الداخلية بتقييم آلية اÇوكمة من حيث jقيقها ل∞هداف ا;تعلقة با}خbق والقيم ,وإدارة ا}داء
وا;ساءلة ,وإبbغ ا;عنيي داخل ا;نشأة با;علومات ا;تعلقة با±اطر والرقابة ,ومدى فاعلية اpتصاpت بي ا;كلفي
باÇوكمة وا;راجعي اgارجيي والداخليي واüدارة.

ا}نشطة ا;تعلقة بإدارة ا±اطر
•

قد تساعد وظيفة ا;راجعة الداخلية ا;نشأة عن طريق jديد وتقوي حاpت التعرض ا;همة للمخاطر وا;ساهمة ف
jسي إدارة ا±اطر والرقابة الداخلية )éا ف ذلك مدى فاعلية آلية التقرير ا;الي(.

•

قد تنفذ وظيفة ا;راجعة الداخلية إجراءات ;ساعدة ا;نشأة ف اكتشاف الغش.

ا}نشطة ا;تعلقة بالرقابة الداخلية
•

تقوي الرقابة الداخلية .قد يتم تكليف وظيفة ا;راجعة الداخلية éسؤولية محددة لفحص أدوات الرقابة وتقوي عملها
والتوصية بالتحسينات عليها .وف سبيل القيام بذلك ,توفر وظيفة ا;راجعة الداخلية تأكيدًا بشأن الرقابة .فعلى سبيل
ا;ثال ,قد تقوم وظيفة ا;راجعة الداخلية بتخطيط وتنفيذ اختبارات أو إجراءات أخرى لتوفير تأكيد لçدارة وا;كلفي
باÇوكمة فيما يتعلق بتصميم الرقابة الداخلية وتطبيقها وفاعليتها التشغيليةé ,ا ف ذلك أدوات الرقابة ذات الصلة
با;راجعة.

•

التحقق من ا;علومات ا;الية والتشغيلية .قد يتم تكليف وظيفة ا;راجعة الداخلية بفحص الوسائل ا;ستخدمة ف التعرف
على ا;علومات ا;الية والتشغيلية وjديدها وقياسها وتصنيفها والتقرير عنها ,وبإجراء استقصاءات محددة عن بنود
بعينهاé ,ا ف ذلك إجراء اختبارات تفصيلية للمعامbت وا}رصدة واüجراءات.

•

فحص ا}نشطة التشغيلية .قد يتم تكليف وظيفة ا;راجعة الداخلية بفحص جدوى ا}نشطة التشغيلية وكفاءتها وفاعليتها,
éا ف ذلك ا}نشطة غير ا;الية للمنشأة.

•

فحص مدى اpلتزام با}نظمة واللوائح .قد يتم تكليف وظيفة ا;راجعة الداخلية بفحص مدى اpلتزام با}نظمة واللوائح
وا;تطلبات اgارجية ا}خرى ,وسياسات وتوجهات اüدارة وا;تطلبات الداخلية ا}خرى.

أ.٢

قد يتم القيام بأنشطة êاثلة لتلك التي تنفذها وظيفة ا;راجعة الداخلية عن طريق وظائف لها أسماء أخرى داخل ا;نشأة .وlكن
أيضًا إسناد بعض أو جميع أنشطة وظيفة ا;راجعة الداخلية إلى مقدم خدمات خارجي .وُ pيعد اسم الوظيفة ,و pما إذا كان يتم
تنفيذها من قبل ا;نشأة أو من قبل طرف خارجي ,اπددين الوحيدين فيما إذا كان lكن للمراجع اgارجي استخدام عمل
الوظيفة أم  .pوإ∫ا اπددات ذات الصلة هي طبيعة ا}نشطة; ومدى دعم ا;وقع التنظيمي اgاص بوظيفة ا;راجعة الداخلية
والسياسات واüجراءات ذات الصلة ;وضوعية ا;راجعي الداخليي; والكفاءة; ووجود منهج منتظم ومنضبط للوظيفة .وتشمل
اüشارات الواردة ف هذا ا;عيار إلى عمل وظيفة ا;راجعة الداخلية ا}نشطة ذات الصلة للوظائف ا}خرى أو ا}طراف اgارجية
ا}خرى التي لها هذه اgصائص.

أ.٣

إضافة إلى ذلك ,فإن ا}شخاص ا;وجودين ف ا;نشأة والذين يضطلعون بواجبات ومسؤوليات تشغيلية وإدارية خارج نطاق وظيفة
ا;راجعة الداخلية سيواجهون عادًة تهديدات ôس موضوعيتهمê ,ا من شأنه أن lنع التعامل معهم كجزء من وظيفة ا;راجعة
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ا"عيار الدولي للمراجعة )(٦١٠
الداخلية }غراض هذا ا;عيار ,على الرغم من أنهم قد ينفذون أنشطة الرقابة التي lكن اختبارها وفقًا ;عيار ا;راجعة
ولهذا السبب ,فإن متابعة ا;دير ا;الك }دوات الرقابة لن يتم اعتبارها مكافئة لوظيفة ا;راجعة الداخلية.
أ.٤

)١٢.(٣٣٠

بالرغم من اختbف ا}هداف بي وظيفة ا;راجعة الداخلية با;نشأة وا;راجع اgارجي ,فإن الوظيفة قد تنفذ إجراءات مراجعة
êاثلة لتلك التي ينفذها ا;راجع اgارجي عند مراجعة القوائم ا;الية .وف هذه اÇالةl ,كن للمراجع اgارجي اpستفادة من
الوظيفة }غراض ا;راجعة بطريقة أو أكثر من الطرق ا¨تية:
•

اÇصول على ا;علومات ذات الصلة بتقييمات ا;راجع اgارجي ±اطر التحريف ا†وهري بسبب خطأ أو غش .وف هذا
الصدد ,يتطلب معيار ا;راجعة ) ١٣(٣١٥من ا;راجع اgارجي التوصل إلى فهم لطبيعة مسؤوليات وظيفة ا;راجعة
الداخلية ,وموقعها داخل الهيكل التنظيمي ,وا}نشطة التي نفذتها ,أو التي ستنفذها ,وتوجيه استفسارات ل∞فراد ا;عنيي
ف وظيفة ا;راجعة الداخلية )إذا كان ف ا;نشأة وظيفة من ذلك القبيل(; أو

•

ما لم يكن ذلك محظورًا أو مقيدًا بدرجة ما éوجب ا}نظمة أو اللوائح ,قد يقرر ا;راجع اgارجي ,بعد إجراء التقوي
ا;ناسب ,استخدام عمل ت تنفيذه من قبل وظيفة ا;راجعة الداخلية خbل الفترة ,كبديل جزئي عن أدلة ا;راجعة التي يتم
اÇصول عليها عن طريق ا;راجع اgارجي مباشرًة١٤ .

وإضافة إلى ذلك ,قد يستعي ا;راجع اgارجي با;راجعي الداخليي لتنفيذ إجراءات مراجعة jت توجيهه وإشرافه وفحصه
)ُيشار إلى ذلك ف هذا ا;عيار بلفظ "ا;ساعدة ا;باشرة"( ,ما لم يكن ذلك محظورًا أو مقيدًا بدرجة ما éوجب ا}نظمة أو
اللوائح١٥.
[ديد ما إذا كان _كن استخدام عمل وظيفة ا"راجعة الداخلية ,ومجاdت هذا اdستخدام ومداه

تقوي وظيفة ا;راجعة الداخلية
ا;وضوعية والكفاءة )راجع :الفقرتي ) ١٥أ() ,ب((

١٢
١٣
١٤
١٥

أ.٥

lارس ا;راجع اgارجي اÇكم ا;هني عند jديد ما إذا كان lكن استخدام عمل وظيفة ا;راجعة الداخلية }غراض ا;راجعة,
والطبيعة وا;دى الذي lكن فيهما استخدام عمل وظيفة ا;راجعة الداخلية ف ظل الظروف القائمة.

أ.٦

ُيَعّد مدى دعم ا;وقع التنظيمي اgاص بوظيفة ا;راجعة الداخلية ,والسياسات واüجراءات ذات الصلة; ,وضوعية ا;راجعي
الداخليي ومستوى كفاءة الوظيفة من ا}مور ا;همة بشكل خاص عند jديد ما إذا كان سيستخدم عمل الوظيفة ,وف حال
استخدامهj ,ديد طبيعة ومدى اpستخدام ا;ناسب ف ظل الظروف القائمة.

أ.٧

تشير ا;وضوعية إلى القدرة على تنفيذ تلك ا;هام دون السماح للتحيز أو تضارب ا;صالح أو التأثير الذي  pمسّوغ له من جانب
ا¨خرين بالغلبة على ا}حكام ا;هنية .وتتضمن العوامل التي قد تؤثر على تقوي ا;راجع اgارجي لذلك ا}مر ما يلي:
•

ما إذا كان ا;وقع التنظيمي لوظيفة ا;راجعة الداخليةé ,ا ف ذلك سلطة الوظيفة ومساءلتها ,يدعم قدرة الوظيفة على
التحرر من غلبة التحيز أو تضارب ا;صالح أو التأثير الذي  pمسّوغ له من جانب ا¨خرين على ا}حكام ا;هنية .ومثال
ذلك ,ما إذا كانت وظيفة ا;راجعة الداخلية تقدم تقاريرها للمكلفي باÇوكمة أو موظف يتمتع بسلطة مناسبة ,أو ما إذا
كان لها حق الوصول ا;باشر إلى ا;كلفي باÇوكمة إذا كانت تقدم تقاريرها إلى اüدارة.

•

ما إذا كانت وظيفة ا;راجعة الداخلية تخلو من أي تضارب ف ا;سؤوليات ,على سبيل ا;ثال ,اضطbعها éهام أو
مسؤوليات إدارية أو تشغيلية تقع خارج نطاق وظيفة ا;راجعة الداخلية.

انظر الفقرة .١٠
معيار ا;راجعة ) ,(٣١٥الفقرة ) ٦أ(
انظر الفقرات ٢٥-١٥
انظر الفقرات ٣٥-٢٦
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٥٥٤

استخدام عمل ا;راجعي الداخليي

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٦١٠

أ.٨

أ.٩

•

ما إذا كان ا;كلفون باÇوكمة يشرفون على قرارات التوظيف والعمل ف وظيفة ا;راجعة الداخلية ,على سبيل ا;ثال,
jديد سياسة ا}جور ا;ناسبة.

•

ما إذا كانت هناك أي معوقات أو قيود مفروضة على وظيفة ا;راجعة الداخلية من قبل اüدارة أو ا;كلفي باÇوكمة ,على
سبيل ا;ثال ,بشأن إبbغ نتائج ا;راجعة الداخلية إلى ا;راجع اgارجي.

•

ما إذا كان ا;راجعون الداخليون أعضاء ف الهيئات ا;هنية ذات الصلة وعضويتهم تلزمهم با;عايير ا;هنية ذات الصلة فيما
يتعلق با;وضوعية ,أو ما إذا كانت سياساتهم الداخلية jقق نفس ا}هداف.

تشير كفاءة وظيفة ا;راجعة الداخلية إلى jصيل ا;عرفة وا;هارات اgاصة بالوظيفة ككل واÇفاظ عليها با;ستوى ا;طلوب,
للتمّكن من تنفيذ ا;هام ا;سندة بعناية ,ووفقًا للمعايير ا;هنية ا;نطبقة .وتتضمن العوامل التي قد تؤثر على jديد ا;راجع
اgارجي لهذا ا}مر ما يلي:
•

ما إذا كانت وظيفة ا;راجعة الداخلية jظى éوارد كافية ومناسبة تتناسب مع حجم ا;نشأة وطبيعة عملياتها.

•

ما إذا كانت هناك سياسات موضوعة لتوظيف وتدريب وتكليف ا;راجعي الداخليي للقيام بارتباطات ا;راجعة الداخلية.

•

ما إذا كان ا;راجعون الداخليون يحصلون على التدريب التقني الكاف ويتمتعون بالبراعة الكافية ف ا;راجعة .وقد تشمل
الضوابط ذات الصلة التي lكن أن يأخذها ا;راجع اgارجي ف اÇسبان عند تقييم ذلك ,على سبيل ا;ثال ,امتbك
ا;راجعي الداخليي للمؤهbت واgبرات ا;هنية ا;bئمة.

•

ما إذا كان لدى ا;راجعي الداخليي ا;عرفة ا;طلوبة فيما يتعلق بالتقرير ا;الي للمنشأة وإطار التقرير ا;الي ا;نطبق
اgاص بها ,وما إذا كانت وظيفة ا;راجعة الداخلية لديها ا;هارات الbزمة )على سبيل ا;ثال ,ا;عرفة اgاصة بالصناعة(
لتنفيذ ا}عمال ا;تعلقة بالقوائم ا;الية للمنشأة.

•

ما إذا كان ا;راجعون الداخليون أعضاًء ف الهيئات ا;هنية ذات الصلة التي تلزمهم باpلتزام با;عايير ا;هنية ذات الصلة,
éا ف ذلك متطلبات التطوير ا;هني ا;ستمر.

lكن النظر إلى ا;وضوعية والكفاءة كسلسلة متصلة .فكلما زاد الدعم الكاف الذي يوفره ا;وقع التنظيمي اgاص بوظيفة
ا;راجعة الداخلية والسياسات واüجراءات ذات الصلة للمراجعي الداخليي ,وكلما ارتفع مستوى كفاءة الوظيفة ,زادت احتمالية أن
يستفيد ا;راجع اgارجي من عمل الوظيفة وزادت مجاpت هذه اpستفادة .ومع ذلك ,فإن وجود موقع تنظيمي وسياسات
وإجراءات ذات صلة توفر دعمًا قويًا ;وضوعية ا;راجعي الداخلييl p ,كن أن يعوض عن نقص الكفاءة الكافية لوظيفة ا;راجعة
الداخلية .وبا;ثل ,فإن ارتفاع مستوى الكفاءة ف وظيفة ا;راجعة الداخلية l pكن أن يعوض عن عدم وجود موقع تنظيمي
ف موضوعية ا;راجعي الداخليي.
وسياسات وإجراءات تدعم بشكٍل كا ٍ

تطبيق منهج منتظم ومنضبط )راجع :الفقرة ) ١٥ج((
أ.١٠

إن تطبيق منهج منتظم ومنضبط عند تخطيط أنشطة وظيفة ا;راجعة الداخلية وتنفيذها واüشراف عليها وفحصها وتوثيقها,
lيز أنشطة وظيفة ا;راجعة الداخلية عن أنشطة متابعة أدوات الرقابة ا}خرى التي قد يتم تنفيذها داخل ا;نشأة.

أ.١١

تتضمن العوامل التي قد تؤثر على jديد ا;راجع اgارجي ;ا إذا كانت وظيفة ا;راجعة الداخلية تطبق منهجًا منتظمًا ومنضبطًا
ما يلي:
•

وجود وكفاية واستخدام إرشادات أو إجراءات مراجعة داخلية موّثقة تغطي مجاpت مثل تقييم ا±اطر وبرامج العمل
والتوثيق والتقرير ,وتتناسب ف طبيعتها ومداها مع حجم ا;نشأة وظروفها.
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٥٥٥

استخدام عمل ا;راجعي الداخليي

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٦١٠
•

ما إذا كان لدى وظيفة ا;راجعة الداخلية سياسات وإجراءات مناسبة لرقابة ا†ودة ,على سبيل ا;ثال ,تلك السياسات
واüجراءات الواردة ف ا;عيار الدولي لرقابة ا†ودة ) ١٦(١التي lكن تطبيقها على وظيفة ا;راجعة الداخلية )كتلك ا;تعلقة
بالقيادة وا;وارد البشرية وتنفيذ اpرتباطات( أو متطلبات رقابة ا†ودة ف ا;عايير ا;وضوعة من قبل الهيئات ا;هنية ذات
الصلة با;راجعي الداخليي)*( .وقد تضع هذه الهيئات أيضًا متطلبات مناسبة أخرى ,مثل القيام بتقييمات دورية خارجية
للجودة.

الظروف التي l pكن فيها استخدام عمل وظيفة ا;راجعة الداخلية )راجع :الفقرة (١٦
أ.١٢

إن تقوي ا;راجع اgارجي ;ا إذا كان ا;وقع التنظيمي اgاص بوظيفة ا;راجعة الداخلية والسياسات واüجراءات ذات الصلة تدعم
بشكٍل كا ٍ
ف موضوعية ا;راجعي الداخليي ,ومستوى كفاءة وظيفة ا;راجعة الداخلية ,وما إذا كانت تطبق منهجًا منتظمًا ومنضبطًا,
قد يشير إلى أن ا±اطر التي ôس جودة عمل الوظيفة كبيرة جدًا ,وبالتالي فإنه ليس من ا;ناسب استخدام أي من أعمال
الوظيفة كأدلة مراجعة.

أ.١٣

من ا}همية éكان مراعاة العوامل الواردة ف الفقرات أ ٧وأ ٨وأ ١١من هذا ا;عيار ,منفردة وف مجملها} ,ن كل عامل éفرده p
يكفي ف الغالب pستنتاج أن عمل وظيفة ا;راجعة الداخلية l pكن استخدامه }غراض ا;راجعة .فعلى سبيل ا;ثال ,ا;وقع
التنظيمي لوظيفة ا;راجعة الداخلية له أهمية خاصة ف تقوي التهديدات التي ôس موضوعية ا;راجعي الداخليي .وإذا كانت
وظيفة ا;راجعة الداخلية تقدم تقاريرها إلى اüدارة ,فقد ُيعد ذلك تهديدًا كبيرًا ;وضوعية الوظيفة ,ما لم توفر عوامل أخرى كتلك
ا;وضحة ف الفقرة أ ٧من هذا ا;عيار ,ف مجملها ,تدابير وقائية كافية للحد من هذا التهديد إلى مستوى مقبول.

أ.١٤

باüضافة إلى ذلك ,تنص قواعد أخbقيات ا;هنة الصادرة عن مجلس ا;عايير الدولية }خbقيات ا;هنة للمحاسبي ١٧على أن
تهديد الفحص الذاتي ينشأ عندما يقبل ا;راجع اgارجي ارتباطًا لتقدي خدمات ا;راجعة الداخلية }حد عمbء ا;راجعة ,وتكون
نتائج تلك اgدمات من ا;قرر استخدامها ف القيام با;راجعة .ويرجع ذلك إلى احتمال استخدام فريق اpرتباط لنتائج خدمة
ا;راجعة الداخلية بدون إجراء تقوي سليم لتلك النتائج أو بدون êارسة نفس ا;ستوى من نزعة الشك ا;هني التي ôارس عندما
تكون أعمال ا;راجعة الداخلية ُمنﱠفذة من قبل أفراد ليسوا أعضاًء ف ا;كتب .وتناقش قواعد أخbقيات ا;هنة الصادرة عن مجلس
ا;عايير الدولية }خbقيات ا;هنة للمحاسبي اπظورات التي تنطبق ف ظروف معينة والتدابير الوقائية التي l١٨كن تطبيقها
للحد من التهديدات إلى مستوى مقبول ف ظروف أخرى)*(.

jديد طبيعة ومدى عمل وظيفة ا;راجعة الداخلية الذي lكن استخدامه
العوامل التي تؤثر على jديد طبيعة ومدى عمل وظيفة ا;راجعة الداخلية الذي lكن استخدامه )راجع :الفقرات (١٩-١٧

١٦
*
١٧
١٨
*

١٩

أ.١٥

فور أن يقرر ا;راجع اgارجي أن عمل وظيفة ا;راجعة الداخلية lكن استخدامه }غراض ا;راجعة ,يتمثل أحد اpعتبارات ا}ولى
فيما إذا كانت الطبيعة والنطاق ا±ططي لعمل وظيفة ا;راجعة الداخلية الذي ت تنفيذه أو ا±طط لتنفيذهُ ,يعدان ذا صلة
باpستراتيجية العامة للمراجعة وخطة ا;راجعة التي وضعها ا;راجع اgارجي وفقًا ;عيار ا;راجعة )١٩.(٣٠٠

أ.١٦

من بي ا}مثلة على عمل وظيفة ا;راجعة الداخلية الذي lكن استخدامه من قبل ا;راجع اgارجي ما يلي:
•

اختبار الفاعلية التشغيلية }دوات الرقابة.

•

اüجراءات ا}ساس التي تنطوي على أحكام محدودة.

ا;عيار الدولي لرقابة ا†ودة )" (١رقابة ا†ودة للمكاتب التي تنفذ ارتباطات مراجعة وفحص للقوائم ا;الية وارتباطات التأكيد ا}خرى وارتباطات اgدمات ذات
العbقة
الهيئات ا;هنية ذات الصلة با;راجعي الداخليي ف ا;ملكة العربية السعودية هي :ا†معية السعودية للمراجعي الداخليي.
قواعد أخbقيات ا;هنة الصادرة عن مجلس ا;عايير الدولية }خbقيات ا;هنة للمحاسبي ,البند .١٩٤-٢٩٠
قواعد أخbقيات ا;هنة الصادرة عن مجلس ا;عايير الدولية }خbقيات ا;هنة للمحاسبي ,البنود  ١٩٠-٢٩٠إلى ١٩٥-٢٩٠
ôنع قواعد سلوك وآداب ا;هنة ف ا;ملكة العربية السعودية ,ا;راجع اgارجي من أن يجمع بي أعمال ا;راجعة اgارجية وأي أعمال أخرى لنفس عميل ا;راجعة,
باستثناء خدمات الزكاة والضريبة )بشروط( ,انظر القاعدة رقم " ٥٠٦مزاولة ا}عمال ا}خرى".
معيار ا;راجعة )" (٣٠٠التخطيط ;راجعة القوائم ا;الية"
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استخدام عمل ا;راجعي الداخليي

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٦١٠

أ.١٧

•

مbحظة عمليات جرد ا±زون.

•

تتبع ا;عامbت من خbل نظام ا;علومات ذو الصلة بالتقرير ا;الي.

•

اختبار اpلتزام با;تطلبات التنظيمية.

•

ف بعض الظروف ,عمليات مراجعة أو فحص ا;علومات ا;الية للمنشآت التابعة التي ُ pتَعّد مكونات مهمة للمجموعة
)عندما  pيتعارض ذلك مع ا;تطلبات الواردة ف معيار ا;راجعة )٢٠.((٦٠٠

يتأثر jديد ا;راجع اgارجي للطبيعة وا;دى ا;قررين pستخدام عمل وظيفة ا;راجعة الداخلية بتقوlه ;دى الدعم الكاف الذي
يوفره ا;وقع التنظيمي اgاص بوظيفة ا;راجعة الداخلية ,والسياسات واüجراءات ذات الصلة; ,وضوعية ا;راجعي الداخليي
ومستوى كفاءة وظيفة ا;راجعة الداخلية كما هو وارد ف الفقرة  ١٨من هذا ا;عيار .وإضافة إلى ذلكُ ,يعد مقدار ا}حكام ا;طلوب
اتخاذها عند التخطيط لهذا العمل وتنفيذه وتقوlه ,واgطر ا;قﱠيم للتحريف ا†وهري على مستوى اüقرارات مدخbت لهذا
التحديد الذي يقوم به ا;راجع اgارجي .وتوجد أيضًا ظروف  pيستطيع فيها ا;راجع اgارجي استخدام عمل وظيفة ا;راجعة
الداخلية }غراض ا;راجعة ,كما هو موضح ف الفقرة  ١٦من هذا ا;عيار.

ا}حكام عند تخطيط وتنفيذ إجراءات ا;راجعة وتقوي النتائج )راجع :الفقرتي ) ١٨أ() ٣٠ ,أ((

٢٠

أ.١٨

كلما زادت اÇاجة إلى êارسة اÇكم عند تخطيط وتنفيذ إجراءات ا;راجعة وتقوي أدلة ا;راجعة ,زادت اüجراءات التي سيحتاج
ا;راجع اgارجي إلى تنفيذها بشكل مباشر ,وفقًا للفقرة  ١٨من هذا ا;عيار} ,ن استخدام عمل وظيفة ا;راجعة الداخلية وحده
لن يوفر للمراجع اgارجي ما يكفي من أدلة ا;راجعة ا;ناسبة.

أ.١٩

نظرًا }ن ا;راجع اgارجي يتحمل وحده ا;سؤولية عن إبداء رأي ا;راجعة ,فيلزمه اتخاذ ا}حكام ا;همة ف ارتباط ا;راجعة وفقًا
للفقرة  .١٨وتتضمن ا}حكام ا;همة ما يلي:
•

تقييم مخاطر التحريف ا†وهري;

•

تقوي كفاية اpختبارات ا;نفذة;

•

تقوي مدى مناسبة استخدام اüدارة pفتراض اpستمرارية;

•

تقوي التقديرات اπاسبية ا;همة;

•

تقوي مدى كفاية اüفصاحات الواردة ف القوائم ا;الية ,وا}مور ا}خرى التي تؤثر على تقرير ا;راجع.

معيار ا;راجعة )" (٦٠٠اعتبارات خاصة  -عمليات مراجعة القوائم ا;الية للمجموعة )éا ف ذلك عمل مراجعي مكونات ا™موعة("
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اgطر ا;قﱠيم للتحريف جوهري )راجع :الفقرة ) ١٨ب((
أ.٢٠

فيما يتعلق برصيد حساب معي أو فئة معينة من ا;عامbت أو إفصاح معي ,فكلما ارتفع اgطر ا;قﱠيم لوجود jريف جوهري
على مستوى اüقرارات ,زادت غالبًا ا}حكام التي ينطوي عليها تخطيط وتنفيذ إجراءات ا;راجعة وتقوي نتائجها .وف مثل هذه
الظروف ,سيحتاج ا;راجع اgارجي إلى تنفيذ إجراءات أكثر بشكٍل مباشر ,وفقًا للفقرة  ١٨من هذا ا;عيار ,وبالتالي سيستفيد
بشكل أقل من عمل وظيفة ا;راجعة الداخلية ف اÇصول على ما يكفي من أدلة ا;راجعة ا;ناسبة .وعbوة على ذلك ,وكما هو
موضح ف معيار ا;راجعة ) ٢١,(٢٠٠فكلما ارتفعت مخاطر التحريف ا†وهري ا;قﱠيمة ,زادت درجة اüقناع التي يلزم أن jظى بها
أدلة ا;راجعة التي يحتاج إليها ا;راجع اgارجي ,وبالتالي ,سيحتاج ا;راجع اgارجي إلى تنفيذ ا;زيد من العمل بشكل مباشر.

أ .٢١كما هو موضح ف معيار ا;راجعة ) ٢٢,(٣١٥فإن ا±اطر ا;همة تتطلب مراعاة خاصة عند ا;راجعة ,وبناًء عليه ,فإن قدرة ا;راجع
اgارجي على استخدام عمل وظيفة ا;راجعة الداخلية فيما يتعلق با±اطر ا;همة ستقتصر على اüجراءات التي تنطوي على
أحكام محدودة .وإضافة لذلك ,فمتى كانت مخاطر التحريف ا†وهري غير منخفضة ,كان من غير ا;رجح أن يؤدي استخدام
عمل وظيفة ا;راجعة الداخلية وحده إلى تخفيض خطر ا;راجعة إلى مستوى منخفض بشكل lكن قبوله وإزالة حاجة ا;راجع
اgارجي إلى تنفيذ بعض اpختبارات بشكل مباشر.
أ.٢٢

قد يؤدي تنفيذ اüجراءات وفقًا لهذا ا;عيار إلى قيام ا;راجع اgارجي بإعادة تقوي تقييمه ±اطر التحريف ا†وهري .وبالتالي,
قد يؤثر هذا على jديد ا;راجع اgارجي ;ا إذا كان سيتم استخدام عمل وظيفة ا;راجعة الداخلية ,وما إذا كان اpستمرار ف
تطبيق هذا ا;عيار ُيعد ضروريًا.

اpتصال با;كلفي باÇوكمة )راجع :الفقرة (٢٠
أ.٢٣

وفقًا ;عيار ا;راجعة ) ٢٣,(٢٦٠فإن ا;راجع اgارجي مطالب بإعطاء ا;كلفي باÇوكمة نظرة عامة على نطاق ا;راجعة وتوقيتها
ا±طط لهما .وُيشكل اpستخدام ا;قرر لعمل وظيفة ا;راجعة الداخلية جزءًا  pيتجزأ من استراتيجية ا;راجع اgارجي العامة
للمراجعة ,وبالتالي ُيعد هذا اpستخدام ذا صلة بفهم ا;كلفي باÇوكمة ;نهج ا;راجعة ا;قترح.

استخدام عمل وظيفة ا"راجعة الداخلية
ا;ناقشة والتنسيق مع وظيفة ا;راجعة الداخلية )راجع :الفقرة (٢١
أ.٢٤

أ.٢٥
٢١
٢٢
٢٣

عند مناقشة وظيفة ا;راجعة الداخلية ف اpستخدام ا;قرر لعملها كأساس لتنسيق أنشطة ك bا†انبي ,فقد يكون من ا;فيد
تناول ما يلي:
•

توقيت هذا العمل.

•

طبيعة العمل ا;نفذ.

•

ا;دى الذي تغطيه ا;راجعة.

•

ا}همية النسبية للقوائم ا;الية ككل )ومستوى أو مستويات ا}همية النسبية لفئات معامbت أو أرصدة حسابات أو
إفصاحات معينة ,ف حالة اpنطباق( وا}همية النسبية ل∞داء.

•

الطرق ا;قترحة pختيار البنود وأحجام العينات.

•

توثيق العمل ا;نفذ.

•

إجراءات الفحص والتقرير.

lتاز التنسيق بي ا;راجع اgارجي ووظيفة ا;راجعة الداخلية بالفاعلية ,على سبيل ا;ثال ,عندما:

معيار ا;راجعة ) ,(٢٠٠الفقرة أ٣١
معيار ا;راجعة ) ,(٣١٥الفقرات ) ٤هـ(
معيار ا;راجعة ) ,(٢٦٠الفقرة ١٥
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أ.٢٦

•

¿رى ا;ناقشات على فترات منتظمة مناسبة طوال الفترة.

•

يخطر ا;راجع اgارجي وظيفة ا;راجعة الداخلية با}مور ا;همة التي قد تؤثر على الوظيفة.

•

يتم تزويد ا;راجع اgارجي بتقارير وظيفة ا;راجعة الداخلية ذات الصلة ,وôكينه من الوصول إليها ,وإعbمه بأي أمور
مهمة ∫ت إلى علم الوظيفة ,عندما ُيحتمل أن يكون لتلك ا}مور تأثير على عمل ا;راجع اgارجي ,حتى يكون ا;راجع
اgارجي قادرًا على أن يأخذ ف حسبانه ما يترتب على هذه ا}مور من آثار على ارتباط ا;راجعة.

ُيناقش معيار ا;راجعة ) ٢٤(٢٠٠أهمية قيام ا;راجع بالتخطيط للمراجعة وتنفيذها مع التحلي بنزعة الشك ا;هنيé ,ا ف ذلك
اpنتباه للمعلومات التي تثير الشك ف إمكانية اpعتماد على ا;ستندات والردود على اpستفسارات التي سيتم استخدامها كأدلة
مراجعة .وبناًء عليه ,فقد يوفر اpتصال بوظيفة ا;راجعة الداخلية طوال اpرتباط فرصًا للمراجعي الداخليي للفت انتباه ا;راجع
اgارجي ل∞مور التي قد تؤثر على عمله ٢٥.ومن ثم يكون éقدور ا;راجع اgارجي أن يأخذ مثل تلك ا;علومات ف اÇسبان عند
jديده ±اطر التحريف ا†وهري وتقييمها .وإضافة لذلك ,فإذا كانت تلك ا;علومات قد ُتعد مؤشرًا على وجود خطر متزايد
ي أو مشتبه فيه أو مزعوم ,يستطيع ا;راجع اgارجي
لوجود jريف جوهري ف القوائم ا;الية ,أو قد تكون متعلقة بأي غش فعل ّ
أن يأخذ ذلك ف حسبانه عند jديده gطر التحريف ا†وهري بسبب الغش وفقًا ;عيار ا;راجعة )٢٦.(٢٤٠

إجراءات jديد مدى كفاية عمل وظيفة ا;راجعة الداخلية )راجع :الفقرتي (٢٤ ,٢٣
أ.٢٧

إن إجراءات ا;راجعة التي ينفذها ا;راجع اgارجي على جوهر عمل وظيفة ا;راجعة الداخلية ككل ,الذي يخطط ا;راجع
اgارجي pستخدامه ,توفر أساسًا لتقوي ا†ودة العامة لعمل الوظيفة وا;وضوعية التي ت بها تنفيذ العمل.

أ.٢٨

تتضمن اüجراءات التي قد ينفذها ا;راجع اgارجي لتقوي جودة العمل ا;نفذ واpستنتاجات التي ت التوصل إليها عن طريق
وظيفة ا;راجعة الداخلية ,باüضافة إلى إعادة التنفيذ وفقًا للفقرة  ,٢٤ما يلي:
•

توجيه استفسارات ل∞فراد ا;عنيي ف وظيفة ا;راجعة الداخلية.

•

مbحظة اüجراءات التي تنفذها وظيفة ا;راجعة الداخلية.

•

فحص برنامج عمل وظيفة ا;راجعة الداخلية وأوراق عملها.

أ .٢٩كلما زادت ا}حكام ا;تخذة ,أو كلما ارتفع اgطر ا;قﱠيم للتحريف ا†وهري ,أو كلما قل الدعم الكاف الذي يوفره ا;وقع التنظيمي
اgاص بوظيفة ا;راجعة الداخلية والسياسات واüجراءات ذات الصلة ;وضوعية ا;راجعي الداخليي ,أو كلما انخفض مستوى
كفاءة وظيفة ا;راجعة الداخلية ,زادت إجراءات ا;راجعة التي يلزم أن يقوم بها ا;راجع اgارجي على ا†وهر العام لعمل الوظيفة
لدعم قراره باستخدام عمل الوظيفة ف اÇصول على ما يكفي من أدلة ا;راجعة ا;ناسبة التي تشكل أساسًا لرأي ا;راجعة.
إعادة التنفيذ )راجع :الفقرة (٢٤
أ.٣٠

٢٤
٢٥
٢٦

}غراض هذا ا;عيار ,ينطوي إعادة التنفيذ على قيام ا;راجع اgارجي بتنفيذ مستقل لçجراءات للتحقق من صحة اpستنتاجات
التي توصلت إليها وظيفة ا;راجعة الداخلية .وlكن jقيق هذا الهدف عن طريق اختبار البنود التي اختبرتها وظيفة ا;راجعة
الداخلية بالفعل ,أو عندما يتعذر القيام بذلكl ,كن أيضًا jقيق نفس الهدف عن طريق اختبار ما يكفي من البنود ا}خرى
ا;شابهة التي لم تختبرها بالفعل وظيفة ا;راجعة الداخلية .ويوفر إعادة التنفيذ أدلة أكثر إقناعًا بشأن كفاية عمل وظيفة ا;راجعة
الداخلية ,مقارنًة باüجراءات ا}خرى التي lكن أن ينفذها ا;راجع اgارجي والواردة ف الفقرة أ .٢٨ورغم أنه ليس من الضروري
للمراجع اgارجي أن يقوم بإعادة التنفيذ ف كل مجال من ا™اpت التي يتم فيها استخدام عمل وظيفة ا;راجعة الداخلية ,يتطلب
ا}مر تنفيذ بعض أنشطة إعادة التنفيذ على جوهر عمل وظيفة ا;راجعة الداخلية ككل الذي يخطط ا;راجع اgارجي pستخدامه
وفقًا للفقرة ) .(٢٤ومن ا;رجح أن يركز ا;راجع اgارجي على إعادة التنفيذ ف ا™اpت التي مارست فيها وظيفة ا;راجعة

معيار ا;راجعة ) ,(٢٠٠الفقرتان  ١٥وأ٢٠
معيار ا;راجعة ) ,(٣١٥الفقرة أ١٢٠
معيار ا;راجعة ) ,(٣١٥الفقرة أ ١١فيما يتعلق éعيار ا;راجعة )" (٢٤٠مسؤوليات ا;راجع ذات العbقة بالغش عند مراجعة القوائم ا;الية"
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الداخلية مزيدًا من ا}حكام عند تخطيط وتنفيذ إجراءات ا;راجعة وتقوي نتائجها ,وف ا™اpت التي تنطوي على خطر أكبر
للتحريف ا†وهري.
[ديد ما إذا كان _كن اdستعانة با"راجعي الداخليي لتقدي ا"ساعدة ا"باشرة ,ومجاdت هذه اdستعانة ومداها
jديد ما إذا كان lكن اpستعانة با;راجعي الداخليي لتقدي ا;ساعدة ا;باشرة }غراض ا;راجعة )راجع :الفقرات (٢٨–٢٦ ,٥
أ.٣١

ف الدول التي jظر فيها ا}نظمة أو اللوائح على ا;راجع اgارجي اpستعانة با;راجعي الداخليي لتقدي ا;ساعدة ا;باشرة,
يكون من ا;bئم ;راجعي ا™موعة النظر فيما إذا كان اÇظر يشمل أيضًا مراجعي ا;كونات ,وإذا كان ا}مر كذلك ,فمن ا;bئم
معا†ة هذا عند اpتصال éراجعي ا;كونات٢٧.

أ.٣٢

كما هو وارد ف الفقرة أ ٧من هذا ا;عيار ,تشير ا;وضوعية إلى القدرة على تنفيذ العمل ا;قترح ,دون السماح للتحيز أو تعارض
ا;صالح أو التأثير الذي  pمسّوغ له من جانب ا¨خرين بالغلبة على ا}حكام ا;هنية .وعند تقوي مدى وجود تهديدات ôس
موضوعية ا;راجع الداخلي وأهمية هذه التهديدات ,فقد تكون العوامل ا¨تية ذات صلة:
•

مدى دعم ا;وقع التنظيمي لوظيفة ا;راجعة الداخلية والسياسات واüجراءات ذات الصلة ;وضوعية ا;راجعي
الداخليي٢٨ .

•

العbقات العائلية والشخصية مع فرد يعمل ف ,أو يتحمل ا;سؤولية عن ,جانب ا;نشأة الذي يتعلق به العمل.

•

التعاون مع القسم الذي يتعلق به العمل ف ا;نشأة.

•

ا;صالح ا;الية ا;همة ف ا;نشأة بخbف ا}جور ,بشروط تتسق مع تلك ا;نطبقة على موظفي آخرين éستوى êاثل من
ا}قدمية.

وlكن أن توفر ا;واد الصادرة للمراجعي الداخليي من الهيئات ا;هنية ذات الصلة إرشادات إضافية مفيدة.
أ.٣٣

قد توجد أيضًا بعض الظروف التي تعظم فيها أهمية التهديدات التي ôس موضوعية ا;راجع الداخلي ,بحيث  pتوجد أي تدابير
وقائية lكن أن jد من تلك التهديدات إلى مستوى مقبول .فعلى سبيل ا;ثال ,ونظرًا }ن كفاية التدابير الوقائية تتأثر بأهمية
العمل ف سياق ا;راجعةj ,ظر الفقرة ) ٣٠أ( و)ب( اpستعانة با;راجعي الداخليي لتقدي ا;ساعدة ا;باشرة فيما يتعلق بتنفيذ
اüجراءات التي تنطوي على اتخاذ أحكام مهمة خbل ا;راجعة ,أو التي تتعلق éخاطر jريف جوهري جرى تقييمها بأنها
مرتفعة ,عندما يكون اÇكم ا;طلوب عند تنفيذ إجراءات ا;راجعة ذات الصلة أو عند تقوي أدلة ا;راجعة التي ت جمعها أكثر من
كونه مجرد حكم محدود .وينطبق ذلك أيضًا على اÇاpت التي يتسبب فيها العمل اُ;نﱠفذ ف ظهور تهديد الفحص الذاتي ,ولهذا
السبب ُيحظر على ا;راجعي الداخليي تنفيذ اüجراءات ف الظروف ا;بينة ف الفقرة ) ٣٠ج( و )د(.

أ .٣٤عند تقوي مستوى كفاءة ا;راجع الداخلي ,فإن العديد من العوامل الواردة ف الفقرة أ ٨من هذا ا;عيار قد تكون ذات صلة أيضًا,
ف سياق تقوي ا;راجعي الداخليي ا}فراد والعمل الذي قد يتم تكليفهم به.
jديد طبيعة ومدى العمل الذي lكن إسناده للمراجعي الداخليي الذين يقدمون ا;ساعدة ا;باشرة )راجع :الفقرات (٣١-٢٩
أ.٣٥

تقدم الفقرات أ-١٥أ ٢٢من هذا ا;عيار إرشادات ذات صلة عند jديد طبيعة ومدى العمل الذي lكن إسناده للمراجعي
الداخليي.

أ .٣٦عند jديد طبيعة العمل الذي lكن إسناده للمراجعي الداخليي ,يحرص ا;راجع اgارجي على أن يقتصر ذلك العمل على
ا™اpت التي من ا;ناسب إسنادها .ومن أمثلة ا}نشطة وا;هام التي ليس من ا;ناسب فيها اpستعانة با;راجعي الداخليي لتقدي
ا;ساعدة ا;باشرة ما يلي:

٢٧
٢٨

معيار ا;راجعة ) ,(٦٠٠الفقرة ) ٤٠ب(
انظر الفقرة أ٧
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•

مناقشة مخاطر الغش .ومع ذلك ,يجوز للمراجعي اgارجيي توجيه استفسارات للمراجعي الداخليي عن مخاطر الغش
ف ا;نشأة ,وفقًا ;عيار ا;راجعة )٢٩.(٣١٥

•

jديد إجراءات ا;راجعة غير ا;علن عنها ,كما هو موضح ف معيار ا;راجعة ).(٢٤٠

أ.٣٧

وبا;ثل ,ونظرًا }ن ا;راجع اgارجي مطالب وفقًا ;عيار ا;راجعة ) ٣٠(٥٠٥بأن يحافظ على تطبيق الرقابة على طلبات ا;صادقة
اgارجية وأن ُيقّوم نتائج إجراءات ا;صادقة اgارجية ,فلن يكون من ا;ناسب إسناد هذه ا;سؤوليات للمراجعي الداخليي .ومع
ذلك ,فإن ا;راجعي الداخليي قد يساعدون ف جمع ا;علومات الbزمة لقيام ا;راجع اgارجي بحل اpستثناءات الواردة ف ردود
ا;صادقات.

أ.٣٨

ُيعد مقدار ا}حكام ا;تخذة وخطر التحريف ا†وهري من ا}مور ذات الصلة أيضًا بتحديد العمل الذي lكن إسناده للمراجعي
الداخليي الذين يقدمون ا;ساعدة ا;باشرة .فعلى سبيل ا;ثال ,ف الظروف التي يكون فيها تقوي اÇسابات مستحقة التحصيل
قد ت تقييمه على أنه مجال مرتفع ا±اطرl ,كن للمراجع اgارجي أن يسند التحقق من دقة التقادم ;راجع داخلي يقوم بتقدي
ا;ساعدة ا;باشرة .ومع ذلك ,ونظرًا }ن تقوي كفاية ا±صص استنادًا إلى التقادم سيتطلب ما هو أكثر من مجرد حكم محدود,
فلن يكون من ا;ناسب إسناد هذا اüجراء ا}خير ;راجع داخلي يقدم ا;ساعدة ا;باشرة.

أ .٣٩على الرغم من التوجيه واüشراف والفحص الذي lارسه ا;راجع اgارجي ,فإن اpستعانة ا;فرطة با;راجعي الداخليي لتقدي
ا;ساعدة ا;باشرة قد تؤثر على التصورات ا;تعلقة باستقbل ارتباط ا;راجعة اgارجية.
اdستعانة با"راجعي الداخليي لتقدي ا"ساعدة ا"باشرة )راجع :الفقرة (٣٤
أ.٤٠

éا أن ا}فراد ف وظيفة ا;راجعة الداخلية ليسوا مستقلي عن ا;نشأة ,كما هو مطلوب من ا;راجع اgارجي عند إبداء الرأي ف
القوائم ا;الية ,فإن توجيه ا;راجع اgارجي وإشرافه وفحصه للعمل الذي ينفذه ا;راجعون الداخليون الذين يقدمون ا;ساعدة
ا;باشرة ,سيكون بصفة عامة ذا طبيعة مختلفة وأكثر اتساعًا êا لو كان أعضاء من فريق اpرتباط هم الذين يؤدون ذلك العمل.

أ .٤١قد يذّكر ا;راجع اgارجي ا;راجعي الداخليي ,عند توجيهه لهم ,على سبيل ا;ثال ,بلفت انتباهه لقضايا اπاسبة وا;راجعة التي
ت jديدها أثناء ا;راجعة .وعند فحص العمل الذي نفذه ا;راجعون الداخليون ,تتضمن اpعتبارات التي يأخذها ا;راجع
اgارجي ف اÇسبان ما إذا كانت ا}دلة التي ت اÇصول عليها كافية ومناسبة ف ظل الظروف القائمة ,وما إذا كانت تدعم
اpستنتاجات التي ت التوصل إليها.

٢٩
٣٠

معيار ا;راجعة ) ,(٣١٥الفقرة ) ٦أ(
معيار ا;راجعة )" (٥٠٥ا;صادقات اgارجية" ,الفقرتان  ٧و١٦
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استخدام عمل ا;راجعي الداخليي

ا"عيار الدولي للمراجعة ) :(٦٢٠استخدام عمل خبير استعان به ا"راجع

اعتمدت الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي معيار ا;راجعة ) ,(٦٢٠كما صدر من مجلس ا;عايير الدولية للمراجعة والتأكيد.

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٦٢٠
ا"عيار الدولي للمراجعة )(٦٢٠
استخدام عمل خبير استعان به ا"راجع
)يسري هذا ا;عيار على أعمال مراجعة القوائم ا;الية ا;رتبط عليها اعتبارًا من  ٢٠١٧/١/١أو بعد ذلك التاريخ(
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٥٦٤

استخدام عمل خبير استعان به ا;راجع
الداخليي

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٦٢٠

مقدمة
نطاق هذا ا"عيار
.١

يتناول هذا ا;عيار مسؤوليات ا;راجع فيما يتعلق بعمل فرد أو كيان ف مجال خبرة آخر غير اàاسبة أو ا;راجعة ,عندما ُيستخدم ذلك
العمل ;ساعدة ا;راجع ف اhصول على ما يكفي من أدلة ا;راجعة ا;ناسبة.

.٢

 wيتناول هذا ا;عيار:
)أ(

ا;واقف التي يضم فيها فريق اwرتباط عضوًا ,أو يستشير كيانًا أو فردًا ,له خبرة ف مجال معي ف اàاسبة أو ا;راجعة ,وهي
ا;واقف التي يتناولها معيار ا;راجعة ) ١;(٢٢٠أو

)ب(

استخدام ا;راجع لعمل فرد أو كيان لديه خبرة ف مجال آخر غير اàاسبة أو ا;راجعة ,وتستخدم ا;نشأة عمل هذا الفرد أو
الكيان ف ذلك اvال ;ساعدتها ف إعداد القوائم ا;الية )اrبير الذي تستعي به اzدارة( ,وهو اÉمر الذي يتناوله معيار
ا;راجعة )٢.(٥٠٠

مسؤولية ا"راجع عن رأي ا"راجعة
يتحمل ا;راجع وحده ا;سؤولية عن رأي ا;راجعة الذي يتم إبداؤه ,و wيحد من هذه ا;سؤولية استخدام ا;راجع لعمل أحد خبرائه .ومع
ذلك ,فإذا استنتج ا;راجع الذي يستخدم عمل أحد خبرائه ,بعد اتباعه لهذا ا;عيار ,أن عمل ذلك اrبير ُيعد كافيًا Éغراض ا;راجع,
ïكن للمراجع قبول نتائج أو استنتاجات ذلك اrبير ف مجال خبرته كأدلة مراجعة مناسبة.

.٣

تاريخ السريان
.٤

يسري هذا ا;عيار على أعمال مراجعة القوائم ا;الية ا;رتبط عليها اعتبارًا من  ٢٠١٧/١/١أو بعد ذلك التاريخ.

اDهداف
.٥

تتمثل أهداف ا;راجع فيما يلي:
)أ(

gديد ما إذا كان سيتم استخدام عمل أحد اrبراء الذين يستعي بهم ا;راجع;

)ب(

gديد ما إذا كان عمل اrبير الذي يستعي به ا;راجع يعد كافيًا Éغراض ا;راجع ,ف حالة استخدام ذلك العمل.

التعريفات
.٦

Éغراض معايير ا;راجعة ,تكون للمصطلحات اóتية ا;عاني ا;بّينة قرين كل منها فيما يلي:
)أ(

اrبير الذي يستعي به ا;راجع :فرد أو كيان ïتلك خبرة ف مجال آخر غير اàاسبة أو ا;راجعة ,ويستخدم ا;راجع عمله ف
ذلك اvال ;ساعدته ف اhصول على ما يكفي من أدلة ا;راجعة ا;ناسبة وïكن أن يكون ذلك اrبير إما خبيرًا داخليًا )أي
شريكًا ٣أو موظفًاö ,ا ف ذلك ا;وظفي ا;ؤقتي ,ف مكتب ا;راجع أو مكتب ف شبكة ا;راجع( أو خبيرًا خارجيًا) .راجع:
الفقرات أ–١أ(٣

١
٢
٣

)ب(

اrبرة :ا;هارات وا;عرفة والتجربة ف مجال معي.

)ج(

اrبير الذي تستعي به اzدارة :فرد أو كيان ïتلك خبرة ف مجال آخر غير اàاسبة أو ا;راجعة ,وتستخدم ا;نشأة عمله ف
ذلك اvال ;ساعدتها ف إعداد القوائم ا;الية.

معيار ا;راجعة )" (٢٢٠رقابة اúودة ;راجعة القوائم ا;الية" ,الفقرات أ ,١١أ-٢١أ٢٣
معيار ا;راجعة )" (٥٠٠أدلة ا;راجعة" ,الفقرات أ-٣٥أ٤٩
ُيقرأ مصطلحا "الشريك" و"ا;كتب" على أنهما يشيران إلى ما يعادلهما ف القطاع العام ,عند اwقتضاء.
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٥٦٥

استخدام عمل خبير استعان به ا;راجع
الداخليي

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٦٢٠
ا"تطلبات
Wديد اXاجة لYستعانة بأحد خبراء ا"راجع
.٧

إذا كانت اrبرة ف مجال آخر غير اàاسبة أو ا;راجعة ُتعد ضرورية للحصول على ما يكفي من أدلة ا;راجعة ا;ناسبة ,فيجب على
ا;راجع أن يحدد ما إذا كان سيستخدم عمل أحد خبرائه) .راجع :الفقرات أ–٤أ(٩

طبيعة إجراءات ا"راجعة وتوقيتها ومداها
.٨

تختلف طبيعة إجراءات ا;راجع وتوقيتها ومداها فيما يتعلق با;تطلبات الواردة ف الفقرات  ١٣-٩من هذا ا;عيار تبعًا للظروف .وعند
gديد طبيعة تلك اzجراءات وتوقيتها ومداها ,يجب على ا;راجع أن يأخذ ف اhسبان أمورًا من بينها) :راجع :الفقرة أ(١٠
)أ(

طبيعة اÉمر الذي يتعلق به عمل ذلك اrبير;

)ب(

مخاطر التحريف اúوهري ف اÉمر الذي يتعلق به عمل ذلك اrبير;

)ج(

أهمية عمل ذلك اrبير ف سياق ا;راجعة;

)د(

معرفة ا;راجع وخبرته باÉعمال السابقة التي نفذها ذلك اrبير;

)ه(

ما إذا كان ذلك اrبير يخضع لسياسات وإجراءات رقابة اúودة اrاصة öكتب ا;راجع) .راجع :الفقرات أ–١١أ(١٣

كفاءة اbبير الذي يستعي به ا"راجع وقدراته وموضوعيته
.٩

يجب على ا;راجع تقوي ما إذا كان اrبير الذي يستعي به يتمتع بالكفاءة والقدرات وا;وضوعية الiزمة Éغراض ا;راجع .وف حالة
استعانة ا;راجع بأحد اrبراء اrارجيي ,يجب أن يتضمن تقوي ا;وضوعية اwستفسار عن ا;صالح والعiقات التي قد ُتشّكل تهديدًا
;وضوعية ذلك اrبير) .راجع :الفقرات أ–١٤أ(٢٠

التوصل إلى فهم iال خبرة اbبير الذي يستعي به ا"راجع
.١٠

ف vال خبرة اrبير الذي يستعي به ,وذلك لتمكي ا;راجع £ا يلي) :راجع :الفقرتي أ,٢١
يجب على ا;راجع أن يتوصل إلى فهم كا ٍ
أ(٢٢
)أ(

gديد طبيعة ونطاق وأهداف عمل ذلك اrبير Éغراض ا;راجع;

)ب(

تقوي مدى كفاية ذلك العمل Éغراض ا;راجع.

اkتفاق مع اbبير الذي يستعي به ا"راجع
.١١

يجب على ا;راجع أن يتفق كتابًة ,متى كان ذلك مناسبًا ,على اÉمور اóتية مع اrبير الذي يستعي به) :راجع :الفقرات أ–٢٣أ(٢٦
)أ(

طبيعة ونطاق وأهداف عمل ذلك اrبير; )راجع :الفقرة أ(٢٧

)ب(

اÉدوار وا;سؤوليات ا;نوطة بكل من ا;راجع وذلك اrبير; )راجع :الفقرتي أ ,٢٨أ(٢٩

)ج(

طبيعة وتوقيت ومدى اwتصال بي ا;راجع وذلك اrبيرö ,ا ف ذلك شكل أي تقرير سيتم تقدïه من قبل ذلك اrبير; )راجع:
الفقرة أ(٣٠

)د(

ضرورة التزام اrبير الذي يستعي به ا;راجع öتطلبات السرية) .راجع :الفقرة أ(٣١

تقوي مدى كفاية عمل اbبير الذي يستعي به ا"راجع
.١٢

يجب على ا;راجع تقوي مدى كفاية عمل اrبير الذي يستعي به لتحقيق أغراضهö ,ا ف ذلك ما يلي) :راجع :الفقرة أ(٣٢
)أ(

مدى مiءمة ومعقولية نتائج أو استنتاجات ذلك اrبير ,ومدى اتساقها مع أدلة ا;راجعة اÉخرى; )راجع :الفقرتي أ ,٣٣أ(٣٤
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استخدام عمل خبير استعان به ا;راجع
الداخليي

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٦٢٠
)ب(

مدى مiءمة ومعقولية اwفتراضات والطرق التي استخدمها ا;راجع ف ظل الظروف القائمة ,إذا كان عمل ذلك اrبير ينطوي
على استخدام افتراضات وطرق مهمة; )راجع :الفقرات أ–٣٥أ(٣٧

)ج(
.١٣

مدى مiءمة البيانات ا;صدرية واكتمالها ودقتها ,إذا كان عمل ذلك اrبير ينطوي على استخدام بيانات مصدرية) .راجع:
الفقرتي أ ,٣٨أ(٣٩

ف لتحقيق أغراضه ,فيجب على ا;راجع) :راجع :الفقرة أ(٤٠
إذا حدد ا;راجع أن عمل اrبير الذي يستعي به غير كا ٍ
)أ(

اwتفاق مع ذلك اrبير على طبيعة ومدى العمل اzضاف الذي سيتم تنفيذه من قبل ذلك اrبير; أو

)ب(

تنفيذ إجراءات مراجعة إضافية مناسبة للظروف.

اmشارة إلى اbبير الذي استعان به ا"راجع ف تقرير ا"راجع
.١٤

يجب أ wيشير ا;راجع إلى عمل اrبير الذي استعان به ف تقريره الذي يحتوي على رأي غير معدل ,ما لم يكن ذلك مطلوبًا öوجب
اÉنظمة أو اللوائح .وإذا كانت تلك اzشارة مطلوبة öوجب اÉنظمة أو اللوائح ,فيجب أن يشير ا;راجع ف تقريره إلى أن تلك اzشارة w
gد من مسؤوليته عن رأيه) .راجع :الفقرة أ(٤١

.١٥

إذا أشار ا;راجع ف تقريره إلى عمل خبير استعان بهÉ ,ن تلك اzشارة ُتعد ذات صلة بفهم التعديل على رأي ا;راجع ,فيجب أن يشير
ا;راجع ف تقريره إلى أن تلك اzشارة g wد من مسؤوليته عن ذلك الرأي) .راجع :الفقرة أ(٤٢
***

ا"واد التطبيقية وا"واد التفسيرية اDخرى
تعريف اbبير الذي يستعي به ا"راجع )راجع :الفقرة ) ٦أ((
أ.١

أ.٢

قد تتضمن اrبرة ف مجال آخر غير اàاسبة أو ا;راجعة اrبرة فيما يتعلق بأمور مثل:
•

تقوي اÉدوات ا;الية ا;عقدة واÉراضي وا;باني وا;عدات واwóت واvوهرات واÉعمال الفنية واÉصول غير ا;لموسة واÉصول
ا;ستحوذ عليها واwلتزامات ا;تحملة ف •ميعات اÉعمال واÉصول التي رöا تكون قد هبطت قيمتها.

•

اhساب اwكتواري لiلتزامات ا;رتبطة بعقود التأمي أو خطط منافع ا;وظفي.

•

تقدير احتياطيات النفط والغاز.

•

تقوي اwلتزامات البيئية وتكاليف تنظيف ا;واقع.

•

تفسير العقود واÉنظمة واللوائح.

•

gليل القضايا ا;عقدة أو غير ا;عتادة ا;رتبطة باwلتزام الضريبي.

ف العديد من اhاwت ,يكون التمييز بي اrبرة ف اàاسبة أو ا;راجعة واrبرة ف مجال آخر واضحًا ,حتى عندما يشتمل ذلك على
مجال متخصص ف اàاسبة أو ا;راجعة .فعلى سبيل ا;ثالï ,كن غالبًا التمييز بسهولة بي فرد يتمتع بخبرة ف تطبيق طرق اàاسبة
عن ضريبة الدخل ا;ؤجلة وخبير ف النظام الضريبي .فاÉول  wيعد خبيرًا Éغراض هذا ا;عيار Éنه يشكل خبرة محاسبية ,واÉخير
يعد خبيرًا Éغراض هذا ا;عيار Éنه يشكل خبرة نظامية .وïكن كذلك القيام بعمليات ßييز £اثلة ف مجاwت أخرى ,على سبيل
ا;ثال ,التمييز بي اrبرة ف طرق اàاسبة عن اÉدوات ا;الية ,واrبرة ف وضع النماذج ا;عقدة لغرض تقوي اÉدوات ا;الية .ولكن ف
بعض اhاwت ,خاصًة تلك التي تنطوي على مجال ناشئ من مجاwت اrبرة ف اàاسبة أو ا;راجعة ,يكون التمييز بي مجاwت
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٥٦٧

استخدام عمل خبير استعان به ا;راجع
الداخليي

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٦٢٠
اàاسبة أو ا;راجعة ا;تخصصة واrبرة ف مجال آخر أمرًا خاضعًا للحكم ا;هني .وقد تساعد القواعد وا;عايير ا;هنية ا;نطبقة فيما
يتعلق öتطلبات التعليم والكفاءة للمحاسبي وا;راجعي ف £ارسة ذلك اhكم٤.
أ.٣

من الضروري تطبيق اhكم ا;هني عند النظر ف طريقة تأثر هذا ا;عيار بحقيقة أن اrبير الذي يستعي به ا;راجع إما أن يكون فردًا
أو كيانًا .فعلى سبيل ا;ثال ,عند تقوي كفاءة اrبير الذي يستعي به ا;راجع وقدراته وموضوعيته ,فقد يكون هذا اrبير كيانًا استعان
به ا;راجع ف وقت سابق ,لكن اrبير الفرد الذي قام الكيان بتعيينه لiرتباط ا;عني  wيوجد لدى ا;راجع سابق •ربة معه; أو العكس,
أي قد يكون ا;راجع على دراية بعمل أحد اrبراء اÉفراد ,وليس بالكيان الذي التحق به ذلك اrبير .وف كلتا اhالتي ,قد تكون
الصفات الشخصية للفرد والصفات اzدارية للكيان )مثل نظم رقابة اúودة التي يطبقها الكيان( ذات صلة بتقوي ا;راجع.

Wديد اXاجة لYستعانة بأحد خبراء ا"راجع )راجع :الفقرة (٧
أ.٤

٤
٥
٦

قد تستدعي اhاجة اwستعانة بأحد خبراء ا;راجع ف واحد أو أكثر £ا يلي:
•

التوصل إلى فهم للمنشأة وبيئتهاö ,ا ف ذلك فهم الرقابة الداخلية بها.

•

gديد مخاطر التحريف اúوهري وتقييمها.

•

gديد وتطبيق اwستجابات العامة للمخاطر ا;قّيمة على مستوى القوائم ا;الية.

•

تصميم وتنفيذ إجراءات مراجعة إضافية استجابًة للمخاطر ا;قّيمة على مستوى اzقرارات ,تشتمل على اختبارات أدوات
الرقابة أو اzجراءات اÉساس.

•

تقوي مدى كفاية ومناسبة أدلة ا;راجعة التي ت اhصول عليها عند تكوين رأي ف القوائم ا;الية.

أ.٥

قد تزيد مخاطر التحريف اúوهري عندما تكون اzدارة بحاجة إلى خبرة ف مجال آخر غير اàاسبة zعداد القوائم ا;الية ,على
سبيل ا;ثالÉ ,ن ذلك قد يكون مؤشرًا على وجود بعض التعقيد ,أو Éن اzدارة قد  wتكون لديها معرفة öجال اrبرة .وف حالة عدم
امتiك اzدارة للخبرة الiزمة عند إعداد القوائم ا;الية ,فقد يتم اwستعانة بأحد خبراء اzدارة ;واجهة تلك اÆاطر .وقد تخفض
أيضًا أدوات الرقابة ذات الصلةö ,ا ف ذلك أدوات الرقابة التي تتعلق بعمل اrبير الذي تستعي به اzدارة ,إن وجدت ,من مخاطر
التحريف اúوهري.

أ.٦

إذا اشتمل إعداد القوائم ا;الية على استخدام خبرة ف مجال آخر غير اàاسبة ,فإن ا;راجع الذي ُيتقن اàاسبة وا;راجعة قد w
ïلك اrبرة الiزمة ;راجعة تلك القوائم ا;الية .ويتطلب اÉمر من الشريك ا;سؤول عن اwرتباط أن يكون على قناعة بأن فريق
اwرتباط ,وأي خبراء يستعي بهم ا;راجع وليسوا ضمن فريق اwرتباط ,يتمتعون مجتمعي بالكفاءات والقدرات ا;ناسبة لتنفيذ ارتباط
ا;راجعة ٥.كما إن ا;راجع مطالب بالتحقق من طبيعة وتوقيت ومدى ا;وارد الiزمة لتنفيذ اwرتباط ٦.ويستعي ا;راجع ف الوفاء بهذه
ا;تطلبات بتحديد ما إذا كان سيقوم باستخدام عمل أحد خبرائه ,وإن حدث ذلك ,فمتى سيتم هذا اwستخدام وإلى أي مدى .ومع
التقدم ف ا;راجعة ,أو مع تغير الظروف ,قد يحتاج ا;راجع إلى إعادة النظر ف القرارات التي اتخذها سابقًا بشأن استخدام عمل أحد
خبرائه.

أ.٧

ف لذلك
ومع ذلك ,قد يكون ا;راجع الذي  wيعد خبيرًا ف مجال ذي صلة بخiف اàاسبة أو ا;راجعة قادرًا على التوصل إلى فهم كا ٍ
اvال من أجل تنفيذ ا;راجعة دون اhاجة إلى اwستعانة بأحد اrبراء .وقد يتم التوصل إلى هذا الفهم من خiل ,على سبيل ا;ثال:
•

اrبرة ف مراجعة ا;نشآت التي تتطلب مثل هذه اrبرة ف إعداد قوائمها ا;الية.

•

التعليم أو التطوير ا;هني ف اvال ذي الصلة .وقد يتضمن هذا اwلتحاق بدورات رسمية ,أو إجراء نقاش مع أفراد لديهم
خبرة ف اvال ذي الصلة لغرض تعزيز قدرة ا;راجع على التعامل مع اÉمور ف ذلك اvال .ويختلف هذا النقاش عن التشاور

على سبيل ا;ثال ,قد يكون ا;عيار الدولي للتعليم )" (٨متطلبات الكفاءة للمشتغلي öهنة ا;راجعة" مفيدًا.
معيار ا;راجعة ) ,(٢٢٠الفقرة ١٤
معيار ا;راجعة )" (٣٠٠التخطيط ;راجعة القوائم ا;الية" ,الفقرة ) ٨هـ(
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٥٦٨

استخدام عمل خبير استعان به ا;راجع
الداخليي

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٦٢٠
مع خبير ا;راجع فيما يتعلق öجموعة محددة من الظروف التي واجهها ا;راجع ف اwرتباط ,والذي يتم خiله تزويد ذلك
اrبير بجميع اhقائق ذات الصلة التي ßكنه من تقدي مشورة مدروسة بشأن أمر معي٧ .
•

أ.٨

أ.٩

إجراء نقاش مع ا;راجعي الذين نفذوا ارتباطات £اثلة.

ف حاwت أخرى ,قد يحدد ا;راجع أنه من الضروري ,أو قد يختار ,اwستعانة بأحد خبرائه ;ساعدته ف اhصول على ما يكفي من
أدلة ا;راجعة ا;ناسبة .وقد يكون من بي اÉمور التي يأخذها ا;راجع ف اhسبان عند gديد ما إذا كان سيستعي بأحد اrبراء ,ما
يلي:
•

ما إذا كانت اzدارة قد استعانت بأحد اrبراء ف إعداد القوائم ا;الية )انظر الفقرة أ.(٩

•

طبيعة اÉمر ومدى أهميتهö ,ا ف ذلك مدى تعقده.

•

مخاطر التحريف اúوهري ف هذا اÉمر.

•

الطبيعة ا;توقعة zجراءات اwستجابة للمخاطر التي ت gديدهاö ,ا ف ذلك معرفة ا;راجع وخبرته بعمل اrبراء فيما يتعلق
بتلك اÉمور; ومدى توفر مصادر بديلة Éدلة ا;راجعة.

عندما تكون اzدارة قد استعانت بأحد اrبراء ف إعداد القوائم ا;الية ,فإن قرار ا;راجع بشأن ما إذا كان سيستعي بأحد اrبراء قد
يتأثر أيضًا بعوامل مثل ما يلي:
•

طبيعة عمل اrبير الذي استعانت به اzدارة ونطاق هذا العمل وأهدافه.

•

ما إذا كان اrبير الذي استعانت به اzدارة ُموظفًا من قبل ا;نشأة ,أم إنه طرف تعاقدت معه ا;نشأة لتقدي خدمات ذات صلة.

•

مدى قدرة اzدارة على £ارسة الرقابة على عمل خبيرها أو قدرتها على التأثير فيه.

•

كفاءة اrبير الذي استعانت به اzدارة وقدراته.

•

ما إذا كان اrبير الذي استعانت به اzدارة يخضع ;عايير أداء فنية أو متطلبات مهنية أو صناعية أخرى.

•

أي أدوات رقابة مطبقة داخل ا;نشأة على عمل اrبير الذي استعانت به اzدارة.

ويحتوي معيار ا;راجعة ) ٨(٥٠٠على متطلبات وإرشادات بشأن تأثير كفاءة اrبراء الذين تستعي بهم اzدارة ,وقدراتهم وموضوعيتهم,
على إمكانية اwعتماد على أدلة ا;راجعة.
طبيعة إجراءات ا"راجعة وتوقيتها ومداها )راجع :الفقرة (٨
أ.١٠

٧
٨

تختلف طبيعة إجراءات ا;راجعة وتوقيتها ومداها فيما يتعلق با;تطلبات الواردة ف الفقرات  ١٣-٩من هذا ا;عيار تبعًا للظروف .فعلى
سبيل ا;ثال ,قد توحي العوامل اóتية باhاجة إلى تنفيذ إجراءات مختلفة أو إجراءات أكثر شموً£ wا ïكن أن تكون عليه ف ظروف
أخرى:
•

عندما يتعلق عمل اrبير الذي يستعي به ا;راجع بأمر مهم ينطوي على أحكام غير موضوعية ومعقدة.

•

ف حالة عدم استخدام ا;راجع لعمل اrبير من قبل ,وعدم توفر معرفة سابقة لديه بشأن كفاءة ذلك اrبير وقدراته
وموضوعيته.

•

عندما ينفذ اrبير الذي يستعي به ا;راجع إجراءات تعد جزءًا  wيتجزأ من ا;راجعة ,و wيقتصر اÉمر على مجرد استشارته
لتقدي مشورة بشأن أمر بعينه.

معيار ا;راجعة ) ,(٢٢٠الفقرة أ٢٢
معيار ا;راجعة ) ,(٥٠٠الفقرة ٨
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٥٦٩

استخدام عمل خبير استعان به ا;راجع
الداخليي

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٦٢٠
•

عندما يكون اrبير خبيرًا خارجيًا للمراجع ,وبالتالي  wيكون خاضعًا لسياسات وإجراءات رقابة اúودة ف ا;كتب.

سياسات وإجراءات رقابة اúودة اrاصة öكتب ا;راجع )راجع :الفقرة ) ٨هـ((
أ.١١

قد يكون اrبير الداخلي الذي استعان به ا;راجع أحد الشركاء أو ا;وظفيö ,ن فيهم ا;وظفي ا;ؤقتي ,ف مكتب ا;راجع ,وبالتالي
يكون خاضعًا لسياسات وإجراءات رقابة اúودة ف ذلك ا;كتب وفقًا ;عيار رقابة اúودة ) ٩(١أو خاضعًا ;تطلبات وطنية مساوية على
اÉقل ;تطلبات ا;عيار ١٠.وف حاwت أخرى ,قد يكون اrبير الداخلي الذي استعان به ا;راجع أحد الشركاء أو ا;وظفيö ,ن فيهم
ا;وظفي ا;ؤقتي ,ف أحد مكاتب شبكة ا;راجع ,ويشترك هذا ا;كتب ف سياسات وإجراءات رقابة اúودة مع مكتب ا;راجع.

أ w .١٢يعد اrبير اrارجي الذي يستعي به ا;راجع عضوًا ف فريق اwرتباط ,و wيكون خاضعًا لسياسات وإجراءات رقابة اúودة وفقًا
;عيار رقابة اúودة ) ١١.(١ومع ذلك ,قد تتطلب اÉنظمة أو اللوائح ف بعض الدول أن ُيعامل اrبير اrارجي للمراجع كعضو ف فريق
اwرتباط ,وبناًء على ذلك ,قد يكون خاضعًا للمتطلبات اÉخiقية ذات الصلةö ,ا ف ذلك تلك ا;تعلقة باwستقiل ,وا;تطلبات ا;هنية
اÉخرى ,التي gددها تلك اÉنظمة أو اللوائح.
أ.١٣

يحق لفرق اwرتباط اwعتماد على نظام رقابة اúودة با;كتب ,ما لم تكن ا;علومات ا;قدمة من ا;كتب أو اÉطراف اÉخرى تشير إلى
عكس ذلك ١٢.ويختلف مدى ذلك اwعتماد تبعًا للظروف ,وقد يؤثر على طبيعة إجراءات ا;راجع وتوقيتها ومداها فيما يتعلق بأمور مثل:
•

الكفاءة والقدرات ,من خiل برامج التوظيف والتدريب.

•

ا;وضوعية .يخضع اrبراء الداخليون الذين يستعي بهم ا;راجع للمتطلبات اÉخiقية ذات الصلةö ,ا ف ذلك تلك ا;تعلقة
باwستقiل.

•

تقوي ا;راجع ;دى كفاية عمل اrبير الذي يستعي به .على سبيل ا;ثال ,قد توفر برامج التدريب اrاصة با;كتب للخبراء
الداخليي الذين يستعي بهم ا;راجع فهمًا مناسبًا حول العiقة ا;تبادلة بي خبراتهم وآلية ا;راجعة .وقد يؤثر اwعتماد على
مثل هذا التدريب وعمليات ا;كتب اÉخرى ,مثل البروتوكوwت اrاصة بتحديد نطاق عمل اrبراء الداخليي الذين يستعي بهم
ا;راجع ,على طبيعة إجراءات ا;راجع ,وتوقيتها ومداها ,الرامية إلى تقوي مدى كفاية عمل اrبير.

•

التقيد با;تطلبات التنظيمية والنظامية ,من خiل آليات ا;تابعة.

•

اwتفاق مع اrبير الذي يستعي به ا;راجع.

و wيحد مثل هذا اwعتماد من مسؤولية ا;راجع عن الوفاء öتطلبات هذا ا;عيار.
كفاءة اbبير الذي يستعي به ا"راجع وقدراته وموضوعيته )راجع :الفقرة (٩
أ.١٤

ُتعد كفاءة اrبير الذي يستعي به ا;راجع وقدراته وموضوعيته عوامل تؤثر بشكل كبير على ما إذا كان عمل اrبير سيكون كافيًا
Éغراض ا;راجع .وتتعلق الكفاءة بطبيعة ومستوى خبرة اrبير الذي يستعي به ا;راجع .وتتعلق القدرة öقدرة اrبير الذي يستعي به
ا;راجع على £ارسة تلك الكفاءة ف ظل ظروف اwرتباط .وقد تشمل العوامل التي تؤثر على القدرة ,على سبيل ا;ثال ,ا;وقع اúغراف
وتوفر الوقت وا;وارد .وتتعلق ا;وضوعية بالتأثيرات اàتملة للتحيز أو تضارب ا;صالح أو تأثير اóخرين على اwجتهاد ا;هني أو
التجاري للخبير الذي يستعي به ا;راجع.

أ.١٥

ïكن استقاء ا;علومات ا;تعلقة بكفاءة اrبير الذي يستعي به ا;راجع وقدراته وموضوعيته من مصادر متنوعة مثل:
•

٩

١٠
١١
١٢

التجربة الشخصية مع العمل السابق لذلك اrبير.

معيار رقابة اúودة )" (١رقابة اúودة للمكاتب التي تنفذ ارتباطات مراجعة وفحص للقوائم ا;الية وارتباطات التأكيد اÉخرى وارتباطات اrدمات ذات العiقة" ,الفقرة
)١٢و(
معيار ا;راجعة  ,٢٢٠الفقرة .٢
معيار رقابة اúودة ) ,(١الفقرة ) ١٢و(
معيار ا;راجعة ) ,(٢٢٠الفقرة ٤
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•

ا;ناقشات مع ذلك اrبير.

•

ا;ناقشات مع ا;راجعي اóخرين أو غيرهم £ن هم على دراية بعمل ذلك اrبير.

•

ا;عرفة öؤهiت ذلك اrبير وعضويته ف الهيئات ا;هنية أو اgادات الصناعة وترخيصه ;زاولة ا;هنة أو أشكال اwعتماد
اrارجي اÉخرى.

•

اÉوراق أو الكتب ا;نشورة التي كتبها ذلك اrبير.

•

سياسات وإجراءات رقابة اúودة اrاصة öكتب ا;راجع )انظر الفقرات أ-١١أ.(١٣

أ.١٦

تشمل اÉمور ذات الصلة بتقوي كفاءة اrبير الذي يستعي به ا;راجع وقدراته وموضوعيته ما إذا كان عمل اrبير يخضع ;عايير أداء
فنية أو متطلبات مهنية أو صناعية أخرى ,على سبيل ا;ثال ,ا;عايير اÉخiقية وا;تطلبات اÉخرى لعضوية هيئة مهنية أو اgاد صناعي
أو معايير اwعتماد اrاصة بهيئة الترخيص أو ا;تطلبات التي تفرضها اÉنظمة أو اللوائح.

أ.١٧

من بي اÉمور اÉخرى التي قد تكون ذات صلة ما يلي:
•

مiءمة كفاءة اrبير الذي يستعي به ا;راجع ل≥مر الذي سيتم استخدام عمله فيهö ,ا ف ذلك أي مجاwت تخصص ضمن
مجال خبرة ذلك اrبير .فعلى سبيل ا;ثال ,قد يتخصص خبير اكتواري ف التأمي على ا;متلكات والتأمي ضد اhوادث,
ولكنه ïلك خبرة محدودة فيما يتعلق بالعمليات اhسابية اrاصة öعاشات التقاعد.

•

كفاءة اrبير الذي يستعي به ا;راجع فيما يتعلق öتطلبات اàاسبة وا;راجعة ذات الصلة ,على سبيل ا;ثال ,ا;عرفة
باwفتراضات والطرقö ,ا ف ذلك عند اwنطباق النماذج ا;تسقة مع إطار التقرير ا;الي ا;نطبق.

•

ما إذا كانت هناك أحداث غير متوقعة أو تغيرات ف الظروف أو أدلة مراجعة ت اhصول عليها من إجراءات ا;راجعة ,تشير
إلى أنه قد يكون من الضروري إعادة النظر ف التقوي ا;بدئي لكفاءة اrبير الذي يستعي به ا;راجع وقدراته وموضوعيته
خiل التقدم ف ا;راجعة.

أ.١٨

توجد مجموعة كبيرة من الظروف التي قد تهدد ا;وضوعية ,على سبيل ا;ثال ,تهديدات ا;صلحة الشخصية وتهديدات مواwة العميل
وتهديدات اÉلفة مع العميل وتهديدات الفحص الذاتي وتهديدات التخويف .وïكن أن تقضي أو gد التدابير الوقائية من هذه
التهديدات ,وقد تنشأ هذه التدابير الوقائية إّما من خiل هياكل خارجية )على سبيل ا;ثال ,مهنة اrبير الذي يستعي به ا;راجع أو
نظام أو wئحة( أو من خiل بيئة عمل اrبير الذي يستعي به ا;راجع )على سبيل ا;ثال ,سياسات وإجراءات رقابة اúودة( .وقد توجد
أيضًا تدابير وقائية خاصة بارتباط با;راجعة.

أ.١٩

قد يعتمد تقوي مدى أهمية التهديدات التي ßس ا;وضوعية ,وما إذا كانت هناك حاجة إلى توفير تدابير وقائية ,على دور اrبير
الذي يستعي به ا;راجع ومدى أهمية عمله ف سياق ا;راجعة .وقد توجد بعض الظروف التي ï wكن فيها للتدابير الوقائية أن gد
من التهديدات إلى مستوى مقبول ,ومثال ذلك ,إذا كان اrبير ا;قترح الذي سيستعي به ا;راجع فردًا أدى دورًا مهمًا ف إعداد
ا;علومات التي تتم مراجعتها ,أي إذا كان اrبير الذي يستعي به ا;راجع هو اrبير الذي تستعي به اzدارة.

أ.٢٠

عند تقوي موضوعية اrبير اrارجي الذي يستعي به ا;راجع ,فقد يكون من ا;iئم:
)أ(

اwستفسار من ا;نشأة عن أي مصالح أو عiقات معروفة •مع بينها وبي اrبير اrارجي الذي يستعي به ا;راجع ,وقد تؤثر
على موضوعية ذلك اrبير.

)ب(

مناقشة ذلك اrبير ف أي تدابير وقائية منطبقةö ,ا ف ذلك ا;تطلبات ا;هنية ا;نطبقة على ذلك اrبير ,وتقوي ما إذا كانت
التدابير الوقائية كافية للحد من التهديدات إلى مستوى مقبول .وتتضمن ا;صالح والعiقات التي قد يكون من ا;iئم مناقشتها
مع اrبير الذي يستعي به ا;راجع ما يلي:
•

ا;صالح ا;الية.

•

عiقات العمل والعiقات الشخصية.
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•

قيام اrبير بتقدي خدمات أخرىö ,ا ف ذلك اrدمات التي يقدمها الكيان ف حالة كون اrبير اrارجي كيانًا.

ف بعض اhاwت ,قد يكون من ا;ناسب أيضًا للمراجع أن يحصل على إفادة مكتوبة من خبيره اrارجي بشأن أية مصالح أو
عiقات مع ا;نشأة يكون ذلك اrبير على علم بها.
التوصل إلى فهم iال خبرة اbبير الذي يستعي به ا"راجع )راجع :الفقرة (١٠
أ.٢١

قد يتوصل ا;راجع إلى فهم vال خبرة خبيره من خiل الوسائل ا;وضحة ف الفقرة أ ,٧أو من خiل النقاش مع ذلك اrبير.

أ .٢٢من بي اúوانب اrاصة öجال اrبير الذي يستعي به ا;راجع والتي ُتعد ذات الصلة بفهم ا;راجع ما يلي:
•

ما إذا كان مجال ذلك اrبير يشتمل على مجاwت تخصص ذات صلة با;راجعة )انظر الفقرة أ.(١٧

•

ما إذا كانت هناك أي معايير مهنية أو غيرها ومتطلبات نظامية أو تنظيمية منطبقة.

•

طبيعة اwفتراضات والطرقö ,ا ف ذلك عند اwنطباق النماذج ,التي يستخدمها اrبير الذي يستعي به ا;راجع وما إذا كانت
متعارفًا عليها ف مجال ذلك اrبير ومناسبة Éغراض التقرير ا;الي.

•

طبيعة البيانات أو ا;علومات الداخلية واrارجية التي يستخدمها اrبير الذي يستعي به ا;راجع.

اkتفاق مع اbبير الذي يستعي به ا"راجع )راجع :الفقرة (١١
أ.٢٣

قد تختلف طبيعة عمل اrبير الذي يستعي به ا;راجع ونطاق هذا العمل وأهدافه بشكل ملحوظ تبعًا للظروف ,شأنه شأن اÉدوار
وا;سؤوليات ا;نوطة بكل من ا;راجع وخبيره وطبيعة وتوقيت ومدى اwتصال بي ا;راجع وخبيره .ولذلك يتطلب اÉمر اwتفاق على هذه
اÉمور بي ا;راجع وخبيره بغض النظر عّما إذا كان اrبير خبيرًا خارجيًا أم داخليًا.

أ .٢٤قد تؤثر اÉمور الواردة ف الفقرة  ٨على مستوى تفصيل اwتفاق بي ا;راجع وخبيره ومدى رسمية هذا اwتفاقö ,ا ف ذلك ما إذا كان
£ iا ïكن أن يكون
من ا;ناسب أن يكون اwتفاق مكتوبًا .فعلى سبيل ا;ثال ,قد توحي العوامل اóتية باhاجة zبرام اتفاق أكثر تفصي ً
عليه ف ظروف أخرى ,أو باhاجة لوضع اwتفاق ف شكل مكتوب:

أ.٢٥

•

حصول اrبير الذي يستعي به ا;راجع على اhق ف الوصول إلى معلومات ا;نشأة اhساسة أو السرية.

•

اختiف اÉدوار أو ا;سؤوليات ا;نوطة با;راجع وخبيره عن تلك ا;توقعة ف العادة.

•

تعدد ا;تطلبات القانونية أو التنظيمية ا;نطبقة ف أكثر من دولة.

•

التعقيد الكبير ف اÉمر الذي يتعلق به عمل اrبير الذي يستعي به ا;راجع.

•

عدم قيام اrبير باستخدام عمل ذلك اrبير من قبل.

•

اتساع مدى عمل اrبير الذي يستعي به ا;راجع ,وارتفاع أهميته ف سياق ا;راجعة.

يكون اwتفاق بي ا;راجع وخبيره اrارجي ف شكل خطاب ارتباط ف الغالب .ويشتمل ا;لحق على قائمة باÉمور التي قد يأخذ ا;راجع
ف اhسبان إدراجها ف خطاب اwرتباط ,أو ف أي شكل آخر من أشكال اwتفاق مع اrبير اrارجي الذي يستعي به.

أ .٢٦عندما  wيوجد اتفاق مكتوب بي ا;راجع وخبيره ,فإن اÉدلة على اwتفاق قد تكون ُمتضمنة ,على سبيل ا;ثال ,فيما يلي:
•

مذكرة التخطيط ,أو ما يتعلق بها من أوراق عمل مثل برنامج ا;راجعة.

•

سياسات وإجراءات مكتب ا;راجع .وف حالة اrبير الداخلي الذي يستعي به ا;راجع ,فإن السياسات واzجراءات ا;قررة التي
يخضع لها ذلك اrبير قد تتضمن سياسات وإجراءات معينة تتعلق بعمل ذلك اrبير .ويعتمد مدى التوثيق ف أوراق عمل
ا;راجع على طبيعة تلك السياسات واzجراءات .فعلى سبيل ا;ثال ,قد  wيكون هناك أي توثيق مطلوب ف أوراق عمل ا;راجع
إذا كان لدى مكتب ا;راجع بروتوكوwت مفصلة تغطي الظروف التي ُيستخدم فيها عمل مثل هذا اrبير.
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طبيعة العمل ونطاقه وأهدافه )راجع :الفقرة ) ١١أ((
أ.٢٧

غالبًا ما يكون من ا;iئم عند اwتفاق على طبيعة ونطاق وأهداف عمل اrبير الذي يستعي به ا;راجع إجراء نقاش يتضمن أي معايير
أداء فنية ذات صلة ,أو أي متطلبات مهنية أو صناعية أخرى ,من ا;قرر أن يتبعها اrبير.

اÉدوار وا;سؤوليات اrاصة )راجع :الفقرة ) ١١ب((
أ.٢٨

قد يتضمن اwتفاق على أدوار ومسؤوليات كل من ا;راجع وخبيره ما يلي:
•

 iللبيانات ا;صدرية.
ما إذا كان ا;راجع أو خبيره سينفذان اختبارًا مفص ً

•

ا;وافقة على مناقشة ا;راجع لنتائج أو استنتاجات اrبير مع ا;نشأة وغيرها ,وتضمي تفاصيل نتائج اrبير أو استنتاجاته
ف أساس الرأي ا;عدل ف تقرير ا;راجع ,عند الضرورة )انظر الفقرة أ.(٤٢

•

أي اتفاق على إعiم اrبير الذي يستعي به ا;راجع باستنتاجات ا;راجع ا;تعلقة بعمل ذلك اrبير.

أوراق العمل
أ.٢٩

قد يتضمن اwتفاق على أدوار ومسؤوليات كل من ا;راجع وخبيره اتفاقًا أيضًا بشأن الوصول إلى أوراق العمل اrاصة بكل منهما
واwحتفاظ بها .وعندما يكون اrبير الذي يستعي به ا;راجع عضوًا ف فريق اwرتباط ,فإن أوراق عمل ذلك اrبير تشكل جزءًا من
توثيق أعمال ا;راجعة .ومع مراعاة وجود أي اتفاق على خiف ذلك ,فإن أوراق عمل اrبراء اrارجيي الذين يستعي بهم ا;راجع
تكون خاصة بهم و wتشكل جزءًا من توثيق أعمال ا;راجعة.

اwتصاwت )راجع :الفقرة ) ١١ج((
أ.٣٠

ُيسّهل اwتصال ا;تبادل الفّعال gقيق التكامل السليم بي طبيعة وتوقيت ومدى إجراءات اrبير الذي يستعي به ا;راجع وبي اÉعمال
اÉخرى ف ا;راجعة ,والتعديل ا;ناسب Éهداف اrبير خiل سير ا;راجعة .فعلى سبيل ا;ثال ,عندما يتعلق عمل اrبير الذي يستعي
به ا;راجع باستنتاجات ا;راجع بشأن خطر مهم ,فقد يكون من ا;ناسب تقدي تقرير رسمي مكتوب ف ختام عمل اrبير وأيضًا تقارير
شفوية أثناء التقدم ف العمل .و£ا يساعد على إجراء اتصال فّعال وف الوقت ا;ناسب ,خاصًة ف اwرتباطات الكبيرةg ,ديد شركاء
أو موظفي بعينهم للتواصل مع اrبير ,وgديد إجراءات لiتصال بي ذلك اrبير وا;نشأة.

السرية )راجع :الفقرة ) ١١د((
أ.٣١

من الضروري أن تنطبق أيضًا على اrبير الذي يستعي به ا;راجع أحكام السرية ا;نصوص عليها ف ا;تطلبات اÉخiقية ذات الصلة
ا;نطبقة على ا;راجع .وقد يتم فرض متطلبات إضافية öوجب نظام أو wئحة .ورöا تكون ا;نشاة قد طلبت أيضًا أن يتم اwتفاق على
أحكام معينة تتعلق بالسرية مع اrبراء اrارجيي الذي يستعي بهم ا;راجع.

تقوي مدى كفاية عمل اbبير الذي يستعي به ا"راجع )راجع :الفقرة (١٢
أ.٣٢

يؤثر تقوي ا;راجع ;دى كفاءة خبيره وقدراته وموضوعيته ,ومدى إ;ام ا;راجع öجال خبرة خبيره وطبيعة العمل الذي ينفذه ,على
طبيعة إجراءات ا;راجعة ,وتوقيتها ومداها ,الرامية إلى تقوي مدى كفاية عمل ذلك اrبير Éغراض ا;راجع.

نتائج واستنتاجات اrبير الذي يستعي به ا;راجع )راجع :الفقرة ) ١٢أ((
أ.٣٣

قد تتضمن اzجراءات اrاصة بتقوي مدى كفاية عمل اrبير الذي يستعي به ا;راجع Éغراض ا;راجع ما يلي:
•

اwستفسارات من اrبير الذي يستعي به ا;راجع.

•

فحص أوراق عمل اrبير وتقاريره.

•

اzجراءات ا;ؤّيدة ,مثل:
o

مiحظة عمل اrبير;
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أ.٣٤

o

فحص البيانات ا;نشورة ,مثل التقارير اzحصائية الصادرة من مصادر معتمدة ذات سمعة طيبة;

o

ا;صادقة على اÉمور ذات الصلة من أطراف خارجية;

o

تنفيذ إجراءات gليلية مفصلة;

o

إعادة تنفيذ العمليات اhسابية.

•

النقاش مع خبير آخر له خبرة ذات صلة ,على سبيل ا;ثال ,عندما تكون نتائج أو استنتاجات اrبير الذي يستعي به ا;راجع
غير مّتسقة مع أدلة ا;راجعة اÉخرى.

•

مناقشة تقرير اrبير الذي يستعي به ا;راجع مع اzدارة.

قد تتضمن العوامل ذات الصلة عند تقوي مدى مiءمة ومعقولية نتائج اrبير الذي يستعي به ا;راجع أو استنتاجاته ,سواًء كانت ف
شكل تقرير أو أي شكل آخر ,ما إذا كانت:
•

معروضة بطريقة تتسق مع أي معايير ;هنة أو صناعة اrبير الذي يستعي به ا;راجع;

•

ُمعﱠبر عنها بوضوحö ,ا ف ذلك اzشارة إلى اÉهداف ا;تفق عليها مع ا;راجع ,ونطاق العمل اُ;نفذ وا;عايير ا;نطبقة;

•

تستند إلى فترة مناسبة وتأخذ ف اhسبان اÉحداث الiحقة ,عند اwقتضاء;

•

خاضعة Éي gفظ أو حد أو قيد على اwستخدام ,وإذا كان اhال كذلك ,فما يترتب على ذلك من آثار على ا;راجع;

•

تستند إلى مراعاة مناسبة ل≥خطاء أو اwنحرافات التي يواجهها اrبير.

اwفتراضات والطرق والبيانات ا;صدرية
اwفتراضات والطرق )راجع :الفقرة ) ١٢ب((
أ.٣٥

عندما يتمثل عمل اrبير الذي يستعي به ا;راجع ف تقوي اwفتراضات والطرق اÉساسيةö ,ا ف ذلك عند اwنطباق النماذج ,التي
تستخدمها اzدارة ف وضع تقدير محاسبي ,فمن ا;رجح أن تكون إجراءات ا;راجع موجهة بشكل أساسي إلى تقوي ما إذا كان اrبير
ف .وعندما يتمثل عمل اrبير الذي يستعي به ا;راجع ف التوصل إلى ا;بلغ اàدد ا;قدر
قد فحص تلك اwفتراضات والطرق بشكل كا ٍ
من ا;راجع ,أو مدى ا;بالغ ا;قدر من ا;راجع لغرض ا;قارنة مع ا;بلغ اàدد ا;قدر من اzدارة ,فقد تكون إجراءات ا;راجع موجهة
بشكل أساسي إلى تقوي اwفتراضات والطرقö ,ا ف ذلك عند اwنطباق النماذج ,التي استخدمها اrبير الذي استعان به ا;راجع.

أ.٣٦

يناقش معيار ا;راجعة ) ١٣(٥٤٠اwفتراضات والطرق ا;ستخدمة من قبل اzدارة ف وضع التقديرات اàاسبيةö ,ا ف ذلك اwستخدام
ف بعض اhاwت للنماذج عالية التخصص التي طورتها ا;نشأة .وبالرغم من النص على ذلك النقاش ف سياق حصول ا;راجع على ما
يكفي من أدلة ا;راجعة ا;ناسبة فيما يتعلق بافتراضات اzدارة وطرقها ,فإنه قد يساعد ا;راجع أيضًا عند تقوي افتراضات خبيره
وطرقه.

أ .٣٧عندما يشتمل عمل اrبير الذي يستعي به ا;راجع على استخدام افتراضات وطرق مهمة ,فإن العوامل ذات الصلة بتقوي ا;راجع لتلك
اwفتراضات والطرق تتضمن ما إذا كانت تلك اwفتراضات والطرق:

١٣

•

متعارفًا عليها ف مجال اrبير;

•

تتسق مع متطلبات إطار التقرير ا;الي ا;نطبق;

•

تعتمد على استخدام ºاذج متخصصة;

معيار ا;راجعة )" (٥٤٠مراجعة التقديرات اàاسبيةö ,ا ف ذلك التقديرات اàاسبية للقيمة العادلة واzفصاحات ذات العiقة" ,الفقرات  ٨و ١٣و١٥
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٥٧٤

استخدام عمل خبير استعان به ا;راجع
الداخليي

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٦٢٠
•

تتسق مع افتراضات وطرق اzدارة ,وف حالة عدم اتساقها ,فإن ا;راجع يأخذ ف حسبانه سبب اwختiفات وتأثيراتها.

البيانات ا;صدرية التي يستخدمها اrبير الذي يستعي به ا;راجع )راجع :الفقرة ) ١٢ج((
أ.٣٨

عندما ينطوي عمل اrبير الذي يستعي به ا;راجع على استخدام بيانات مصدرية مهمة لعمل ذلك اrبير ,فقد يتم استخدام إجراءات
مثل ما يلي wختبار تلك البيانات:
•

التحقق من مصدر البياناتö ,ا ف ذلك التوصل إلى فهم ,وعند اwنطباق إجراء اختبارÉ ,دوات الرقابة الداخلية ا;طبقة على
البيانات ,ونقلها إلى اrبير ,عند اwقتضاء.

•

فحص البيانات للتحقق من مدى اكتمالها واتساقها الداخلي.

أ .٣٩ف العديد من اhاwت ,قد يقوم ا;راجع باختبار البيانات ا;صدرية .ومع ذلك ,ففي حاwت أخرى ,عندما تكون طبيعة البيانات
ا;صدرية ا;ستخدمة من قبل اrبير الذي يستعي به ا;راجع ذات تقنية عالية فيما يتعلق öجال خبرته ,فقد يقوم ذلك اrبير باختبار
البيانات ا;صدرية .وف حالة قيام اrبير الذي يستعي به ا;راجع باختبار البيانات ا;صدرية ,فقد يكون استفسار ا;راجع من ذلك
اrبير ,أو اzشراف على اختبارات اrبير أو فحصها ,طريقة مناسبة لقيام ا;راجع بتقوي مدى مiءمة هذه البيانات واكتمالها
ودقتها.
عدم كفاية العمل )راجع :الفقرة (١٣
أ.٤٠

ف لتحقيق أغراضه ,ولم يستطع ا;راجع حل اÉمر من خiل إجراءات
إذا استنتج ا;راجع أن عمل اrبير الذي يستعي به غير كا ٍ
ا;راجعة اzضافية التي تتطلبها الفقرة  ,١٣والتي قد تنطوي على تنفيذ أعمال أخرى من قبل كل من اrبير وا;راجع ,أو قد تتضمن
توظيف أو التعاقد مع خبير آخر ,فقد يكون من الضروري إبداء رأي معدل ف تقرير ا;راجع وفقًا ;عيار ا;راجعة )É (٧٠٥ن ا;راجع لم
يحصل على ما يكفي من أدلة ا;راجعة ا;ناسبة١٤.

اmشارة إلى اbبير الذي استعان به ا"راجع ف تقرير ا"راجع )راجع :الفقرتي (١٥ ,١٤
أ.٤١

ف بعض اhاwت ,قد تتطلب اÉنظمة أو اللوائح اzشارة إلى عمل اrبير الذي استعان به ا;راجع ,على سبيل ا;ثالÉ ,غراض الشفافية
ف القطاع العام.

أ .٤٢ف بعض الظروف ,قد يكون من ا;ناسب اzشارة إلى اrبير الذي استعان به ا;راجع ف تقرير ا;راجع الذي يحتوي على رأي معدل,
لتوضيح طبيعة التعديل .وف تلك الظروف ,قد يحتاج ا;راجع إلى اhصول على إذن من خبيره قبل القيام öثل هذه اzشارة.

١٤

معيار ا;راجعة )" (٧٠٥التعديiت على الرأي ف تقرير ا;راجع ا;ستقل" ,الفقرة ) ٦ب(
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٥٧٥

استخدام عمل خبير استعان به ا;راجع
الداخليي

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٦٢٠
ا"لحق
)راجع :الفقرة أ(٢٥
اعتبارات لYتفاق بي ا"راجع واbبير اbارجي الذي يستعي به
يحتوي هذا ا;لحق على قائمة باÉمور التي قد يأخذ ا;راجع ف حسبانه إدراجها ف أي اتفاق مع اrبير اrارجي الذي يستعي به .وهذه القائمة
توضيحية وليست شاملة; وا;قصود منها أن تكون öثابة دليل إرشادي ïكن استخدامه ف ظل اwعتبارات ا;وضحة ف هذا ا;عيار .ويعتمد gديد
ما إذا كانت أمور معينة سيتم تضمينها ف اwتفاق على ظروف اwرتباط .وقد تفيد هذه القائمة أيضًا عند النظر ف اÉمور التي سيتم تضمينها ف
أي اتفاق مع اrبير الداخلي الذي يستعي به ا;راجع.
طبيعة ونطاق وأهداف عمل اbبير اbارجي الذي يستعي به ا"راجع
•

طبيعة ونطاق اzجراءات التي سينفذها اrبير اrارجي.

•

أهداف عمل اrبير اrارجي ف سياق اعتبارات اÉهمية النسبية واrطر بخصوص اÉمر الذي يتعلق به عمل اrبير اrارجي ,وعند
اwنطباق ,إطار التقرير ا;الي ا;نطبق.

•

أي معايير أداء فنية أو متطلبات مهنية أو صناعية أخرى ذات صلة سوف يتبعها اrبير اrارجي.

•

اwفتراضات والطرقö ,ا ف ذلك عند اwنطباق النماذج ,التي سوف يستخدمها اrبير اrارجي ,وصiحيتها.

•

تاريخ السريان ,أو بحسب اhال فترة اwختبار; ,وضوع عمل اrبير اrارجي ,وا;تطلبات ا;تعلقة باÉحداث الiحقة.

أدوار ومسؤوليات كل من ا"راجع واbبير اbارجي الذي يستعي به
•

معايير ا;راجعة واàاسبة ذات الصلة ,وا;تطلبات التنظيمية أو النظامية ذات الصلة.

•

موافقة اrبير اrارجي على اwستخدام ا;قصود لتقريره من قبل ا;راجعö ,ا ف ذلك أية إشارة إليه أو إفصاح عنه لΩخرين ,على سبيل
ا;ثال ,اzشارة إليه ف أساس الرأي ا;عدل ف تقرير ا;راجع عند الضرورة ,أو اzفصاح عنه لæدارة أو للجنة ا;راجعة.

•

طبيعة ومدى فحص ا;راجع لعمل اrبير اrارجي.

•

ما إذا كان ا;راجع أو اrبير اrارجي سيختبر البيانات ا;صدرية.

•

وصول اrبير اrارجي إلى سجiت ا;نشأة وملفاتها وا;وظفي واrبراء الذين تتعاقد معهم ا;نشأة.

•

إجراءات اwتصال بي اrبير اrارجي وا;نشأة.

•

وصول ا;راجع وخبيره اrارجي إلى أوراق عمل كل منهما.

•

ملكية أوراق العمل والرقابة عليها أثناء اwرتباط وبعدهö ,ا ف ذلك أي متطلبات لiحتفاظ با;لفات.

•

مسؤولية اrبير اrارجي عن تنفيذ العمل با;هارة والعناية الواجبة.

•

كفاءة اrبير اrارجي وقدرته على تنفيذ العمل.

•

توقع أن اrبير اrارجي سوف يستخدم كل ا;عرفة ا;تاحة لديه والتي تعد ذات صلة با;راجعة ,أو إذا لم يكن اÉمر كذلك ,فإنه سيقوم
بإعiم ا;راجع.

•

أي قيد على إقامة رابط بي اrبير اrارجي وتقرير ا;راجع.

•

أي اتفاق zعiم اrبير اrارجي باستنتاجات ا;راجع ا;تعلقة بعمل ذلك اrبير.
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٥٧٦

استخدام عمل خبير استعان به ا;راجع
الداخليي

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٦٢٠
اkتصاkت والتقرير
•

طرق اwتصاwت وتكرارهاö ,ا ف ذلك:
o

الكيفية التي سيتم بها التقرير عن نتائج أو استنتاجات اrبير اrارجي الذي يستعي به ا;راجع )على سبيل ا;ثال ,عن طريق
تقرير مكتوب أو تقرير شفوي أو مساهمات مستمرة تقدم لفريق اwرتباط(.

o

gديد أشخاص بعينهم ضمن فريق اwرتباط ,ليقوموا بالتواصل مع اrبير اrارجي.

•

موعد انتهاء اrبير اrارجي من العمل والتقرير عن النتائج أو اwستنتاجات للمراجع.

•

مسؤولية اrبير اrارجي عن اzبiغ فورًا عن أي تأخير محتمل ف اwنتهاء من العمل ,وأي gفظ أو قيد محتمل على نتائج أو
استنتاجات ذلك اrبير.

•

مسؤولية اrبير اrارجي عن اzبiغ فورًا عن اhاwت التي تقيد فيها ا;نشأة وصول اrبير إلى السجiت أو ا;لفات أو ا;وظفي أو
اrبراء ا;تعاقد معهم من قبل ا;نشأة.

•

مسؤولية اrبير اrارجي عن إبiغ ا;راجع بجميع ا;علومات التي يعتقد ذلك اrبير بأنها قد تكون ذات صلة با;راجعةö ,ا ف ذلك أي
تغيرات ف الظروف اُ;بلغ عنها ف السابق.

•

مسؤولية اrبير اrارجي عن اzبiغ عن الظروف التي قد تشكل تهديدات ;وضوعية ذلك اrبير ,وأي تدابير وقائية ذات صلة قد تزيل
التهديدات أو gد منها إلى مستوى مقبول.

السرية
•

حاجة اrبير الذي يستعي به ا;راجع إلى اwلتزام öتطلبات السريةö ,ا ف ذلك:
o

أحكام السرية ف ا;تطلبات اÉخiقية ذات الصلة ا;نطبقة على ا;راجع.

o

ا;تطلبات اzضافية التي قد تكون مفروضة öوجب نظام أو wئحة ,إن وجدت.

o

أي أحكام معينة بشأن السرية تطلبها ا;نشأة ,إن وجدت.
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٥٧٧

استخدام عمل خبير استعان به ا;راجع
الداخليي

ا"عيار الدولي للمراجعة ) :(٧٠٠تكوين الرأي والتقرير عن القوائم ا"الية
اعتمدت الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي معيار ا;راجعة ) ,(٧٠٠كما صدر من مجلس ا;عايير الدولية للمراجعة والتأكيد ,مع اIخذ ف
اMسبان اOضافات أو التعديSت العامة السابق إيضاحها ,باOضافة إلى اOضافات أو التعديSت التالية:
-

إضافة حاشية للفقرة رقم ) (٤٣لتوفير مثال ;سؤوليات التقرير اIخرى ,تنص على ما يلي" :من أمثلة التقرير عن ا;تطلبات النظامية
والتنظيمية اIخرى ما نص عليه نظام الشركات ف ا;ادة اnامسة والثSثي بعد ا;ائة من أن على ا;راجع أن يضمن ف تقريره " ...ما
يكون قد تبي له من مخالفات Iحكام النظام أو أحكام نظام الشركة اIساس".

-

إضافة حاشية للفقرة رقم ) (٤٦بشأن تضمي اسم الشريك ا;سؤول عن اwرتباط ف تقرير ا;راجع عن مراجعة مجموعات كاملة من
القوائم ا;الية ذات الغرض العام ;نشآت مدرجة تنص على ما يلي" :ينص نظام اCاسبي القانونيي ف ا"ملكة العربية السعودية ف

مادته السابعة على أنه "يجب التوقيع على تقارير ا"راجعة الصادرة من ا"كتب من اCاسب ا"رخص له نفسه إذا كان فردا أو من
الشريك الذي شارك أو أشرف على ا"راجعة فع aبالنسبة لشركات اCاسبة و cيجوز إنابة شخص آخر ف التوقيع" .ولم يعط النظام
أية استثناءات".
-

إضافة حاشية لعنوان الفقرة رقم ) ,(٥١وكذلك عنوان الفقرتي رقم )أ ,٧٦أ (٧٧تنص على ما يلي :وفقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة
السعودية للمحاسبي القانونيي بالتحول إلى ا"عايير الدولية للمراجعة ,فإنه لن توجد مجموعة أخرى من معايير ا"راجعة ف
ا"ملكةx ,ا يعني عدم انطباق هذه الفقرات على البيئة اCلية للمراجعة ف ا"ملكة.

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٧٠٠
ا"عيار الدولي للمراجعة )(٧٠٠
تكوين الرأي والتقرير عن القوائم ا"الية
)يسري هذا ا;عيار على أعمال مراجعة القوائم ا;الية ا;رتبط عليها اعتبارًا من  ٢٠١٧/١/١أو بعد ذلك التاريخ(
الفهرس
الفقرة

مقدمة
نطاق هذا ا;عيار ................................................................................................................

٤-١

تاريخ السريان ....................................................................................................................

٥

ا~هداف .........................................................................................................................

٦

التعريفات .......................................................................................................................

٩-٧

ا"تطلبات
تكوين رأي ف القوائم ا;الية ....................................................................................................

١٥-١٠

شكل الرأي ......................................................................................................................

١٩-١٦

تقرير ا;راجع ....................................................................................................................

٥٢-٢٠

ا;علومات اOضافية ا;عروضة مع القوائم ا;الية ................................................................................

٥٤-٥٣

ا"واد التطبيقية وا"واد التفسيرية ا~خرى
اâوانب النوعية للممارسات اãاسبية اnاصة با;نشأة ......................................................................

أ-١أ٣

السياسات اãاسبية ا;فصح عنها ف القوائم ا;الية بشكل مناسب …………………............................................... .

أ٤

ا;علومات ا;عروضة ف القوائم ا;الية تكون مSئمة ومن ا;مكن اwعتماد عليها وقابلة للمقارنة والفهم........................

أ٥

اOفصاح عن تأثير ا;عامSت واIحداث ا;همة على ا;علومات الواردة ف القوائم ا;الية .......................................

أ٦

تقوي ما إذا كانت القوائم ا;الية íقق العرض العادل..........................................................................

أ–٧أ٩

وصف إطار التقرير ا;الي ا;نطبق ..............................................................................................

أ -١٠أ١٥

شكل الرأي ......................................................................................................................

أ-١٦أ١٧

تقرير ا;راجع ....................................................................................................................

أ-١٨أ٧٧

ا;علومات اOضافية ا;عروضة مع القوائم ا;الية ................................................................................

أ-٧٨أ٨٤

ا;لحق :أمثلة توضيحية لتقارير ا;راجع ا;ستقل عن القوائم ا;الية

ينبغي قراءة معيار ا;راجعة )" (٧٠٠تكوين الرأي والتقرير عن القوائم ا;الية" جنبًا إلى جنب مع معيار ا;راجعة )" (٢٠٠اIهداف العامة
للمراجع ا;ستقل والقيام با;راجعة وفقًا للمعايير الدولية للمراجعة ا;عتمدة ف ا;ملكة العربية السعودية".
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٥٨٠

تكوين الرأي والتقرير عن القوائم ا;الية

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٧٠٠

مقدمة
نطاق هذا ا"عيار
.١

يتناول هذا ا;عيار الدولي للمراجعة مسؤولية ا;راجع عن تكوين رأي ف القوائم ا;الية .ويتناول أيضًا شكل ومحتوى تقرير ا;راجع
الصادر نتيجًة ;راجعة القوائم ا;الية.

.٢

يتناول معيار ا;راجعة ) ١(٧٠١مسؤولية ا;راجع عن اOبSغ باIمور الرئيسة للمراجعة ف تقرير ا;راجع .ويتناول معيار ا;راجعة
) ٢(٧٠٥ومعيار ا;راجعة ) ٣(٧٠٦كيفية تأثر شكل ومحتوى تقرير ا;راجع عندما ُيبدي ا;راجع رأيًا معدً wأو عندما يذكر ف تقريره
فقرة للفت اwنتباه أو فقرة أمر آخر .وíتوي معايير ا;راجعة
تقرير ا;راجع.

اIخرى)*(

أيضًا على متطلبات لعملية التقرير ,تنطبق عند إصدار

.٣

ينطبق هذا ا;عيار على مراجعة مجموعة كاملة من القوائم ا;الية ذات الغرض العام ,وقد öت صياغته ف ذلك السياق .ويتناول
معيار ا;راجعة ) ٤(٨٠٠اعتبارات خاصة عندما تكون القوائم ا;الية ُمعﱠدة وفقًا Oطار ذي غرض خاص .ويتناول معيار ا;راجعة
) ٥(٨٠٥اعتبارات خاصة ذات صلة ûراجعة قائمة مالية واحدة ,أو عناصر أو حسابات أو بنود محددة ف قائمة مالية .وينطبق
هذا ا;عيار أيضًا على عمليات ا;راجعة التي ُيطﱠبق عليها معيار ا;راجعة ) (٨٠٠أو معيار ا;راجعة ).(٨٠٥

.٤

تهدف متطلبات هذا ا;عيار إلى إيجاد توازن مناسب بي اMاجة إلى اwتساق وقابلية ا;قارنة ف تقرير ا;راجع على ا;ستوى
العا;ي ,وبي اMاجة إلى زيادة قيمة تقرير ا;راجع عن طريق جعل ا;علومات الواردة فيه أكثر مSءمة للمستخدمي .ويعزز هذا
ا;عيار اwتساق ف تقرير ا;راجع ,ويراعي أيضًا اMاجة إلى ا;رونة wستيعاب الظروف اnاصة بكل دولة .وعندما ¢رى ا;راجعة
وفقًا ;عايير ا;راجعة ,فإن اwتساق ف تقرير ا;راجع يعزز ا;صداقية ف السوق العا;ية عن طريق تسهيل التعرف على عمليات
ا;راجعة التي öت وفقًا للمعايير ا;عترف بها عا;يًا .ويساعد ذلك أيضًا على تعزيز فهم ا;ستخدم للظروف غير ا;ألوفة وعلى
التعرف عليها عند حدوثها.

تاريخ السريان
.٥

يسري هذا ا;عيار على أعمال مراجعة القوائم ا;الية ا;رتبط عليها اعتبارًا من  ٢٠١٧/١/١أو بعد ذلك التاريخ.

ا~هداف
.٦

تتمثل أهداف ا;راجع فيما يلي:
)أ(

تكوين رأي ف القوائم ا;الية استنادًا إلى تقوي اwستنتاجات ا;ستنبطة من أدلة ا;راجعة التي ت اMصول عليها;

)ب(

إبداء ذلك الرأي بشكٍل واضح من خSل تقرير مكتوب.

التعريفات
.٧

Iغراض معايير ا;راجعة ,تكون للمصطلحات اßتية ا;عاني ا;بّينة قرين كل منها فيما يلي:
)أ(

١
٢
٣

*

٤
٥

القوائم ا;الية ذات الغرض العام :قوائم مالية معدة وفقًا Oطار ذي غرض عام.

معيار ا;راجعة )" (٧٠١اOبSغ عن اIمور الرئيسة للمراجعة ف تقرير ا;راجع ا;ستقل"
معيار ا;راجعة )" (٧٠٥التعديSت على الرأي ف تقرير ا;راجع ا;ستقل"
معيار ا;راجعة )" (٧٠٦فقرات لفت اwنتباه وفقرات أمور أخرى ف تقرير ا;راجع ا;ستقل"
يعني مصطلح "معايير ا;راجعة"  -أينما يرد  -ا;عايير الدولية للمراجعة ا;عتمدة للتطبيق ف ا;ملكة العربية السعودية ,وفقًا لوثيقة اwعتماد الصادرة من مجلس إدارة
الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي ,والتي تتضمن بعض اOضافات الضرورية لتكييف تطبيق ا;عايير الدولية للمراجعة ف ا;ملكة العربية السعودية ,ولكنها لم تغير
من متطلباتها .وتبعًا لذلك فقد ت إدخال تعديل محدود على ترجمة نصوص ا;عايير بالقدر الSزم لتكييف تطبيقها ف ظل البيئة النظامية للمملكة.
معيار ا;راجعة )" (٨٠٠اعتبارات خاصة  -عمليات مراجعة القوائم ا;الية ا;عدة وفقًا Iطر ذات غرض خاص"
معيار ا;راجعة )" (٨٠٥اعتبارات خاصة  -عمليات مراجعة قائمة مالية واحدة وعناصر أو حسابات أو بنود محددة ف قائمة مالية"
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٥٨١

تكوين الرأي والتقرير عن القوائم ا;الية

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٧٠٠
)ب(

اOطار ذو الغرض العام :إطار تقرير مالي مصمم لتلبية اwحتياجات ا;شتركة من ا;علومات ا;الية لقطاع واسع من
ا;ستخدمي .و¨كن أن يكون إطار التقرير ا;الي إطار عرض عادل أو إطار التزام.
وُيستخدم مصطلح "إطار العرض العادل" ل≠شارة إلى إطار تقرير مالي يتطلب اwلتزام ûتطلبات هذا اOطار إضافة إلى
ما يلي:
)(١

يقر ,صراحًة أو ضمنًا ,أنه لتحقيق العرض العادل للقوائم ا;الية ,قد يكون من الضروري ل≠دارة أن تقدم
إفصاحات تتعدى ا;طلوبة على وجه التحديد ûوجب اOطار; أو

)(٢

يقر صراحًة أنه قد يكون من الضروري ل≠دارة اnروج عن متطلب من متطلبات اOطار لتحقيق العرض العادل
للقوائم ا;الية .ومن ا;توقع أ wيكون مثل هذا اnروج ضروريًا إ wف ظروف نادرة للغاية.

ويستخدم مصطلح "إطار اwلتزام" ل≠شارة إلى إطار تقرير مالي يتطلب اwلتزام ûتطلبات اOطار ,دون أن يحتوي على
اOقرارات الواردة ف البندين ) (١و) (٢أعSه٦.
)ج(

رأي غير معدل :الرأي الذي يعبر عنه ا;راجع عندما يتوصل إلى أن القوائم ا;الية قد ت إعدادها ,من جميع اâوانب
اâوهرية ,وفقًا Oطار التقرير ا;الي ا;نطبق٧ .

.٨

اOشارة إلى "القوائم ا;الية" ف هذا ا;عيار تعني "مجموعة كاملة من القوائم ا;الية ذات الغرض العام" ٨.وíدد متطلبات إطار
التقرير ا;الي ا;نطبق عرض القوائم ا;الية وهيكلها ومحتواها ,وما ¨ثل مجموعًة كاملًة من القوائم ا;الية.

.٩

اOشارة إلى "ا;عايير الدولية للتقرير ا;الي ا;عتمدة ف ا;ملكة العربية السعودية")*( ف هذا ا;عيار تعني ا;عايير الدولية للتقرير
ا;الي الصادرة عن مجلس ا;عايير الدولية للمحاسبة وا;عتمدة ف ا;ملكة العربية السعودية ,واOشارة إلى "ا;عايير الدولية
للمحاسبة ف القطاع العام" تعني ا;عايير الدولية للمحاسبة ف القطاع العام الصادرة عن مجلس ا;عايير الدولية للمحاسبة ف
القطاع العام.

ا"تطلبات
تكوين رأي ف القوائم ا"الية

٦
٧
٨

*
٩
١٠
١١
١٢

.١٠

يجب على ا;راجع أن ُيكّون رأيًا عّما إذا كانت القوائم ا;الية قد ت إعدادها من جميع اâوانب اâوهرية وفقًا Oطار التقرير ا;الي
ا;نطبق١٠,٩.

.١١

يجب على ا;راجع ,من أجل تكوين ذلك الرأي ,أن يستنتج ما إذا كان قد توصل إلى تأكيد معقول عّما إذا كانت القوائم ا;الية ككل
تخلو من التحريف اâوهري ,سواًء بسبب غش أو خطأ .ويجب أن يأخذ هذا اwستنتاج ف اMسبان:
ا;ناسبة;١١

)أ(

استنتاج ا;راجع ,وفقًا ;عيار ا;راجعة ) ,(٣٣٠ما إذا كان قد ت اMصول على ما يكفي من أدلة ا;راجعة

)ب(

استنتاج ا;راجع ,وفقًا ;عيار ا;راجعة ) ,(٤٥٠ما إذا كانت التحريفات غير ا;صححة ُتَعد جوهرية ,منفردة أو ف

)ج(

التقو¨ات التي تتطلبها الفقرات .١٥-١٢

مجملها;١٢

معيار ا;راجعة )" (٢٠٠اIهداف العامة للمراجع ا;ستقل والقيام با;راجعة وفقًا للمعايير الدولية للمراجعة" ,الفقرة ) ١٣أ(.
تتناول الفقرتان  ٢٥و ٢٦التعبيرات ا;ستخدمة للتعبير عن هذا الرأي ف حالة اتباع إطار عرض عادل وإطار التزام ,على الترتيب.
حددت الفقرة )١٣و( من معيار ا;راجعة ) (٢٠٠محتوى القوائم ا;الية.
ا;عايير الدولية للتقرير ا;الي ا;عتمدة ف ا;ملكة العربية السعودية هي ا;عايير الدولية للتقرير ا;الي كما صدرت من ا≤لس الدولي باOضافة إلى إفصاحات أضافتها
الهيئة لبعض تلك ا;عايير وفقًا ;ا ورد ف وثيقة اعتماد ا;عايير الدولية للتقرير ا;الي الصادرة من الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي.
معيار ا;راجعة ) ,(٢٠٠الفقرة ١١
تتناول الفقرتان  ٢٥و ٢٦التعبيرات ا;ستخدمة للتعبير عن هذا الرأي ف حالة اتباع إطار عرض عادل وإطار التزام ,على الترتيب.
معيار ا;راجعة )" (٣٣٠استجابات ا;راجع للمخاطر اُ;قﱠيمة" ,الفقرة ٢٦
معيار ا;راجعة )" (٤٥٠تقوي التحريفات ا;كتشفة خSل ا;راجعة" ,الفقرة ١١
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٥٨٢

تكوين الرأي والتقرير عن القوائم ا;الية

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٧٠٠
.١٢

يجب على ا;راجع تقوي ما إذا كانت القوائم ا;الية ُمعﱠدة ,من جميع اâوانب اâوهرية ,وفقًا ;تطلبات إطار التقرير ا;الي
ا;نطبق .ويجب أن يتضمن هذا التقوي النظر ف اâوانب النوعية للممارسات اãاسبية اnاصة با;نشأةû ,ا ف ذلك ا;ؤشرات
على وجود íيز محتمل ف اجتهادات اOدارة) .راجع :الفقرة أ–١أ(٣

.١٣

على وجه اnصوص ,وف ضوء متطلبات إطار التقرير ا;الي ا;نطبق ,يجب على ا;راجع تقوي ما إذا كانت:
)أ(

القوائم ا;الية ُتفصح بشكل مناسب عن السياسات اãاسبية ا;همة ا≥تارة واُ;طبقة .وعند إجراء هذا التقوي ,يجب على
ا;راجع أن يأخذ ف اMسبان مدى مSءمة السياسات اãاسبية للمنشأة ,وما إذا كانت قد ُعرضت بطريقة قابلة للفهم;
)راجع :الفقرة أ(٤

)ب(

السياسات اãاسبية ا≥تارة وا;طبقة ُتعّد متسقة مع إطار التقرير ا;الي ا;نطبق ,وُتعّد مناسبة;

)ج(

التقديرات اãاسبية التي أجرتها اOدارة ُتعّد معقولة;

)د(

ا;علومات ا;عروضة ف القوائم ا;الية مSئمة ,و¨كن اwعتماد عليها ,وقابلة للمقارنة والفهم .وعند إجراء هذا التقوي,
يجب على ا;راجع أن يأخذ ف اMسبان ما يلي:
•

ما إذا كانت ا;علومات التي كان ينبغي تضمينها ,قد ت تضمينها ,وما إذا كانت تلك ا;علومات مصنفة ,ومجمعة أو
مفصلة ,و¥يزة بشكل مناسب.

•

ما إذا كان العرض العام للقوائم ا;الية قد ت تقويضه عن طريق إدراج معلومات غير مSئمة ,أو معلومات íجب
الفهم السليم لµمور ا;فصح عنها) .راجع :الفقرة أ(٥

)ه(

القوائم ا;الية توفر إفصاحات كافية لتمكي ا;ستخدمي ا;ستهدفي من فهم تأثير ا;عامSت واIحداث ا;همة على
ا;علومات الواردة ف القوائم ا;الية; )راجع :الفقرة أ(٦

)و(

ا;صطلحات ا;ستخدمة ف القوائم ا;اليةû ,ا ف ذلك عنوان كل قائمة ماليةُ ,تَعد مناسبة.

.١٤

عندما ُتعّد القوائم ا;الية وفقًا Oطار عرض عادل ,فإن التقوي ا;طلوب ûوجب الفقرتي  ١٢و ١٣يجب أيضًا أن يتضمن ما إذا
كانت القوائم ا;الية íقق العرض العادل .ويجب أن يتضمن تقوي ا;راجع ;ا إذا كانت القوائم ا;الية íقق العرض العادل النظر
فيما يلي) :راجع :الفقرات أ-٧أ(٩
)أ(

العرض العام للقوائم ا;الية وهيكلها ومحتواها;

)ب(

ما إذا كانت القوائم ا;الية تعبر عن ا;عامSت واIحداث التي öثلها بطريقة íقق العرض العادل.

.١٥

ف) .راجع :الفقرات
يجب على ا;راجع تقوي ما إذا كانت القوائم ا;الية تشير إلى إطار التقرير ا;الي ا;نطبق أو تصفه بشكٍل كا ٍ
أ–١٠أ(١٥

شكل الرأي
.١٦

يجب على ا;راجع أن ُيبدي رأيًا غير معدل عندما يستنتج أن القوائم ا;الية معدة من جميع اâوانب اâوهرية وفقًا Oطار التقرير
ا;الي ا;نطبق.

.١٧

ف حالة:
)أ(

استنتاج ا;راجع استنادًا إلى أدلة ا;راجعة التي ت اMصول عليها أن القوائم ا;الية ككل  wتخلو من التحريف اâوهري;
أو

)ب(

عدم قدرة ا;راجع على اMصول على ما يكفي من أدلة ا;راجعة ا;ناسبة wستنتاج أن القوائم ا;الية ككل تخلو من
التحريف اâوهري,

فيجب على ا;راجع تعديل الرأي ف تقريره وفقًا ;عيار ا;راجعة ).(٧٠٥

ترجمة الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي

٥٨٣

تكوين الرأي والتقرير عن القوائم ا;الية

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٧٠٠
.١٨

إذا كانت القوائم ا;الية اُ;عّدة وفقًا ;تطلبات إطار عرض عادل í wقق العرض العادل ,فيجب على ا;راجع مناقشة اIمر مع
اOدارة ,ويجب عليه -بناًء على متطلبات إطار التقرير ا;الي ا;نطبق والكيفية التي ت بها حل اIمرí -ديد ما إذا كان من
الضروري تعديل الرأي ف تقرير ا;راجع وفقًا ;عيار ا;راجعة )) .(٧٠٥راجع :الفقرة أ(١٦

.١٩

عندما تكون القوائم ا;الية ُمعدﱠة وفقًا Oطار التزام ,فإن ا;راجع ليس مطالبًا بتقوي ما إذا كانت القوائم ا;الية íقق العرض
العادل .ومع ذلك ,وف ظروف نادرة للغاية ,إذا استنتج ا;راجع أن تلك القوائم ا;الية مضللة ,فيجب عليه مناقشة اIمر مع اOدارة,
ويجب عليه -بناًء على كيفية حل اIمرí -ديد ما إذا كان ينبغي اOبSغ عن ذلك ف تقريره ,وíديد كيفية القيام بهذا اOبSغ.
)راجع :الفقرة أ(١٧

تقرير ا"راجع
.٢٠

يجب أن يكون تقرير ا;راجع ف شكٍل مكتوب) .راجع :الفقرتي أ ,١٨أ(١٩

تقرير ا;راجع عن عمليات ا;راجعة التي öت وفقًا ;عايير ا;راجعة
العنوان
.٢١

يجب أن يكون لتقرير ا;راجع عنوان يشير بوضوح إلى أنه تقرير ا;راجع ا;ستقل) .راجع :الفقرة أ(٢٠

ا≥اطبون بالتقرير
.٢٢

جه تقرير ا;راجع ,بحسب مقتضى اMال ,على أساس ظروف اwرتباط) .راجع :الفقرة أ(٢١
يجب أن ُيو ﱠ

رأي ا;راجع
.٢٣

يجب أن يتضمن القسم اIول من تقرير ا;راجع رأيه ,ويجب أن يكون العنوان "الرأي".

.٢٤

يجب أيضًا ف قسم الرأي الوارد ف تقرير ا;راجع:

.٢٥

)أ(

íديد ا;نشأة التي öت مراجعة قوائمها ا;الية;

)ب(

النص على أن القوائم ا;الية قد öت مراجعتها;

)ج(

íديد عنوان كل قائمة تشملها القوائم ا;الية;

)د(

اOشارة إلى اOيضاحاتû ,ا ف ذلك ملخص السياسات اãاسبية ا;همة;

)ه(

íديد التاريخ أو الفترة التي تغطيها كل قائمة مالية تشملها القوائم ا;الية) .راجع :الفقرتي أ ,٢٢أ(٢٣

عند إبداء رأي غير معدل ف القوائم ا;الية ا;عدة وفقًا Oطار عرض عادل ,فإن رأي ا;راجع يجب أن يستخدم إحدى العبارتي
اßتيتي ,اللتي ُينظر إليهما على أنهما
)أ(

متكافئتان)*(,

ما لم تتطلب اIنظمة أو اللوائح خSف ذلك:

وف رأينا ,فإن القوائم ا;الية ا;رفقة تعرض بشكل عادل ,من جميع اâوانب اâوهرية […] ,وفقًا لـ ]إطار التقرير ا;الي
ا;نطبق[ ,أو

)ب(

وف رأينا ,فإن القوائم ا;الية ا;رفقة ,تعطي صورة حقيقية وعادلة لـ ]…[ وفقًا لـ ]إطار التقرير ا;الي ا;نطبق[) .راجع:
الفقرات أ–٢٤أ(٣١

.٢٦

عند إبداء رأي غير معدل ف القوائم ا;الية ا;عدة وفقًا Oطار التزام ,يجب أن يكون رأي ا;راجع أن القوائم ا;الية ا;رفقة ُمعﱠدة ,من
جميع اâوانب اâوهرية ,وفقًا لـ ]إطار التقرير ا;الي ا;نطبق[) .راجع :الفقرات أ–٢٦أ(٣١

*

öشيًا مع العرف السائد ف ا;ملكة العربية السعودية ,فإن العبارة التي سيتم استخدامها ف ∑اذج تقارير ا;راجع ا;ستقل هي :وف رأينا ,فإن القوائم ا;الية ا;رفقة,
تعرض بشكل عادل من جميع اâوانب اâوهرية ]…[ وفقًا لـ ]إطار التقرير ا;الي ا;نطبق[ ,لذا يجب على ا;راجع استخدام العبارة الواردة ف البند )أ( من هذه
الفقرة.
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٥٨٤

تكوين الرأي والتقرير عن القوائم ا;الية

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٧٠٠
.٢٧

إذا كانت اOشارة إلى إطار التقرير ا;الي ا;نطبق ف رأي ا;راجع ليست إلى ا;عايير الدولية للتقرير ا;الي ا;عتمدة ف ا;ملكة
العربية السعودية ,الصادرة عن مجلس ا;عايير الدولية للمحاسبة ,أو ا;عايير الدولية للمحاسبة ف القطاع العام ,الصادرة عن
مجلس ا;عايير الدولية للمحاسبة ف القطاع العام ,فيجب أن يحدد رأي ا;راجع الدولة اُ;نشئة لهذا اOطار.

أساس الرأي
.٢٨

يجب أن يتضمن تقرير ا;راجع قسمًا ,بعد قسم الرأي مباشرًة ,بعنوان "أساس الرأي") :راجع :الفقرة أ(٣٢
)أ(

ينص على أن ا;راجعة öت وفقًا للمعايير الدولية للمراجعة ا;عتمدة ف ا;ملكة العربية السعودية)**(; )راجع :الفقرة أ(٣٣

)ب(

يشير إلى القسم من تقرير ا;راجع ,الذي يوضح مسؤوليات ا;راجع ûوجب معايير ا;راجعة;

)ج(

يتضمن عبارة بأن ا;راجع مستقل عن ا;نشأة ,وفقًا للمتطلبات اIخSقية ذات الصلة ا;تعلقة با;راجعة ,وأنه قد أوفى
ûسؤولياته اIخSقية اIخرى وفقًا لهذه ا;تطلبات .ويجب أن íدد العبارة الدولة اُ;نشئة للمتطلبات اIخSقية ذات
الصلة ,أو تشير إلى قواعد سلوك وآداب ا;هنة ا;عتمدة ف ا;ملكة العربية السعودية)*(; )راجع :الفقرات أ–٣٤أ(٣٩

)د(

ينص على ما إذا كان ا;راجع يعتقد أن أدلة ا;راجعة التي ت اMصول عليها ُتعّد كافية ومناسبة لتوفير أساس لرأيه.

اwستمرارية
.٢٩

عند اwقتضاء ,يجب على ا;راجع أن ُيعّد تقريره وفقًا ;عيار ا;راجعة

)١٣.(٥٧٠

اIمور الرئيسة للمراجعة
.٣٠

عند مراجعة مجموعة كاملة من القوائم ا;الية ذات الغرض العام ;نشآت مدرجة ,يجب على ا;راجع اOبSغ عن اIمور الرئيسة
للمراجعة ف تقريره وفقًا ;عيار ا;راجعة ).(٧٠١

.٣١

عندما يكون مطلوبًا من ا;راجع ûوجب اIنظمة أو اللوائح اOبSغ عن اIمور الرئيسة للمراجعة ف تقريره ,أو عندما يقرر هو
ذلك ,فيجب عليه القيام بذلك وفقًا ;عيار ا;راجعة )) .(٧٠١راجع :الفقرات أ–٤٠أ(٤٢

ا;علومات اIخرى
.٣٢

عند اwقتضاء ,يجب على ا;راجع أن ُيعّد تقريره وفقًا ;عيار ا;راجعة

)١٤.(٧٢٠

ا;سؤوليات عن القوائم ا;الية
.٣٣

يجب أن يتضمن تقرير ا;راجع قسمًا بعنوان "مسؤوليات اOدارة)**( عن القوائم ا;الية" .ويجب أن يستخدم تقرير ا;راجع ا;صطلح
ا;ناسب ف سياق اOطار القانوني ف الدولة ا;عنية ,و wيلزم أن يشير íديدًا إلى "اOدارة" .وف بعض الدول ,قد تكون اOشارة
ا;ناسبة إلى ا;كلفي باMوكمة) .راجع :الفقرة أ(٤٤

.٣٤

يجب أن يصف هذا القسم من تقرير ا;راجع مسؤولية اOدارة عن) :راجع :الفقرات أ–٤٥أ(٤٨
)أ(

إعداد القوائم ا;الية وفقًا Oطار التقرير ا;الي ا;نطبق ,وعن الرقابة الداخلية التي تراها اOدارة ضرورية لتمكينها من
إعداد قوائم مالية خالية من التحريف اâوهري سواًء بسبب غش أو خطأ;

** معايير ا;راجعة ا;عتمدة ف ا;ملكة العربية السعودية هي معايير ا;راجعة الدولية كما صدرت من ا≤لس الدولي مع تعديSت محدودة لتكييف تطبيقها ûا يتفق مع
البيئة النظامية ف ا;ملكة العربية السعودية .ولم تغير هذه التعديSت أيا من متطلبات تلك ا;عايير.
* يجب أن يشير ا;راجع إلى قواعد سلوك وآداب ا;هنة ا;عتمدة ف ا;ملكة العربية السعودية.
 ١٣معيار ا;راجعة )" (٥٧٠اwستمرارية" ,الفقرات ٢٣-٢١
 ١٤معيار ا;راجعة )" (٧٢٠مسؤوليات ا;راجع ذات العSقة با;علومات اIخرى"
** ا;قصود باOدارة هي اâهة ا;سؤولة ûوجب اIنظمة أو اللوائح )أو وفقًا لعقد اwرتباط ف ظل غياب نظام أو wئحة محددة( عن إعداد القوائم ا;الية وعن محتوياتها
¢اه اIطراف اnارجية.
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٥٨٥

تكوين الرأي والتقرير عن القوائم ا;الية

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٧٠٠
)ب(

تقييم قدرة ا;نشأة على البقاء كمنشأة مستمرة ١٥وما إذا كان استخدام أساس اwستمرارية ف اãاسبة مناسبًا ,باOضافة
إلى اOفصاح عن اIمور ا;تعلقة باwستمرارية ,ف حالة اwنطباق .ويجب أن يتضمن توضيح مسؤولية اOدارة عن هذا
التقييم وصفًا للحاwت التي يكون من ا;ناسب فيها استخدام أساس اwستمرارية ف اãاسبة) .راجع :الفقرة أ(٤٨

.٣٥

يجب أن يحدد هذا القسم من تقرير ا;راجع أيضًا ا;سؤولي عن اOشراف على آلية التقرير ا;الي ,عندما يختلف ا;سؤولون عن
ذلك اOشراف عﱠمن أوفوا با;سؤوليات ا;بينة ف الفقرة  ٣٤أعSه .وف هذه اMالة ,يجب أن يشير عنوان هذا القسم أيضًا إلى
"ا;كلفي باMوكمة" أو إلى ا;صطلح الذي ُيعّد مناسبًا ف سياق اOطار النظامي ف الدولة ا;عنية) .راجع :الفقرة أ(٤٩

.٣٦

عندما تكون القوائم ا;الية ُمعﱠدة وفقًا Oطار عرض عادل ,فإن وصف ا;سؤوليات عن القوائم ا;الية ف تقرير ا;راجع ,يجب أن
يشير إلى "اOعداد والعرض العادل لهذه القوائم ا;الية" أو "إعداد القوائم ا;الية التي تعطي صورة حقيقية وعادلة" ,حسب مقتضى
اMال ف ظل الظروف القائمة)*(.

مسؤوليات ا;راجع عن مراجعة القوائم ا;الية
.٣٧

يجب أن يتضمن تقرير ا;راجع قسمًا بعنوان "مسؤوليات ا;راجع عن مراجعة القوائم ا;الية".

.٣٨

يجب ف هذا القسم من تقرير ا;راجع) :راجع :الفقرة أ(٥٠
)أ(

.٣٩

١٥

*
١٦

النص على أن أهداف ا;راجع هي:
)(١

الوصول إلى تأكيد معقول عّما إذا كانت القوائم ا;الية ككل تخلو من التحريف اâوهري ,سواًء بسبب غش أو
خطأ;

)(٢

إصدار تقرير ا;راجع الذي يتضمن رأي ا;راجع) .راجع :الفقرة أ(٥١

)ب(

النص على أن التأكيد ا;عقول هو مستوى عاٍل من التأكيد ,لكنه  wيضمن أن ا;راجعة التي ت القيام بها وفقًا ;عايير
ا;راجعة ستكشف دائمًا عن كل íريف جوهري متى كان موجودًا;

)ج(

النص على أن التحريفات ¨كن أن تنشأ عن غش أو خطأ ,إضافة إلى أحد اIمرين اßتيي:
)(١

توضيح أنها ُتعّد جوهرية إذا كان من ا;توقع بدرجة معقولة أن تؤثر ,منفردة أو ف مجملها ,على القرارات
اwقتصادية التي يتخذها ا;ستخدمون على أساس هذه القوائم ا;الية; ١٦أو

)(٢

تقدي تعريف أو وصف لµهمية النسبية وفقًا Oطار التقرير ا;الي ا;نطبق) .راجع :الفقرة أ(٥٣

يجب أيضًا ف قسم مسؤوليات ا;راجع عن مراجعة القوائم ا;الية الوارد ف تقرير ا;راجع) :راجع :الفقرة أ(٥٠
)أ(

النص على أن ا;راجع ¨ارس اMكم ا;هني ويحافظ على نزعة الشك ا;هني طوال ا;راجعة ,وذلك كجزء من عملية
ا;راجعة وفقًا للمعايير الدولية للمراجعة ا;عتمدة ف ا;ملكة العربية السعودية;

)ب(

وصف عملية ا;راجعة عن طريق النص على أن مسؤوليات ا;راجع هي:
)(١

íديد وتقييم مخاطر التحريف اâوهري ف القوائم ا;الية ,سواًء بسبب غش أو خطأ; وتصميم وتنفيذ إجراءات
مراجعة تستجيب لتلك ا≥اطر; واMصول على أدلة مراجعة كافية ومناسبة لتوفير أساس لرأي ا;راجع .وُيعد
خطر عدم اكتشاف التحريف اâوهري النات عن غش أعلى من اnطر النات عن خطأ ,نظرًا Iن الغش قد
ينطوي على تواطؤ أو تزوير أو إغفال ذكر متعمد أو إفادات مضللة أو ¢اوز للرقابة الداخلية.

)(٢

التوصل إلى فهم للرقابة الداخلية ذات الصلة با;راجعة من أجل تصميم إجراءات ا;راجعة ا;ناسبة ف ظل
الظروف القائمة ,وليس لغرض إبداء رأي ف فاعلية الرقابة الداخلية للمنشأة .وف الظروف التي يكون ا;راجع

معيار ا;راجعة ) ,(٥٧٠الفقرة ٢
öشيًا مع العرف السائد ف ا;ملكة العربية السعودية ,فإنه يجب أن يشير ا;راجع إلى "اOعداد والعرض العادل".
معيار ا;راجعة )" (٣٢٠اIهمية النسبية عند تخطيط وتنفيذ ا;راجعة" ,الفقرة ٢
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٥٨٦

تكوين الرأي والتقرير عن القوائم ا;الية

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٧٠٠
فيها مسؤوً wأيضًا عن إبداء رأي ف فاعلية الرقابة الداخلية بالتزامن مع مراجعة القوائم ا;الية ,يجب عليه عدم
ذكر عبارة أن أخذ ا;راجع للرقابة الداخلية ف اMسبان ليس لغرض إبداء رأي ف فاعلية الرقابة الداخلية
للمنشأة.

)ج(

.٤٠

١٧

)(٣

تقوي مدى مناسبة السياسات اãاسبية ا;ستخدمة ومدى معقولية التقديرات اãاسبية واOفصاحات ا;تعلقة
بها التي أعدتها اOدارة.

)(٤

التوصل إلى استنتاج بشأن مدى مناسبة استخدام اOدارة Iساس اwستمرارية ف اãاسبة ,وما إذا كان هناك
عدم تأكد جوهري متعلق بأحداث أو ظروف قد تثير شكًا كبيرًا حول قدرة ا;نشأة على البقاء كمنشأة مستمرة
استنادًا إلى أدلة ا;راجعة التي ت اMصول عليها .وإذا خلص ا;راجع إلى وجود عدم تأكد جوهري ,فعليه أن
يلفت اwنتباه ف تقريره إلى اOفصاحات ذات العSقة الواردة ف القوائم ا;الية ,أو عليه أن يقوم بتعديل الرأي إذا
كانت تلك اOفصاحات غير كافية .وتستند استنتاجات ا;راجع إلى أدلة ا;راجعة التي ت اMصول عليها حتى
تاريخ تقريره .ومع ذلك ,فإن أحداثًا أو ظروفًا مستقبلية قد تتسبب ف توقف ا;نشأة عن البقاء كمنشأة مستمرة.

)(٥

تقوي العرض العام للقوائم ا;الية وهيكلها ومحتواهاû ,ا فيها اOفصاحات ,عندما تكون القوائم ا;الية ُمعّدة وفقًا
Oطار عرض عادل ,وما إذا كانت القوائم ا;الية تعبر عن ا;عامSت واIحداث التي öثلها بطريقة íقق العرض
العادل.

توضيح مسؤوليات ا;راجع ف ارتباط مراجعة ا≤موعة ûزيد من التفصيل ,عندما ينطبق معيار ا;راجعة ) ١٧,(٦٠٠وذلك
عن طريق النص على ما يلي:
)(١

أن مسؤوليات ا;راجع تتمثل ف اMصول على ما يكفي من أدلة ا;راجعة ا;ناسبة فيما يتعلق با;علومات ا;الية
للمنشآت أو اIنشطة التجارية داخل ا≤موعةO ,بداء رأي ف القوائم ا;الية للمجموعة;

)(٢

أن ا;راجع هو ا;سؤول عن توجيه عملية مراجعة ا≤موعة واOشراف عليها وتنفيذها;

)(٣

أن ا;راجع يظل مسؤوً wوحده عن رأيه.

يجب أيضًا ف قسم مسؤوليات ا;راجع عن مراجعة القوائم ا;الية الوارد ف تقرير ا;راجع) :راجع :الفقرة أ(٥٠
)أ(

النص على أن ا;راجع يتصل با;كلفي باMوكمة فيما يتعلق بجملة أمور من بينها نطاق ا;راجعة وتوقيتها ا≥طط لهما
والنتائج ا;همة للمراجعةû ,ا ف ذلك أي أوجه قصور مهمة ف الرقابة الداخلية يكتشفها ا;راجع أثناء ا;راجعة;

)ب(

بالنسبة لعمليات مراجعة القوائم ا;الية للمنشآت ا;درجة ,النص على أن ا;راجع يقدم للمكلفي باMوكمة بيانًا بأنه قد
التزم با;تطلبات اIخSقية ذات الصلة بشأن اwستقSل ,وأنه يبلغهم بجميع العSقات واIمور اIخرى التي قد ُيعتقد
بشكل معقول أنها تؤثر على استقSله ,ويبلغهم أيضًا عند اwقتضاء بالتدابير الوقائية ذات العSقة;

)ج(

بالنسبة لعمليات مراجعة القوائم ا;الية للمنشآت ا;درجة وأي منشآت أخرى يتم اOبSغ بشأنها عن اIمور الرئيسة
للمراجعة وفقًا ;عيار ا;راجعة ) ,(٧٠١النص على أن ا;راجع يحدد من بي اIمور التي ت إبSغها للمكلفي باMوكمة ,تلك
اIمور التي كانت لها اIهمية البالغة عند مراجعة القوائم ا;الية للفترة اMالية ,ومن ثم ُتَعد أمورًا رئيسة للمراجعة.
ويوضح ا;راجع هذه اIمور ف تقريره ,ما لم öنع اIنظمة أو اللوائح اOفصاح العلني عن اIمر ,أو عندما يرى ا;راجع,
وذلك ف ظروف نادرة للغاية ,أن اIمر ينبغي أ wيتم اOبSغ عنه ف تقريره Iن التبعات السلبية للقيام بذلك من ا;توقع
بدرجة معقولة أن تفوق فوائد ا;صلحة العامة ا;ترتبة على هذا اOبSغ) .راجع :الفقرة أ(٥٣

معيار ا;راجعة )" (٦٠٠اعتبارات خاصة  -عمليات مراجعة القوائم ا;الية للمجموعة )ûا ف ذلك عمل مراجعي مكونات ا≤موعة("
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٥٨٧

تكوين الرأي والتقرير عن القوائم ا;الية

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٧٠٠
موضع وصف مسؤوليات ا;راجع عن مراجعة القوائم ا;الية
.٤١

يجب إدراج وصف مسؤوليات ا;راجع عن مراجعة القوائم ا;الية ا;طلوب ûوجب الفقرتي  ٣٩و) :٤٠راجع :الفقرة أ(٥٤
)أ(

ضمن مت تقرير ا;راجع; أو

)ب(

ضمن ملحق مرفق بتقرير ا;راجع ,وف هذه اMالة يجب أن يتضمن تقرير ا;راجع إشارة إلى ا;وضع ا;راد ف ا;لحق; أو
)راجع :الفقرات أ–٥٥أ(٥٧

)ج(
.٤٢

عندما يشير ا;راجع إلى وصف ;سؤولياته على موقع إلكتروني لسلطة معنية ,يجب عليه أن يحدد أن ذلك الوصف يتناول
ا;تطلبات الواردة ف الفقرتي  ٣٩و ٤٠من هذا ا;عيار ,و wيتعارض معها) .راجع :الفقرة أ(٥٦

مسؤوليات التقرير
.٤٣

من خSل إشارة محددة ضمن تقرير ا;راجع إلى موضع مثل هذا الوصف على ا;وقع اOلكتروني لسلطة معنية ,عندما
تسمح اIنظمة أو اللوائح أو معايير ا;راجعة الوطنية صراحًة للمراجع أن يقوم بذلك) .راجع :الفقرات أ ,٥٤أ ,٥٦أ(٥٧

اIخرى)*(

إذا تناول ا;راجع ف تقريره عن القوائم ا;الية مسؤوليات تقرير أخرى يتحملها باOضافة إلى مسؤولياته ûوجب معايير ا;راجعة,
فيجب تناول هذه ا;سؤوليات اIخرى ف قسم منفصل ف تقرير ا;راجعí ,ت عنوان "التقرير عن ا;تطلبات النظامية والتنظيمية
اIخرى" ,أو أي عنوان آخر يناسب محتوى القسم ,ما لم تتناول مسؤوليات التقرير اIخرى تلك نفس ا;وضوعات ا;عروضة
ûوجب مسؤوليات التقرير التي تتطلبها معايير ا;راجعة ,حيث ¨كن ف هذه اMالة أن ُتعرض مسؤوليات التقرير اIخرى ف نفس
القسم اnاص بعناصر التقرير ذات العSقة التي تتطلبها معايير ا;راجعة) .راجع :الفقرات أ–٥٨أ(٦٠

.٤٤

ف حالة عرض مسؤوليات التقرير اIخرى ف نفس القسم اnاص بعناصر التقرير ذات العSقة التي تتطلبها معايير ا;راجعة,
فيجب أن ¨يز تقرير ا;راجع بوضوح مسؤوليات التقرير اIخرى عن التقرير الذي تتطلبه معايير ا;راجعة) .راجع :الفقرة أ(٦٠

.٤٥

 Sيتناول مسؤوليات التقرير اIخرى ,فإن متطلبات الفقرات  ٤٠-٢١من هذا ا;عيار يجب أن
إذا تضمن تقرير ا;راجع قسمًا منفص ً
ُتدرج íت قسم بعنوان "التقرير عن مراجعة القوائم ا;الية" .أما قسم "التقرير عن ا;تطلبات النظامية والتنظيمية اIخرى" فيجب
أن يتبع قسم "التقرير عن مراجعة القوائم ا;الية") .راجع :الفقرة أ(٦٠

اسم الشريك ا;سؤول عن اwرتباط
.٤٦

يجب ذكر اسم الشريك ا;سؤول عن اwرتباط ف تقرير ا;راجع عن القوائم ا;الية للمنشآت ا;درجة ,ما لم يكن من ا;توقع بدرجة
معقولة ,وذلك ف ظروف نادرة للغاية ,أن يؤدي ذلك اOفصاح إلى تهديد كبير لµمن الشخصي .وف الظروف النادرة التي ينوي
فيها ا;راجع عدم ذكر اسم الشريك ا;سؤول عن اwرتباط ف تقرير ا;راجع ,يجب على ا;راجع مناقشة ذلك مع ا;كلفي باMوكمة
OعSمهم بتقييم ا;راجع wحتمالية وخطورة التهديد الكبير لµمن الشخصي)*() .راجع :الفقرات أ–٦١أ(٦٣

توقيع ا;راجع
.٤٧

يجب أن يكون تقرير ا;راجع موقعًا) .راجع :الفقرتي أ ,٦٤أ(٦٥

عنوان ا;راجع
.٤٨

*
*

يجب أن يذكر تقرير ا;راجع اسم ا;كان الذي ¨ارس فيه ا;راجع عمله داخل الدولة.

من أمثلة التقرير عن ا;تطلبات النظامية والتنظيمية اIخرى ما نص عليه نظام الشركات ف ا;ادة اnامسة والثSثي بعد ا;ائة من أن على ا;راجع أن يضمن ف
تقريره ...ما يكون قد تبي له من مخالفات Iحكام النظام أو أحكام نظام الشركة اIساس.
ينص نظام اãاسبي القانونيي ف ا;ملكة العربية السعودية ف مادته السادسة على أنه "يجب التوقيع على تقارير ا;راجعة الصادرة من ا;كتب من اãاسب ا;رخص
له نفسه إذا كان فردا أو من الشريك الذي شارك أو أشرف على ا;راجعة فع Sبالنسبة لشركات اãاسبة و wيجوز إنابة شخص آخر ف التوقيع" .ولم يعط النظام أي
استثناءات.

ترجمة الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي

٥٨٨

تكوين الرأي والتقرير عن القوائم ا;الية

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٧٠٠
تاريخ تقرير ا;راجع
.٤٩

يجب أن يؤﱠرخ تقرير ا;راجع بتاريخ  wيسبق التاريخ الذي حصل فيه ا;راجع على ما يكفي من أدلة ا;راجعة ا;ناسبة ,التي تشكل
أساسًا لرأيه ف القوائم ا;اليةû ,ا ف ذلك اIدلة على أن) :راجع :الفقرات أ–٦٦أ(٦٩
)أ(

جميع القوائم واOفصاحات التي تشملها القوائم ا;الية قد ت إعدادها;

)ب(

أولئك الذين لديهم السلطة ا;عترف بها قد أقّروا بأنهم يتحملون ا;سؤولية عن تلك القوائم ا;الية.

تقرير ا;راجع ا;فروض ûوجب نظام أو wئحة
.٥٠

إذا كان ا;راجع مطالبًا ûوجب اIنظمة أو اللوائح ف دولة معينة باستخدام تصميم أو صيغة محددة لتقرير ا;راجع ,ف Sيجوز أن
يشير تقرير ا;راجع إلى ا;عايير الدولية للمراجعة إ wإذا تضمن كحد أدنى كل عنصر من العناصر اßتية) :راجع :الفقرتي أ,٧٠
أ(٧١
)أ(

عنوانًا.

)ب(

ا≥اطب بالتقرير ,وفقًا ;ا تتطلبه ظروف اwرتباط.

)ج(

قسم الرأي الذي يحتوي على إبداء رأي ف القوائم ا;الية ,وإشارة إلى إطار التقرير ا;الي ا;نطبق ا;ستخدم ف إعداد
القوائم ا;الية )ûا ف ذلك íديد الدولة اُ;نشئة Oطار التقرير ا;الي ,إذا لم يكن ا;عايير الدولية للتقرير ا;الي ا;عتمدة
ف ا;ملكة العربية السعودية ,أو ا;عايير الدولية للمحاسبة ف القطاع العام ,انظر الفقرة .(٢٧

)د(

íديد القوائم ا;الية للمنشأة التي قد öت مراجعتها.

)ه(

عبارة تنص على أن ا;راجع مستقل عن ا;نشأة ,وفقًا للمتطلبات اIخSقية ذات الصلة ا;تعلقة با;راجعة ,وأنه قد أوفى
ûسؤولياته اIخSقية اIخرى وفقًا لهذه ا;تطلبات .ويجب أن íدد هذه العبارة الدولة اُ;نشئة للمتطلبات اIخSقية ذات
الصلة ,أو تشير إلى قواعد سلوك وآداب ا;هنة ا;عتمدة ف ا;ملكة العربية السعودية)**(.

)و(

عند اwقتضاء ,قسمًا يتناول متطلبات التقرير الواردة ف الفقرة  ٢٢من معيار ا;راجعة ) ,(٥٧٠و wيتعارض معها.

)ز(

عند اwقتضاء ,قسم "أساس الرأي ا;تحفظ )أو ا;عارض(" ,يتناول متطلبات التقرير الواردة ف الفقرة  ٢٣من معيار
ا;راجعة ) ,(٥٧٠و wيتعارض معها.

)ح(

عند اwقتضاء ,قسمًا يتضمن ا;علومات ا;طلوبة ûوجب معيار ا;راجعة ) ,(٧٠١أو ا;علومات اOضافية عن ا;راجعة التي
يفرضها نظام أو wئحة ,ويتناول متطلبات التقرير الواردة ف ذلك ا;عيار ,و wيتعارض معها) ١٨.راجع :الفقرات أ–٧٢أ(٧٥

)ط(

عند اwقتضاء ,قسمًا يتناول متطلبات التقرير الواردة ف الفقرة  ٢٤من معيار ا;راجعة ).(٧٢٠

)ي(

وصفًا ;سؤوليات اOدارة عن إعداد القوائم ا;الية ,وíديدًا Iولئك ا;سؤولي عن اOشراف على آلية التقرير ا;الي ,يتناول
ا;تطلبات الواردة ف الفقرات  ,٣٦-٣٣و wيتعارض معها.

)ك(

إشارًة إلى ا;عايير الدولية للمراجعة ا;عتمدة ف ا;ملكة العربية السعودية ,واIنظمة أو اللوائح ,ووصفًا ;سؤوليات ا;راجع
عن مراجعة القوائم ا;الية ,يتناول ا;تطلبات الواردة ف الفقرات  ,٤٠-٣٧و wيتعارض معها) .راجع :الفقرات أ–٥٠أ(٥٣

)ل(

بالنسبة لعمليات مراجعة مجموعة كاملة من القوائم ا;الية ذات الغرض العام ;نشآت مدرجة ,اسم الشريك ا;سؤول عن
اwرتباط ما لم يكن من ا;توقع بدرجة معقولة ,وذلك ف ظروف نادرة للغاية ,أن يؤدي ذلك اOفصاح إلى تهديد كبير لµمن
الشخصي.

** يجب أن يشير ا;راجع إلى قواعد سلوك وآداب ا;هنة ا;عتمدة ف ا;ملكة العربية السعودية.
 ١٨معيار ا;راجعة ) ,(٧٠١الفقرات ١٦-١١

ترجمة الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي

٥٨٩

تكوين الرأي والتقرير عن القوائم ا;الية

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٧٠٠
)م(

توقيع ا;راجع.

)ن(

عنوان ا;راجع.

)س(

تاريخ تقرير ا;راجع.

تقرير ا;راجع عن عمليات ا;راجعة التي öت وفقًا لكٍل من معايير ا;راجعة لدولة معينة وا;عايير الدولية للمراجعة ا;عتمدة ف ا;ملكة العربية
)*(

السعودية
.٥١

.٥٢

قد يكون ا;راجع مطالبًا بالقيام با;راجعة وفقًا ;عايير ا;راجعة ف دولة معينة )"معايير ا;راجعة الوطنية"( ,إضافة إلى التزامه
با;عايير الدولية للمراجعة ا;عتمدة ف ا;ملكة العربية السعودية عند القيام با;راجعة .وإذا كان اMال كذلك ,فإن تقرير ا;راجع
¨كن أن يشير إلى ا;عايير الدولية للمراجعة ,إضافة إلى معايير ا;راجعة الوطنية ,ولكن  wيجوز للمراجع القيام بذلك إ wإذا:
)راجع :الفقرتي أ ,٧٦أ(٧٧
)أ(

لم يوجد تعارض بي ا;تطلبات الواردة ف معايير ا;راجعة الوطنية وتلك الواردة ف ا;عايير الدولية للمراجعة ,من ا;مكن
أن يقود ا;راجع إلى (١) :تكوين رأي مختلف ,أو ) (٢عدم تضمي فقرة لفت انتباه أو فقرة أمر آخر ,تتطلبها ا;عايير
الدولية للمراجعة ف الظروف ذات الصلة;

)ب(

تضمن تقرير ا;راجع ,كحٍد أدنى ,جميع العناصر اãددة ف الفقرات ) ٥٠أ()-س( أعSه ,عندما يستخدم ا;راجع
التنسيق أو الصيغة اãددة ûوجب معايير ا;راجعة الوطنية .ومع ذلك ,فإن اOشارة إلى "اIنظمة أو اللوائح" الواردة ف
الفقرة )٥٠ك( يجب أن ُتقرأ على أنها إشارة إلى معايير ا;راجعة الوطنية .ومن ثم ,يجب أن يحدد تقرير ا;راجع معايير
ا;راجعة الوطنية تلك.

عندما يشير تقرير ا;راجع إلى كٍل من ا;عايير الوطنية وا;عايير الدولية ا;عتمدة ف ا;ملكة العربية السعودية ,فيجب أن يحدد
تقرير ا;راجع الدولة اُ;نشئة ;عايير ا;راجعة الوطنية.

ا"علومات اÅضافية ا"عروضة مع القوائم ا"الية )راجع :الفقرات أ–٧٨أ(٨٤
.٥٣

ف حالة عرض معلومات إضافية مع القوائم ا;الية اُ;راجعة  wيتطلبها إطار التقرير ا;الي ا;نطبق ,فيجب على ا;راجع تقوي ما
إذا كانت ا;علومات اOضافية ,بحسب اMكم ا;هني للمراجعُ ,تعّد رغم ذلك جزءًا  wيتجزأ من القوائم ا;الية بسبب طبيعتها أو
كيفية عرضها .وعندما تكون ا;علومات اOضافية جزءًا  wيتجزأ من القوائم ا;الية ,فإن رأي ا;راجع يجب أن يغطيها.

.٥٤

إذا لم يتم النظر إلى ا;علومات اOضافية التي  wيتطلبها إطار التقرير ا;الي ا;نطبق على أنها جزء  wيتجزأ من القوائم ا;الية
ف وواضح عن القوائم
اُ;راجعة ,فيجب على ا;راجع تقوي ما إذا كانت تلك ا;علومات اOضافية معروضة بطريقة öيزها بشكل كا ٍ
ا;الية اُ;راجعة .وإذا لم يكن اMال كذلك ,فيجب حينئٍذ على ا;راجع أن يطلب من اOدارة تغيير طريقة عرض ا;علومات اOضافية
غير اُ;راجعة .وإذا رفضت اOدارة القيام بذلك ,وجب على ا;راجع أن يحدد ا;علومات اOضافية غير اُ;راجعة ,وأن يوضح ف
تقريره أن تلك ا;علومات اOضافية لم تتم مراجعتها.
***

ا"واد التطبيقية وا"واد التفسيرية ا~خرى
اÇوانب النوعية للممارسات اCاسبية اÉاصة با"نشأة )راجع :الفقرة (١٢

*

أ.١

تقوم اOدارة بعدد من اwجتهادات بشأن ا;بالغ واOفصاحات ف القوائم ا;الية.

أ.٢

يحتوي معيار ا;راجعة ) (٢٦٠على نقاش بشأن اâوانب النوعية للممارسات اãاسبية ١٩.وعند النظر ف اâوانب النوعية
للممارسات اãاسبية اnاصة با;نشأة ,قد يعلم ا;راجع بوجود íيز محتمل ف اجتهادات اOدارة .وقد يخُلص ا;راجع إلى أن

وفقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي بالتحول الى ا;عايير الدولية للمراجعة ,فإنه لن توجد مجموعة أخرى من معايير ا;راجعة ف ا;ملكة,
¥ا يعني عدم انطباق هذه الفقرات على البيئة اãلية للمراجعة ف ا;ملكة.

ترجمة الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي

٥٩٠

تكوين الرأي والتقرير عن القوائم ا;الية

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٧٠٠
التأثير التراكمي لغياب اMيادية ,مع تأثير التحريفات غير اُ;صححة ,يتسبب ف أن تكون القوائم ا;الية ككل محرفة بشكٍل
جوهري .ومن بي ا;ؤشرات الدالة على غياب اMيادية ¥ا قد يؤثر على تقوي ا;راجع ;ا إذا كانت القوائم ا;الية ككل محرفة
بشكٍل جوهري ما يلي:

أ.٣

•

التصحيح اwنتقائي للتحريفات التي ت لفت انتباه اOدارة إليها أثناء ا;راجعة )على سبيل ا;ثال ,تصحيح التحريفات التي
تؤثر بالزيادة ف اIرباح اُ;علنة ,وعدم تصحيح التحريفات التي تؤثر بالنقصان ف اIرباح اُ;علنة(.

•

التحيز اãتمل من جانب اOدارة عند إجراء التقديرات اãاسبية.

يتناول معيار ا;راجعة ) (٥٤٠احتمال íيز اOدارة عند إجراء التقديرات اãاسبية ٢٠.و wتشكل ا;ؤشرات الدالة على التحيز
اãتمل من جانب اOدارة ,ف حد ذاتهاí ,ريفات Iغراض استنباط استنتاجات عن مدى معقولية كل تقدير محاسبي على حدة.
إ wأنها قد تؤثر على تقوي ا;راجع ;ا إذا كانت القوائم ا;الية ككل تخلو من التحريف اâوهري.

السياسات اCاسبية ا"فصح عنها ف القوائم ا"الية بشكل مناسب )راجع :الفقرة ) ١٣أ((
أ.٤

عند تقوي ما إذا كانت القوائم ا;الية تفصح بشكل مناسب عن السياسات اãاسبية ا;همة التي ت اختيارها وتطبيقها ,فإن
اهتمام ا;راجع يتضمن أمورًا مثل:
•

ما إذا كانت جميع اOفصاحات ا;تعلقة بالسياسات اãاسبية ا;همة ا;طلوب إدراجها ûوجب إطار التقرير ا;الي ا;نطبق
قد ت اOفصاح عنها;

•

ما إذا كانت ا;علومات عن السياسات اãاسبية ا;همة التي ت اOفصاح عنها مSئمة ,وبالتالي تعكس كيفية تطبيق
ضوابط اOثبات والقياس والعرض الواردة ف إطار التقرير ا;الي ا;نطبق على فئات ا;عامSت وأرصدة اMسابات
واOفصاحات ف القوائم ا;الية ف الظروف اnاصة لعمليات ا;نشأة وبيئتها;

•

مدى الوضوح الذي ت به عرض السياسات اãاسبية ا;همة.

ا"علومات ا"عروضة ف القوائم ا"الية مaئمة وáكن اcعتماد عليها وقابلة للمقارنة والفهم )راجع :الفقرة ) ١٣د((
أ.٥

يتضمن تقوي مدى قابلية القوائم ا;الية للفهم النظر ف أمور مثل:
•

ما إذا كانت ا;علومات الواردة ف القوائم ا;الية معروضة بطريقة واضحة ومختصرة.

•

ما إذا كان موضع اOفصاحات ا;همة يجعلها بارزة بشكل مناسب )على سبيل ا;ثال ,عندما يكون ;علومات خاصة با;نشأة
قيمة متصورة لدى ا;ستخدمي( ,وما إذا كانت اOفصاحات قد ت ربطها بإشارات مرجعية بشكل مناسب ,بطريقة  wتنشأ
عنها íديات كبيرة تواجه ا;ستخدمي عند íديد ا;علومات الSزمة.

اÅفصاح عن تأثير ا"عامaت وا~حداث ا"همة على ا"علومات الواردة ف القوائم ا"الية )راجع :الفقرة ) ١٣هـ((
أ.٦

١٩
٢٠

من الشائع أن تقوم القوائم ا;الية اُ;عدة وفقًا Oطار ذي غرض عام بعرض ا;ركز ا;الي واIداء ا;الي والتدفقات النقدية للمنشأة.
ويتضمن القيام ,ف ضوء إطار التقرير ا;الي ا;نطبق ,بتقوي ما إذا كانت القوائم ا;الية توفر إفصاحات كافية لتمكي ا;ستخدمي
ا;ستهدفي من فهم تأثير ا;عامSت واIحداث اُ;همة على ا;ركز ا;الي واIداء ا;الي والتدفقات النقدية للمنشأة ,يتضمن ذلك
النظر ف أمور مثل:
•

مدى مSءمة ا;علومات الواردة ف القوائم ا;الية ومدى خصوصيتها لظروف ا;نشأة;

•

ما إذا كانت اOفصاحات كافية ;ساعدة ا;ستخدمي ا;ستهدفي على فهم:

معيار ا;راجعة )" (٢٦٠اwتصال با;كلفي باMوكمة" ,ا;لحق الثاني
معيار ا;راجعة )" (٥٤٠مراجعة التقديرات اãاسبيةû ,ا ف ذلك التقديرات اãاسبية للقيمة العادلة واOفصاحات ذات العSقة" ,الفقرة ٢١
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ا"عيار الدولي للمراجعة )(٧٠٠
o

طبيعة وحجم اIصول واwلتزامات اãتملة للمنشأة النا¢ة عن معامSت أو أحداث  wتستوف ضوابط اOثبات
)أو ضوابط إلغاء اOثبات( اãددة ûوجب إطار التقرير ا;الي ا;نطبق.

o

طبيعة ومدى مخاطر التحريفات اâوهرية النا¢ة عن ا;عامSت واIحداث.

o

الطرق ا;ستخدمة واwفتراضات واwجتهادات ا;مارسة ,والتغييرات الطارئة عليها ,التي تؤثر على ا;بالغ ا;عروضة
أو ا;فصح عنها بأية طريقة أخرىû ,ا ف ذلك íليSت اMساسية ذات الصلة.

تقوي ما إذا كانت القوائم ا"الية çقق العرض العادل )راجع :الفقرة (١٤
أ.٧

تقر بعض أطر التقرير ا;الي صراحًة أو ضمنًا ûفهوم العرض العادل ٢١.وكما هو مشار إليه ف الفقرة )٧ب( من هذا ا;عيار ,فإن
إطار العرض العادل ٢٢للتقرير ا;الي  wيقتصر على ا;طالبة باwلتزام ûتطلبات اOطار ,بل يقر أيضًا بشكل صريح أو ضمني بأنه
قد يكون من الضروري أن توفر اOدارة إفصاحات تتعدى تلك ا;طلوبة بشكل خاص ûوجب ذلك اOطار٢٣.

أ.٨

ُيعد تقوي ا;راجع ;ا إذا كانت القوائم ا;الية íقق العرض العادل ,فيما يتعلق بالعرض واOفصاح على السواء ,أمرًا خاضعًا للحكم
ا;هني .ويأخذ هذا التقوي ف اMسبان أمورًا مثل حقائق وظروف ا;نشأةû ,ا ف ذلك التغيرات التي تطرأ عليها ,ويستند إلى فهم
ا;راجع للمنشأة وأدلة ا;راجعة التي ت اMصول عليها أثناء ا;راجعة .ويتضمن التقوي أيضًا النظر ,على سبيل ا;ثال ,ف
اOفصاحات الSزمة لتحقيق عرض عادل والناشئة عن أمور ¨كن أن تكون جوهرية )بعبارة أخرى ,وبشكل عامُ ,تعد التحريفات
جوهرية إذا كان من ا;توقع بدرجة معقولة أن تؤثر على القرارات اwقتصادية للمستخدمي اُ;ﱠتخذة على أساس القوائم ا;الية
ككل( ,مثل تأثير تطور متطلبات التقرير ا;الي أو تغير البيئة اwقتصادية.

أ.٩

قد يتضمن تقوي ما إذا كانت القوائم ا;الية íقق عرضًا عادً ,wعلى سبيل ا;ثال ,إجراء مناقشات مع اOدارة وا;كلفي باMوكمة
عن آرائهم ف أسباب اختيار عرض معي ,إضافة إلى البدائل التي ت أخذها ف اMسبان .و¨كن أن تتضمن ا;ناقشات ,على
سبيل ا;ثال:
•

درجة ¢ميع أو تفصيل ا;بالغ ف القوائم ا;الية ,وما إذا كان عرض ا;بالغ أو اOفصاحات يحجب معلومات مفيدة ,أو ينتج
عنه معلومات مضللة.

•

اwتساق مع ¥ارسات الصناعة ا;ناسبة ,أو ما إذا ﻛﺎﻧﺖ أي حاwت خروج عن هذه ا;مارسات ُتعد ذات صلة بظروف
ا;نشأة وبناًء عليه ُتعد مبررة.

وصف إطار التقرير ا"الي ا"نطبق )راجع :الفقرة (١٥

٢١

٢٢
٢٣

٢٤

أ.١٠

كما هو موضح ف معيار ا;راجعة ) ,(٢٠٠يتطلب إعداد القوائم ا;الية من اOدارة وا;كلفي باMوكمة ,حسب مقتضى اMال ,إدراج
ف Oطار التقرير ا;الي ا;نطبق ف القوائم ا;الية ٢٤.وُيعلم ذلك الوصف مستخدمي القوائم ا;الية باOطار الذي تستند
ف كا ٍ
وص ٍ
إليه تلك القوائم.

أ.١١

ُ wيعد وصف القوائم ا;الية بأنها ُمعﱠدة وفقًا Oطار تقرير مالي معي وصفًا مناسبًا إ wإذا كانت القوائم ا;الية مستوفية âميع
متطلبات ذلك اOطار التي تكون سارية خSل الفترة التي تغطيها القوائم ا;الية.

أ.١٢

ُ wيعد وصف إطار التقرير ا;الي ا;نطبق بلغة متحفظة أو مقّيدة غير دقيقة )على سبيل ا;ثال" ,إن القوائم ا;الية تلتزم بشكل كبير
با;عايير الدولية للتقرير ا;الي ا;عتمدة ف ا;ملكة العربية السعودية"( ,وصفًا كافيًا لذلك اOطار Iنه قد يضلل مستخدمي القوائم
ا;الية.

على سبيل ا;ثال ,تشير ا;عايير الدولية للتقرير ا;الي إلى أن العرض العادل يتطلب التعبير الصادق عن تأثيرات ا;عامSت واIحداث واMاwت اIخرى وفقًا لتعريفات
اIصول واwلتزامات والدخل وا;صروفات وضوابط إثباتها.
معيار ا;راجعة  ,٢٠٠الفقرة ) ١٣أ(.
على سبيل ا;ثال ,تتطلب ا;عايير الدولية للتقرير ا;الي من ا;نشأة تقدي إفصاحات إضافية عندما يكون اwلتزام با;تطلبات اãددة ف ا;عايير الدولية للتقرير ا;الي
غير كاف لتمكي ا;ستخدمي من فهم تأثير بعض ا;عامSت واIحداث واMاwت اIخرى على ا;ركز ا;الي واIداء ا;الي للمنشأة )ا;عيار الدولي للمحاسبة )" (١عرض
القوائم ا;الية" ,الفقرة ) ١٧ج((.
معيار ا;راجعة ) ,(٢٠٠الفقرتان أ ٤وأ٥
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اOشارة إلى أكثر من إطار واحد للتقرير ا;الي
أ.١٣

طر التقرير ا;الي )على سبيل ا;ثال ,اOطار الوطني
ف بعض اMاwت ,قد توضح القوائم ا;الية أنها ُأعدت وفقًا Oطارين من ُأ ُ
وا;عايير الدولية للتقرير ا;الي ا;عتمدة ف ا;ملكة العربية السعودية( .وقد يرجع السبب ف ذلك إلى أن اOدارة مطالبة بإعداد
القوائم ا;الية وفقًا لكٍل من اOطارين ,أو لرغبة اOدارة ف القيام بذلك ,وف تلك اMالة ُيعد ك SاOطارين إطار تقرير مالي منطبق.
و wيكون ذلك الوصف مناسبًا إ wإذا كانت القوائم ا;الية ملتزمة بكل إطار على حدة .وwعتبار أن القوائم ا;الية ُمعدة وفقًا لكل
من اOطارين ,يجب أن تكون القوائم ا;الية ملتزمة بك SاOطارين ف نفس الوقت ,دون أية حاجة للتوفيق بي القوائم .وف الواقع
العملي ,يكون من غير ا;رجح اwلتزام بك SاOطارين ف نفس الوقت ما لم تتبنى الدولة اOطار اßخر )على سبيل ا;ثال ,ا;عايير
الدولية للتقرير ا;الي( كإطار وطني خاص بها ,أو ما لم تتخلص من جميع معوقات اwلتزام به.

أ.١٤

إن القوائم ا;الية ا;عدة وفقًا Oطار تقرير مالي ما والتي íتوي على إيضاح أو قائمة إضافية تطابق النتائج مع تلك التي كانت
لتظهر ûوجب إطار آخرُ w ,تعتبر ُمعﱠدة وفقًا لذلك اOطار اßخر .ويرجع ذلك إلى أن القوائم ا;الية  wتتضمن جميع ا;علومات
بالطريقة ا;طلوبة ûوجب ذلك اOطار اßخر.

أ.١٥

ومع ذلك ,قد ُتعّد القوائم ا;الية وفقًا Oطار تقرير مالي واحد منطبق ,وباOضافة إلى ذلك ,تصف ف اOيضاحات ا;رفقة بالقوائم
ا;الية مدى التزام القوائم ا;الية بإطار آخر )على سبيل ا;ثال ,إعداد قوائم مالية وفقًا Oطار وطني مع توضيح مدى التزامها
با;عايير الدولية للتقرير ا;الي ا;عتمدة ف ا;ملكة العربية السعودية( .وقد ¨ثل ذلك الوصف معلومات مالية إضافية ,كما هو
موضح ف الفقرة  ,٥٤يغطيها رأي ا;راجع إذا لم يكن باOمكان öييزها بشكٍل واضح عن القوائم ا;الية.

شكل الرأي
أ.١٦

قد توجد حاwت í wقق فيها القوائم ا;الية العرض العادل ,على الرغم من إعدادها وفقًا ;تطلبات إطار عرض عادل .وعندما
يكون اMال كذلك ,فقد يكون من ا;مكن ل≠دارة تضمي إفصاحات إضافية ف القوائم ا;الية تتعدى تلك ا;طلوبة على وجه
التحديد ûوجب ذلك اOطار ,أو ف ظروف نادرة للغاية ,قد تقوم اOدارة باnروج عن متطلب وارد ف اOطار من أجل íقيق
العرض العادل للقوائم ا;الية) .راجع :الفقرة (١٨

أ.١٧

من النادر جدًا أن يرى ا;راجع أن القوائم ا;الية ا;عدة وفقًا Oطار التزام معي تعتبر مضللة إذا قرر ا;راجع وفقًا ;عيار ا;راجعة
) (٢١٠أن اOطار مقبول) ٢٥.راجع :الفقرة (١٩

تقرير ا"راجع )راجع :الفقرة (٢٠
أ.١٨

يشمل التقرير ا;كتوب التقارير الصادرة ف شكل نسخة ورقية وتلك التي تصدر باستخدام وسيط إلكتروني.

أ.١٩

يحتوي ملحق هذا ا;عيار على أمثلة توضيحية لتقارير عن القوائم ا;الية ,تتضمن العناصر ا;نصوص عليها ف الفقرات .٤٩-٢١
وباستثناء قسمي الرأي وأساس الرأي ,لم يضع هذا ا;عيار متطلبات لترتيب عناصر تقرير ا;راجع .ومع ذلك ,يتطلب هذا ا;عيار
استخدام عناوين محددة ,تهدف إلى ا;ساعدة ف زيادة التعرف على تقارير ا;راجع التي تشير إلى عمليات ا;راجعة التي öت
وفقًا ;عايير ا;راجعة ,خاصًة ف اMاwت التي ُتعَرض فيها عناصر تقرير ا;راجع بترتيب يختلف عن تقارير ا;راجع التوضيحية
الواردة ف ملحق هذا ا;عيار.

تقرير ا;راجع عن عمليات ا;راجعة التي öت وفقًا ;عايير ا;راجعة
العنوان )راجع :الفقرة (٢١
أ.٢٠

٢٥

العنوان الذي يشير إلى أن التقرير هو تقرير مراجع مستقل ,على سبيل ا;ثال "تقرير ا;راجع ا;ستقل"ّ¨ ,يز تقرير ا;راجع ا;ستقل
عن التقارير الصادرة من غيره.

معيار ا;راجعة )" (٢١٠اwتفاق على شروط ارتباطات ا;راجعة" ,الفقرة ) ٦أ(
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ا≥اطب بالتقرير )راجع :الفقرة (٢٢
أ.٢١

قد íدد اIنظمة أو اللوائح أو شروط اwرتباط اIشخاص الذين سيوجه إليهم تقرير ا;راجع .ويكون تقرير ا;راجع موجهًا عادًة
إلى أولئك الذين ت إعداد التقرير لهم ,وغالبًا ما يكون موجهًا إّما إلى ا;ساهمي أو ا;كلفي باMوكمة ف ا;نشأة التي يتم مراجعة
قوائمها ا;الية.

رأي ا;راجع )راجع :الفقرات (٢٦-٢٤
اOشارة إلى القوائم ا;الية التي öت مراجعتها
أ.٢٢

ينص تقرير ا;راجع ,على سبيل ا;ثال ,على أن ا;راجع قد راجع القوائم ا;الية للمنشأة ,والتي تشمل ]عنوان كل قائمة مالية تتألف
منها ا≤موعة الكاملة من القوائم ا;الية ا;طلوبة ûوجب إطار التقرير ا;الي ا;نطبق ,مع íديد التاريخ أو الفترة التي تغطيها كل
قائمة مالية[ واOيضاحات ا;رفقة بالقوائم ا;اليةû ,ا ف ذلك ملخص بالسياسات اãاسبية ا;همة.

أ.٢٣

عندما يعلم ا;راجع أن القوائم ا;الية اُ;راجعة سُتضﱠمن ف مستند يحتوي على معلومات أخرى ,مثل التقرير السنوي ,فقد يأخذ
ا;راجع ف اMسبان íديد أرقام الصفحات ا;عروضة فيها القوائم ا;الية اُ;راجعة ,إذا سمح شكل العرض بذلك .ويساعد ذلك
ا;ستخدمي ف íديد القوائم ا;الية التي يتعلق بها تقرير ا;راجع.

"تعرض بشكل عادل ,من جميع اâوانب اâوهرية" أو "تعطي صورة حقيقية

وعادلة")*(

أ.٢٤

ُينظر إلى عبارتي "تعرض بشكل عادل ,من جميع اâوانب اâوهرية" ,و"تعطي صورة حقيقية وعادلة" على أنهما متكافئتان.
وُيحﱠدد استخدام عبارة "تعرض بشكل عادل ,من جميع اâوانب اâوهرية" أو عبارة "تعطي صورة حقيقية وعادلة" ف أية دولة
معينة تبعًا لµنظمة أو اللوائح التي íكم مراجعة القوائم ا;الية ف تلك الدولة ,أو من خSل ا;مارسة ا;تعارف عليها ف تلك
الدولة .وعندما تتطلب اIنظمة أو اللوائح استخدام صيغة مختلفة ,فإن ذلك  wيؤثر على ا;تطلب الوارد ف الفقرة  ١٤من هذا
ا;عيار ,الذي يتطلب من ا;راجع تقوي العرض العادل للقوائم ا;الية ا;عدة وفقًا Oطار عرض عادل.

أ.٢٥

عندما ُيبدي ا;راجع رأيًا غير معﱠدل ,فمن غير ا;ناسب استخدام عبارات مثل "استنادًا إلى الشرح السابق" أو "مع مراعاة" فيما
يتعلق بالرأيI ,نها توحي برأي مشروط أو بإضعاف أو تعديل الرأي.

وصف القوائم ا;الية واIمور التي تعرضها
أ.٢٦

يغطي رأي ا;راجع ا≤موعة الكاملة من القوائم ا;الية ,حسب تعريفها ف إطار التقرير ا;الي ا;نطبق .فعلى سبيل ا;ثال ,ف حالة
طر ذات الغرض العام ,قد تتضمن القوائم ا;الية :قائمة ا;ركز ا;الي ,وقائمة الدخل الشامل ,وقائمة التغيرات ف
العديد من اُُ I
حقوق ا;لكية ,وقائمة التدفقات النقدية ,واOيضاحات ا;رفقة ,التي تضم عادًة ملخصًا بالسياسات اãاسبية ا;همة ومعلومات
توضيحية أخرى .وف بعض الدول ,قد ُينظر أيضًا إلى ا;علومات اOضافية على أنها جزء  wيتجزأ من القوائم ا;الية.

أ.٢٧

ف حالة القوائم ا;الية اُ;عﱠدة وفقًا Oطار عرض عادل ,ينص رأي ا;راجع على أن القوائم ا;الية تعرض بشكل عادل ,من جميع
اâوانب اâوهرية ,أو تعطي صورة حقيقية وعادلة لµمور التي تهدف القوائم ا;الية لعرضها .فعلى سبيل ا;ثال ,ف حالة القوائم
ا;الية اُ;عﱠدة وفقًا للمعايير الدولية للتقرير ا;الي ا;عتمدة ف ا;ملكة العربية السعودية ,تتمثل هذه اIمور ف ا;ركز ا;الي للمنشأة
ف تاريخ نهاية الفترة ,واIداء ا;الي والتدفقات النقدية للمنشأة للفترة ا;نتهية ف ذلك التاريخ .وبالتالي ,فإن الفراغ ] [...الوارد
ف الفقرة  ٢٥وغيرها ف هذا ا;عيار ا;قصود منه أن íل محله الكلمات باnط ا;ائل ف اâملة السابقة ,عندما يكون إطار
التقرير ا;الي ا;نطبق هو ا;عايير الدولية للتقرير ا;الي ,أو استبداله ف حالة أطر التقرير ا;الي اIخرى ا;نطبقة بكلمات تصف
اIمور التي تهدف القوائم ا;الية لعرضها.

*

öشيًا مع العرف السائد ف ا;ملكة العربية السعودية ,فإن العبارة التي سيتم استخدامها ف ∑اذج تقارير ا;راجع ا;ستقل هي :وف رأينا ,فإن القوائم ا;الية ا;رفقة,
تعرض بشكل عادل من جميع اâوانب اâوهرية ]…[ طبقًا لـ ]إطار التقرير ا;الي ا;نطبق[.

ترجمة الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي
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تكوين الرأي والتقرير عن القوائم ا;الية

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٧٠٠
وصف إطار التقرير ا;الي ا;نطبق وكيف ¨كن أن يؤثر على رأي ا;راجع
أ.٢٨

ا;قصود من íديد إطار التقرير ا;الي ا;نطبق ف رأي ا;راجع هو إعSم مستخدمي تقرير ا;راجع بالسياق الذي ت فيه إبداء
رأي ا;راجع; وليس ا;قصود اMد من التقوي الذي تتطلبه الفقرة  .١٤ويتم íديد إطار التقرير ا;الي ا;نطبق ûصطلحات مثل:

" ...وفقًا للمعايير الدولية التقرير ا;الي ا;عتمدة ف ا;ملكة العربية السعودية وا;عايير واOصدارات اIخرى ا;عتمدة من
الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي" أو
" ...وفقًا للمبادئ اãاسبية ا;تعارف عليها ف الدولة )ص( "...
أ.٢٩

عندما يشمل إطار التقرير ا;الي ا;نطبق معايير تقرير مالي ومتطلبات نظامية أو تنظيمية ,يتم íديد اOطار ûصطلحات مثل
" ...وفقًا للمعايير الدولية للتقرير ا;الي ا;عتمدة ف ا;ملكة العربية السعودية ,وا;عايير واOصدارات اIخرى ا;عتمدة من الهيئة
السعودية للمحاسبي القانونيي)*( ومتطلبات نظام الشركات ف الدولة )ص(" .ويتناول معيار ا;راجعة ) (٢١٠الظروف التي توجد
فيها أوجه تعارض بي معايير التقرير ا;الي وا;تطلبات النظامية أو التنظيمية٢٦.

أ.٣٠

كما هو ُمبي ف الفقرة أ ,١٣قد ُتَعد القوائم ا;الية وفقًا Oطارين من أطر التقرير ا;الي ,وبناًء عليه يعد كSهما إطار تقرير مالي
منطبق .وبالتالي ,يتم أخذ كل إطار ف اMسبان بشكل منفصل عند تكوين رأي ا;راجع عن القوائم ا;الية ,ويشير رأي ا;راجع وفقًا
للفقرات  ٢٧-٢٥إلى كﱟل من اOطارين على النحو اßتي:
)أ(

ي
ف حالة التزام القوائم ا;الية بكل إطار على حدة ,يتم إبداء رأيي :وهما ,رأي بأن القوائم ا;الية ُمعﱠدة وفقًا Iحد إطار ّ
التقرير ا;الي ا;نطبقي )على سبيل ا;ثال ,اOطار الوطني( ,ورأي بأن القوائم ا;الية ُمعﱠدة وفقًا Oطار التقرير ا;الي اßخر
ا;نطبق )على سبيل ا;ثال ,ا;عايير الدولية للتقرير ا;الي ا;عتمدة ف ا;ملكة العربية السعودية( .وقد يتم إبداء هذين
الرأيي بشكل منفصل ,أو ف جملة واحدة )على سبيل ا;ثال ,تعرض القوائم ا;الية بشكل عادل من جميع اâوانب
اâوهرية ] ,[...وفقًا للمبادئ اãاسبية ا;تعارف عليها ف الدولة )ص( ,ووفقًا للمعايير الدولية للتقرير ا;الي ا;عتمدة ف
ا;ملكة العربية السعودية(.

)ب(

أ.٣١

ف حالة التزام القوائم ا;الية بأحد اOطارين دون اOطار اßخر¨ ,كن إبداء رأي غير معدل بأن القوائم ا;الية ُمعﱠدة وفقًا
Oطار واحد )على سبيل ا;ثال ,اOطار الوطني( ,وإبداء رأي ُمعﱠدل فيما يتعلق باOطار اßخر )على سبيل ا;ثال ,ا;عايير
الدولية للتقرير ا;الي ا;عتمدة ف ا;ملكة العربية السعودية( وفقًا ;عيار ا;راجعة ).(٧٠٥

كما هو ُمبي ف الفقرة أ ,١٠قد توضح القوائم ا;الية التزامها بإطار التقرير ا;الي ا;نطبق ,وإضافة لذلك ,تفصح عن مدى
التزامها بإطار تقرير مالي آخر .وُيغطي رأي ا;راجع تلك ا;علومات اOضافية إذا لم يكن من ا;مكن öييزها بوضوح عن القوائم
ا;الية )انظر الفقرتي  ٥٣و ٥٤وما يتعلق بهما من مواد تطبيقية ف الفقرات أ-٧٨أ .(٨٤وبناًء عليه:
)أ(

 ,Sفيتم إبداء رأي ُمعﱠدل وفقًا ;عيار ا;راجعة ).(٧٠٥
إذا كان اOفصاح عن اwلتزام باOطار اßخر مضّل ً

)ب(

إذا كان اOفصاح غير مضلٍل ,إ wأن ا;راجع يرى أنه على قدٍر كبير من اIهمية بحيث إنه يشكل أساسًا لفهم ا;ستخدمي
للقوائم ا;الية ,فتتم إضافة فقرة لفت انتباه وفقًا ;عيار ا;راجعة ) ,(٧٠٦للفت اwنتباه إلى اOفصاح.

أساس الرأي )راجع :الفقرة (٢٨

*
٢٦

أ.٣٢

يقدم قسم أساس الرأي سياقًا مهمًا عن رأي ا;راجع .وعليه ,يتطلب هذا ا;عيار أن يكون قسم أساس الرأي تاليًا مباشرًة لقسم
الرأي ف تقرير ا;راجع.

أ.٣٣

إن اOشارة إلى ا;عايير ا;ستخدمة تخبر مستخدمي تقرير ا;راجع بأن ا;راجعة قد öت وفقًا ;عايير مستقرة.

يقصد با;عايير واOصدارات اIخرى هو ما تعتمده الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي من معايير أو أراء فنية ;واضيع  wتغطيها ا;عايير الدولية مثل موضوع
الزكاة.
معيار ا;راجعة ) ,(٢١٠الفقرة ١٨
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تكوين الرأي والتقرير عن القوائم ا;الية

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٧٠٠
ا;تطلبات اIخSقية ذات الصلة )راجع :الفقرة )٢٨ج((
أ.٣٤

يؤدي íديد الدولة اُ;نشئة للمتطلبات اIخSقية ذات الصلة إلى زيادة الشفافية بشأن تلك ا;تطلبات ا;تعلقة بارتباط ا;راجعة ذي
الصلة .ويوضح معيار ا;راجعة ) (٢٠٠أن ا;تطلبات اIخSقية ذات الصلة تشمل عادًة اâزأين )أ( و)ب( من قواعد أخSقيات
ا;هنة للمحاسبي ا;هنيي الصادرة عن مجلس ا;عايير الدولية IخSقيات ا;هنة للمحاسبي فيما يتعلق ûراجعة القوائم ا;الية,
جنبًا إلى جنب مع ا;تطلبات الوطنية التي تكون أكثر تشددًا ٢٧.وعندما تتضمن ا;تطلبات اIخSقية ذات الصلة تلك القواعد ,فإن
العبارة قد تشير أيضًا إليها .وإذا كانت قواعد أخSقيات ا;هنة للمحاسبي ا;هنيي تشكل جميع ا;تطلبات اIخSقية ذات الصلة
با;راجعة ,ف Sيلزم أن íﱠدد ف العبارة الدولة اُ;نشئة)*(.

أ.٣٥

ف بعض الدول ,قد توجد ا;تطلبات اIخSقية ذات الصلة ف عدة مصادر مختلفة ,مثل القواعد اIخSقية والقواعد وا;تطلبات
اOضافية ف اIنظمة أو اللوائح .وعندما تكون متطلبات اwستقSل وا;تطلبات اIخSقية اIخرى ذات الصلة ُمضﱠمنة ف عدد
محدود من ا;صادر ,فقد يختار ا;راجع تسمية ا;صدر )ا;صادر( ذي الصلة )على سبيل ا;ثال ,اسم القاعدة أو الSئحة ا;نطبقة
ف الدولة ا;عنية( ,أو قد يشير إلى مصطلح مفهوم على نطاق واسع ُيلخص بشكل مناسب تلك ا;صادر )على سبيل ا;ثال,
متطلبات اwستقSل لعمليات مراجعة ا;نشآت اnاصة ف الدولة )ص((.

أ.٣٦

قد تتطلب اIنظمة أو اللوائح أو معايير ا;راجعة الوطنية أو شروط ارتباط ا;راجعة من ا;راجع أن يقدم ف تقريره معلومات أكثر
íديدًا حول مصادر ا;تطلبات اIخSقية ذات الصلةû ,ا ف ذلك تلك ا;تعلقة باwستقSل ,ا;نطبقة على مراجعة القوائم ا;الية.

أ.٣٧

عند íديد قدر ا;علومات الذي من ا;ناسب إدراجه ف تقرير ا;راجع عندما تكون هناك مصادر متعددة للمتطلبات اIخSقية
ذات الصلة ا;تعلقة ûراجعة القوائم ا;الية ,فإن ثّمة عامل مهم ينبغي أخذه ف اMسبان يتمثل ف íقيق التوازن بي الشفافية
وخطر حجب ا;علومات ا;فيدة اIخرى ف تقرير ا;راجع.

اعتبارات خاصة لعمليات مراجعة ا≤موعات
أ.٣٨

ف عمليات مراجعة ا≤موعات ,عندما تكون هناك مصادر متعددة للمتطلبات اIخSقية ذات الصلةû ,ا ف ذلك تلك ا;تعلقة
باwستقSل ,تتعلق اOشارة إلى الدولة ف تقرير ا;راجع عادًة با;تطلبات اIخSقية ذات الصلة ا;نطبقة على فريق ارتباط
ا≤موعة .والسبب ف هذا هو أنه عند مراجعة إحدى ا≤موعات ,يخضع مراجعو مكونات ا≤موعة أيضًا للمتطلبات اIخSقية
التي ُتعد ذات صلة ûراجعة ا≤موعة٢٨.

أ.٣٩

سع
 wتضع معايير ا;راجعة متطلبات استقSل أو متطلبات أخSقية معينة للمراجعيû ,ا ف ذلك مراجعي ا;كونات ,وبالتالي  wتو ّ
أو تتجاوز بأية طريقة أخرى متطلبات اwستقSل ف قواعد سلوك وآداب ا;هنة ا;عتمدة ف ا;ملكة العربية السعودية أو ا;تطلبات
اIخSقية اIخرى التي يخضع لها فريق ارتباط ا≤موعة ,كما  wتتطلب معايير ا;راجعة من مراجع ا;كّون ف جميع اMاwت أن
يخضع لنفس متطلبات اwستقSل اãددة التي تنطبق على فريق ارتباط ا≤موعة .ونتيجة لذلك ,فإن ا;تطلبات اIخSقية ذات
الصلةû ,ا ف ذلك تلك ا;تعلقة باwستقSل ,ف حالة مراجعة ا≤موعات قد تكون معقدة .ويقدم معيار ا;راجعة )٢٩(٦٠٠
إرشادات للمراجعي عند تنفيذ أعمال على ا;علومات ا;الية ;كون ما من أجل مراجعة ا≤موعةû ,ا ف ذلك اMاwت التي w
يستوف فيها مراجع ا;كّون متطلبات اwستقSل التي ُتعد ذات صلة ûراجعة ا≤موعة.

اIمور الرئيسة للمراجعة )راجع :الفقرة (٣١
أ.٤٠

٢٧

*
٢٨
٢٩

قد تتطلب اIنظمة أو اللوائح اOبSغ باIمور الرئيسة للمراجعة عند مراجعة منشآت أخرى بخSف ا;نشآت ا;درجة ,على سبيل
ا;ثال ,ا;نشآت التي يتم وصفها ف تلك اIنظمة أو اللوائح بأنها منشآت ذات مصلحة عامة.

معيار ا;راجعة ) ,(٢٠٠الفقرة أ١٦
يجب أن يشير ا;راجع إلى قواعد سلوك وآداب ا;هنة ا;عتمدة ف ا;ملكة العربية السعودية.
معيار ا;راجعة ) ,(٦٠٠الفقرة أ٣٧
معيار ا;راجعة ) ,(٦٠٠الفقرتان  ١٩و٢٠
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تكوين الرأي والتقرير عن القوائم ا;الية

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٧٠٠
أ.٤١

قد يقرر ا;راجع أيضًا اOبSغ باIمور الرئيسة للمراجعة ف حالة بعض ا;نشآت اIخرىû ,ا ف ذلك تلك التي قد تكون ذات
مصلحة عامة مهمة ,على سبيل ا;ثال بسبب وجود عدد كبير وقطاع عريض من أصحاب ا;صالح ونظرًا لطبيعة وحجم اIعمال.
وقد يكون من بي أمثلة تلك ا;نشآت ا;ؤسسات ا;الية )مثل البنوك وشركات التأمي وصناديق التقاعد( ومنشآت أخرى مثل
ا;نشآت اnيرية.

أ.٤٢

يتطلب معيار ا;راجعة ) (٢١٠من ا;راجع اwتفاق على شروط ارتباط ا;راجعة مع اOدارة وا;كلفي باMوكمة ,حسب مقتضى
اMال ,ويوضح أن أدوار اOدارة وا;كلفي باMوكمة عند اwتفاق على شروط ارتباط ا;راجعة للمنشأة تعتمد على ترتيبات اMوكمة
ف ا;نشأة واIنظمة أو اللوائح ذات الصلة ٣٠.ويتطلب معيار ا;راجعة ) (٢١٠أيضًا أن يتضمن خطاب ارتباط ا;راجعة ,أو أي شكل
آخر مناسب من أشكال اwتفاق ا;كتوب ,إشارة إلى الشكل وا;ضمون ا;توقع Iي تقارير سيصدرها ا;راجع ٣١.وعندما  wيكون
ا;راجع مطالبًا على أي نحو آخر باOبSغ عن اIمور الرئيسة للمراجعة ,يوضح معيار ا;راجعة ) ٣٢(٢١٠أنه قد يكون من ا;فيد
للمراجع أن يدرج ف شروط ارتباط ا;راجعة إشارة إلى إمكانية اOبSغ عن اIمور الرئيسة للمراجعة ف تقرير ا;راجع ,وف بعض
الدول ,قد يكون من الضروري للمراجع أن يدرج إشارة إلى مثل هذه اOمكانية لSحتفاظ بالقدرة على القيام بهذا اOبSغ.

اعتبارات خاصة ûنشآت القطاع العام
أ.٤٣

ا;نشآت ا;درجة ليست شائعة ف القطاع العام .ومع ذلك ,قد تكون منشآت القطاع العام مهمة نظرًا Mجمها أو تعقيدها أو من
منظور جوانب ا;صلحة العام .وف مثل هذه اMاwت ,قد يكون ا;راجع ف منشآت القطاع العام مطالبًا ûوجب اIنظمة أو اللوائح,
أو قد يقرر على أي نحو آخر ,اOبSغ باIمور الرئيسة للمراجعة ف تقريره.

ا;سؤوليات عن القوائم ا;الية )راجع :الفقرتي (٣٤ ,٣٣

٣٠
٣١
٣٢
٣٣
٣٤

أ.٤٤

يوضح معيار ا;راجعة ) (٢٠٠اwفتراض اIساس ,فيما يتعلق ûسؤوليات اOدارة وا;كلفي باMوكمة ,حسب مقتضى اMال ,الذي
على أساسه يتم إجراء ا;راجعة وفقًا للمعايير الدولية للمراجعة ا;عتمدة ف ا;ملكة العربية السعودية ٣٣.وتتحمل اOدارة وا;كلفون
باMوكمة ,حسب مقتضى اMال ,ا;سؤولية عن إعداد القوائم ا;الية وفقًا Oطار التقرير ا;الي ا;نطبقû ,ا ف ذلك عند اwقتضاء,
عرضها العادل .وتتحمل اOدارة أيضًا ا;سؤولية عن الرقابة الداخلية التي ترى أنها ضرورية للتمكي من إعداد قوائم مالية خالية
من التحريف اâوهري ,سواًء بسبب غش أو خطأ .ويتضمن وصف مسؤوليات اOدارة ف تقرير ا;راجع إشارة إلى كلتا
ا;سؤوليتي ,حيث يساعد ذلك ف توضيح اwفتراض اIساس الذي öت ا;راجعة على أساسه للمستخدمي .ويستخدم معيار
ا;راجعة ) (٢٦٠مصطلح "ا;كلفي باMوكمة" لوصف الشخص )اIشخاص( أو ا;ؤسسة )ا;ؤسسات( ا;سؤولة عن اOشراف على
ا;نشأة ,ويتضمن نقاشًا بشأن تنوع هياكل اMوكمة عبر الدول وبحسب نوع ا;نشأة.

أ.٤٥

قد توجد ظروف يكون من ا;ناسب فيها للمراجع أن يضيف إلى أوصاف مسؤوليات اOدارة وا;كلفي باMوكمة الواردة ف الفقرتي
 ٣٤و ,٣٥ليعكس ا;سؤوليات اOضافية ذات الصلة بإعداد القوائم ا;الية ف سياق الدولة ا;عنية أو طبيعة ا;نشأة.

أ.٤٦

يتطلب معيار ا;راجعة ) (٢١٠من ا;راجع اwتفاق على مسؤوليات اOدارة ف خطاب ارتباط ,أو ف أي شكل آخر مناسب من أشكال
اwتفاق ا;كتوب ٣٤.ويوفر معيار ا;راجعة ) (٢١٠بعض ا;رونة عند القيام بذلك عن طريق توضيح أنه إذا كانت اIنظمة أو اللوائح
íدد مسؤوليات اOدارة ,وحسب مقتضى اMال ,مسؤوليات ا;كلفي باMوكمة ,فيما يتعلق بالتقرير ا;الي ,فقد يقرر ا;راجع أن
النظام أو الSئحة تتضمن مسؤوليات هي بحسب حكمه ا;هني مكافئة ف تأثيرها لتلك الواردة ف معيار ا;راجعة ) .(٢١٠وفيما
يتعلق بتلك ا;سؤوليات التي ُتَعد مكافئة ,قد يستخدم ا;راجع نص النظام أو الSئحة لوصفها ف خطاب اwرتباط ,أو ف أي شكل
آخر مناسب من أشكال اwتفاق ا;كتوب .وف تلك اMاwت ,قد ُيستخدم هذا النص أيضًا ف تقرير ا;راجع لوصف مسؤوليات
اOدارة وفقًا ;ا تتطلبه الفقرة )٣٤أ( من هذا ا;عيار .وف ظروف أخرىû ,ا ف ذلك عندما يقرر ا;راجع عدم استخدام نص النظام
أو الSئحة الوارد ف خطاب اwرتباطُ ,تستخدم الصيغة الواردة ف الفقرة )٣٤أ( من هذا ا;عيار .وإضافة إلى تضمي وصف

معيار ا;راجعة ) ,(٢١٠الفقرتان  ٩وأ٢٢
معيار ا;راجعة ) ,(٢١٠الفقرة ١٠
معيار ا;راجعة ) ,(٢١٠الفقرة أ٢٥
معيار ا;راجعة ) ,(٢٠٠الفقرة ) ١٣ي(.
معيار ا;راجعة ) ,(٢١٠الفقرة ) ٦ب( ).(٢)-(١
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تكوين الرأي والتقرير عن القوائم ا;الية

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٧٠٠
 Sلهذه ا;سؤوليات عن
مسؤوليات اOدارة ف تقرير ا;راجع ,وفقًا ;ا تتطلبه الفقرة  ,٣٤قد يشير ا;راجع إلى وصف أكثر تفصي ً
طريق تضمي إشارة إلى ا;صدر الذي ¨كن اMصول منه على تلك ا;علومات )على سبيل ا;ثال ,ف التقرير السنوي للمنشأة أو
ا;وقع اOلكتروني لسلطة معنية(.
أ.٤٧

ف بعض الدول ,قد تشير اIنظمة أو اللوائح ,التي íدد مسؤوليات اOدارة ,بشكل خاص إلى ا;سؤولية عن مدى كفاية الدفاتر
والسجSت اãاسبية أو النظام اãاسبي .وحيث إن الدفاتر والسجSت والنظم ُتَعد جزءًا  wيتجزأ من الرقابة الداخلية )حسب
التعريف الوارد ف معيار ا;راجعة ) ,(٣٥(٣١٥فإن اIوصاف الواردة ف معيار ا;راجعة ) (٢١٠وف الفقرة  w ٣٣تشير إليها íديدًا.

أ.٤٨

يقدم ملحق هذا ا;عيار أمثلة توضيحية لكيفية تطبيق ا;تطلب الوارد ف الفقرة ) ٣٤ب( عندما يكون إطار التقرير ا;الي ا;نطبق
هو ا;عايير الدولية للتقرير ا;الي ا;عتمدة ف ا;ملكة العربية السعودية .وف حالة استخدام إطار تقرير مالي منطبق آخر بخSف
ا;عايير الدولية للتقرير ا;الي ,فإن العبارات التوضيحية الواردة ف ملحق هذا ا;عيار قد íتاج إلى التعديل لتعكس تطبيق إطار
التقرير ا;الي اßخر ف ظل الظروف القائمة.

اOشراف على آلية التقرير ا;الي )راجع :الفقرة (٣٥
أ.٤٩

عندما يشارك بعض ,وليس كل ,اIفراد ا;شاركي ف اOشراف على آلية التقرير ا;الي ف إعداد القوائم ا;الية أيضًا ,فإن الوصف
الذي تتطلبه الفقرة  ٣٥من هذا ا;عيار قد يحتاج إلى تعديل ,ليعكس بشكل مناسب الظروف اnاصة با;نشأة .وعندما يكون
اIفراد ا;سؤولون عن اOشراف على آلية التقرير ا;الي هم أنفسهم ا;سؤولي عن إعداد القوائم ا;الية ,ف Sيتطلب اIمر اOشارة
إلى مسؤوليات اOشراف.

مسؤوليات ا;راجع عن مراجعة القوائم ا;الية )راجع :الفقرات (٤٠-٣٧
أ.٥٠

¨كن تكييف وصف مسؤوليات ا;راجع الذي تتطلبه الفقرات  ٤٠-٣٧من هذا ا;عيار ليعكس الطبيعة اnاصة للمنشأة ,على سبيل
ا;ثال ,عندما يتناول تقرير ا;راجع قوائم مالية موحدة .ويتضمن ا;ثال التوضيحي ) (٢الوارد ف ملحق هذا ا;عيار مثاً wعلى كيفية
القيام بذلك.

أهداف ا;راجع )راجع :الفقرة ) ٣٨أ((
أ.٥١

يوضح تقرير ا;راجع أن أهداف ا;راجع تتمثل ف الوصول إلى تأكيد معقول عّما إذا كانت القوائم ا;الية ككل تخلو من التحريف
اâوهري ,سواًء بسبب غش أو خطأ ,وف إصدار تقرير ا;راجع الذي يتضمن رأي ا;راجع .وذلك على خSف مسؤوليات اOدارة
عن إعداد القوائم ا;الية.

وصف اIهمية النسبية )راجع :الفقرة ) ٣٨ج((
أ.٥٢

يقدم ملحق هذا ا;عيار أمثلة توضيحية لكيفية تطبيق ا;تطلب الوارد ف الفقرة ) ٣٨ج( ,وا;تعلق بتقدي وصف لµهمية النسبية,
عندما يكون إطار التقرير ا;الي ا;نطبق هو ا;عايير الدولية للتقرير ا;الي ا;عتمدة ف ا;ملكة العربية السعودية .وف حالة استخدام
إطار تقرير مالي منطبق آخر بخSف ا;عايير الدولية للتقرير ا;الي ,فإن العبارات التوضيحية ا;عروضة ف ملحق هذا ا;عيار قد
íتاج إلى التعديل لتعكس تطبيق إطار التقرير ا;الي اßخر ف ظل الظروف القائمة.

مسؤوليات ا;راجع فيما يتعلق ûعيار ا;راجعة )) (٧٠١راجع :الفقرة ) ٤٠ج((
أ.٥٣

٣٥

قد يرى ا;راجع أيضًا أنه من ا;فيد تقدي معلومات إضافية عند وصف مسؤولياته ,تتعدى ما هو مطلوب ûوجب الفقرة ) ٤٠ج(.
فعلى سبيل ا;ثال ,قد يشير ا;راجع إلى ا;تطلب الوارد ف الفقرة  ٩من معيار ا;راجعة ) (٧٠١الذي يقضي بتحديد اIمور التي
تطلبت اهتمامًا كبيرًا منه عند تنفيذ ا;راجعة ,مع اIخذ ف اMسبان ا≤اwت التي يرتفع فيها خطر التحريف اâوهري ا;قيم أو
ا≥اطر ا;همة اãددة وفقًا ;عيار ا;راجعة ) ;(٣١٥وأحكام ا;راجع ا;همة فيما يتعلق با≤اwت الواردة ف القوائم ا;الية والتي
انطوت على اجتهاد مهم من جانب اOدارةû ,ا ف ذلك التقديرات اãاسبية التي ت íديد أنها íتوي على عدم تأكد مرتفع ف
التقدير; والتأثيرات الواقعة على ا;راجعة بسبب اIحداث أو ا;عامSت ا;همة التي وقعت خSل الفترة.

معيار ا;راجعة )í" (٣١٥ديد مخاطر التحريف اâوهري وتقييمها من خSل فهم ا;نشأة وبيئتها" ,الفقرة ) ٤ج(.
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تكوين الرأي والتقرير عن القوائم ا;الية

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٧٠٠
موضع وصف مسؤوليات ا;راجع عن مراجعة القوائم ا;الية )راجع :الفقرتي ) ٥٠ ,٤١ي((
أ.٥٤

ُيعد إدراج ا;علومات التي تتطلبها الفقرتان  ٣٩و ٤٠من هذا ا;عيار ف ملحق مرفق بتقرير ا;راجع ,أو اOشارة إلى موقع إلكتروني
خاص بسلطة معنية يحتوي على تلك ا;علومات ,عندما تسمح اIنظمة أو اللوائح أو معايير ا;راجعة الوطنية صراحًة بذلك ,طريقة
مفيدة لتبسيط محتوى تقرير ا;راجع .ولكن Iن وصف مسؤوليات ا;راجع يحتوي على معلومات ُتعد ضرورية للوفاء بتوقعات
ا;ستخدمي من ا;راجعة التي يتم القيام بها وفقًا ;عايير ا;راجعة ,فيجب إدراج إشارة ف تقرير ا;راجع إلى ا;كان الذي ¨كن منه
الوصول إلى تلك ا;علومات.

اOدراج ف ملحق )راجع :الفقرتي ) ٤١ب() ٥٠ ,ي((
أ.٥٥

تسمح الفقرة  ٤١للمراجع بإدراج اOفادات التي تتطلبها الفقرتان  ٣٩و ٤٠والتي تصف مسؤوليات ا;راجع عن مراجعة القوائم
ا;الية ف ملحق مرفق بتقرير ا;راجع ,شريطة إضافة إشارة مناسبة ف مت تقرير ا;راجع إلى ا;وضع ا;راد ف ا;لحق .وفيما يلي
مثال توضيحي للكيفية التي ¨كن بها اOشارة ف تقرير ا;راجع إلى مثل هذا ا;لحق:
مسؤوليات ا"راجع عن مراجعة القوائم ا"الية
تتمثل أهدافنا ف الوصول إلى تأكيد معقول عّما إذا كانت القوائم ا;الية ككل تخلو من التحريف
اâوهري ,سواًء بسبب غش أو خطأ ,وف إصدار تقرير ا;راجع الذي يتضمن رأينا .والتأكيد ا;عقول
هو مستوى عاٍل من التأكيد ,لكنه  wيضمن أن ا;راجعة التي ت القيام بها وفقًا ;عايير ا;راجعة
ستكشف دائمًا عن كل íريف جوهري متى كان موجودًا .و¨كن أن تنشأ التحريفات عن غش أو خطأ,
وُتَعد التحريفات جوهرية إذا كان من ا;توقع بدرجة معقولة أن تؤثر ,منفردة أو ف مجملها ,على
القرارات اwقتصادية التي يتخذها ا;ستخدمون على أساس هذه القوائم ا;الية.
; Sسؤولياتنا عن مراجعة القوائم ا;الية.
ويحتوي ا;لحق ) (Xمن هذا التقرير على وصف أكثر تفصي ً
ويشكل هذا الوصف ,الذي يقع ف ]رقم الصفحة أو إشارة أخرى محددة إلى موضع الوصف[ ,جزءًا
من تقريرنا.

اOشارة إلى موقع إلكتروني لسلطة معنية )راجع :الفقرتي ) ٤١ج((٤٢ ,
أ.٥٦

ف ;سؤولياته على موقع إلكتروني لسلطة معنية ,فقط إذا كان ذلك مسموحًا
توضح الفقرة  ٤١أن ا;راجع ¨كن أن يشير إلى وص ٍ
به بشكل صريح ûوجب اIنظمة أو اللوائح أو معايير ا;راجعة الوطنية .وقد تصف ا;علومات على ا;وقع اOلكتروني ,التي يتم
تضمينها ف تقرير ا;راجع عن طريق إشارة محددة إلى ا;كان الذي توجد فيه تلك ا;علومات على ا;وقع اOلكتروني ,عمل ا;راجع
أو ا;راجعة وفقًا ;عايير ا;راجعة على نطاق أوسع ,إ wأنها ¨ wكن أن تكون متعارضة مع الوصف ا;طلوب ف الفقرتي  ٣٩و٤٠
 ,Sأو قد تتناول أمورًا
من هذا ا;عيار .ويعني هذا أن صيغة وصف مسؤوليات ا;راجع على ا;وقع اOلكتروني قد تكون أكثر تفصي ً
أخرى تتعلق ûراجعة القوائم ا;الية ,بشرط أن تعكس تلك الصيغة اIمور التي تتناولها الفقرتان  ٣٩و ٤٠دون أن تتعارض معها.

أ.٥٧

¨كن أن تكون السلطة ا;عنية هيئة وطنية لوضع معايير ا;راجعة أو سلطة تنظيمية أو هيئة مراجعة إشرافية .وíظى تلك
ا;ؤسسات بوضع جيد يؤهلها لضمان دقة ا;علومات القياسية واكتمالها واستمرار توفرها .ولن يكون من ا;ناسب للمراجع أن يقوم
بصون أي موقع إلكتروني من ذلك القبيل .وفيما يلي مثال توضيحي للكيفية التي ¨كن بها اOشارة ف تقرير ا;راجع إلى مثل هذا
ا;وقع اOلكتروني:
مسؤوليات ا"راجع عن مراجعة القوائم ا"الية
تتمثل أهدافنا ف الوصول إلى تأكيد معقول عّما إذا كانت القوائم ا;الية ككل تخلو من التحريف
اâوهري ,سواًء بسبب غش أو خطأ ,وف إصدار تقرير ا;راجع الذي يتضمن رأينا .والتأكيد ا;عقول
هو مستوى عاٍل من التأكيد ,لكنه  wيضمن أن ا;راجعة التي ت القيام بها وفقًا ;عايير ا;راجعة
ستكشف دائمًا عن كل íريف جوهري متى كان موجودًا .و¨كن أن تنشأ التحريفات عن غش أو خطأ,
وُتَعد التحريفات جوهرية إذا كان من ا;توقع بدرجة معقولة أن تؤثر ,منفردة أو ف مجملها ,على
القرارات اwقتصادية التي يتخذها ا;ستخدمون على أساس هذه القوائم ا;الية.
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تكوين الرأي والتقرير عن القوائم ا;الية

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٧٠٠
; Sسؤولياتنا عن مراجعة القوائم
ويحتوي ا;وقع اOلكتروني لـ ]اسم ا;ؤسسة[ على وصف أكثر تفصي ً
ا;الية ,وذلك على الرابط التالي] :عنوان ا;وقع اOلكتروني[ .ويشكل هذا الوصف جزءًا من تقريرنا.
مسؤوليات التقرير اIخرى )راجع :الفقرات (٤٥-٤٣
أ.٥٨

ف بعض الدول ,قد يتحمل ا;راجع مسؤوليات إضافية للتقرير عن أمور أخرى ُتضاف إلى مسؤولياته ûوجب معايير ا;راجعة.
فعلى سبيل ا;ثال ,قد ُيطلب من ا;راجع التقرير عن أمور معينة إذا استرعت انتباهه أثناء مراجعة القوائم ا;الية .وف حاwت
أخرى ,قد ُيطلب من ا;راجع تنفيذ إجراءات إضافية محددة وإعداد تقرير بشأنها ,أو إبداء رأي ف أمور محددة ,مثل مدى كفاية
الدفاتر والسجSت اãاسبية ,أو الرقابة الداخلية على التقرير ا;الي ,أو تقدي معلومات أخرى .وغالبًا ما توفر معايير ا;راجعة
ف الدولة ا;عنية إرشادات بشأن مسؤوليات ا;راجع فيما يتعلق ûسؤوليات التقرير اOضافية اãددة ف تلك الدولة.

أ.٥٩

ف بعض اMاwت ,قد تتطلب اIنظمة أو اللوائح ذات الصلة أو قد تسمح للمراجع بالتقرير عن هذه ا;سؤوليات اIخرى كجزء من
تقريره عن القوائم ا;الية .وف حاwت أخرى ,قد ُيطلب من ا;راجع أو قد ُيسمح له بالتقرير عنها ف تقرير منفصل.

أ.٦٠

 wتسمح الفقرات  ٤٥-٤٣من هذا ا;عيار باâمع بي عرض مسؤوليات التقرير اIخرى وعرض مسؤوليات ا;راجع ûوجب معايير
ا;راجعة إ wعندما تتناول هذه ا;سؤوليات نفس ا;وضوعات ,وعندما öيز صيغة تقرير ا;راجع بوضوح مسؤوليات التقرير اIخرى
عن تلك التي تكون ûوجب معايير ا;راجعة .ومثل هذا التمييز الواضح قد يجعل من الضروري اOشارة ف تقرير ا;راجع إلى
مصدر مسؤوليات التقرير اIخرى ,والنص فيه على أن تلك ا;سؤوليات تتعدى تلك ا;طلوبة ûوجب معايير ا;راجعة .وف غير
ذلك ,يتطلب اIمر تناول مسؤوليات التقرير اIخرى ف قسم منفصل ف تقرير ا;راجع بعنوان "التقرير عن ا;تطلبات النظامية
والتنظيمية اIخرى" ,أو أي عنوان آخر يناسب محتوى القسم .وف مثل هذه اMاwت ,تتطلب الفقرة  ٤٤من ا;راجع أن يذكر
مسؤوليات التقرير ûوجب معايير ا;راجعة íت عنوان "التقرير عن مراجعة القوائم ا;الية".

اسم الشريك ا;سؤول عن اwرتباط )راجع :الفقرة (٤٦

٣٦

أ.٦١

يتطلب معيار رقابة اâودة ) ٣٦(١من ا;كتب وضع سياسات وإجراءات لتوفير تأكيد معقول بأن اwرتباطات يتم تنفيذها وفقًا
للمعايير ا;هنية وا;تطلبات النظامية والتنظيمية ا;نطبقة .وبغض النظر عن هذه ا;تطلبات ;عيار رقابة اâودة ) ,(١فإن تسمية
الشريك ا;سؤول عن اwرتباط ف تقرير ا;راجع يهدف إلى توفير مزيد من الشفافية ;ستخدمي تقرير ا;راجع عن القوائم ا;الية
;نشأة مدرجة.

أ.٦٢

قد تتطلب اIنظمة أو اللوائح أو معايير ا;راجعة الوطنية أن يتضمن تقرير ا;راجع اسم شريك اwرتباط ا;سؤول عن عمليات
مراجعة أخرى بخSف تلك التي öثل مراجعة لقوائم مالية خاصة ûنشآت مدرجة .وقد ُيطلب من ا;راجع أيضًا ûوجب اIنظمة
أو اللوائح أو معايير ا;راجعة الوطنية ,أو قد يقرر من تلقاء نفسه ,إدراج معلومات إضافية تتعدى ذكر اسم الشريك ا;سؤول عن
اwرتباط ف تقريره وذلك لزيادة التعرف على الشريك ا;سؤول عن اwرتباط ,على سبيل ا;ثال ,رقم الرخصة ا;هنية له ف الدولة
التي ¨ارس فيها عمله.

أ.٦٣

ف حاwت نادرة ,قد يتعرف ا;راجع على معلومات أو قد يواجه ¢ارب تشير إلى احتمالية وجود تهديد لµمن الشخصي ,وأنه إذا
ُأعلن عن هوية الشريك ا;سؤول عن اwرتباط للعموم ,فقد يتسبب ذلك ف ضرر مادي له ,أو Iعضاء آخرين ف فريق اwرتباط أو
أفراد آخرين ذوي عSقة وثيقة بهم .غير أن هذا التهديد  wيشمل ,على سبيل ا;ثال ,تهديدات ا;ساءلة النظامية أو العقوبات
النظامية أو التنظيمية أو ا;هنية .وقد ينتج عن ا;ناقشات مع ا;كلفي باMوكمة بشأن الظروف التي قد تؤدي إلى ضرر مادي
ت إضافية حول احتمالية أو خطورة التهديد الكبير لµمن الشخصي .وقد تضع اIنظمة أو اللوائح أو معايير ا;راجعة
معلوما ٌ
الوطنية مزيدًا من ا;تطلبات ذات الصلة بتحديد ما إذا كان من ا;مكن إغفال اOفصاح عن اسم الشريك ا;سؤول عن اwرتباط.

معيار رقابة اâودة )" (١رقابة اâودة للمكاتب التي تنفذ ارتباطات مراجعة وفحص للقوائم ا;الية ,وارتباطات التأكيد اIخرى وارتباطات اnدمات ذات العSقة",
الفقرة ٣٢
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ا"عيار الدولي للمراجعة )(٧٠٠
توقيع ا;راجع )راجع :الفقرة (٤٧
أ.٦٤

يكون توقيع ا;راجع إما باستخدام اسم مكتب ا;راجعة ,أو اwسم الشخصي للمراجع أو بكليهما ,حسب مقتضى اMال ف الدولة
ا;عنية .وباOضافة إلى توقيع ا;راجع ,قد يكون ا;راجع مطالبًا ف دول معينة أن يفصح ف تقريره عن اُ;سﱠمى اãاسبي ا;هني
للمراجع ,أو حقيقة أن ا;راجع أو ا;كتب ,حسب مقتضى اMال ,قد ت اعتماده من قبل سلطة الترخيص ا;عنية ف تلك الدولة.

أ.٦٥

ف بعض اMاwت ,قد تسمح اIنظمة أو اللوائح باستخدام توقيعات إلكترونية ف تقرير ا;راجع.

تاريخ تقرير ا;راجع )راجع :الفقرة (٤٩
أ.٦٦

يعلم مستخدم تقرير ا;راجع من خSل تاريخ هذا التقرير أن ا;راجع قد أخذ ف اMسبان تأثير اIحداث وا;عامSت التي علم بها
ا;راجع والتي حدثت حتى ذلك التاريخ .ويتناول معيار ا;راجعة ) ٣٧(٥٦٠مسؤولية ا;راجع عن اIحداث وا;عامSت التي öت بعد
تاريخ تقرير ا;راجع.

أ.٦٧

حيث إن ا;راجع يقدم رأيًا ف القوائم ا;الية ,والقوائم ا;الية هي من مسؤولية اOدارة ,فإن ا;راجع ُ wيعد ف وضع يتيح له استنتاج
أنه قد ت اMصول على ما يكفي من أدلة ا;راجعة ا;ناسبة حتى يتم اMصول على أدلة بأن جميع القوائم واOفصاحات التي
تتألف منها القوائم ا;الية قد ت إعدادها وأن اOدارة قد قبلت بتحمل ا;سؤولية عنها.

أ.٦٨

ف بعض الدولí ,دد اIنظمة أو اللوائح اIفراد أو اâهات )على سبيل ا;ثال ,ا;دراء( ا;سؤولي عن استنتاج أن جميع القوائم
ا;الية واOفصاحات التي تشملها قد ت إعدادها ,وíدد كذلك آلية اwعتماد الSزمة .وف تلك اMاwت ,يتم اMصول على اIدلة
ا;تعلقة بهذا اwعتماد قبل تاريخ التقرير عن القوائم ا;الية .ومع ذلك ,ففي دول أخرى w ,تكون آلية اwعتماد ُمحﱠددة ف اIنظمة
أو اللوائح .وف مثل هذه اMاwت ,يتم النظر ف اOجراءات التي تتبعها ا;نشأة عند إعداد قوائمها ا;الية واwنتهاء منها ف ضوء
هياكل إدارتها وحوكمتها ,من أجل التعرف على اIفراد أو اâهة التي لديها سلطة استنتاج أن جميع القوائم التي تشملها القوائم
ا;الية ûا ف ذلك اOيضاحات ا;تعلقة بها ,قد ت إعدادها .وف بعض اMاwت ,يحدد نظام أو wئحة أيضًا ا;رحلة ف آلية التقرير
عن القوائم ا;الية ,التي من ا;توقع أن تكتمل عندها ا;راجعة.

أ.٦٩

ف بعض الدول ,يتطلب اIمر اعتماد القوائم ا;الية بشكل نهائي من قبل ا;ساهمي قبل إصدار القوائم ا;الية للعموم .وف هذه
الدولُ w ,يعد اwعتماد النهائي من قبل ا;ساهمي ضروريًا لكي يستنتج ا;راجع أنه قد حصل على ما يكفي من أدلة ا;راجعة
ا;ناسبة .ويكون تاريخ اعتماد القوائم ا;الية Iغراض معايير ا;راجعة هو أقرب تاريخ يحدد فيه اIشخاص الذين يتمتعون بالسلطة
ا;عترف بها أن جميع القوائم واOفصاحات التي تشملها القوائم ا;الية قد ت إعدادها وأنهم يقرون بتحمل ا;سؤولية عنها.

تقرير ا;راجع ا;فروض ûوجب نظام أو wئحة )راجع :الفقرة (٥٠

٣٧
٣٨

أ.٧٠

ا;راجعة٣٨.

يوضح معيار ا;راجعة ) (٢٠٠أن ا;راجع قد يكون مطالبًا باwلتزام ûتطلبات نظامية أو تنظيمية ,باOضافة إلى معايير
وعندما تتعلق اwختSفات بي ا;تطلبات النظامية أو التنظيمية ومعايير ا;راجعة فقط بتنسيق وصيغة تقرير ا;راجع ,فإن
ا;تطلبات الواردة ف الفقرة )٥٠أ()-س( تبي اMد اIدنى من العناصر التي يلزم إدراجها ف تقرير ا;راجع كشرط Oمكانية
اOشارة ;عايير ا;راجعة .وف تلك الظروف w ,تكون هناك حاجة لتطبيق ا;تطلبات الواردة ف الفقرات  ٤٩-٢١التي لم يتم
تضمينها ف الفقرة ) ٥٠أ()-س(û ,ا ف ذلك على سبيل ا;ثال ,الترتيب ا;طلوب لقسمي الرأي وأساس الرأي.

أ.٧١

ف حالة عدم تعارض ا;تطلبات اãددة ف دولة معينة مع ا;عايير الدولية للمراجعة ,فإن التصميم والصيغة ا;طلوبة ûوجب
الفقرات  ٤٩-٢١من هذا ا;عيار تساعد مستخدمي تقرير ا;راجع ف التعرف بصورة أسهل على تقرير ا;راجع الذي يكون ُمعّدًا
لعملية مراجعة öت وفقًا للمعايير الدولية للمراجعة.

معيار ا;راجعة )" (٥٦٠اIحداث الSحقة" ,الفقرات ١٧–١٠
معيار ا;راجعة ) ,(٢٠٠الفقرة أ٥٧
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ا"عيار الدولي للمراجعة )(٧٠٠
ا;علومات ا;طلوبة ûوجب معيار ا;راجعة )) (٧٠١راجع :الفقرة ) ٥٠ح((
أ.٧٢

قد تتطلب اIنظمة أو اللوائح من ا;راجع توفير معلومات إضافية عن ا;راجعة التي ت تنفيذها ,والتي قد تتضمن معلومات تتسق
مع أهداف معيار ا;راجعة ) ,(٧٠١أو قد تصف طبيعة ومدى اwتصال ا;تعلق بتلك اIمور.

أ.٧٣

 wتلغي معايير ا;راجعة اIنظمة أو اللوائح التي íكم مراجعة القوائم ا;الية .وف حالة انطباق معيار ا;راجعة ) ,(٧٠١ف¨ Sكن
اOشارة إلى معايير ا;راجعة ف تقرير ا;راجع إ wإذا كان القسم ا;طلوب ûوجب الفقرة ) ٥٠ح( من هذا ا;عيار  wيتعارض ,عند
تطبيق اIنظمة أو اللوائح ,مع متطلبات التقرير الواردة ف معيار ا;راجعة ) .(٧٠١وف مثل هذه الظروف ,قد يحتاج ا;راجع إلى
تكييف جوانب معينة من اOبSغ ف تقريره عن اIمور الرئيسة للمراجعة التي يتطلبها معيار ا;راجعة ) ,(٧٠١على سبيل ا;ثال عن
طريق:

أ.٧٤

•

تعديل العنوان "اIمور الرئيسة للمراجعة" ,إذا كانت اIنظمة أو اللوائح تفرض عنوانًا معينًا;

•

شرح سبب تقدي ا;علومات ا;طلوبة ûوجب اIنظمة أو اللوائح ف تقرير ا;راجع ,على سبيل ا;ثال عن طريق اOشارة إلى
النظام أو الSئحة ذات الصلة ,ووصف كيفية تعلق تلك ا;علومات باIمور الرئيسة للمراجعة;

•

اOضافة إلى ا;علومات ا;فروضة ,عندما تفرض اIنظمة أو اللوائح طبيعة الوصف ومداه ,وذلك لتحقيق وصف عام ,يتسق
مع ا;تطلب الوارد ف الفقرة  ١٣من معيار ا;راجعة ) ,(٧٠١لكل أمر من اIمور الرئيسة للمراجعة.

يتناول معيار ا;راجعة ) (٢١٠الظروف التي تفرض فيها اIنظمة أو اللوائح ف الدولة ذات الصلة تنسيق تقرير ا;راجع ,الذي
يتضمن على وجه اnصوص رأي ا;راجع ,أو تفرض صياغة التقرير ûصطلحات تختلف بشكل جوهري عن متطلبات معايير
ا;راجعة .وف هذه الظروف ,يتطلب معيار ا;راجعة ) (٢١٠من ا;راجع تقوي:
)أ(

ما إذا كان من اãتمل أن ُيسيء ا;ستخدمون فهم التأكيد الذي ت التوصل إليه من مراجعة القوائم ا;الية ,وإذا كان اIمر
كذلك,

)ب(

ما إذا كان تضمي تفسير إضاف ف تقرير ا;راجع ¨كن أن يخفف من سوء الفهم اãتمل.

وإذا استنتج ا;راجع أن التفسير اOضاف ف تقرير ا;راجع لن يخفف من سوء الفهم اãتمل ,فإن معيار ا;راجعة ) (٢١٠يتطلب أw
يقبل ا;راجع ارتباط ا;راجعة ,ما لم يكن مطالبًا بذلك ûوجب نظام أو wئحة .ووفقًا ;عيار ا;راجعة )ُ w ,(٢٠١يعد ارتباط
ا;راجعة اُ;نﱠفذ وفقًا لهذا النظام أو هذه الSئحة مستوفيًا ;عايير ا;راجعة .وعليه ,ف Sيذكر ا;راجع ف تقريره أية إشارة إلى أن
ا;راجعة قد öت وفقًا للمعايير الدولية للمراجعة ا;عتمدة ف ا;ملكة العربية السعودية٣٩.
اعتبارات خاصة ûنشآت القطاع العام
أ.٧٥

قد يكون لدى مراجعي منشآت القطاع العام أيضًا القدرة ûقتضى اIنظمة أو اللوائح للتقرير العلني ,إما ف تقرير ا;راجع أو ف
تقرير إضاف ,عن أمور معينة قد تتضمن معلومات تتسق مع أهداف معيار ا;راجعة ) .(٧٠١وف مثل هذه الظروف ,قد يحتاج
ا;راجع إلى تكييف جوانب معينة من اOبSغ ف تقريره عن اIمور الرئيسة للمراجعة التي يتطلبها معيار ا;راجعة ) (٧٠١أو إدراج
إشارة ف تقريره إلى وجود وصف لµمر ف التقرير اOضاف.

تقرير ا;راجع عن عمليات ا;راجعة التي öت وفقًا لكٍل من معايير ا;راجعة لدولة معينة وا;عايير الدولية للمراجعة ا;عتمدة ف ا;ملكة العربية
السعودية)*( )راجع :الفقرة (٥١
أ.٧٦

٣٩

*

قد يشير ا;راجع ف تقريره إلى القيام با;راجعة وفقًا لكل من ا;عايير الدولية للمراجعة ا;عتمدة ف ا;ملكة العربية السعودية ووفقًا
;عايير مراجعة وطنية ,وذلك عندما يلتزم بكل ا;عايير الدولية للمراجعة ا;عتمدة ف ا;ملكة العربية السعودية ذات الصلة با;راجعة,
باOضافة إلى اwلتزام ûعايير ا;راجعة الوطنية ذات الصلة٤٠.

معيار ا;راجعة ) ,(٢١٠الفقرة .٢١
وفقًا لقرار مجلس ادارة الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي بالتحول الى ا;عايير الدولية للمراجعة ,فإنه لن توجد مجموعة أخرى من معايير ا;راجعة ف ا;ملكة,
¥ا يعني عدم انطباق هذه الفقرات على البيئة اãلية للمراجعة ف ا;ملكة.
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ا"عيار الدولي للمراجعة )(٧٠٠
أ.٧٧

ُ wتَعد اOشارة إلى كٍل من ا;عايير الدولية للمراجعة ا;عتمدة ف ا;ملكة العربية السعودية ومعايير ا;راجعة الوطنية إشارة مناسبة ف
حال وجود تعارض بي متطلبات ا;عايير الدولية للمراجعة ا;عتمدة ف ا;ملكة العربية السعودية ومتطلبات معايير ا;راجعة الوطنية,
وكان من شأن هذا التعارض أن يقود ا;راجع إلى تكوين رأي مختلف أو إلى عدم تضمي فقرة لفت انتباه أو فقرة أمر آخر تتطلبها
معايير ا;راجعة ف الظروف ذات الصلة .وف مثل هذه اMالة ,يشير تقرير ا;راجع فقط إلى معايير ا;راجعة )سواء ا;عايير الدولية
للمراجعة ا;عتمدة ف ا;ملكة العربية السعودية ,أو معايير ا;راجعة الوطنية( التي ت إعداد تقرير ا;راجع وفقًا لها)**(.

ا"علومات اÅضافية ا"عروضة مع القوائم ا"الية )راجع :الفقرتي (٥٤ ,٥٣
أ.٧٨

ف بعض الظروف ,قد يكون مطلوبًا من ا;نشأة ûوجب اIنظمة أو اللوائح أو ا;عايير ,أو قد تختار بشكل طوعي ,أن تعرض إلى
جانب القوائم ا;الية معلومات إضافية غير مطلوبة ûوجب إطار التقرير ا;الي ا;نطبق .فعلى سبيل ا;ثال ,قد يتم عرض معلومات
إضافية لتعزيز فهم ا;ستخدم Oطار التقرير ا;الي ا;نطبق ,أو لتوفير توضيح إضاف حول بنود محددة ف القوائم ا;الية .ويتم عرض
هذه ا;علومات عادًة إما ف جداول إضافية أو كإيضاحات إضافية.

أ.٧٩

توضح الفقرة  ٥٣من هذا ا;عيار أن رأي ا;راجع يغطي ا;علومات اOضافية التي ُتَعد جزءًا  wيتجزأ من القوائم ا;الية بسبب طبيعتها
أو طريقة عرضها .ويعد هذا التقوي مسألة حكم مهني .وللتوضيح:
•

عندما تتضمن اOيضاحات ا;رفقة بالقوائم ا;الية توضيحًا أو مطابقة ;دى التزام القوائم ا;الية بإطار تقرير مالي آخر,
فقد يرى ا;راجع أن هذه معلومات إضافية ¨ wكن öييزها بوضوح عن القوائم ا;الية .ويغطي رأي ا;راجع أيضًا عندئٍذ
اOيضاحات أو اâداول اOضافية التي توضع لها إشارات مرجعية ف القوائم ا;الية.

•

عند وجود حساب إضاف للربح واnسارة يفصح عن بنود إنفاق محددة كجدول منفصل ُمضﱠمن كملحق للقوائم ا;الية ,فقد
يرى ا;راجع أن هذه معلومات إضافية ¨كن öييزها بوضوح عن القوائم ا;الية.

أ.٨٠

í wتاج ا;علومات اOضافية التي يغطيها رأي ا;راجع إلى اOشارة إليها بشكل خاص ف تقرير ا;راجع ,وذلك عندما تكون اOشارة
إلى اOيضاحات ف وصف القوائم التي تشملها القوائم ا;الية ف تقرير ا;راجع كافية.

أ.٨١

قد  wتتطلب اIنظمة أو اللوائح مراجعة ا;علومات اOضافية ,وقد تقرر اOدارة أن تطلب من ا;راجع عدم تضمي ا;علومات اOضافية
ف نطاق مراجعة القوائم ا;الية.

أ.٨٢

سر على أنها مشمولة ف رأي
يتضمن تقوي ا;راجع ;ا إذا كانت ا;علومات اOضافية غير اُ;راجعة معروضة بطريقة ¨كن أن ُتف ﱠ
ا;راجع ,على سبيل ا;ثال ,مكان عرض تلك ا;علومات فيما يتعلق بالقوائم ا;الية ,وأي معلومات إضافية öت مراجعتها ,وما إذا كانت
معنونة بشكل واضح بأنها "غير ُمراجعة".

أ.٨٣

قد تغير اOدارة طريقة عرض ا;علومات اOضافية غير اُ;راجعة ,التي ¨كن تفسيرها على أن رأي ا;راجع يغطيها ,على سبيل ا;ثال,
عن طريق:

أ.٨٤

•

حذف أية إشارات مرجعية من القوائم ا;الية إلى اâداول اOضافية غير اُ;راجعة أو اOيضاحات غير اُ;راجعة بحيث يكون
ف.
التمييز بي ا;علومات اُ;راجعة وغير اُ;راجعة واضحًا بشكل كا ٍ

•

وضع ا;علومات اOضافية غير اُ;راجعة خارج القوائم ا;الية ,أو إذا كان ذلك غير ¥كٍن ف ظل الظروف القائمة ,القيام كحد
أدنى بوضع اOيضاحات غير اُ;راجعة معًا ف نهاية اOيضاحات ا;طلوبة ا;رفقة بالقوائم ا;الية ,مع عنونتها بوضوح على أنها
غير ُمراجعة .و¨كن أن ُيساء تفسير اOيضاحات غير اُ;راجعة ا;تداخلة مع اOيضاحات اُ;راجعة وُيعتقد أنه قد öت
مراجعتها.

إن حقيقة كون ا;علومات اOضافية غير ُمراجعة  wتعفي ا;راجع من مسؤولياته ا;وضحة ف معيار ا;راجعة ).(٧٢٠

** وفقًا لقرار مجلس ادارة الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي بالتحول الى ا;عايير الدولية للمراجعة ,فإنه لن توجد مجموعة أخرى من معايير ا;راجعة ف ا;ملكة,
¥ا يعني عدم انطباق هذه الفقرات على البيئة اãلية للمراجعة ف ا;ملكة.
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٦٠٣

تكوين الرأي والتقرير عن القوائم ا;الية

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٧٠٠
ا"لحق)*(

)راجع :الفقرة أ(١٩
أمثلة توضيحية لتقارير ا"راجع ا"ستقل عن القوائم ا"الية
•

ا;ثال التوضيحي ) :(١تقرير ا;راجع عن القوائم ا;الية ;نشأة مدرجة ,واُ;عﱠدة وفقًا Oطار عرض عادل

•

ا;ثال التوضيحي ) :(٢تقرير ا;راجع عن القوائم ا;الية ا;وحدة ;نشأة مدرجة ,واُ;عﱠدة وفقًا Oطار عرض عادل

•

ا;ثال التوضيحي ) :(٣تقرير ا;راجع عن القوائم ا;الية ;نشأة غير مدرجة ,واُ;عﱠدة وفقًا Oطار عرض عادل )عندما تكون هناك إشارة
إلى مواد موجودة على موقع إلكتروني لسلطة معنية(

•

ا;ثال التوضيحي ) :(٤تقرير ا;راجع عن القوائم ا;الية ;نشأة غير مدرجة ,واُ;عﱠدة وفقًا Oطار التزام ذي غرض عام

*

ت إدخال بعض التعديSت على صياغة ∑اذج تقرير ا;راجع ا;ستقل الواردة ف هذا ا;عيار ومعايير التقرير اIخرىû ,ا يتفق مع البيئة النظامية ف ا;ملكة العربية
السعودية .ولم تغير أي من تلك التعديSت من مكونات تقرير ا;راجع ا;ستقل حسب ما يتطلبه كل معيار.
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٦٠٤

تكوين الرأي والتقرير عن القوائم ا;الية

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٧٠٠
ا"ثال التوضيحي ) :(١تقرير ا"راجع عن القوائم ا"الية "نشأة مدرجة ,واُ"عﱠدة وفقًا Åطار عرض عادل
~غراض هذا ا"ثال التوضيحي لتقرير ا"راجع ,ت افتراض الظروف اòتية:
•

مراجعة مجموعة كاملة من القوائم ا"الية "نشأة مدرجة باستخدام إطار عرض عادل .وا"راجعة ليست مراجعة ôموعة )أي أن
معيار ا"راجعة ) (٦٠٠غير منطبق(.

•

ت إعداد القوائم ا"الية من قبل إدارة ا"نشأة وفقًا للمعايير الدولية للتقرير ا"الي ا"عتمدة ف ا"ملكة العربية السعودية ,وا"عايير
واÅصدارات ا~خرى ا"عتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي )إطار ذو غرض عام(.

•

تعكس شروط ارتباط ا"راجعة وصف مسؤولية اÅدارة عن القوائم ا"الية ا"نصوص عليه ف معيار ا"راجعة ).(٢١٠

•

توصل ا"راجع إلى أن إبداء رأي غير معدل )أي "خال من التحفظات"(ُ ,يعد مناسبًا ,استنادًا إلى أدلة ا"راجعة التي ت اúصول
عليها.

•

ا"تطلبات ا~خaقية ذات الصلة التي تنطبق على ا"راجعة هي قواعد سلوك وآداب ا"هنة ا"عتمدة ف ا"ملكة العربية السعودية.

•

استنادًا إلى أدلة ا"راجعة التي ت اúصول عليها ,خلص ا"راجع إلى أنه  cترتبط با~حداث أو الظروف حالة عدم تأكد جوهري
قد تثير شكوكًا كبيرة حول قدرة ا"نشأة على البقاء كمنشأة مستمرة وفقًا "عيار ا"راجعة ).(٥٧٠

•

ت اÅبaغ عن ا~مور الرئيسة للمراجعة ,وفقًا "عيار ا"راجعة ).(٧٠١

•

حصل ا"راجع على جميع ا"علومات ا~خرى قبل تاريخ تقريره ,ولم يكتشف بعد çريفًا جوهريًا ف تلك ا"علومات.

•

يختلف ا"سؤولون عن اÅشراف على القوائم ا"الية عن أولئك ا"سؤولي عن إعداد هذه القوائم.

•

باÅضافة إلى مراجعة القوائم ا"الية ,يتحمل ا"راجع مسؤوليات تقرير أخرى مطلوبة üوجب نظام محلي.
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٦٠٥

تكوين الرأي والتقرير عن القوائم ا;الية

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٧٠٠
تقرير ا"راجع ا"ستقل
طب آخر مناسب[
إلى مساهمي الشركة )س( ]أو أي ُمخا َ
التقرير عن مراجعة القوائم

ا"الية٤١

الرأي
لقد راجعنا القوائم ا;الية للشركة )س( )الشركة( ,والتي تشمل قائمة ا;ركز ا;الي كما ف  ٣١ديسمبر  ,٢٠×١وقائمة الدخل الشامل ,وقائمة
التغيرات ف حقوق ا;لكية ,وقائمة التدفقات النقدية عن السنة ا;نتهية ف ذلك التاريخ ,واOيضاحات ا;رفقة بالقوائم ا;اليةû ,ا ف ذلك
ملخص للسياسات اãاسبية ا;همة.
وف رأينا ,فإن القوائم ا;الية ا;رفقة تعرض بشكل عادل ,من جميع اâوانب اâوهرية) ,أو تعطي صورة حقيقية وعادلة لـ( ا;ركز ا;الي
للشركة كما ف  ٣١ديسمبر  ٢٠×١وأدائها ا;الي وتدفقاتها النقدية للسنة ا;نتهية ف ذلك التاريخ ,وفقًا للمعايير الدولية للتقرير ا;الي ا;عتمدة
ف ا;ملكة العربية السعودية ,وا;عايير واOصدارات اIخرى ا;عتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي.
أساس الرأي
لقد قمنا با;راجعة وفقًا للمعايير الدولية للمراجعة ا;عتمدة ف ا;ملكة العربية السعودية .ومسؤولياتنا ûوجب تلك ا;عايير موضحة ûزيد من
التفصيل ف قسم "مسؤوليات ا;راجع عن مراجعة القوائم ا;الية" الوارد ف تقريرنا .ونحن مستقلون عن الشركة وفقًا لقواعد سلوك وآداب
ا;هنة ا;عتمدة ف ا;ملكة العربية السعودية ذات الصلة ûراجعتنا للقوائم ا;الية ا;وحدة ,وقد وفينا أيضًا ûسؤولياتنا اIخSقية اIخرى وفقًا
لتلك القواعد .وف اعتقادنا فإن أدلة ا;راجعة التي حصلنا عليها ُتعد كافية ومناسبة لتوفير أساس لرأينا.
ا~مور الرئيسة للمراجعة
اIمور الرئيسة للمراجعة هي تلك اIمور التي كانت لها ,بحسب حكمنا ا;هني ,اIهمية البالغة عند مراجعتنا للقوائم ا;الية للفترة اMالية.
 Sف هذه اIمور.
وقد ت تناول هذه اIمور ف سياق مراجعتنا للقوائم ا;الية ككل ,وعند تكوين رأينا فيها ,ونحن  wنقدم رأيًا منفص ً
]يتم وصف كل أمر من اIمور الرئيسة للمراجعة وفقًا ;عيار ا;راجعة )[(٧٠١
ا"علومات ا~خرى ]أو عنوان آخر إذا كان ذلك مناسبًا مثل "معلومات أخرى بخaف القوائم ا"الية وتقرير ا"راجع بشأنها"[

]يتم التقرير وفقًا ;تطلبات التقرير الواردة ف معيار ا;راجعة ) - (٧٢٠انظر ا;ثال التوضيحي ) (١ف ا;لحق الثاني ;عيار ا;راجعة ).[(٧٢٠
مسؤوليات اÅدارة)*( وا"كلفي باúوكمة عن القوائم

ا"الية٤٢

اOدارة هي ا;سؤولة عن إعداد القوائم ا;الية وعرضها العادل ,وفقًا للمعايير الدولية للتقرير ا;الي ا;عتمدة ف ا;ملكة العربية

السعودية٤٣,

وا;عايير واOصدارات اIخرى ا;عتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي وأحكام نظام الشركات)**( ,وهي ا;سؤولة عن الرقابة
الداخلية التي تراها اOدارة ضرورية لتمكينها من إعداد قوائم مالية خالية من التحريف اâوهري سواء بسبب غش أو خطأ.

٤١

*
٤٢

٤٣

**

العنوان الفرعي "التقرير عن مراجعة القوائم ا;الية" غير ضروري ف الظروف التي  wيكون فيها العنوان الفرعي الثاني "التقرير عن ا;تطلبات النظامية والتنظيمية
اIخرى" منطبقًا.
ا;قصود باOدارة هي اâهة ا;سؤولة ûوجب اIنظمة أو اللوائح )أو وفقًا لعقد اwرتباط ف ظل غياب نظام أو wئحة محددة( عن إعداد القوائم ا;الية وعن محتوياتها
¢اه اIطراف اnارجية.
خSل هذه اIمثلة التوضيحية لتقارير ا;راجع ,قد يحتاج مصطلحا اOدارة وا;كلفون باMوكمة إلى استبدالهما ûصطلح آخر مناسب ف سياق اOطار القانوني ف
ا;ملكة العربية السعودية.
عندما تكون مسؤولية اOدارة هي إعداد قوائم مالية تعطي صورة حقيقية وعادلة ,فيمكن قراءة هذه العبارة على النحو اßتي" :اOدارة هي ا;سؤولة عن إعداد القوائم
ا;الية التي تعطي صورة حقيقية وعادلة  ."...ووفقًا للعرف السائد ف ا;ملكة فإن هذه العبارة  wتستخدم ف تقارير ا;راجعي.
يلزم اOشارة إلى النظام اIساسي )أو عقد التأسيس( ,بحسب مقتضى اMال ,إذا كان يتضمن أحكامًا إضافية تتعلق بإعداد القوائم ا;الية.
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٦٠٦

تكوين الرأي والتقرير عن القوائم ا;الية

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٧٠٠
وعند إعداد القوائم ا;الية ,فإن اOدارة هي ا;سؤولة عن تقييم قدرة الشركة على البقاء كمنشأة مستمرة وعن اOفصاح بحسب مقتضى
اMال ,عن اIمور ا;تعلقة باwستمرارية ,واستخدام أساس اwستمرارية ف اãاسبة ,ما لم تكن هناك نية لدى اOدارة لتصفية الشركة أو
إيقاف عملياتها ,أو ما لم يكن لديها أي خيار آخر واقعي سوى القيام بذلك.
وا;كلفون باMوكمة هم ا;سؤولون عن اOشراف على آلية التقرير ا;الي ف الشركة)***(.
مسؤوليات ا"راجع عن مراجعة القوائم ا"الية
تتمثل أهدافنا ف الوصول إلى تأكيد معقول عّما إذا كانت القوائم ا;الية ككل تخلو من التحريف اâوهري ,سواًء بسبب غش أو خطأ ,وف
إصدار تقرير ا;راجع الذي يتضمن رأينا .والتأكيد ا;عقول هو مستوى عاٍل من التأكيد ,لكنه  wيضمن أن ا;راجعة التي ت القيام بها وفقًا
;عايير ا;راجعة ستكشف دائمًا عن كل íريف جوهري متى كان موجودًا .و¨كن أن تنشأ التحريفات عن غش أو خطأ ,وُتَعد التحريفات
جوهرية إذا كان من ا;توقع بدرجة معقولة أن تؤثر ,منفردة أو ف مجملها ,على القرارات اwقتصادية التي يتخذها ا;ستخدمون على أساس
هذه القوائم ا;الية.
وكجزء من ا;راجعة وفقًا للمعايير الدولية للمراجعة ا;عتمدة ف ا;ملكة العربية السعودية ,فإننا ∑ارس اMكم ا;هني ,ونلتزم بنزعة الشك
ا;هني طوال عملية ا;راجعة .ونقوم أيضًا ûا يلي)****(:
•

íديد وتقييم مخاطر التحريف اâوهري ف القوائم ا;الية ,سواًء بسبب غش أو خطأ ,وتصميم وتنفيذ إجراءات مراجعة تستجيب
لتلك ا≥اطر ,واMصول على أدلة مراجعة كافية ومناسبة لتوفير أساس لرأينا .وُيعد خطر عدم اكتشاف التحريف اâوهري النات
عن غش أعلى من اnطر النات عن خطأ ,نظرًا Iن الغش قد ينطوي على تواطؤ أو تزوير أو إغفال ذكر متعمد أو إفادات مضللة أو
¢اوز للرقابة الداخلية.

•

التوصل إلى فهم للرقابة الداخلية ذات الصلة با;راجعة من أجل تصميم إجراءات ا;راجعة ا;ناسبة ف ظل الظروف القائمة ,وليس
لغرض إبداء رأي ف فاعلية الرقابة الداخلية للشركة٤٤.

•

تقوي مدى مناسبة السياسات اãاسبية ا;ستخدمة ومدى معقولية التقديرات اãاسبية واOفصاحات ا;تعلقة بها التي أعدتها
اOدارة.

•

التوصل إلى استنتاج بشأن مدى مناسبة استخدام اOدارة Iساس اwستمرارية ف اãاسبة ,وما إذا كان هناك عدم تأكد جوهري
متعلق بأحداث أو ظروف قد تثير شكًا كبيرًا حول قدرة الشركة على البقاء كمنشأة مستمرة استنادًا إلى أدلة ا;راجعة التي ت
اMصول عليها .وإذا خلصنا إلى وجود عدم تأكد جوهري ,فإن علينا أن نلفت اwنتباه ف تقريرنا إلى اOفصاحات ذات العSقة
الواردة ف القوائم ا;الية ,أو علينا أن نقوم بتعديل رأينا إذا كانت تلك اOفصاحات غير كافية .وتستند استنتاجاتنا إلى أدلة ا;راجعة
التي يتم اMصول عليها حتى تاريخ تقرير ا;راجع .ومع ذلك ,فإن أحداثًا أو ظروفًا مستقبلية قد تتسبب ف توقف الشركة عن البقاء
كمنشأة مستمرة.

•

تقوي العرض العام للقوائم ا;الية وهيكلها ومحتواهاû ,ا فيها اOفصاحات ,وما إذا كانت القوائم ا;الية تعبر عن ا;عامSت واIحداث
التي öثلها بطريقة íقق العرض العادل.

ونحن نتواصل مع ا;كلفي باMوكمة فيما يتعلق بجملة أمور من بينها نطاق ا;راجعة وتوقيتها ا≥طط لهما والنتائج ا;همة للمراجعةû ,ا ف
ذلك أي أوجه قصور مهمة ف الرقابة الداخلية اكتشفناها أثناء ا;راجعة.
ونقدم أيضًا للمكلفي باMوكمة بيانًا يفيد بأننا قد التزمنا با;تطلبات اIخSقية ذات الصلة ا;تعلقة باwستقSل ,ونبلغهم بجميع العSقات
*** يجب على ا;راجع أن يسمي هنا من هم ا;كلفون باMوكمة ف الشركة التي يراجعها وذلك وفقًا ;عيار ا;راجعة ).(٢٦٠
توضح الفقرة )٤١ب( من ا;عيار ) (٧٠٠أن مسؤوليات ا;راجع عن مراجعة القوائم ا;الية ¨كن أن تكون موجودة ف ملحق مرفق بتقرير ا;راجع .وتوضح الفقرة
****
) ٤١ج( أنه عندما يسمح نظام أو wئحة أو معايير مراجعة وطنية صراحًة بذلك ,فيمكن أن تتم اOشارة إلى موقع إلكتروني خاص بسلطة معنية ,يحتوي على وصف
;سؤوليات ا;راجع ,بدً wمن تضمي هذه ا;واد ف تقرير ا;راجع ,بشرط أن يكون الوصف ا;وجود على ا;وقع اOلكتروني يتناول ,و wيتعارض مع ,وصف مسؤوليات
ا;راجع أدناه.
 ٤٤يتم تعديل هذه اâملة ,عند اwقتضاء ,ف الظروف التي يكون ا;راجع فيها مسؤوً wأيضًا عن إصدار رأي ف فاعلية الرقابة الداخلية بالتزامن مع مراجعة القوائم
ا;الية.

ترجمة الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي

٦٠٧

تكوين الرأي والتقرير عن القوائم ا;الية

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٧٠٠
واIمور اIخرى التي قد ُيعتقد بشكل معقول أنها تؤثر على استقSلنا ,ونبلغهم أيضًا عند اwقتضاء بالتدابير الوقائية ذات العSقة.
ومن بي اIمور التي نتواصل بشأنها مع ا;كلفي باMوكمة ,نحدد تلك اIمور التي كانت لها اIهمية البالغة عند مراجعة القوائم ا;الية للفترة
اMالية ,ومن ثّم ُتَعد هذه اIمور هي اIمور الرئيسة للمراجعة .ونوضح هذه اIمور ف تقريرنا ما لم öنع اIنظمة أو اللوائح اOفصاح العلني
عن اIمر ,أو عندما نرى ,ف ظروف نادرة للغاية ,أن اIمر ينبغي أ wيتم اOبSغ عنه ف تقريرنا Iن التبعات السلبية للقيام بذلك من ا;توقع
بدرجة معقولة أن تفوق فوائد ا;صلحة العامة ا;ترتبة على هذا اOبSغ.
التقرير عن ا"تطلبات النظامية والتنظيمية ا~خرى

]سيختلف شكل ومحتوى هذا القسم من تقرير ا;راجع اعتمادًا على طبيعة مسؤوليات التقرير اIخرى للمراجع التي íددها اIنظمة أو
اللوائح اãلية أو معايير ا;راجعة الوطنية .ويجب تناول اIمور التي تناولتها اIنظمة أو اللوائح أو معايير ا;راجعة الوطنية )ُيشار إليها بلفظ
"مسؤوليات التقرير اIخرى"( ضمن هذا القسم ما لم تتناول مسؤوليات التقرير اIخرى نفس ا;وضوعات ا;عروضة ضمن مسؤوليات التقرير
التي تتطلبها معايير ا;راجعة كجزء من قسم "التقرير عن مراجعة القوائم ا;الية" .وقد يتم اâمع بي التقرير عن مسؤوليات التقرير اIخرى
التي تتناول نفس ا;وضوعات التي تتطلبها معايير ا;راجعة )أي تضمينها ف قسم "التقرير عن مراجعة القوائم ا;الية" íت العناوين الفرعية
ا;ناسبة( بشرط أن öيز الصيغة الواردة ف تقرير ا;راجع بوضوح مسؤوليات التقرير اIخرى عن التقرير الذي تتطلبه معايير ا;راجعة عندما
يوجد اختSف من ذلك القبيل.
الشريك ا;سؤول عن اwرتباط ف ا;راجعة التي أدت إلى صدور تقرير ا;راجع ا;ستقل ا;اثل هو ]اwسم[.
]التوقيع باسم مكتب ا;راجعة ,أو اwسم الشخصي للمراجع ,أو بكليهما ,حسب اwقتضاء)*([
]عنوان ا;راجع[
]التاريخ[

*

ينبغي اwلتزام بنظام اãاسبي القانونيي ف ا;ملكة العربية السعودية.
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٦٠٨

تكوين الرأي والتقرير عن القوائم ا;الية

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٧٠٠
ا"ثال التوضيحي ) :(٢تقرير ا"راجع عن القوائم ا"الية ا"وحدة "نشأة مدرجة ,واُ"عﱠدة وفقًا Åطار عرض عادل
~غراض هذا ا"ثال التوضيحي لتقرير ا"راجع ,ت افتراض الظروف اòتية:
•

مراجعة مجموعة كاملة من القوائم ا"الية ا"وحدة "نشأة مدرجة باستخدام إطار عرض عادل .وا"راجعة ُتعد مراجعة
مجموعة "نشأة لها منشآت تابعة )أي أن معيار ا"راجعة ) (٦٠٠منطبق(.

•

ت إعداد القوائم ا"الية ا"وحدة من قبل إدارة ا"نشأة ,وفقًا للمعايير الدولية للتقرير ا"الي ا"عتمدة ف ا"ملكة العربية
السعودية ,وا"عايير واÅصدارات ا~خرى ا"عتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي )إطار ذو غرض عام(.

•

تعكس شروط ارتباط ا"راجعة وصف مسؤولية اÅدارة عن القوائم ا"الية ا"وحدة ا"نصوص عليه ف معيار ا"راجعة ).(٢١٠

•

توصل ا"راجع إلى أن إبداء رأي غير معدل )أي "خال من التحفظات"(ُ ,يعد مناسبًا ,استنادًا إلى أدلة ا"راجعة التي ت
اúصول عليها.

•

ا"تطلبات ا~خaقية ذات الصلة التي تنطبق على ا"راجعة هي قواعد سلوك وآداب ا"هنة ا"عتمدة ف ا"ملكة العربية
السعودية.

•

استنادًا إلى أدلة ا"راجعة التي ت اúصول عليها ,خلص ا"راجع إلى أنه  cترتبط با~حداث أو الظروف حالة عدم تأكد
جوهري قد تثير شكوكًا كبيرة حول قدرة ا"نشأة على البقاء كمنشأة مستمرة وفقًا "عيار ا"راجعة ).(٥٧٠

•

ت اÅبaغ عن ا~مور الرئيسة للمراجعة ,وفقًا "عيار ا"راجعة ).(٧٠١

•

حصل ا"راجع على جميع ا"علومات ا~خرى قبل تاريخ تقريره ,ولم يكتشف çريفًا جوهريًا ف تلك ا"علومات.

•

يختلف ا"سؤولون عن اÅشراف على القوائم ا"الية ا"وحدة عن أولئك ا"سؤولي عن إعداد هذه القوائم.

•

باÅضافة إلى مراجعة القوائم ا"الية ا"وحدة ,يتحمل ا"راجع مسؤوليات تقرير أخرى مطلوبة üوجب نظام محلي.

تقرير ا"راجع ا"ستقل
طب آخر مناسب[
إلى مساهمي الشركة )س( ]أو أي ُمخا َ
التقرير عن مراجعة القوائم ا"الية

ا"وحدة٤٥

الرأي
لقد راجعنا القوائم ا;الية ا;وحدة للشركة )س( وا;نشآت التابعة لها )ا≤موعة( ,والتي تشمل قائمة ا;ركز ا;الي ا;وحدة كما ف  ٣١ديسمبر
 ,٢٠×١وقائمة الدخل الشامل ا;وحدة ,وقائمة التغيرات ف حقوق ا;لكية ا;وحدة ,وقائمة التدفقات النقدية ا;وحدة للسنة ا;نتهية ف ذلك
التاريخ ,واOيضاحات ا;رفقة بالقوائم ا;الية ا;وحدةû ,ا ف ذلك ملخص للسياسات اãاسبية ا;همة.
وف رأينا ,فإن القوائم ا;الية ا;وحدة ا;رفقة تعرض بشكل عادل ,من جميع اâوانب اâوهرية) ,أو تعطي صورة حقيقية وعادلة لـ( ا;ركز
ا;الي ا;وحد للمجموعة كما ف  ٣١ديسمبر  ٢٠×١وأدائها ا;الي ا;وحد وتدفقاتها النقدية ا;وحدة للسنة ا;نتهية ف ذلك التاريخ ,وفقًا
للمعايير الدولية للتقرير ا;الي ا;عتمدة ف ا;ملكة العربية السعودية ,وا;عايير واOصدارات اIخرى ا;عتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبي
القانونيي.
أساس الرأي
لقد قمنا با;راجعة وفقًا للمعايير الدولية للمراجعة ا;عتمدة ف ا;ملكة العربية السعودية .ومسؤولياتنا ûوجب تلك ا;عايير موضحة ûزيد من
التفصيل ف قسم "مسؤوليات ا;راجع عن مراجعة القوائم ا;الية ا;وحدة" الوارد ف تقريرنا .ونحن مستقلون عن ا≤موعة وفقًا لقواعد

٤٥

العنوان الفرعي "التقرير عن مراجعة القوائم ا;الية ا;وحدة" غير ضروري ف الظروف التي  wيكون فيها العنوان الفرعي الثاني "التقرير عن ا;تطلبات النظامية
والتنظيمية اIخرى" منطبقًا.

ترجمة الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي

٦٠٩

تكوين الرأي والتقرير عن القوائم ا;الية

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٧٠٠
سلوك وآداب ا;هنة ا;عتمدة ف ا;ملكة العربية السعودية ذات الصلة ûراجعتنا للقوائم ا;الية ا;وحدة ,وقد وفينا أيضًا ûسؤولياتنا اIخSقية
اIخرى وفقًا لتلك القواعد .وف اعتقادنا فإن أدلة ا;راجعة التي حصلنا عليها ُتعد كافية ومناسبة لتوفير أساس لرأينا.
ا~مور الرئيسة للمراجعة
اIمور الرئيسة للمراجعة هي تلك اIمور التي كانت لها ,بحسب حكمنا ا;هني ,اIهمية البالغة عند مراجعتنا للقوائم ا;الية ا;وحدة للفترة
 Sف هذه
اMالية .وقد ت تناول هذه اIمور ف سياق مراجعتنا للقوائم ا;الية ا;وحدة ككل ,وعند تكوين رأينا فيها ,ونحن  wنقدم رأيًا منفص ً
اIمور.
]يتم وصف كل أمر من اIمور الرئيسة للمراجعة وفقًا ;عيار ا;راجعة )[(٧٠١
ا"علومات ا~خرى ]أو عنوان آخر إذا كان ذلك مناسبًا مثل "معلومات أخرى بخaف القوائم ا"الية وتقرير ا"راجع بشأنها"[
]يتم التقرير وفقًا ;تطلبات التقرير الواردة ف معيار ا;راجعة ) - (٧٢٠انظر ا;ثال التوضيحي ) (١ف ا;لحق الثاني ;عيار ا;راجعة ).[(٧٢٠
مسؤوليات اÅدارة)*( وا"كلفي باúوكمة عن القوائم ا"الية

ا"وحدة٤٦

اOدارة هي ا;سؤولة عن إعداد القوائم ا;الية ا;وحدة وعرضها العادل ,وفقًا للمعايير الدولية للتقرير ا;الي ا;عتمدة ف ا;ملكة العربية
السعودية ٤٧,وا;عايير واOصدارات اIخرى ا;عتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي وأحكام نظام الشركات)**( ,وهي ا;سؤولة عن
الرقابة الداخلية التي تراها اOدارة ضرورية لتمكينها من إعداد قوائم مالية موحدة خالية من التحريف اâوهري سواء بسبب غش أو خطأ.
وعند إعداد القوائم ا;الية ا;وحدة ,فإن اOدارة هي ا;سؤولة عن تقييم قدرة ا≤موعة على البقاء كمنشأة مستمرة وعن اOفصاح بحسب
مقتضى اMال ,عن اIمور ا;تعلقة باwستمرارية ,واستخدام أساس اwستمرارية ف اãاسبة ,ما لم تكن هناك نية لدى اOدارة لتصفية
ا≤موعة أو إيقاف عملياتها ,أو ما لم يكن لديها أي خيار آخر واقعي سوى القيام بذلك.

وا;كلفون باMوكمة هم ا;سؤولون عن اOشراف على آلية التقرير ا;الي ف

ا≤موعة(*).

مسؤوليات ا"راجع عن مراجعة القوائم ا"الية ا"وحدة
تتمثل أهدافنا ف الوصول إلى تأكيد معقول عّما إذا كانت القوائم ا;الية ا;وحدة ككل تخلو من التحريف اâوهري ,سواًء بسبب غش أو خطأ,
وف إصدار تقرير ا;راجع الذي يتضمن رأينا .والتأكيد ا;عقول هو مستوى عاٍل من التأكيد ,لكنه  wيضمن أن ا;راجعة التي ت القيام بها وفقًا
;عايير ا;راجعة ستكشف دائمًا عن كل íريف جوهري متى كان موجودًا .و¨كن أن تنشأ التحريفات عن غش أو خطأ ,وُتَعد التحريفات
جوهرية إذا كان من ا;توقع بدرجة معقولة أن تؤثر ,منفردة أو ف مجملها ,على القرارات اwقتصادية التي يتخذها ا;ستخدمون على أساس
هذه القوائم ا;الية ا;وحدة.

*
٤٦

٤٧

**
*

ا;قصود باOدارة هي اâهة ا;سؤولة ûوجب اIنظمة أو اللوائح )أو وفقا لعقد اwرتباط ف ظل غياب نظام أو wئحة محددة(عن إعداد القوائم ا;الية وعن محتوياتها
¢اه اwطراف اnارجية.
خSل هذه اIمثلة التوضيحية لتقارير ا;راجع ,قد يحتاج مصطلحا اOدارة وا;كلفون باMوكمة أن يتم استبدالهما ûصطلح آخر مناسب ف سياق اOطار القانوني ف
ا;ملكة العربية السعودية
عندما تكون مسؤولية اOدارة هي إعداد قوائم مالية تعطي صورة حقيقية وعادلة ,فيمكن قراءة هذه العبارة على النحو اßتي" :اOدارة هي ا;سؤولة عن إعداد القوائم
ا;الية التي تعطي صورة حقيقية وعادلة  ."...ووفقًا للعرف السائد ف ا;ملكة فإن هذه العبارة  wتستخدم ف تقارير ا;راجعي.
يلزم اOشارة إلى النظام اIساسي )أو عقد التأسيس( ,بحسب مقتضى اMال ,إذا كان يتضمن أحكامًا إضافية تتعلق بإعداد القوائم ا;الية.
يجب على ا;راجع أن يسّمي هنا من هم ا;كلفون باMوكمة ف الشركة التي يراجعها وذلك وفقًا ;عيار ا;راجعة )(٢٦٠
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٦١٠

تكوين الرأي والتقرير عن القوائم ا;الية

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٧٠٠
وكجزء من ا;راجعة وفقًا للمعايير الدولية للمراجعة ا;عتمدة ف ا;ملكة العربية السعودية ,فإننا ∑ارس اMكم ا;هني ,ونلتزم بنزعة الشك
ا;هني طوال عملية ا;راجعة .ونقوم أيضًا ûا يلي)**(:
•

íديد وتقييم مخاطر التحريف اâوهري ف القوائم ا;الية ا;وحدة ,سواًء بسبب غش أو خطأ ,وتصميم وتنفيذ إجراءات مراجعة
تستجيب لتلك ا≥اطر ,واMصول على أدلة مراجعة كافية ومناسبة لتوفير أساس لرأينا .وُيعد خطر عدم اكتشاف التحريف
اâوهري النات عن غش أعلى من اnطر النات عن خطأ ,نظرًا Iن الغش قد ينطوي على تواطؤ أو تزوير أو إغفال ذكر متعمد أو
إفادات مضللة أو ¢اوز للرقابة الداخلية.

•

التوصل إلى فهم للرقابة الداخلية ذات الصلة با;راجعة من أجل تصميم إجراءات ا;راجعة ا;ناسبة ف ظل الظروف القائمة ,وليس
لغرض إبداء رأي ف فاعلية الرقابة الداخلية للمجموعة٤٨.

•

تقوي مدى مناسبة السياسات اãاسبية ا;ستخدمة ومدى معقولية التقديرات اãاسبية واOفصاحات ا;تعلقة بها التي أعدتها
اOدارة.

•

التوصل إلى استنتاج بشأن مدى مناسبة استخدام اOدارة Iساس اwستمرارية ف اãاسبة ,وما إذا كان هناك عدم تأكد جوهري
متعلق بأحداث أو ظروف قد تثير شكًا كبيرًا حول قدرة ا≤موعة على البقاء كمنشأة مستمرة استنادًا إلى أدلة ا;راجعة التي ت
اMصول عليها .وإذا خلصنا إلى وجود عدم تأكد جوهري ,فإن علينا أن نلفت اwنتباه ف تقريرنا إلى اOفصاحات ذات العSقة
الواردة ف القوائم ا;الية ا;وحدة ,أو علينا أن نقوم بتعديل رأينا إذا كانت تلك اOفصاحات غير كافية .وتستند استنتاجاتنا إلى أدلة
ا;راجعة التي يتم اMصول عليها حتى تاريخ تقرير ا;راجع .ومع ذلك ,فإن أحداثًا أو ظروفًا مستقبلية قد تتسبب ف توقف ا≤موعة
عن البقاء كمنشأة مستمرة.

•

تقوي العرض العام للقوائم ا;الية ا;وحدة وهيكلها ومحتواهاû ,ا فيها اOفصاحات ,وما إذا كانت القوائم ا;الية ا;وحدة تعبر عن
ا;عامSت واIحداث التي öثلها بطريقة íقق العرض العادل.

•

اMصول على ما يكفي من أدلة ا;راجعة ا;ناسبة فيما يتعلق با;علومات ا;الية للمنشآت أو اIنشطة التجارية داخل ا≤موعةO ,بداء
رأي ف القوائم ا;الية ا;وحدة .ونحن مسؤولون عن توجيه عملية مراجعة ا≤موعة واOشراف عليها وتنفيذها .ونظل وحدنا
ا;سؤولي عن رأي ا;راجعة.

ونحن نتواصل مع ا;كلفي باMوكمة فيما يتعلق بجملة أمور من بينها نطاق ا;راجعة وتوقيتها ا≥طط لهما والنتائج ا;همة للمراجعةû ,ا ف
ذلك أي أوجه قصور مهمة ف الرقابة الداخلية اكتشفناها أثناء ا;راجعة.
ونقدم أيضًا للمكلفي باMوكمة بيانًا يفيد بأننا قد التزمنا با;تطلبات اIخSقية ذات الصلة ا;تعلقة باwستقSل ,ونبلغهم بجميع العSقات
واIمور اIخرى التي قد ُيعتقد بشكل معقول أنها تؤثر على استقSلنا ,ونبلغهم أيضًا عند اwقتضاء بالتدابير الوقائية ذات العSقة.
ومن بي اIمور التي نتواصل بشأنها مع ا;كلفي باMوكمة ,نحدد تلك اIمور التي كانت لها اIهمية البالغة عند مراجعة القوائم ا;الية
ا;وحدة للفترة اMالية ,ومن ثّم ُتَعد هذه اIمور هي اIمور الرئيسة للمراجعة .ونوضح هذه اIمور ف تقريرنا ما لم öنع اIنظمة أو اللوائح
اOفصاح العلني عن اIمر ,أو عندما نرى ,ف ظروف نادرة للغاية ,أن اIمر ينبغي أ wيتم اOبSغ عنه ف تقريرنا Iن التبعات السلبية للقيام
بذلك من ا;توقع بشكل معقول أن تفوق فوائد ا;صلحة العامة ا;ترتبة على هذا اOبSغ.
التقرير عن ا"تطلبات النظامية والتنظيمية ا~خرى

]سيختلف شكل ومحتوى هذا القسم من تقرير ا;راجع اعتمادًا على طبيعة مسؤوليات التقرير اIخرى للمراجع التي íددها اIنظمة أو
اللوائح اãلية أو معايير ا;راجعة الوطنية .ويجب تناول اIمور التي تناولتها اIنظمة أو اللوائح أو معايير ا;راجعة الوطنية )ُيشار إليها بلفظ
"مسؤوليات التقرير اIخرى"( ضمن هذا القسم ما لم تتناول مسؤوليات التقرير اIخرى نفس ا;وضوعات ا;عروضة ضمن مسؤوليات التقرير
**

٤٨

توضح الفقرة ) ٤١ب( من ا;عيار ) (٧٠٠أن مسؤوليات ا;راجع عن مراجعة القوائم ا;الية ¨كن أن تكون موجودة ف ملحق مرفق بتقرير ا;راجع .وتوضح الفقرة )٤١ج(
أنه عندما يسمح نظام أو wئحة أو معايير مراجعة وطنية صراحًة بذلك ,فيمكن أن تتم اOشارة إلى موقع إلكتروني خاص بسلطة معنية ,يحتوي على وصف ;سؤوليات
ا;راجع ,بدً wمن تضمي هذه ا;واد ف تقرير ا;راجع ,بشرط أن يكون الوصف ا;وجود على ا;وقع اOلكتروني يتناول ,و wيتعارض مع ,وصف مسؤوليات ا;راجع أدناه.
يتم تعديل هذه اâملة ,عند اwقتضاء ,ف الظروف التي يكون ا;راجع فيها مسؤوً wأيضًا عن إصدار رأي ف فاعلية الرقابة الداخلية بالتزامن مع مراجعة القوائم
ا;الية ا;وحدة.

ترجمة الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي

٦١١

تكوين الرأي والتقرير عن القوائم ا;الية

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٧٠٠

التي تتطلبها معايير ا;راجعة كجزء من قسم "التقرير عن مراجعة القوائم ا;الية ا;وحدة" .وقد يتم اâمع بي التقرير عن مسؤوليات التقرير
اIخرى التي تتناول نفس ا;وضوعات التي تتطلبها معايير ا;راجعة )أي تضمينها ف قسم "التقرير عن مراجعة القوائم ا;الية ا;وحدة" íت
العناوين الفرعية ا;ناسبة( بشرط أن öيز الصيغة الواردة ف تقرير ا;راجع بوضوح مسؤوليات التقرير اIخرى عن التقرير الذي تتطلبه
معايير ا;راجعة عندما يوجد اختSف من ذلك القبيل[.
الشريك ا;سؤول عن اwرتباط ف ا;راجعة التي أدت إلى صدور تقرير ا;راجع ا;ستقل ا;اثل هو ]اwسم[.
]التوقيع باسم مكتب ا;راجعة ,أو اwسم الشخصي للمراجع ,أو بكليهما ,حسب اwقتضاء)*([
]عنوان ا;راجع[
]التاريخ[

*

ينبغي اwلتزام بنظام اãاسبي القانونيي ف ا;ملكة العربية السعودية.

ترجمة الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي

٦١٢

تكوين الرأي والتقرير عن القوائم ا;الية

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٧٠٠
ا"ثال التوضيحي ) :(٣تقرير ا"راجع عن القوائم ا"الية "نشأة غير مدرجة ,واُ"عﱠدة وفقًا Åطار عرض عادل
~غراض هذا ا"ثال التوضيحي لتقرير ا"راجع ,ت افتراض الظروف اòتية:
•

مراجعة مجموعة كاملة من القوائم ا"الية "نشأة غير مدرجة باستخدام إطار عرض عادل .وا"راجعة ليست مراجعة ôموعة )أي
أن معيار ا"راجعة ) (٦٠٠غير منطبق(.

•

ت إعداد القوائم ا"الية من قبل إدارة ا"نشأة وفقًا للمعايير الدولية للتقرير ا"الي ا"عتمدة ف ا"ملكة العربية السعودية ,وا"عايير
واÅصدارات ا~خرى ا"عتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي )إطار ذو غرض عام(.

•

تعكس شروط ارتباط ا"راجعة وصف مسؤولية اÅدارة عن القوائم ا"الية ا"نصوص عليه ف معيار ا"راجعة ).(٢١٠

•

توصل ا"راجع إلى أن إبداء رأي غير معدل )أي "خال من التحفظات"(ُ ,يعد مناسبًا ,استنادًا إلى أدلة ا"راجعة التي ت اúصول
عليها.

•

ا"تطلبات ا~خaقية ذات الصلة ا"نطبقة على ا"راجعة هي قواعد سلوك وآداب ا"هنة ا"عتمدة ف ا"ملكة العربية السعودية.

•

استنادًا إلى أدلة ا"راجعة التي ت اúصول عليها ,خلص ا"راجع إلى أنه  cترتبط با~حداث أو الظروف حالة عدم تأكد جوهري
قد تثير شكوكًا كبيرة حول قدرة ا"نشأة على البقاء كمنشأة مستمرة وفقًا "عيار ا"راجعة ).(٥٧٠

•

ا"راجع غير مطالب باÅبaغ عن ا~مور الرئيسة للمراجعة وفقًا "عيار ا"راجعة ) ,(٧٠١ولم يقرر اÅبaغ عنها على أي نحو آخر.

•

حصل ا"راجع على جميع ا"علومات ا~خرى قبل تاريخ تقريره ,ولم يكتشف çريفًا جوهريًا ف تلك ا"علومات.

•

يختلف ا"سؤولون عن اÅشراف على القوائم ا"الية عن أولئك ا"سؤولي عن إعداد هذه القوائم.

•

 cيتحمل ا"راجع مسؤوليات تقرير أخرى مطلوبة üوجب نظام محلي.

•

يختار ا"راجع اÅشارة إلى وصف مسؤولياته الوارد على موقع إلكتروني لسلطة معنية.

تقرير ا"راجع ا"ستقل
طب آخر مناسب[
إلى مساهمي الشركة )س( ]أو أي ُمخا َ
الرأي
لقد راجعنا القوائم ا;الية للشركة )س( )الشركة( ,والتي تشمل قائمة ا;ركز ا;الي كما ف  ٣١ديسمبر  ,٢٠×١وقائمة الدخل الشامل ,وقائمة
التغيرات ف حقوق ا;لكية ,وقائمة التدفقات النقدية عن السنة ا;نتهية ف ذلك التاريخ ,واOيضاحات ا;رفقة بالقوائم ا;اليةû ,ا ف ذلك
ملخص للسياسات اãاسبية ا;همة.
وف رأينا ,فإن القوائم ا;الية ا;رفقة تعرض بشكل عادل ,من جميع اâوانب اâوهرية) ,أو تعطي صورة حقيقية وعادلة لـ( ا;ركز ا;الي
للشركة كما ف  ٣١ديسمبر  ٢٠×١وأدائها ا;الي وتدفقاتها النقدية للسنة ا;نتهية ف ذلك التاريخ ,وفقًا للمعايير الدولية للتقرير ا;الي ا;عتمدة
ف ا;ملكة العربية السعودية ,وا;عايير واOصدارات اIخرى ا;عتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي.
أساس الرأي
لقد قمنا با;راجعة وفقًا للمعايير الدولية للمراجعة ا;عتمدة ف ا;ملكة العربية السعودية .ومسؤولياتنا ûوجب تلك ا;عايير موضحة ûزيد من
التفصيل ف قسم "مسؤوليات ا;راجع عن مراجعة القوائم ا;الية" الوارد ف تقريرنا .ونحن مستقلون عن الشركة وفقًا لقواعد سلوك وآداب
ا;هنة ا;عتمدة ف ا;ملكة العربية السعودية ذات الصلة ûراجعتنا للقوائم ا;الية ,وقد وفينا أيضًا ûسؤولياتنا اIخSقية اIخرى وفقًا لتلك
القواعد .وف اعتقادنا فإن أدلة ا;راجعة التي حصلنا عليها ُتعد كافية ومناسبة لتوفير أساس لرأينا.
ا"علومات ا~خرى ]أو عنوان آخر إذا كان ذلك مناسبًا مثل "معلومات أخرى بخaف القوائم ا"الية وتقرير ا"راجع بشأنها"[
]يتم التقرير وفقًا ;تطلبات التقرير الواردة ف معيار ا;راجعة ) - (٧٢٠انظر ا;ثال التوضيحي ) (١ف ا;لحق الثاني ;عيار ا;راجعة ).[(٧٢٠
ترجمة الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي

٦١٣

تكوين الرأي والتقرير عن القوائم ا;الية

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٧٠٠
مسؤوليات اÅدارة)*( وا"كلفي باúوكمة عن القوائم

ا"الية٤٩

اOدارة هي ا;سؤولة عن إعداد القوائم ا;الية وعرضها العادل ,وفقًا للمعايير الدولية للتقرير ا;الي ا;عتمدة ف ا;ملكة العربية

السعودية٥٠,

وا;عايير واOصدارات اIخرى ا;عتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي وأحكام نظام الشركات)**( ,وهي ا;سؤولة عن الرقابة
الداخلية التي تراها اOدارة ضرورية لتمكينها من إعداد قوائم مالية خالية من التحريف اâوهري سواء بسبب غش أو خطأ.
وعند إعداد القوائم ا;الية ,فإن اOدارة هي ا;سؤولة عن تقييم قدرة الشركة على البقاء كمنشأة مستمرة وعن اOفصاح بحسب مقتضى
اMال ,عن اIمور ا;تعلقة باwستمرارية ,واستخدام أساس اwستمرارية ف اãاسبة ,ما لم تكن هناك نية لدى اOدارة لتصفية الشركة أو
إيقاف عملياتها ,أو ما لم يكن لديها أي خيار آخر واقعي سوى القيام بذلك.
وا;كلفون باMوكمة هم ا;سؤولون عن اOشراف على آلية التقرير ا;الي ف الشركة)***(.
مسؤوليات ا"راجع عن مراجعة القوائم ا"الية
تتمثل أهدافنا ف الوصول إلى تأكيد معقول عّما إذا كانت القوائم ا;الية ككل تخلو من التحريف اâوهري ,سواًء بسبب غش أو خطأ ,وف
إصدار تقرير ا;راجع الذي يتضمن رأينا .والتأكيد ا;عقول هو مستوى عاٍل من التأكيد ,لكنه  wيضمن أن ا;راجعة التي ت القيام بها وفقًا
;عايير ا;راجعة ستكشف دائمًا عن كل íريف جوهري متى كان موجودًا .و¨كن أن تنشأ التحريفات عن غش أو خطأ ,وُتَعد التحريفات
جوهرية إذا كان من ا;توقع بدرجة معقولة أن تؤثر ,منفردة أو ف مجملها ,على القرارات اwقتصادية التي يتخذها ا;ستخدمون على أساس
هذه القوائم ا;الية.
; Sسؤوليات ا;راجع عن مراجعة القوائم ا;الية ,وذلك على الرابط
ويحتوي ا;وقع اOلكتروني لـ ]اسم ا;ؤسسة[ على وصف أكثر تفصي ً
التالي] :رابط ا;وقع اOلكتروني[ .ويشكل هذا الوصف جزءًا من تقريرنا.
]التوقيع باسم مكتب ا;راجعة ,أو اwسم الشخصي للمراجع ,أو بكليهما ,حسب اwقتضاء)*([
]عنوان ا;راجع[
]التاريخ[

* ا;قصود باOدارة هي اâهة ا;سؤولة ûوجب نظام أو wئحة )أو وفقا لعقد اwرتباط ف ظل غياب نظام أو wئحة محددة(عن إعداد القوائم ا;الية وعن محتوياتها ¢اه
اwطراف اnارجية.
 ٤٩خSل هذه اIمثلة التوضيحية لتقارير ا;راجع ,قد يحتاج مصطلحا اOدارة وا;كلفون باMوكمة إلى استبدالهما ûصطلح آخر مناسب ف سياق اOطار القانوني ف
ا;ملكة العربية السعودية.
 ٥٠عندما تكون مسؤولية اOدارة هي إعداد قوائم مالية تعطي صورة حقيقية وعادلة ,فيمكن قراءة هذه العبارة على النحو اßتي" :اOدارة هي ا;سؤولة عن إعداد القوائم
ا;الية التي تعطي صورة حقيقية وعادلة  ."...ووفقًا للعرف السائد ف ا;ملكة فإن هذه العبارة  wتستخدم ف تقارير ا;راجعي.
** يلزم اOشارة إلى النظام اIساسي )أو عقد التأسيس( ,بحسب مقتضى اMال ,إذا كان يتضمن أحكامًا إضافية تتعلق بإعداد القوائم ا;الية.
*** يجب على ا;راجع أن يسّمي هنا من هم ا;كلفون باMوكمة ف الشركة التي يراجعها وذلك وفقًا ;عيار ا;راجعة ).(٢٦٠
* ينبغي اwلتزام بنظام اãاسبي القانونيي ف ا;ملكة العربية السعودية.

ترجمة الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي

٦١٤

تكوين الرأي والتقرير عن القوائم ا;الية

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٧٠٠
ا"ثال التوضيحي ) :(٤تقرير ا"راجع عن القوائم ا"الية "نشأة غير مدرجة ,واُ"عﱠدة وفقًا Åطار التزام ذي غرض عام
~غراض هذا ا"ثال التوضيحي لتقرير ا"راجع ,ت افتراض الظروف اòتية:
•

مراجعة مجموعة كاملة من القوائم ا"الية "نشأة غير مدرجة ,مطلوبة üوجب نظام أو cئحة .وا"راجعة ليست مراجعة ôموعة
)أي أن معيار ا"راجعة ) (٦٠٠غير منطبق(.

•

قام بإعداد القوائم ا"الية إدارة ا"نشأة وفقًا Åطار التقرير ا"الي )النظام س ص ع( للدولة )ص( )بعبارة أخرى ,إطار تقرير مالي
يشمل نظامًا أو cئحة ,ومصمم لتلبية اcحتياجات ا"شتركة من ا"علومات ا"الية لقطاع واسع من ا"ستخدمي ,ولكنه ليس إطار
عرض عادل(.

•

تعكس شروط ارتباط ا"راجعة وصف مسؤولية اÅدارة عن القوائم ا"الية ا"نصوص عليه ف معيار ا"راجعة ).(٢١٠

•

توصل ا"راجع إلى أن إبداء رأي غير معدل )أي "خال من التحفظات"(ُ ,يعد مناسبًا ,استنادًا إلى أدلة ا"راجعة التي ت اúصول
عليها.

•

ا"تطلبات ا~خaقية ذات الصلة ا"نطبقة على ا"راجعة هي قواعد سلوك وآداب ا"هنة ا"عتمدة ف ا"ملكة العربية السعودية.

•

استنادًا إلى أدلة ا"راجعة التي ت اúصول عليها ,خلص ا"راجع إلى أنه  cترتبط با~حداث أو الظروف حالة عدم تأكد جوهري
قد تثير شكوكًا كبيرة حول قدرة ا"نشأة على البقاء كمنشأة مستمرة وفقًا "عيار ا"راجعة ).(٥٧٠

•

ا"راجع غير مطالب باÅبaغ عن ا~مور الرئيسة للمراجعة وفقًا "عيار ا"راجعة ) ,(٧٠١ولم يقرر اÅبaغ عنها على أي نحو آخر.

•

حصل ا"راجع على جميع ا"علومات ا~خرى قبل تاريخ تقريره ,ولم يكتشف çريفًا جوهريًا ف تلك ا"علومات.

•

يختلف ا"سؤولون عن اÅشراف على القوائم ا"الية عن أولئك ا"سؤولي عن إعداد هذه القوائم.

•

 cيتحمل ا"راجع مسؤوليات تقرير أخرى مطلوبة üوجب نظام محلي.

تقرير ا"راجع ا"ستقل
]ا≥اطبون ا;عنيون[
الرأي
لقد راجعنا القوائم ا;الية للشركة )س( )الشركة( ,والتي تشمل قائمة ا;ركز ا;الي كما ف  ٣١ديسمبر  ,٢٠×١وقائمة الدخل ,وقائمة التغيرات
ف حقوق ا;لكية ,وقائمة التدفقات النقدية عن السنة ا;نتهية ف ذلك التاريخ ,واOيضاحات ا;رفقة بالقوائم ا;اليةû ,ا ف ذلك ملخص
للسياسات اãاسبية ا;همة.
وف رأينا ,فإن القوائم ا;الية ا;رفقة للشركة معدة من جميع اâوانب اâوهرية وفقًا للنظام )س ص ع( للدولة )ص(.
أساس الرأي
لقد قمنا با;راجعة وفقًا للمعايير الدولية للمراجعة ا;عتمدة ف ا;ملكة العربية السعودية .ومسؤولياتنا ûوجب تلك ا;عايير موضحة ûزيد من
التفصيل ف قسم "مسؤوليات ا;راجع عن مراجعة القوائم ا;الية" الوارد ف تقريرنا .ونحن مستقلون عن الشركة وفقًا لقواعد سلوك وآداب
ا;هنة ا;عتمدة ف ا;ملكة العربية السعودية ذات الصلة ûراجعتنا للقوائم ا;الية ,وقد وفينا أيضًا ûسؤولياتنا اIخرى وفقًا لتلك القواعد .وف
اعتقادنا فإن أدلة ا;راجعة التي حصلنا عليها ُتعد كافية ومناسبة لتوفير أساس لرأينا.
ا"علومات ا~خرى ]أو عنوان آخر إذا كان ذلك مناسبًا مثل "معلومات أخرى بخaف القوائم ا"الية وتقرير ا"راجع بشأنها"[
]يتم التقرير وفقًا ;تطلبات التقرير الواردة ف معيار ا;راجعة ) - (٧٢٠انظر ا;ثال التوضيحي ) (١ف ا;لحق الثاني ;عيار ا;راجعة ).[(٧٢٠
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٦١٥

تكوين الرأي والتقرير عن القوائم ا;الية

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٧٠٠
مسؤوليات اÅدارة)*( وا"كلفي باúوكمة عن القوائم

ا"الية٥١

اOدارة هي ا;سؤولة عن إعداد القوائم ا;الية وفقًا للنظام )س ص ع( للدولة )ص( ٥٢,وهي ا;سؤولة عن الرقابة الداخلية التي تراها ضرورية
لتمكينها من إعداد قوائم مالية خالية من التحريف اâوهري ,سواًء بسبب غش أو خطأ.
وعند إعداد القوائم ا;الية ,فإن اOدارة هي ا;سؤولة عن تقييم قدرة الشركة على البقاء كمنشأة مستمرة وعن اOفصاح بحسب مقتضى
اMال ,عن اIمور ا;تعلقة باwستمرارية ,واستخدام أساس اwستمرارية ف اãاسبة ,ما لم تكن هناك نية لدى اOدارة لتصفية الشركة أو
إيقاف عملياتها ,أو ما لم يكن لديها أي خيار آخر واقعي سوى القيام بذلك.
وا;كلفون باMوكمة هم ا;سؤولون عن اOشراف على آلية التقرير ا;الي ف الشركة)**(.
مسؤوليات ا"راجع عن مراجعة القوائم ا"الية
تتمثل أهدافنا ف الوصول إلى تأكيد معقول عّما إذا كانت القوائم ا;الية ككل تخلو من التحريف اâوهري ,سواًء بسبب غش أو خطأ ,وف
إصدار تقرير ا;راجع الذي يتضمن رأينا .والتأكيد ا;عقول هو مستوى عاٍل من التأكيد ,لكنه  wيضمن أن ا;راجعة التي ت القيام بها وفقًا
;عايير ا;راجعة ستكشف دائمًا عن كل íريف جوهري متى كان موجودًا .و¨كن أن تنشأ التحريفات عن غش أو خطأ ,وُتَعد التحريفات
جوهرية إذا كان من ا;توقع بدرجة معقولة أن تؤثر ,منفردة أو ف مجملها ,على القرارات اwقتصادية التي يتخذها ا;ستخدمون على أساس
هذه القوائم ا;الية.
وكجزء من ا;راجعة وفقًا للمعايير الدولية للمراجعة ا;عتمدة ف ا;ملكة العربية السعودية ,فإننا ∑ارس اMكم ا;هني ,ونلتزم بنزعة الشك
ا;هني طوال عملية ا;راجعة .ونقوم أيضًا ûا يلي)***(:
•

íديد وتقييم مخاطر التحريف اâوهري ف القوائم ا;الية ,سواًء بسبب غش أو خطأ ,وتصميم وتنفيذ إجراءات مراجعة تستجيب
لتلك ا≥اطر ,واMصول على أدلة مراجعة كافية ومناسبة لتوفير أساس لرأينا .وُيعد خطر عدم اكتشاف التحريف اâوهري النات
عن غش أعلى من اnطر النات عن خطأ ,نظرًا Iن الغش قد ينطوي على تواطؤ أو تزوير أو إغفال ذكر متعمد أو إفادات مضللة أو
¢اوز للرقابة الداخلية.

•

التوصل إلى فهم للرقابة الداخلية ذات الصلة با;راجعة من أجل تصميم إجراءات ا;راجعة ا;ناسبة ف ظل الظروف القائمة ,وليس
لغرض إبداء رأي ف فاعلية الرقابة الداخلية للشركة٥٣.

•

تقوي مدى مناسبة السياسات اãاسبية ا;ستخدمة ومدى معقولية التقديرات اãاسبية واOفصاحات ا;تعلقة بها التي أعدتها
اOدارة.

•

التوصل إلى استنتاج بشأن مدى مناسبة استخدام اOدارة Iساس اwستمرارية ف اãاسبة ,وما إذا كان هناك عدم تأكد جوهري
متعلق بأحداث أو ظروف قد تثير شكًا كبيرًا حول قدرة الشركة على البقاء كمنشأة مستمرة استنادًا إلى أدلة ا;راجعة التي ت
اMصول عليها .وإذا خلصنا إلى وجود عدم تأكد جوهري ,فإن علينا أن نلفت اwنتباه ف تقريرنا إلى اOفصاحات ذات العSقة
الواردة ف القوائم ا;الية ,أو علينا أن نقوم بتعديل رأينا إذا كانت تلك اOفصاحات غير كافية .وتستند استنتاجاتنا إلى أدلة ا;راجعة
التي يتم اMصول عليها حتى تاريخ تقرير ا;راجع .ومع ذلك ,فإن أحداثًا أو ظروفًا مستقبلية قد تتسبب ف توقف الشركة عن البقاء

*

ا;قصود باOدارة هي اâهة ا;سؤولة ûوجب نظام أو wئحة )أو وفقا لعقد اwرتباط ف ظل غياب نظام أو wئحة محددة(عن إعداد القوائم ا;الية وعن محتوياتها ¢اه
اwطراف اnارجية.
خSل هذه اIمثلة التوضيحية لتقارير ا;راجع ,قد يحتاج مصطلحا اOدارة وا;كلفون باMوكمة أن يتم استبدالهما ûصطلح آخر مناسب ف سياق اOطار القانوني ف
ا;ملكة العربية السعودية.
عندما تكون مسؤولية اOدارة هي إعداد قوائم مالية تعطي صورة حقيقية وعادلة ,فيمكن قراءة هذه العبارة على النحو اßتي" :اOدارة هي ا;سؤولة عن إعداد القوائم
ا;الية التي تعطي صورة حقيقية وعادلة  ."...ووفقًا للعرف السائد ف ا;ملكة فإن هذه العبارة  wتستخدم ف تقارير ا;راجعي.

٥١

٥٢

** يجب على ا;راجع أن يسّمي هنا من هم ا;كلفون باMوكمة ف الشركة التي يراجعها وذلك وفقًا ;عيار ا;راجعة )(٢٦٠
*** توضح الفقرة ) ٤١ب( من ا;عيار ) (٧٠٠أن مسؤوليات ا;راجع عن مراجعة القوائم ا;الية ¨كن أن تكون موجودة ف ملحق مرفق بتقرير ا;راجع .وتوضح الفقرة ٤١
)ج( أنه عندما يسمح نظام أو wئحة أو معايير مراجعة وطنية صراحًة بذلك ,فيمكن أن تتم اOشارة إلى موقع إلكتروني خاص بسلطة معنية ,يحتوي على وصف
;سؤوليات ا;راجع ,بدً wمن تضمي هذه ا;واد ف تقرير ا;راجع ,بشرط أن يكون الوصف ا;وجود على ا;وقع اOلكتروني يتناول ,و wيتعارض مع ,وصف مسؤوليات
ا;راجع أدناه.
 ٥٣يتم تعديل هذه اâملة ,حسب مقتضى اMال ,ف الظروف التي يكون ا;راجع فيها مسؤوً wأيضًا عن إصدار رأي ف فاعلية الرقابة الداخلية بالتزامن مع مراجعة
القوائم ا;الية.
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٦١٦

تكوين الرأي والتقرير عن القوائم ا;الية

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٧٠٠
كمنشأة مستمرة.
ونحن نتواصل مع ا;كلفي باMوكمة فيما يتعلق بجملة أمور من بينها نطاق ا;راجعة وتوقيتها ا≥طط لهما والنتائج ا;همة للمراجعةû ,ا ف
ذلك أي أوجه قصور مهمة ف الرقابة الداخلية اكتشفناها أثناء ا;راجعة.
]التوقيع باسم مكتب ا;راجعة ,أو اwسم الشخصي للمراجع ,أو بكليهما ,حسب اwقتضاء)*([
]عنوان ا;راجع[
]التاريخ[

*

ينبغي اwلتزام بنظام اãاسبي القانونيي ف ا;ملكة العربية السعودية.
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٦١٧

تكوين الرأي والتقرير عن القوائم ا;الية

ا"عيار الدولي للمراجعة ) :(٧٠١ا3ب5غ عن ا9مور الرئيسة للمراجعة ف تقرير ا"راجع ا"ستقل

اعتمدت الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي معيار ا;راجعة ) ,(٧٠١كما صدر من مجلس ا;عايير الدولية للمراجعة والتأكيد.

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٧٠١
ا"عيار الدولي للمراجعة )(٧٠١
ا3ب5غ عن ا9مور الرئيسة للمراجعة ف تقرير ا"راجع ا"ستقل
)يسري هذا ا;عيار على أعمال مراجعة القوائم ا;الية ا;رتبط عليها اعتبارًا من  ٢٠١٧/١/١أو بعد ذلك التاريخ(
الفهرس

مقدمة

الف قر ة

نطاق هذا ا;عيار ................................................................................................................

٥-١

تاريخ السريان ....................................................................................................................

٦

ا9هداف .........................................................................................................................

٧

تعريف ...........................................................................................................................

٨

ا"تطلبات
fديد اPمور الرئيسة للمراجعة ................................................................................................

١٠–٩

اLبNغ عن اPمور الرئيسة للمراجعة ...........................................................................................

١٦ -١١

اhتصال با;كلفي باlوكمة .....................................................................................................

١٧

التوثيق ...........................................................................................................................

١٨

ا"واد التطبيقية وا"واد التفسيرية ا9خرى
نطاق هذا ا;عيار ................................................................................................................

أ-١أ٨

fديد اPمور الرئيسة للمراجعة ................................................................................................

أ-٩أ٣٠

اLبNغ عن اPمور الرئيسة للمراجعة ...........................................................................................

أ-٣١أ٥٩

اhتصال با;كلفي باlوكمة .....................................................................................................

أ–٦٠أ٦٣

التوثيق ...........................................................................................................................

أ٦٤

ينبغي قراءة معيار ا;راجعة )" (٧٠١اLبNغ عن اPمور الرئيسة للمراجعة ف تقرير ا;راجع ا;ستقل" جنبًا إلى جنب مع معيار ا;راجعة
)" (٢٠٠اPهداف العامة للمراجع ا;ستقل والقيام با;راجعة وفقًا للمعايير الدولية للمراجعة ا;عتمدة ف ا;ملكة العربية السعودية".
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٦٢٠

اLبNغ عن اPمور الرئيسة للمراجعة ف
تقرير ا;راجع ا;ستقل

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٧٠١

مقدمة
نطاق هذا ا"عيار
.١

يتناول هذا ا;عيار الدولي للمراجعة مسؤولية ا;راجع عن اLبNغ باPمور الرئيسة للمراجعة ف تقرير ا;راجع .ويهدف إلى تناول كل
من حكم ا;راجع عما يتم إبNغه ف تقريره وشكل ومحتوى ذلك اLبNغ.

.٢

الغرض من اLبNغ عن اPمور الرئيسة للمراجعة هو تعزيز قيمة اhتصال ف تقرير ا;راجع عن طريق توفير ا;زيد من الشفافية
عن ا;راجعة التي ت تنفيذها .ويوفر اLبNغ عن اPمور الرئيسة للمراجعة معلومات إضافية ;ستخدمي القوائم ا;الية ا;ستهدفي
)"ا;ستخدمي ا;ستهدفي"( ;ساعدتهم ف فهم تلك اPمور التي كانت لها ,بحسب اlكم ا;هني للمراجع ,اPهمية البالغة عند
مراجعة القوائم ا;الية للفترة اlالية .وقد يساعد اLبNغ عن اPمور الرئيسة للمراجعة أيضًا ا;ستخدمي ا;ستهدفي ف فهم
ا;نشأة ومجاhت اhجتهاد اُ;همة من جانب اLدارة ف القوائم ا;الية ا;راجعة )راجع :الفقرات أ–١أ(٤

.٣

قد يوفر أيضًا اLبNغ عن اPمور الرئيسة للمراجعة ف تقرير ا;راجع للمستخدمي ا;ستهدفي أساسًا لزيادة العمل مع اLدارة
وا;كلفي باlوكمة بشأن بعض اPمور ا;تعلقة با;نشأة أو بالقوائم ا;الية اُ;راجعة أو بعملية ا;راجعة التي ت تنفيذها.

.٤

يتم اLبNغ عن اPمور الرئيسة للمراجعة ف تقرير ا;راجع ف سياق تكوين ا;راجع لرأيه ف القوائم ا;الية ككل .وُ hيعد اLبNغ عن
اPمور الرئيسة للمراجعة ف تقرير ا;راجع:
 Nعن اLفصاحات الواردة ف القوائم ا;الية التي يطلب إطار التقرير ا;الي ا;نطبق من اLدارة تقدéها ,أو التي ُتعد
)أ( بدي ً
ضرورية Pي سبب آخر لتحقيق العرض العادل; أو
L Nبداء ا;راجع لرأي معدل ,عندما يكون ذلك مطلوبًا ìوجب ظروف ارتباط مراجعة معي وفقًا ;عيار ا;راجعة
)ب( بدي ً

)١;(٧٠٥

 Nعن عملية التقرير وفقًا ;عيار ا;راجعة ) ٢(٥٧٠عند وجود عدم تأكد جوهري فيما يتعلق بأحداث أو ظروف قد تثير
)ج( بدي ً
شكوكًا كبيرة حول قدرة ا;نشأة على البقاء كمنشأة مستمرة; أو
 Nعن أمور بعينها) .راجع :الفقرات أ–٥أ(٨
)د( رأيًا منفص ً
.٥

ينطبق هذا ا;عيار على عمليات مراجعة مجموعة كاملة من القوائم ا;الية ذات الغرض العام ;نشآت مدرجة ,وعلى الظروف التي
يقرر ا;راجع فيها اLبNغ عن اPمور الرئيسة للمراجعة ف تقريره .وينطبق هذا ا;عيار أيضًا عندما يكون مطلوبًا من ا;راجع
ìوجب اPنظمة أو اللوائح اLبNغ عن اPمور الرئيسة للمراجعة ف تقريره ٣.ومع ذلك ,يحظر معيار ا;راجعة ) (٧٠٥على ا;راجع
اLبNغ عن اPمور الرئيسة للمراجعة عندما éتنع ا;راجع عن إبداء رأي ف القوائم ا;الية ,ما لم يكن ذلك اLبNغ مطلوبًا ìوجب
نظام أو hئحة٤.

تاريخ السريان
.٦

يسري هذا ا;عيار على أعمال مراجعة القوائم ا;الية ا;رتبط عليها اعتبارًا من  ٢٠١٧/١/١أو بعد ذلك التاريخ.

ا9هداف
.٧

١
٢
٣
٤

تتمثل أهداف ا;راجع ف fديد اPمور الرئيسة للمراجعة ,واLبNغ عنها عن طريق وصفها ف تقرير ا;راجع ,بعد تكوين رأي ف
القوائم ا;الية.

معيار ا;راجعة )" (٧٠٥التعديNت على الرأي ف تقرير ا;راجع ا;ستقل"
معيار ا;راجعة )" (٥٧٠اhستمرارية" ,الفقرتان  ٢٢و٢٣
معيار ا;راجعة )" (٧٠٠تكوين الرأي والتقرير عن القوائم ا;الية" ,الفقرتان  ٣٠و.٣١
معيار ا;راجعة ) ,(٧٠٥الفقرة ٢٩
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٦٢١

اLبNغ عن اPمور الرئيسة للمراجعة ف
تقرير ا;راجع ا;ستقل

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٧٠١
تعريف
.٨

Pغراض معايير ا;راجعة ,يكون للمصطلح اúتي ا;عنى ا;بي قرينه أدناه:
اPمور الرئيسة للمراجعة :تلك اPمور التي كانت لها ,بحسب اlكم ا;هني للمراجع ,اPهمية البالغة عند مراجعة القوائم ا;الية
للفترة اlالية .ويتم اختيار اPمور الرئيسة للمراجعة من بي اPمور التي يتم إبNغها للمكلفي باlوكمة.

ا"تطلبات
Vديد ا9مور الرئيسة للمراجعة
.٩

يجب على ا;راجع أن يحدد من بي اPمور التي ت إبNغها للمكلفي باlوكمة ,تلك اPمور التي تطلبت اهتمامًا كبيرًا منه عند
تنفيذ ا;راجعة .وعند إجراء هذا التحديد ,يجب على ا;راجع أن يأخذ ف اlسبان ما يلي) :راجع :الفقرات أ–٩أ(١٨
)أ(

اùاhت التي يرتفع فيها خطر التحريف اüوهري ا;قﱠيم أو ا°اطر اُ;همة ا¢ددة وفقًا ;عيار ا;راجعة )) ٥.(٣١٥راجع:
الفقرات أ–١٩أ(٢٢

.١٠

)ب(

أحكام ا;راجع ا;همة فيما يتعلق باùاhت الواردة ف القوائم ا;الية ,والتي انطوت على اجتهاد مهم من جانب اLدارةì ,ا
ف ذلك التقديرات ا¢اسبية التي ت fديد أنها fتوي على عدم تأكد مرتفع ف التقدير) .راجع :الفقرتي أ ,٢٣أ(٢٤

)ج(

التأثير الواقع على ا;راجعة بسبب اPحداث أو ا;عامNت ا;همة التي وقعت خNل الفترة) .راجع :الفقرتي أ ,٢٥أ(٢٦

يجب على ا;راجع أن يحدد من بي اPمور ا¢ددة وفقًا للفقرة  ٩اPمور التي كانت لها اPهمية البالغة عند مراجعة القوائم ا;الية
للفترة اlالية ,ومن ثّم ُتعد هذه اPمور هي اPمور الرئيسة للمراجعة) .راجع :الفقرات أ–٩أ ,١١أ–٢٧أ(٣٠

ا3ب5غ عن ا9مور الرئيسة للمراجعة
.١١

يجب أن يوضح ا;راجع كل أمر من اPمور الرئيسة للمراجعة ف قسم منفصل ,وباستخدام عنوان فرعي مناسب ,ف تقريره fت
العنوان الرئيس "اPمور الرئيسة للمراجعة" ,ما لم تكن الظروف الواردة ف الفقرتي  ١٤أو  ١٥منطبقة .ويجب أن تنص العبارات
اhستهNلية ف هذا القسم من تقرير ا;راجع على أن:
)أ(

اPمور الرئيسة للمراجعة هي تلك اPمور التي كانت لها ,بحسب اlكم ا;هني للمراجع ,اPهمية البالغة عند مراجعة
القوائم ا;الية للفترة اlالية.

)ب(

هذه اPمور قد ت تناولها ف سياق مراجعة القوائم ا;الية ككل ,وعند تكوين رأي ا;راجع فيها ,وأن ا;راجع  hيقدم رأيًا
 Nف هذه اPمور) .راجع :الفقرات أ–٣١أ(٣٣
منفص ً

L Nبداء رأي معدل
اPمور الرئيسة للمراجعة ليست بدي ً
.١٢

عندما يكون ا;راجع مطالبًا بتعديل الرأي وفقًا ;عيار ا;راجعة ) (٧٠٥نتيجة Pمر ما ,ف Nيجوز له أن ُيبلغ عن هذا اPمر ف قسم
اPمور الرئيسة للمراجعة ف تقريره) .راجع :الفقرة أ(٥

وصف كل أمر من اPمور الرئيسة للمراجعة
.١٣

يجب أن يتضمن وصف كل أمر من اPمور الرئيسة للمراجعة الواردة ف القسم ذي الصلة من تقرير ا;راجع إشارة إلى اLفصاحات
ذات العNقة ,إن وجدت ,ف القوائم ا;الية ,ويجب أن يتناول الوصف) :راجع :الفقرات أ–٣٤أ(٤١
)أ(

السبب ف اعتبار اPمر أحد اPمور التي لها أهمية بالغة عند ا;راجعة ,ومن ثم ت fديده بأنه أمر من اPمور الرئيسة
للمراجعة; )راجع :الفقرات أ–٤٢أ(٤٥

٥

معيار ا;راجعة )f" (٣١٥ديد مخاطر التحريف اüوهري وتقييمها من خNل فهم ا;نشأة وبيئتها"
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ا"عيار الدولي للمراجعة )(٧٠١
)ب(

كيفية معاüة اPمر أثناء ا;راجعة) .راجع :الفقرات أ–٤٦أ(٥١

الظروف التي  hيتم فيها اLبNغ ف تقرير ا;راجع عن أمر ت fديده بأنه أحد اPمور الرئيسة للمراجعة
.١٤

يجب على ا;راجع أن يوضح ف تقريره كل أمر من اPمور الرئيسة للمراجعة ,ما لم) :راجع :الفقرات أ–٥٣أ(٥٦
)أ(

ßنع اPنظمة أو اللوائح اLفصاح العلني عن هذا اPمر; أو )راجع :الفقرة أ(٥٢

)ب(

يرى ا;راجع ,وذلك ف ظروف نادرة للغاية ,أن اPمر ينبغي أ hيتم اLبNغ عنه ف تقريره Pن التبعات السلبية للقيام بذلك
من ا;توقع بدرجة معقولة أن تفوق فوائد ا;صلحة العامة ا;ترتبة على هذا اLبNغ .و hينطبق ذلك إذا كانت ا;نشأة قد
أفصحت للجمهور عن معلومات بشأن هذا اPمر.

التفاعل بي وصف اPمور الرئيسة للمراجعة والعناصر اPخرى ا;طلوب إدراجها ف تقرير ا;راجع
.١٥

ُيعد اPمر الذي ينشأ عنه رأي معدل وفقًا ;عيار ا;راجعة ) ,(٧٠٥أو الذي ينشأ عنه عدم تأكد جوهري فيما يتعلق بأحداث أو
ظروف قد تثير شكوكًا كبيرة حول قدرة ا;نشأة على البقاء كمنشأة مستمرة وفقًا ;عيار ا;راجعة )ُ ,(٥٧٠يعد بطبيعته من اPمور
الرئيسة للمراجعة .ومع ذلك ,ففي مثل هذه الظروف h ,يجوز أن يتم إيضاح هذه اPمور ف قسم اPمور الرئيسة للمراجعة ف
تقرير ا;راجع ,و hتنطبق ا;تطلبات الواردة ف الفقرتي  ١٣و .١٤وبدً hمن ذلك ,يجب على ا;راجع:
)أ(

التقرير عن هذه اPمور وفقًا ;عايير ا;راجعة ا;نطبقة;

)ب(

إدراج إشارة ف قسم اPمور الرئيسة للمراجعة إلى قسم أساس الرأي ا;تحفظ )ا;عارض( أو إلى قسم عدم التأكد
اüوهري ا;تعلق باhستمرارية) .راجع :الفقرتي أ ,٦أ(٧

شكل ومحتوى قسم اPمور الرئيسة للمراجعة ف ظروف أخرى
.١٦

إذا حدد ا;راجع ,اعتمادًا على حقائق وظروف ا;نشأة وا;راجعة ,أنه  hتوجد أمور رئيسة للمراجعة ل´بNغ عنها ,أو أن اPمور
الرئيسة للمراجعة ا;راد اLبNغ عنها هي فقط تلك اPمور التي ت تناولها ف الفقرة  ,١٥فيجب عليه إدراج عبارة بهذا ا;عنى ف
قسم منفصل من تقريره fت عنوان "اPمور الرئيسة للمراجعة") .راجع :الفقرات أ–٥٧أ(٥٩

اWتصال با"كلفي با\وكمة
.١٧

يجب على ا;راجع أن يبلغ ا;كلفي باlوكمة ìا يلي:
)أ(

تلك اPمور التي حدد أنها اPمور الرئيسة للمراجعة; أو

)ب(

قراره بعدم وجود أمور رئيسة للمراجعة ليتم اLبNغ عنها ف تقريره ,عندما يكون ذلك منطبقًا بناًء على حقائق وظروف
ا;نشأة وعملية ا;راجعة) .راجع :الفقرات أ–٦٠أ(٦٣

التوثيق
.١٨

يجب على ا;راجع أن ُيضّمن ف توثيقه Pعمال ا;راجعة ما يلي) ٦:راجع :الفقرة أ(٦٤
)أ(

اPمور التي تطلبت اهتمامًا كبيرًا منه وا¢ددة وفقًا للفقرة  ,٩ومبرره ف fديد ما إذا كان كل من هذه اPمور ُيعد أمرًا
رئيسًا للمراجعة أم  hوفقًا للفقرة ;١٠

)ب(

عند اhقتضاء ,مبرره ف fديد عدم وجود أي أمور رئيسة للمراجعة ل´بNغ عنها ف تقريره ,أو أن اPمور الرئيسة
للمراجعة ا;راد اLبNغ عنها هي فقط تلك اPمور التي ت تناولها ف الفقرة ;١٥

)ج(

عند اhقتضاء ,مبرره ف fديد عدم اLبNغ ف تقريره عن أمر ت fديده بأنه أحد اPمور الرئيسة للمراجعة.
***

٦

معيار ا;راجعة )" (٢٣٠توثيق أعمال ا;راجعة" ,الفقرات  ,١١-٨وأ٦
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اLبNغ عن اPمور الرئيسة للمراجعة ف
تقرير ا;راجع ا;ستقل

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٧٠١
ا"واد التطبيقية وا"واد التفسيرية ا9خرى
نطاق هذا ا"عيار )راجع :الفقرة (٢
أ.١

éكن وصف اPهمية بأنها الوزن النسبي Pهمية أمر ما ,مأخوذًا ف سياقه .ويتم اlكم على أهمية أي أمر من قبل ا;راجع ف
السياق الذي ُينظر فيه ف هذا اPمر .وéكن أن ُتراَعى اPهمية ف سياق العوامل الكمية والنوعية ,مثل اlجم النسبي والطبيعة
والتأثير على ا;وضوع وا;صالح اُ;عّبر عنها اØاصة با;ستخدمي ا;ستهدفي أو مستلمي التقرير .وينطوي هذا على إجراء fليل
موضوعي للحقائق والظروفì ,ا ف ذلك طبيعة ومدى اhتصال با;كلفي باlوكمة.

أ.٢

لقد أعرب مستخدمو القوائم ا;الية عن وجود اهتمام لديهم بتلك اPمور التي أجرى ا;راجع بشأنها اlوارات اPكثر جّدية مع
ا;كلفي باlوكمة كجزء من اhتصال ا;تبادل ا;طلوب ìوجب معيار ا;راجعة ) ٧,(٢٦٠وطالبوا با;زيد من الشفافية حول تلك
اhتصاhت .فعلى سبيل ا;ثال ,أعرب ا;ستخدمون عن وجود اهتمام خاص لديهم بفهم اPحكام ا;همة التي أجراها ا;راجع عند
تكوين الرأي ف القوائم ا;الية ككلP ,نها غالبًا ما تكون ذات عNقة باùاhت التي انطوت على اجتهادات مهمة من جانب اLدارة
عند إعداد القوائم ا;الية.

أ.٣

إن مطالبة ا;راجعي باLبNغ عن اPمور الرئيسة للمراجعة ف تقرير ا;راجع قد تعزز أيضًا اhتصاhت بي ا;راجع وا;كلفي
باlوكمة حول تلك اPمور ,وقد تؤدي إلى زيادة انتباه اLدارة وا;كلفي باlوكمة إلى اLفصاحات الواردة ف القوائم ا;الية والتي
ßت اLشارة إليها ف تقرير ا;راجع.

أ.٤

يوضح معيار ا;راجعة ) ٨(٣٢٠أنه من ا;عقول أن يفترض ا;راجع أن مستخدمي القوائم ا;الية:
)أ(

يتمتعون ìعرفة معقولة للمحاسبة ول±نشطة التجارية واhقتصادية ,ولديهم الرغبة ف دراسة ا;علومات الواردة ف القوائم
ا;الية مع بذل قدر معقول من العناية;

)ب(

يفهمون أن القوائم ا;الية قد ت إعدادها وعرضها ومراجعتها تبعًا ;ستويات من اPهمية النسبية;

)ج(

يدركون حاhت عدم التأكد ا;Nزمة لقياس ا;بالغ على أساس استخدام التقديرات واhجتهاد وأخذ اPحداث ا;ستقبلية ف
اlسبان;

)د(

يتخذون قرارات اقتصادية معقولة على أساس ا;علومات الواردة ف القوائم ا;الية.

وPن تقرير ا;راجع ُيرفق بالقوائم ا;الية اُ;راجعة ,فإنه ُينظر إلى مستخدمي تقرير ا;راجع على أنهم نفس ا;ستخدمي ا;ستهدفي
بالقوائم ا;الية.
العNقة بي اPمور الرئيسة للمراجعة ورأي ا;راجع والعناصر اPخرى ف تقرير ا;راجع )راجع :الفقرات (١٥ ,١٢ ,٤

٧
٨
٩
١٠

أ.٥

يضع معيار ا;راجعة ) (٧٠٠متطلبات ويوفر إرشادات بشأن تكوين رأي ف القوائم ا;الية ٩.و hيعد اLبNغ عن اPمور الرئيسة
للمراجعة بدي ً
 Nعن اLفصاحات الواردة ف القوائم ا;الية التي يطلب إطار التقرير ا;الي ا;نطبق من اLدارة تقدéها ,أو التي ُتعد
ضرورية Pي سبب آخر لتحقيق العرض العادل .ويتناول معيار ا;راجعة ) (٧٠٥الظروف التي يخلص فيها ا;راجع إلى وجود
fريف جوهري فيما يتعلق ìدى مناسبة أو كفاية اLفصاحات الواردة ف القوائم ا;الية١٠.

أ.٦

عندما ُيبدي ا;راجع رأيًا متحفظًا أو معارضًا وفقًا ;عيار ا;راجعة ) ,(٧٠٥فإن تقدي وصف ل±مر الذي نشأ عنه الرأي ا;عدل ف
قسم أساس الرأي ا;تحفظ )ا;عارض( يساعد ف تعزيز فهم ا;ستخدمي ا;ستهدفي والتعرف على مثل هذه الظروف عند
حدوثها .ولذلك ,فإن اLبNغ عن هذا اPمر بشكل منفصل عن اLبNغ عن اPمور اPخرى الرئيسة للمراجعة ا;وضحة ف قسم
اPمور الرئيسة للمراجعة يعطيه اPهمية ا;ناسبة ف تقرير ا;راجع )انظر الفقرة  .(١٥ويتضمن ملحق معيار ا;راجعة ) (٧٠٥أمثلة
توضيحية للكيفية التي تتأثر بها العبارات اhستهNلية ف قسم اPمور الرئيسة للمراجعة عندما يبدي ا;راجع رأيًا متحفظًا أو

معيار ا;راجعة ) " (٢٦٠اhتصال با;كلفي باlوكمة"
معيار ا;راجعة )" (٣٢٠اPهمية النسبية عند تخطيط وتنفيذ ا;راجعة" ,الفقرة ٤
معيار ا;راجعة ) ,(٧٠٠الفقرات  ١٥-١٠وأ-١أ١٥
انظر الفقرة أ ٧من معيار ا;راجعة ).(٧٠٥
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٦٢٤

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٧٠١
معارضًا ,ويتم اLبNغ عن أمور رئيسة أخرى للمراجعة ف تقرير ا;راجع .وتوضح الفقرة أ ٥٨من هذا ا;عيار الكيفية التي ُيعَرض
بها قسم اPمور الرئيسة للمراجعة عندما يقرر ا;راجع أنه  hتوجد أي أمور رئيسة أخرى للمراجعة من ا;قرر اLبNغ عنها ف
تقرير ا;راجع خNف اPمور التي ت تناولها ف قسم أساس الرأي ا;تحفظ )ا;عارض( أو قسم عدم التأكد اüوهري ا;تعلق
باhستمرارية ف تقرير ا;راجع.
أ.٧

أ.٨

عندما ُيبدي ا;راجع رأيًا متحفظًا أو معارضًا ,فإن اLبNغ عن اPمور الرئيسة اPخرى للمراجعة سيظل ذا صلة بتعزيز فهم
ا;ستخدمي ا;ستهدفي للمراجعة ,وبالتالي تنطبق متطلبات fديد اPمور الرئيسة للمراجعة .ومع ذلك ,فعند إبداء رأي معارض
ف الظروف التي يخلص فيها ا;راجع إلى أن التحريفات ,منفردة أو ف مجملهاُ ,تعّد جوهرية وأيضًا منتشرة ف القوائم ا;الية,
فإنه١١:
)أ(

بناًء على أهمية اPمر )اPمور( الذي نشأ عنه الرأي ا;عارض ,قد يقرر ا;راجع أنه  hتوجد أي أمور أخرى ُتعّد أمورًا
رئيسًة للمراجعة .وف مثل هذه الظروف ,ينطبق ا;تطلب الوارد ف الفقرة ) ١٥انظر الفقرة أ.(٥٨

)ب(

إذا ت fديد أمر واحد أو أكثر لتكون أمورًا رئيسة للمراجعة بخNف اPمر الذي نشأ عنه الرأي ا;عارض ,فمن ا;هم
بصفة خاصة أ hيوحي وصف هذه اPمور الرئيسة اPخرى للمراجعة بأن القوائم ا;الية ككل ُتعد ذات مصداقية فيما
يتعلق بتلك اPمور أكثر ¥ا ينبغي ف ظل الظروف القائمة ,ف ضوء الرأي ا;عارض )انظر الفقرة أ.(٤٧

يضع معيار ا;راجعة ) ١٢(٧٠٦آليات ;راجعي القوائم ا;الية üميع ا;نشآت ليقوموا بتضمي بNغ إضاف ف تقريرهم من خNل
استخدام فقرات لفت اhنتباه وفقرات اPمر اúخر ,عندما يرى ا;راجع أنه من الضروري القيام بذلك .وف مثل هذه اlاhت ,يتم
عرض هذه الفقرات بشكل منفصل عن قسم اPمور الرئيسة للمراجعة ف تقرير ا;راجع .وعند fديد أمر ليكون أحد اPمور
 Nعن وصف كل أمر من اPمور الرئيسة للمراجعة وفقًا للفقرة ١٣.١٣
الرئيسة للمراجعة ,فإن استخدام هذه الفقرات ُ hيعد بدي ً
ويقدم معيار ا;راجعة ) (٧٠٦مزيدًا من اLرشادات بشأن العNقة بي اPمور الرئيسة للمراجعة وفقرات لفت اhنتباه وفقًا لذلك
ا;عيار١٤.

Vديد ا9مور الرئيسة للمراجعة )راجع :الفقرتي (١٠ ,٩
أ.٩

تهدف اúلية التي يتبعها ا;راجع hتخاذ القرارات ا;تعلقة بتحديد اPمور الرئيسة للمراجعة إلى اختيار عدد أقل من بي اPمور
التي ت إبNغها للمكلفي باlوكمة ,وذلك استنادًا إلى حكم ا;راجع بشأن اPمور التي كانت لها اPهمية البالغة عند مراجعة
القوائم ا;الية للفترة اlالية.

أ.١٠

يقتصر fديد ا;راجع ل±مور الرئيسة للمراجعة على تلك اPمور التي كانت لها اPهمية البالغة عند مراجعة القوائم ا;الية للفترة
اlالية ,حتى عندما يتم عرض قوائم مالية مقارنة )بعبارة أخرى ,حتى عندما يشير رأي ا;راجع إلى كل فترة ت عرض القوائم
ا;الية لها(١٥.

أ.١١

على الرغم من أن fديد ا;راجع ل±مور الرئيسة للمراجعة هو ;راجعة القوائم ا;الية للفترة اlالية ,وعلى الرغم من أن هذا
ا;عيار  hيتطلب من ا;راجع fديث اPمور الرئيسة للمراجعة الواردة ف تقرير ا;راجع للفترة السابقة ,فقد يكون من ا;فيد
للمراجع مع ذلك أن ينظر فيما إذا كان اPمر الذي كان أمرًا رئيسًا للمراجعة عند مراجعة القوائم ا;الية للفترة السابقة ما زال
أمرًا رئيسًا للمراجعة عند مراجعة القوائم ا;الية للفترة اlالية.

اPمور التي تطلبت اهتمامًا كبيرًا من ا;راجع )راجع :الفقرة (٩
أ.١٢

١١
١٢
١٣
١٤
١٥

يسّلم مفهوم اhهتمام الكبير من جانب ا;راجع بأن ا;راجعة تتم على أساس وجود مخاطر وأنها تركز على fديد مخاطر
التحريف اüوهري ف القوائم ا;الية وتقييمها ,وعلى تصميم وتنفيذ إجراءات ا;راجعة استجابًة لتلك ا°اطر ,واlصول على

معيار ا;راجعة ) ,(٧٠٥الفقرة ٨
معيار ا;راجعة )" (٧٠٦فقرات لفت اhنتباه وفقرات أمور أخرى ف تقرير ا;راجع ا;ستقل"
انظر الفقرتي ) ٨ب( و)١٠ب( من معيار ا;راجعة ).(٧٠٦
معيار ا;راجعة ) ,(٧٠٦الفقرات أ-١أ٣
معيار ا;راجعة )" (٧١٠ا;علومات ا;قارنة  -اPرقام ا;قابلة والقوائم ا;الية ا;قارنة"
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٦٢٥

اLبNغ عن اPمور الرئيسة للمراجعة ف
تقرير ا;راجع ا;ستقل

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٧٠١
أدلة مراجعة ُتعد كافية ومناسبة لتوفير أساس لرأي ا;راجع .وفيما يتعلق برصيد حساب معي أو فئة معينة من ا;عامNت أو
إفصاح معي ,فكلما ارتفع اØطر ا;قﱠيم لوجود fريف جوهري على مستوى اLقرارات ,زادت غالبًا اPحكام التي ينطوي عليها
تخطيط وتنفيذ إجراءات ا;راجعة وتقوي نتائجها .وعند تصميم إجراءات مراجعة إضافية ,فإن ا;راجع مطالب باlصول على
أدلة أكثر إقناعًا كلما ارتفع تقييمه للخطر ١٦.وعند اlصول على أدلة مراجعة أكثر إقناعًا بسبب ارتفاع تقييم اØطر ,فقد يقوم
ا;راجع بزيادة كمية اPدلة ,أو اlصول على أدلة أكثر مNءمة أو أفضل ف إمكانية اhعتماد عليها ,على سبيل ا;ثال ,عن طريق
التركيز بشكل أكبر على اlصول على أدلة من طرف ثالث أو باlصول على أدلة مؤّيدة من عدد من ا;صادر ا;ستقلة١٧.
أ.١٣

وبناًء عليه ,فإن اPمور التي تشكل fديًا للمراجع عند اlصول على ما يكفي من أدلة ا;راجعة ا;ناسبة ,أو تشكل fديًا للمراجع
عند تكوين رأي ف القوائم ا;الية قد تكون ذات أهمية خاصة عند fديد ا;راجع ل±مور الرئيسة للمراجعة.

أ.١٤

غالبًا ما تكون اùاhت التي fتاج إلى اهتمام كبير من ا;راجع ذات عNقة باùاhت التي تنطوي على تعقيد واجتهاد كبير من
جانب اLدارة ف القوائم ا;الية ,وبالتالي غالبًا ما تستلزم أحكامًا صعبة أو معقدة من جانب ا;راجع .وعليه ,يؤثر هذا غالبًا على
استراتيجية ا;راجع العامة للمراجعة وتخصيص ا;وارد ومدى اüهد ا;بذول ف ا;راجعة فيما يتعلق بتلك اPمور .وéكن أن
تتضمن هذه التأثيرات ,على سبيل ا;ثال ,مدى مشاركة كبار العاملي ف ارتباط ا;راجعة أو مشاركة اØبير الذي يستعي به
ا;راجع أو غيره من اPفراد ذوي اØبرة ف مجال متخصص ف ا¢اسبة أو ا;راجعة ,سواًء كانوا متعاقدين أو موظفي ف ا;كتب
للتعامل مع هذه اùاhت.

أ.١٥

تتطلب معايير ا;راجعة ا°تلفة إجراء اتصاhت محددة مع ا;كلفي باlوكمة وغيرهم ,وقد تتعلق هذه اhتصاhت باùاhت التي
تطلبت اهتمامًا كبيرًا من ا;راجع .فعلى سبيل ا;ثال:
•

•

يتطلب معيار ا;راجعة ) (٢٦٠من ا;راجع إبNغ ا;كلفي باlوكمة بالصعوبات الكبيرة ,إن وجدت ,التي واجهها أثناء
ا;راجعة ١٨.وتقر معايير ا;راجعة باحتمال وجود صعوبات فيما يتعلق بأمور منها ,على سبيل ا;ثال:
o

ا;عامNت مع اPطراف ذات العNقة ١٩,وبالتحديد القيود ا;فروضة على قدرة ا;راجع ف اlصول على أدلة
مراجعة تثبت أن جميع اüوانب اPخرى من ا;عاملة مع طرف ذي عNقة )عدا السعر( ُتعد مكافئة لتلك ا;عامNت
ا;ماثلة التي تتم على أساس ∂اري.

o

القيود على مراجعة اùموعة ,على سبيل ا;ثال ,عندما ُيحتمل أن يكون وصول فريق ارتباط اùموعة إلى
ا;علومات مقيدًا٢٠.

يضع معيار ا;راجعة ) (٢٢٠متطلبات للشريك ا;سؤول عن اhرتباط فيما يتعلق بإجراء التشاور ا;ناسب بشأن اPمور
الصعبة أو ا;ثيرة للجدل ٢١.فعلى سبيل ا;ثال ,قد يكون ا;راجع قد تشاور مع آخرين داخل ا;كتب أو خارجه على أمر فني
مهم ,وهو ما قد يشير إلى أن هذا اPمر ُيعد أحد اPمور الرئيسة للمراجعة .وُيعد الشريك ا;سؤول عن اhرتباط مطالبًا
أيضًا ìناقشة جملة أمور من بينها اPمور ا;همة التي تظهر أثناء ارتباط ا;راجعة مع فاحص رقابة جودة اhرتباط٢٢.

اhعتبارات التي تؤخذ ف اlسبان عند fديد اPمور التي تطلبت اهتمامًا كبيرًا من ا;راجع )راجع :الفقرة (٩
أ.١٦

قد يضع ا;راجع ف مرحلة التخطيط رؤية مبدئية عن اPمور التي من ا¢تمل أن ّßثل مجاhت تتطلب اهتمامًا كبيرًا منه عند
ا;راجعة ,وبالتالي قد تكون أمورًا رئيسًة للمراجعة .وقد يقوم ا;راجع بإبNغ تلك اPمور للمكلفي باlوكمة عند مناقشة نطاق
ا;راجعة وتوقيتها ا°طط لهما وفقًا ;عيار ا;راجعة ) .(٢٦٠ومع ذلك ,فإن fديد ا;راجع ل±مور الرئيسة للمراجعة يستند إلى
نتائج ا;راجعة أو اPدلة التي يتم اlصول عليها طوال ا;راجعة.

 ١٦معيار ا;راجعة )" (٣٣٠استجابات ا;راجع للمخاطر اُ;قﱠيمة" ,الفقرة ) ٧ب(
 ١٧معيار ا;راجعة ) ,(٣٣٠الفقرة أ١٩
 ١٨معيار ا;راجعة ) ,(٢٦٠الفقرتان )١٦ب( وأ٢١
 ١٩معيار ا;راجعة )" (٥٥٠اPطراف ذات العNقة" ,الفقرة أ٤٢
 ٢٠معيار ا;راجعة )" (٦٠٠اعتبارات خاصة  -عمليات مراجعة القوائم ا;الية للمجموعة )ìا ف ذلك عمل مراجعي مكونات اùموعة(" ,الفقرة )٤٩ب(
 ٢١معيار ا;راجعة )" (٢٢٠رقابة اüودة ;راجعة القوائم ا;الية" ,الفقرة ١٨
 ٢٢معيار ا;راجعة ) ,(٢٢٠الفقرة ١٩
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٦٢٦

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٧٠١
أ.١٧

تتضمن الفقرة  ٩اعتبارات محددة مطلوبة عند fديد ا;راجع لتلك اPمور التي تطلبت اهتمامًا كبيرًا منه .وتركز هذه اhعتبارات
على طبيعة اPمور التي ت إبNغها للمكلفي باlوكمة ,والتي غالبًا ما ترتبط بأمور ت اLفصاح عنها ف القوائم ا;الية ,وُيقصد
منها أن تعكس مجاhت مراجعة القوائم ا;الية التي قد تكون ذات أهمية خاصة للمستخدمي ا;ستهدفي .وحقيقة أن هذه
اhعتبارات ُتعد مطلوبة ُ hيقصد منها أن تعني ضمنًا أن اPمور ا;تعلقة بها تكون دائمًا أمورًا رئيسة للمراجعة; وإπا ا;قصود أن
حّدد أن لها اPهمية البالغة عند ا;راجعة وفقًا للفقرة
اPمور ا;تعلقة بتلك اhعتبارات ا¢ددة تعد أمورًا رئيسًة للمراجعة فقط إذا ُ
 .١٠وحيث إن اhعتبارات قد تكون متداخلة )على سبيل ا;ثال ,اPمور ا;تعلقة بالظروف ا;بينة ف الفقرتي ) ٩ب() ,ج( éكن
أيضًا fديدها على أنها مخاطر مهمة( ,فإن إمكانية انطباق أكثر اعتبار واحد على أمر معي ت إبNغ ا;كلفي باlوكمة به قد
تزيد من احتمالية fديد ا;راجع لذلك اPمر على أنه أحد اPمور الرئيسة للمراجعة.

أ.١٨

إضافة إلى اPمور التي تتعلق باhعتبارات اØاصة ا;طلوبة ف الفقرة  ,٩قد توجد أمور أخرى ت إبNغها للمكلفي باlوكمة
وتطلبت اهتمامًا كبيرًا من ا;راجع ,وبناًء عليه قد يتم fديدها على أنها أمور رئيسة للمراجعة وفقًا للفقرة  .١٠وقد يكون من بي
هذه اPمور ,على سبيل ا;ثال ,أمورًا ذات صلة با;راجعة التي ت تنفيذها ,وقد  hيكون مطلوبًا اLفصاح عنها ف القوائم ا;الية.
فعلى سبيل ا;ثال ,قد يكون تطبيق نظام تقنية معلومات جديد )أو إدخال تغييرات كبيرة على نظام تقنية ا;علومات اlالي( خNل
الفترة مجال اهتمام كبير من جانب ا;راجع ,خصوصًا إذا كان لهذا التغيير تأثير كبير على استراتيجية ا;راجع العامة للمراجعة أو
كان متعلقًا بخطر مهم )على سبيل ا;ثال ,تغييرات النظام التي تؤثر على إثبات اhيرادات(.

اùاhت التي يرتفع فيها خطر التحريف اüوهري ا;قﱠيم أو ا°اطر اُ;همة ا¢ددة وفقًا ;عيار ا;راجعة )) (٣١٥راجع :الفقرة ) ٩أ((
أ.١٩

يتطلب معيار ا;راجعة ) (٢٦٠من ا;راجع اhتصال با;كلفي باlوكمة بشأن ا°اطر ا;همة التي حددها ا;راجع ٢٣.وتوضح الفقرة
أ ١٣من معيار ا;راجعة ) (٢٦٠أن ا;راجع قد يتصل أيضًا با;كلفي باlوكمة بشأن كيفية تخطيط ا;راجع للتعامل مع اùاhت
التي ترتفع فيها مخاطر التحريف اüوهري ا;قﱠيمة.

أ.٢٠

يعّرف معيار ا;راجعة ) (٣١٥اØطر ا;هم بأنه خطر ُمحدد وُمقﱠيم من مخاطر التحريف اüوهري ,يتطلب ,بحسب حكم ا;راجع,
مراعاة خاصة عند ا;راجعة .وغالبًا ما يتم fديد اùاhت التي انطوت على اجتهادات مهمة من جانب اLدارة وا;عامNت ا;همة
غير ا;ألوفة على أنها مخاطر مهمة .ولذلك ,غالبًا ما تكون ا°اطر ا;همة مجاhت تتطلب اهتمامًا كبيرًا من ا;راجع.

أ.٢١

ومع ذلك ,قد  hيكون هذا هو حال جميع ا°اطر ا;همة .فعلى سبيل ا;ثال ,يفترض معيار ا;راجعة ) (٢٤٠وجود مخاطر غش
عند إثبات اLيرادات ويتطلب من ا;راجع التعامل مع تلك ا°اطر ا;قﱠيمة للتحريف اüوهري بسبب الغش على أنها مخاطر
مهمة ٢٤.وإضافة لذلك ,يشير معيار ا;راجعة ) (٢٤٠إلى أنه بسبب عدم القدرة على توقع الطريقة التي éكن أن يحدث بها ∂اوز
اLدارة Pدوات الرقابة ,فإن ذلك يعد خطرًا لوجود fريف جوهري بسبب الغش ,ومن ثم ُيعد خطرًا مهمًا ٢٥.وبناًء على طبيعة
ا°اطر ,فإنها قد  hتتطلب اهتمامًا كبيرًا من ا;راجع ,ولذلك فلن يتم النظر إليها عند fديد ا;راجع ل±مور الرئيسة للمراجعة
وفقًا للفقرة .١٠

أ.٢٢

يوضح معيار ا;راجعة ) (٣١٥أن تقييم ا;راجع °اطر التحريف اüوهري على مستوى اLقرارات قد يتغير خNل سير ا;راجعة
نتيجة اlصول على أدلة مراجعة إضافية ٢٦.وقد يؤدي إعادة النظر ف تقييم ا;راجع للمخاطر وإعادة تقوي إجراءات ا;راجعة
ا°طط لها فيما يتعلق ìجال معي ف القوائم ا;الية )بعبارة أخرى ,حدوث تغيير كبير ف منهج ا;راجعة ,على سبيل ا;ثال ,إذا
استند تقييم ا;راجع للمخاطر إلى توقع بأن أدوات رقابة معينة كانت تعمل بشكل فّعال وحصل ا;راجع على أدلة مراجعة تثبت أنها
لم تكن كذلك خNل فترة ا;راجعة ,خصوصًا ف مجال ترتفع فيه مخاطر التحريف اüوهري ا;قﱠيمة( ,إلى fديد هذا اùال على
أنه أحد اPمور التي تتطلب اهتمامًا كبيرًا من ا;راجع.

 ٢٣معيار ا;راجعة ) ,(٢٦٠الفقرة ١٥
 ٢٤معيار ا;راجعة )" (٢٤٠مسؤوليات ا;راجع ذات العNقة بالغش عند مراجعة القوائم ا;الية" ,الفقرتان ٢٨ ,٢٧
 ٢٥معيار ا;راجعة ) ,(٢٤٠الفقرة ٣٢
 ٢٦معيار ا;راجعة ) ,(٣١٥الفقرة ٣١
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٦٢٧

اLبNغ عن اPمور الرئيسة للمراجعة ف
تقرير ا;راجع ا;ستقل

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٧٠١
أحكام ا;راجع ا;همة فيما يتعلق باùاhت الواردة ف القوائم ا;الية ,والتي انطوت على اجتهاد مهم من جانب اLدارةì ,ا ف ذلك التقديرات
ا¢اسبية التي ت fديد أنها fتوي على عدم تأكد مرتفع ف التقدير )راجع :الفقرة )٩ب((
أ.٢٣

يتطلب معيار ا;راجعة ) (٢٦٠أن يقوم ا;راجع بإبNغ ا;كلفي باlوكمة بوجهات نظره بشأن اüوانب النوعية ا;همة للممارسات
ا¢اسبية ف ا;نشأةì ,ا ف ذلك السياسات والتقديرات ا¢اسبية واLفصاحات ف القوائم ا;الية ٢٧.وف كثير من اlاhت ,يتعلق
هذا بالتقديرات ا¢اسبية ا;همة واLفصاحات ا;تعلقة بها ,التي من ا;رجح أن ßثل مجاhت تتطلب اهتمامًا كبيرًا من جانب
ا;راجع ,وéكن أيضًا fديدها على أنها مخاطر مهمة.

أ.٢٤

ومع ذلك ,فقد أكد مستخدمو القوائم ا;الية اهتمامهم بالتقديرات ا¢اسبية التي ت fديد أنها fتوي على عدم تأكد مرتفع ف
التقدير وفقًا ;عيار ا;راجعة ) ٢٨(٥٤٠ورìا لم يتم fديدها على أنها مخاطر مهمة .وتعتمد هذه التقديرات بشكل كبير على جملة
أمور من بينها اجتهادات اLدارة ,وغالبًا ما تكون هي اùاhت اPكثر تعقيدًا ف القوائم ا;الية ,وقد تتطلب اhستعانة بخبير من
جانب كل من اLدارة وا;راجع .وقد أكد ا;ستخدمون أيضًا على أن السياسات ا¢اسبية التي لها تأثير كبير على القوائم ا;الية
)والتغييرات الكبيرة ف تلك السياسات( ُتعد ذات صلة بفهمهم للقوائم ا;الية ,وخاصًة ف الظروف التي تكون فيها ¥ارسات
ا;نشأة غير ُمّتسقة مع ا;مارسات اPخرى ف صناعتها.

التأثير الواقع على ا;راجعة بسبب اPحداث أو ا;عامNت ا;همة التي وقعت خNل الفترة )راجع :الفقرة )٩ج((
أ.٢٥

قد ßثل اPحداث أو ا;عامNت التي كان لها تأثير كبير على القوائم ا;الية أو ا;راجعة مجاhت اهتمام كبير من ا;راجع ,وقد يتم
fديدها على أنها مخاطر مهمة .فعلى سبيل ا;ثال ,قد يكون ا;راجع قد أجرى مناقشات مكثفة مع اLدارة وا;كلفي باlوكمة ف
مراحل مختلفة خNل ا;راجعة بشأن التأثير الواقع على القوائم ا;الية بسبب ا;عامNت ا;همة مع اPطراف ذات العNقة أو
ا;عامNت ا;همة التي ßت خارج مسار العمل الطبيعي للمنشأة أو التي تبدو غير مألوفة Pي أسباب أخرى ٢٩.ورìا تكون اLدارة
قد قامت باجتهادات صعبة أو معقدة فيما يتعلق بإثبات تلك ا;عامNت أو قياسها أو عرضها أو اLفصاح عنها¥ ,ا قد يكون له
تأثير كبير على اhستراتيجية العامة للمراجع.

أ.٢٦

التطورات ا;همة ف اhقتصاد أو ا¢اسبة أو اPنظمة أو الصناعة أو التطورات اPخرى التي أثرت على افتراضات أو اجتهادات
اLدارة قد تؤثر أيضًا على منهج ا;راجع العام للمراجعة ,وقد تؤدي إلى أمر يتطلب اهتمامًا كبيرًا من ا;راجع.

اPمور التي لها اPهمية البالغة )راجع :الفقرة (١٠

٢٧
٢٨
٢٩

أ.٢٧

رìا تكون اPمور التي تطلبت اهتمامًا كبيرًا من ا;راجع قد أدت أيضًا إلى تفاعل كبير مع ا;كلفي باlوكمة .وغالبًا ما توفر
طبيعة ومدى اhتصال بشأن مثل هذه اPمور مع ا;كلفي باlوكمة مؤشرًا على اPمور التي لها اPهمية البالغة عند ا;راجعة .فعلى
سبيل ا;ثال ,قد يكون ا;راجع قد تفاعل بشكل عميق ومتكرر وجاد مع ا;كلفي باlوكمة بشأن اPمور اPكثر صعوبة وتعقيدًا ,مثل
تطبيق السياسات ا¢اسبية ا;همة التي كانت موضع اhجتهادات ا;همة من جانب ا;راجع أو اLدارة.

أ.٢٨

ينطبق مفهوم اPمور التي لها اPهمية البالغة ف سياق ا;نشأة وا;راجعة التي ت تنفيذها .وعلى هذا النحو ,فإن fديد ا;راجع
ل±مور الرئيسة للمراجعة واLبNغ عنها يهدف إلى fديد اPمور اØاصة با;راجعة واتخاذ أحكام بشأن أهميتها بالنسبة Pمور
أخرى ف ا;راجعة.

أ.٢٩

تتضمن اhعتبارات اPخرى التي قد تكون ذات صلة بتحديد الوزن النسبي Pهمية أمر ت إبNغه للمكلفي باlوكمة ,وما إذا كان
هذا اPمر ُيعد أحد اPمور الرئيسة للمراجعة ما يلي:
•

أهمية اPمر لفهم ا;ستخدمي ا;ستهدفي للقوائم ا;الية ككل ,وعلى وجه اØصوص أهميته النسبية للقوائم ا;الية.

•

طبيعة السياسة ا¢اسبية اPساسية ا;تعلقة باPمر أو درجة التعقيد أو التقدير الشخصي ف اختيار اLدارة لسياسة
مناسبة با;قارنة مع ا;نشآت اPخرى ف صناعتها.

معيار ا;راجعة ) ,(٢٦٠الفقرة ) ١٦أ(
انظر الفقرتي  ١٠و ١١من معيار ا;راجعة )" (٥٤٠مراجعة التقديرات ا¢اسبيةì ,ا ف ذلك التقديرات ا¢اسبية للقيمة العادلة واLفصاحات ذات العNقة".
انظر الفقرات ) ١٦أ( و) ١٦ج( وأ ,٢٢وا;لحق  ٢من معيار ا;راجعة ).(٢٦٠
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ا"عيار الدولي للمراجعة )(٧٠١

أ.٣٠

•

طبيعة التحريفات ذات العNقة باPمر التي بسبب غش أو خطأ ,ا;صححة واùﱠمعة غير ا;صححة ,وأهميتها النسبية ,من
حيث الكم والنوع ,إن وجدت.

•

طبيعة ومدى جهود ا;راجعة الNزمة ;عاüة اPمرì ,ا ف ذلك:
o

مدى ا;هارة أو ا;عرفة ا;تخصصة الNزمة لتطبيق إجراءات ا;راجعة ;عاüة اPمر أو تقوي نتائج تلك اLجراءات,
إن وجدت

o

طبيعة ا;شاورات خارج فريق اhرتباط بشأن اPمر.

•

طبيعة وخطورة الصعوبات عند تطبيق إجراءات ا;راجعة ,وتقوي نتائج تلك اLجراءات ,واlصول على أدلة مNئمة وéكن
اhعتماد عليها ,تشكل أساسًا لرأي ا;راجع ,وبالتحديد عندما تصبح أحكام ا;راجع شخصية بشكل أكبر.

•

خطورة أي أوجه قصور ت اكتشافها ف الرقابة ذات الصلة باPمر.

•

ما إذا كان اPمر ينطوي على عدد من اعتبارات ا;راجعة ا;ستقلة ,لكنها مرتبطة ببعضها .فعلى سبيل ا;ثال ,قد تنطوي
العقود طويلة اPجل على اهتمام كبير من ا;راجع فيما يتعلق بإثبات اLيرادات أو الدعاوى القضائية أو اhلتزامات اPخرى
ا¢تملة ,وéكن أن يكون لها تأثير على التقديرات ا¢اسبية اPخرى.

إن fديد اPمور التي كانت لها اPهمية البالغة عند مراجعة القوائم ا;الية للفترة اlالية ,وعددها ,من بي اPمور التي تطلبت
اهتمامًا كبيرًا من ا;راجعُ ,يعد مسألة حكم مهني .وقد يتأثر عدد اPمور الرئيسة للمراجعة التي سيتم إدراجها ف تقرير ا;راجع
بحجم ومدى تعقيد ا;نشأة وطبيعة أعمالها وبيئتها ,وحقائق وظروف ارتباط ا;راجعة .وبشكل عام ,كلما زاد عدد اPمور التي ت
fديدها ف البداية لتكون أمورًا رئيسًة للمراجعة ,زادت احتمالية حاجة ا;راجع إلى إعادة النظر فيما إذا كان كل أمر من هذه
اPمور يستوف تعريف اPمر الرئيس للمراجعة .فالقوائم الطويلة من اPمور الرئيسة للمراجعة قد تكون مخالفة لفكرة أن تلك
اPمور هي التي كانت لها اPهمية البالغة عند ا;راجعة.

ا3ب5غ عن ا9مور الرئيسة للمراجعة
القسم ا;نفصل ل±مور الرئيسة للمراجعة ف تقرير ا;راجع )راجع :الفقرة (١١
أ.٣١

قد يؤدي وضع القسم ا;نفصل اØاص باPمور الرئيسة للمراجعة بالقرب من رأي ا;راجع إلى إعطاء أهمية لتلك ا;علومات وقد
يعّبر ذلك عّما ßثله ا;علومات اØاصة باhرتباط من قيمة متصورة لدى ا;ستخدمي ا;ستهدفي.

أ.٣٢

ُيعد ترتيب عرض كل أمر ف قسم اPمور الرئيسة للمراجعة مسألة حكم مهني .فعلى سبيل ا;ثالé ,كن تنظيم تلك ا;علومات
حسب وزنها النسبي ,استنادًا إلى حكم ا;راجع ,أو قد يتوافق ترتيبها مع طريقة اLفصاح عنها ف القوائم ا;الية .وا;قصد من
ا;تطلب الوارد ف الفقرة  ١١بتضمي عناوين فرعية هو زيادة التمييز بي اPمور.

أ.٣٣

عندما يتم عرض معلومات مالية مقارنة ,يتم تعديل العبارات اhستهNلية ف قسم اPمور الرئيسة للمراجعة للفت اhنتباه إلى
حقيقة أن اPمور الرئيسة للمراجعة التي ت إيضاحها تتعلق فقط ìراجعة القوائم ا;الية للفترة اlالية ,وقد تتضمن هذه
العبارات إشارة إلى الفترة ا¢ددة التي تغطيها تلك القوائم ا;الية )على سبيل ا;ثال" ,للسنة ا;نتهية ف  ٣١ديسمبر .("٢٠X١

وصف كل أمر من اPمور الرئيسة للمراجعة )راجع :الفقرة (١٣
أ.٣٤

ُيعد كفاية وصف أحد اPمور الرئيسة للمراجعة مسألة حكم مهني .ويهدف وصف اPمر الرئيس للمراجعة إلى توفير شرح موجز
ومتوازن لتمكي ا;ستخدمي ا;ستهدفي من فهم اPسباب التي جعلت هذا اPمر أحد اPمور التي كانت لها اPهمية البالغة عند
ا;راجعة ,والكيفية التي ت بها التعامل مع اPمر عند ا;راجعة .ويساعد اlد من استخدام مصطلحات ا;راجعة التي على درجة
عالية من التقنية أيضًا ف ßكي ا;ستخدمي ا;ستهدفي الذين ليست لديهم معرفة معقولة با;راجعة من فهم اPساس الذي جعل
ا;راجع يركز على أمور معينة أثناء ا;راجعة .وا;قصود هو أن تكون ا;علومات ا;قدمة من ا;راجع متوازنة ف طبيعتها ومداها ف
سياق مسؤوليات كل طرف )بعبارة أخرى ,على ا;راجع أن يقدم معلومات مفيدة ف شكل مختصر ومفهوم ,دون أن يكون هو مصدر
ا;علومات اPصلية عن ا;نشأة(.
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اLبNغ عن اPمور الرئيسة للمراجعة ف
تقرير ا;راجع ا;ستقل

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٧٠١
أ.٣٥

ا;علومات اPصلية هي أي معلومات عن ا;نشأة لم تقم ا;نشأة بإتاحتها للعموم من قبل )على سبيل ا;ثال ,لم يتم تضمينها ف
القوائم ا;الية أو ف ا;علومات اPخرى ا;تاحة ف تاريخ تقرير ا;راجع ,أو لم يتم تناولها ف اhتصاhت اPخرى الشفهية أو ا;كتوبة
من قبل اLدارة أو ا;كلفي باlوكمة ,مثل اLعNن ا;بدئي عن ا;علومات ا;الية أو تقارير إحاطة ا;ستثمرين( .فمثل هذه ا;علومات
هي من مسؤولية إدارة ا;نشأة وا;كلفي باlوكمة فيها.

أ.٣٦

من ا;ناسب أن يسعى ا;راجع إلى ∂نب وصف أمر من اPمور الرئيسة للمراجعة إذا كان هذا الوصف يقدم على نحو غير مناسب
معلومات أصلية عن ا;نشأة .وعادًةُ h ,يعد وصف أحد اPمور الرئيسة للمراجعة ,ف حد ذاته ,معلومات أصلية ,بل إنه يوضح
اPمر ف سياق ا;راجعة .ومع ذلك ,فقد يرى ا;راجع أنه من الضروري إدراج معلومات إضافية لتوضيح السبب ف اعتبار اPمر
أحد اPمور التي كانت لها اPهمية البالغة عند ا;راجعة ,وبالتالي ت fديده كأحد اPمور الرئيسة للمراجعة ,ولتوضيح الكيفية
التي ت بها التعامل مع اPمر عند ا;راجعة ,بشرط أ hيكون اLفصاح عن تلك ا;علومات محظورًا ìوجب نظام أو hئحة .وعندما
يحدد ا;راجع أن تلك ا;علومات ُتعد ضرورية ,فإنه قد يشجع اLدارة أو ا;كلفي باlوكمة على اLفصاح عن معلومات إضافية,
بدً hمن أن يقوم ا;راجع بتوفير معلومات أصلية ف تقريره.

أ.٣٧

سنة ف القوائم ا;الية أو ف أي مكان آخر ف التقرير السنوي,
قد تقرر اLدارة أو ا;كلفي باlوكمة إدراج إفصاحات جديدة أو ُمح ّ
تتعلق بأحد اPمور الرئيسة للمراجعة ف ضوء أن هذا اPمر سيتم اLبNغ عنه ف تقرير ا;راجع .فعلى سبيل ا;ثال ,قد يتم تضمي
سنة لتقدي معلومات أكثر دقة عن حساسية اhفتراضات الرئيسية ا;ستخدمة ف التقديرات
تلك اLفصاحات اüديدة أو اّ ¢
ا¢اسبية ,أو عن مبرر ا;نشأة hستخدام سياسة أو ¥ارسة محاسبية معينة عند وجود بدائل مقبولة لها ìوجب إطار التقرير
ا;الي ا;نطبق.

أ.٣٨

عّرف معيار ا;راجعة ) (٧٢٠مصطلح التقرير السنوي ,وأوضح أن عددًا من الوثائق قد تشكل جزءًا من التقرير السنوي ,مثل تقرير
اLدارة ,أو تعليقات اLدارة ,أو اhستعراض التشغيلي وا;الي أو تقارير أخرى ¥اثلة من قبل ا;كلفي باlوكمة )على سبيل ا;ثال,
تقرير مجلس اLدارة( ,أو بيان رئيس مجلس اLدارة ,أو بيان حوكمة الشركة ,أو تقارير الرقابة الداخلية وتقييم ا°اطر ٣٠.ويتناول
معيار ا;راجعة ) (٧٢٠مسؤوليات ا;راجع فيما يتعلق با;علومات اPخرى ا;ضمنة ف التقرير السنوي .وعلى الرغم من أن رأي
ا;راجع ف القوائم ا;الية  hيغطي ا;علومات اPخرى ,فإن ا;راجع قد يأخذ ف اlسبان هذه ا;علومات ,باLضافة إلى غيرها من
البNغات ا;تاحة للعموم من جانب ا;نشأة أو من مصادر أخرى ذات مصداقية ,عند صياغة الوصف اØاص بأحد اPمور الرئيسة
للمراجعة.

أ.٣٩

éكن أيضًا أن تكون وثائق أعمال ا;راجعة اُ;عّدة أثناء ا;راجعة مفيدة للمراجع ف صياغة الوصف اØاص بأحد اPمور الرئيسة
للمراجعة .فعلى سبيل ا;ثال ,توفر اhتصاhت ا;كتوبة ,أو توثيق ا;راجع لNتصاhت الشفهية ,مع ا;كلفي باlوكمة ووثائق أعمال
ا;راجعة اPخرى أساسًا مفيدًا ;ا يقوم ا;راجع باLبNغ به ف تقريره .وذلك Pن توثيق أعمال ا;راجعة وفقًا ;عيار ا;راجعة )(٢٣٠
يهدف إلى التعامل مع اPمور اُ;همة التي تظهر أثناء ا;راجعة ,واhستنتاجات التي يتم التوصل إليها بشأنها ,واPحكام ا;هنية ا;همة
التي يتم اتخاذها للتوصل إلى تلك اhستنتاجات ,ويكون هذا التوثيق ìثابة سجل لطبيعة وتوقيت ومدى إجراءات ا;راجعة اُ;نفذة,
ونتائج تلك اLجراءات ,وأدلة ا;راجعة التي ت اlصول عليها .وقد يساعد هذا التوثيق ا;راجع ف وضع وصف ل±مور الرئيسة
للمراجعة يوضح أهمية اPمر ,وقد يساعد التوثيق أيضًا ف تطبيق ا;تطلب الوارد ف الفقرة .١٨

اLشارة إلى مكان اLفصاح عن اPمر ف القوائم ا;الية )راجع :الفقرة (١٣

٣٠

أ.٤٠

تتطلب الفقرتان ) ١٣أ( و)ب( أن يتناول وصف كل أمر من اPمور الرئيسة للمراجعة السبب ف نظرة ا;راجع ل±مر على أنه أحد
اPمور التي لها اPهمية البالغة عند ا;راجعة ,والكيفية التي ت بها التعامل مع اPمر عند ا;راجعة .وبناًء عليهُ h ,يعد وصف اPمور
الرئيسة للمراجعة مجرد تكرار ;ا ت اLفصاح عنه ف القوائم ا;الية .ومع ذلك ,فإن اhشارة إلى أي إفصاحات ذات عNقة ّßكن
ا;ستخدمي ا;ستهدفي من زيادة فهمهم للكيفية التي تعاملت بها اLدارة مع اPمر عند إعداد القوائم ا;الية.

أ.٤١

باLضافة إلى اLشارة إلى اLفصاحات ذات العNقة ,فقد يلفت ا;راجع اhنتباه إلى جوانب رئيسية فيها .وقد يؤدي مدى اLفصاح
من جانب اLدارة عن جوانب أو عوامل محددة فيما يتعلق بكيفية تأثير أمر معي على القوائم ا;الية للفترة اlالية إلى مساعدة

معيار ا;راجعة )" (٧٢٠مسؤوليات ا;راجع ذات العNقة با;علومات اPخرى" ,الفقرات ) ١٢أ( وأ-١أ٣
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٦٣٠

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٧٠١
ا;راجع ف إبراز جوانب معينة للكيفية التي ت التعامل بها مع هذا اPمر عند ا;راجعةì ,ا ّéكن ا;ستخدمي ا;ستهدفي من فهم
اPسباب وراء اعتبار اPمر أحد اPمور الرئيسة للمراجعة .فعلى سبيل ا;ثال:
•

عندما تقّدم ا;نشأة إفصاحًا جادًا عن التقديرات ا¢اسبية ,فقد يلفت ا;راجع اhنتباه إلى اLفصاح عن اhفتراضات
الرئيسية ,واLفصاح عن نطاق النتائج ا¢تملة ,واLفصاحات الكمية والنوعية اPخرى ا;تعلقة با;صادر الرئيسية لعدم
تأكد التقدير أو التقديرات ا¢اسبية اُ;هّمة ,كجزء من تناول السبب ف اعتبار أن اPمر كان أحد اPمور التي لها اPهمية
البالغة عند ا;راجعة والكيفية التي ت التعامل بها مع اPمر عند ا;راجعة.

•

عندما يخلص ا;راجع وفقًا ;عيار ا;راجعة ) (٥٧٠إلى أنه  hيوجد عدم تأكد جوهري فيما يتعلق بأحداث أو ظروف قد
تثير شكوكًا كبيرة حول قدرة ا;نشأة على البقاء كمنشأة مستمرة ,فإنه قد يحدد مع ذلك أن واحدًا أو أكثر من اPمور
ا;تعلقة بهذا اhستنتاج والنا∂ة عن مجهود ا;راجع ا;بذول ف العمل ìوجب معيار ا;راجعة )ُ (٥٧٠تعد أمورًا رئيسة
للمراجعة .وف مثل هذه الظروفé ,كن أن يتضمن وصف ا;راجع ل±مور الرئيسة للمراجعة ف تقريره جوانب من
اPحداث أو الظروف التي ت التعرف عليها وا;فصح عنها ف القوائم ا;الية ,مثل خسائر التشغيل الكبيرة ,وتسهيNت
اhقتراض ا;تاحة ,وإمكانية إعادة ßويل الديون ,أو عدم اhلتزام باتفاقيات القروض ,والعوامل ا°ففة ذات العNقة٣١.

السبب ف قيام ا;راجع باعتبار اPمر أحد اPمور التي لها أهمية بالغة عند ا;راجعة )راجع :الفقرة ) ١٣أ((

٣١

أ.٤٢

يتمثل الهدف من وصف اPمور الرئيسة للمراجعة ف تقرير ا;راجع ف توفير رؤية Pسباب fديد اPمر على أنه أمر رئيس
للمراجعة .وبناًء عليه ,فإن ا;تطلبات الواردة ف الفقرتي  ٩و ١٠ومواد التطبيق ف الفقرات أ-١٢أ ٢٩وا;تعلقة بتحديد اPمور
الرئيسة للمراجعة قد تكون مفيدة أيضًا للمراجع عند النظر ف الكيفية التي سيتم اLبNغ بها عن تلك اPمور ف تقرير ا;راجع.
فعلى سبيل ا;ثال ,من ا;رجح أن يكون من بي اPمور التي يهتم بها ا;ستخدمون ا;ستهدفون شرح العوامل التي أدت با;راجع إلى
استنتاج أن أمرًا معينًا تطلب اهتمامًا كبيرًا منه ,وكانت له اPهمية البالغة عند ا;راجعة.

أ.٤٣

ُتعد مدى مNءمة ا;علومات للمستخدمي ا;ستهدفي أحد العوامل التي تكون محل نظر ا;راجع عند fديد ما ينبغي إدراجه ف
وصف اPمر الرئيس للمراجعة .وقد يشمل هذا ما إذا كان الوصف سُيمّكن من fقيق فهم أفضل للمراجعة وPحكام ا;راجع.

أ.٤٤

قد يساعد أيضًا ربط اPمر بشكل مباشر بالظروف اØاصة با;نشأة ف اlد من احتمال أن يصبح ذلك الوصف موحدًا أكثر من
الNزم وأقل فائدة ìرور الوقت .فعلى سبيل ا;ثال ,قد يتم fديد بعض اPمور على أنها أمور رئيسة للمراجعة ف صناعة معينة
عبر عدد من ا;نشآت نظرًا لظروف الصناعة أو التعقيد الكامن ف عملية التقرير ا;الي .وعند وصف السبب وراء اعتبار ا;راجع
ل±مر على أنه أحد اPمور التي كانت لها أهمية بالغة ,فقد يكون من ا;فيد أن يقوم ا;راجع بتسليط الضوء على جوانب خاصة
با;نشأة )على سبيل ا;ثال ,الظروف التي أثرت على اPحكام اPساسية الواردة ف القوائم ا;الية للفترة اlالية( من أجل جعل
الوصف أكثر مNءمة للمستخدمي ا;ستهدفي .وقد يكون هذا ُمهمًا أيضًا عند وصف أحد اPمور الرئيسة للمراجعة التي تتكرر
ف عدة فترات.

أ.٤٥

قد يتضمن الوصف أيضًا إشارة إلى اhعتبارات الرئيسية التي أدت با;راجع ,ف ظروف ا;راجعة ,إلى fديد أن اPمر سيكون
أحد اPمور التي لها أهمية بالغة ,على سبيل ا;ثال:
•

اPوضاع اhقتصادية التي أثرت على قدرة ا;راجع على اlصول على أدلة ا;راجعة ,على سبيل ا;ثال نقص السيولة ف
اPسواق اØاصة بأدوات مالية معينة.

•

السياسات ا¢اسبية اüديدة أو الناشئة ,على سبيل ا;ثال اPمور اØاصة ìنشأة معينة أو صناعة معينة والتي قام فريق
اhرتباط بالتشاور بشأنها داخل ا;كتب.

•

التغييرات ف استراتيجية ا;نشأة أو πوذج عملها التي كان لها تأثير جوهري على القوائم ا;الية.

انظر الفقرة أ ٣من معيار ا;راجعة ).(٥٧٠
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٦٣١

اLبNغ عن اPمور الرئيسة للمراجعة ف
تقرير ا;راجع ا;ستقل

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٧٠١
كيفية معاüة اPمر أثناء ا;راجعة )راجع :الفقرة ) ١٣ب((
أ.٤٦

ُيعد مدى التفصيل الذي سيتم تقدéه ف تقرير ا;راجع لوصف الكيفية التي ت التعامل بها مع أحد اPمور الرئيسة للمراجعة عند
ا;راجعة مسألة حكم مهني .ووفقًا للفقرة ) ١٣ب( ,فقد يصف ا;راجع:
•

جوانب من استجابته أو منهجيته التي كانت أكثر مNءمة ل±مر أو التي كانت خاصة باØطر ا;قﱠيم للتحريف اüوهري; أو

•

¢ة مختصرة عن اLجراءات ا;نفذة; أو

•

بيانًا بنتائج اLجراءات التي نّفذها; أو

•

ا;Nحظات الرئيسية فيما يتعلق باPمر,

أو مزيجًا من هذه العناصر.
 Nأو محتوى معينًا لوصف أحد اPمور الرئيسة للمراجعة ,أو قد
وقد تفرض اPنظمة أو اللوائح أو معايير ا;راجعة الوطنية شك ً
fدد إدراج واحد أو أكثر من هذه العناصر.
أ.٤٧

٣٢

من أجل فهم ا;ستخدمي ا;ستهدفي Pهمية أمر رئيس للمراجعة ف سياق مراجعة القوائم ا;الية ككل ,باLضافة إلى العNقة بي
اPمور الرئيسة للمراجعة والعناصر اPخرى ف تقرير ا;راجعì ,ا ف ذلك رأي ا;راجع ,فقد يكون من الضروري بذل العناية ف
صياغة وصف اPمر الرئيس للمراجعة بحيث:
•

 hيوحي بأن اPمر لم يتم حله بشكل مناسب من قبل ا;راجع عند تكوين الرأي ف القوائم ا;الية.

•

يربط اPمر مباشرًة بالظروف اØاصة با;نشأة ,مع ∂نب استخدام صياغة عامة أو موحدة.

•

يأخذ ف اlسبان الكيفية التي يتم تناول اPمر بها ف اLفصاحات ذات العNقة ف القوائم ا;الية ,إن وجدت.

•

 hيحتوي على آراء منفصلة أو يوحي بوجود مثل هذه اúراء بشأن العناصر ا;ستقلة ف القوائم ا;الية.

أ.٤٨

إن وصف جوانب استجابة ا;راجع أو منهجه ف التعامل مع أمر ما ,وخصوصًا عندما يتطلب منهج ا;راجعة تكييفًا مهمًا ليتناسب
مع حقائق وظروف ا;نشأة ,قد يساعد ا;ستخدمي ا;ستهدفي ف فهم الظروف غير ا;ألوفة وأحكام ا;راجع ا;همة الNزمة
;واجهة خطر التحريف اüوهري .وإضافة لذلك ,رìا يكون منهج ا;راجعة قد تأثر ف فترة معينة بالظروف اØاصة با;نشأة ,أو
باPوضاع اhقتصادية ,أو بتطورات الصناعة .وقد يكون من ا;فيد أيضًا أن يشير ا;راجع إلى طبيعة ومدى اhتصاhت التي ßت
مع ا;كلفي باlوكمة حول اPمر.

أ.٤٩

على سبيل ا;ثال ,عند وصف منهج ا;راجع ف التعامل مع تقدير محاسبي ت fديد أنه ينطوي على عدم تأكد مرتفع ف التقدير,
ي أو تعاقد مع أحد اØبراء الذين يستعي بهم.
مثل تقوي اPدوات ا;الية ا;عقدة ,قد يرغب ا;راجع ف تسليط الضوء على أنه َع َ
و hتقلل مثل هذه اLشارة إلى اhستعانة بأحد اØبراء من مسؤولية ا;راجع عن رأيه ف القوائم ا;الية ,وبالتالي  hتتعارض مع
الفقرتي  ١٤و ١٥من معيار ا;راجعة )٣٢.(٦٢٠

أ.٥٠

قد تكون هناك fديات ف وصف إجراءات ا;راجع ,خاصًة ف مجاhت ا;راجعة ا;عقدة التي تخضع للحكم .وعلى وجه
ف عن طبيعة ومدى استجابة ا;راجع
اØصوص ,قد يكون من الصعب تلخيص اLجراءات ا;نﱠفذة بطريقة موجزة تعلن بشكل كا ٍ
للخطر ا;قﱠيم للتحريف اüوهري ,وما انطوت عليه اhستجابة من أحكام مهمة .ومع ذلك قد يرى ا;راجع أنه من الضروري وصف
بعض اLجراءات ا;نفذة ل´بNغ عن الكيفية التي ت التعامل بها مع اPمر عند ا;راجعة .وقد يكون ذلك الوصف وصفًا عامًا ف
صل ل´جراءات.
الغالب ,بدً hمن إدراج وصف مف ّ

أ.٥١

وفقًا ;ا هو مشار إليه ف الفقرة أ ,٤٦قد يشير ا;راجع أيضًا إلى نتيجة استجابته ف وصف اPمر الرئيس للمراجعة الوارد ف
 Nعن أحد اPمور
تقريره .ولكن ف حالة القيام بذلك ,يلزم اlرص لتجنب أن يعطي ا;راجع انطباعًا بأن الوصف يقدم رأيًا منفص ً
الرئيسة للمراجعة أو أنه يدعو ,بأي حال من اPحوال ,إلى التشكيك ف رأي ا;راجع ف القوائم ا;الية ككل.

معيار ا;راجعة )" (٦٢٠استخدام عمل خبير استعان به ا;راجع"
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ا"عيار الدولي للمراجعة )(٧٠١
الظروف التي  hيتم فيها اLبNغ ف تقرير ا;راجع عن أمر ت fديده بأنه أحد اPمور الرئيسة للمراجعة )راجع :الفقرة (١٤
أ.٥٢

قد ßنع اPنظمة أو اللوائح اLفصاح العلني ,سواء من قبل اLدارة أو ا;راجع ,عن أمر معي ت fديده على أنه أمر رئيس
للمراجعة .فعلى سبيل ا;ثال ,قد fظر اPنظمة أو اللوائح على وجه اØصوص أي إبNغ علني من شأنه أن يخل بتحقيق ∂ريه
سلطة معنية ف تصرف غير قانوني فعلي أو مشتبه فيه )على سبيل ا;ثال ,اPمور ا;تعلقة أو التي يبدو أنها تتعلق بغسل اPموال(.

أ.٥٣

كما هو مشار إليه ف الفقرة ) ١٤ب( ,سيكون من النادر للغاية عدم اLبNغ عن أمر ت fديده على أنه أمر رئيس للمراجعة ,ف
تقرير ا;راجع .وُيعزى هذا إلى افتراض أن توفير قدر أكبر من الشفافية عن ا;راجعة للمستخدمي ا;ستهدفي سيكون مفيدًا
للمصلحة العامة .وبناًء عليه ,فإن حكم ا;راجع بعدم اLبNغ عن أحد اPمور الرئيسة للمراجعة  hيكون مناسبًا إ hف اlاhت التي
ُينظر فيها إلى التبعات السلبية ا;ترتبة على ا;نشأة أو العموم نتيجًة لذلك اLبNغ على أنها كبيرة جدًا لدرجة أنه سيكون من
ا;توقع بدرجة معقولة أن تفوق هذه التبعات منافع ا;صلحة العامة من اLبNغ عن اPمر.

أ.٥٤

يأخذ القرار بعدم اLبNغ عن أمر رئيس للمراجعة ف اlسبان اlقائق والظروف ا;تعلقة باPمر .ويساعد اhتصال باLدارة
وا;كلفي باlوكمة ا;راجع على فهم وجهات نظر اLدارة بشأن مدى أهمية التبعات السلبية التي قد تنشأ نتيجة اLبNغ عن اPمر.
وعلى وجه التحديد ,يساعد اhتصال باLدارة وا;كلفي باlوكمة على توفير أساس مدروس lكم ا;راجع عند fديد ما إذا كان
سيتم اLبNغ عن اPمر ,وذلك عن طريق:
•

مساعدة ا;راجع ف فهم سبب عدم إفصاح ا;نشأة عن اPمر للعموم )على سبيل ا;ثال ,قد تكون اPنظمة أو اللوائح أو
بعض أطر التقرير ا;الي تسمح بتأخير اLفصاح أو بعدم اLفصاح عن اPمر( ورؤية اLدارة للتبعات السلبية ل´فصاح ,إن
وجدت .وقد تلفت اLدارة اhنتباه إلى جوانب معينة ف اPنظمة أو اللوائح أو ف مصادر أخرى ملزمة قد تكون ذات صلة
بالنظر ف التبعات السلبية )على سبيل ا;ثالé ,كن أن تتضمن تلك اüوانب اLضرار با;فاوضات التجارية أو ا;وقف
التنافسي للمنشأة( .ومع ذلك ,فإن وجهات نظر اLدارة وحدها حول التبعات السلبية  hتخفف من حاجة ا;راجع إلى
fديد ما إذا كان من ا;عقول توقع أن التبعات السلبية ستفوق منافع ا;صلحة العامة ا;ترتبة على اLبNغ وفقًا للفقرة ١٤
)ب(.

•

توضيح ما إذا كانت هناك أي اتصاhت مع سلطات تنظيمية أو تنفيذية أو إشرافية معنية فيما يتعلق بهذا اPمر ,وعلى
وجه التحديد ,ما إذا كان يتضح من تلك ا;ناقشات أنها تدعم إقرار اLدارة بشأن أسباب عدم مناسبة اLفصاح العلني عن
اPمر.

•

ßكي ا;راجع ,متى كان ذلك مناسبًا ,من تشجيع اLدارة وا;كلفي باlوكمة على اLفصاح العلني عن ا;علومات ذات
الصلة ا;تعلقة باPمر .وقد يكون ذلك ¥كنًا ,على وجه التحديد ,إذا كانت مخاوف اLدارة وا;كلفي باlوكمة من اLبNغ
تقتصر على جوانب محددة تتعلق باPمر ,بحيث تكون هناك معلومات معينة عن اPمر أقل حساسية وéكن اLبNغ عنها.

وقد يرى ا;راجع أيضًا أنه من الضروري اlصول على إفادة مكتوبة من اLدارة عن اPسباب وراء عدم مناسبة اLفصاح العلني عن
اPمرì ,ا ف ذلك وجهة نظر اLدارة حول مدى أهمية التبعات السلبية التي قد تنشأ نتيجًة لذلك اLبNغ.
أ.٥٥

قد يكون من الضروري أيضًا للمراجع أن يأخذ ف اlسبان اúثار ا;ترتبة على اLبNغ عن أمر ما ت fديده على أنه أمر رئيس
للمراجعة ف ضوء ا;تطلبات اPخNقية ذات الصلة .وإضافة لذلك ,فقد يكون ا;راجع مطالبًا ìوجب اPنظمة أو اللوائح بالتواصل
مع السلطات التنظيمية أو التنفيذية أو اLشرافية ا;عنية فيما يتعلق باPمر ,بغض النظر عّما إذا كان قد ت اLبNغ عن اPمر ف
تقرير ا;راجع .وقد يكون ذلك التواصل مفيدًا أيضًا ف توفير أساس مدروس لنظر ا;راجع ف التبعات السلبية التي قد تنشأ عن
اLبNغ باPمر.

أ.٥٦

تتصف القضايا التي يأخذها ا;راجع ف اlسبان عند تقرير عدم اLبNغ عن أمر ما بالتعقيد وبانطوائها على أحكام مهمة
يتخذها ا;راجع .وبناًء عليه ,فقد يرى ا;راجع أنه من ا;ناسب اlصول على مشورة قانونية.

شكل ومحتوى قسم اPمور الرئيسة للمراجعة ف ظروف أخرى )راجع :الفقرة (١٦
أ.٥٧

ينطبق ا;تطلب الوارد ف الفقرة  ١٦ف ثNث حاhت:
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٦٣٣

اLبNغ عن اPمور الرئيسة للمراجعة ف
تقرير ا;راجع ا;ستقل

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٧٠١

أ.٥٨

)أ(

أن يحدد ا;راجع وفقًا للفقرة  ١٠أنه  hتوجد أي أمور رئيسة للمراجعة )انظر الفقرة أ.(٥٩

)ب(

أن يحدد ا;راجع وفقًا للفقرة  ١٤أنه لن يتم اLبNغ عن أمر رئيس للمراجعة ف تقريره ,وأنه لم يتم fديد أمور أخرى
لتكون أمورًا رئيسًة للمراجعة.

)ج(

أن تكون اPمور التي ت fديد أنها اPمور الرئيسة للمراجعة هي فقط تلك التي ت اLبNغ عنها وفقًا للفقرة .١٥

يوضح ما يلي طريقة العرض ف تقرير ا;راجع إذا قرر ا;راجع أنه  hتوجد أمور رئيسة للمراجعة ل´بNغ عنها:
ا9مور الرئيسة للمراجعة
]باستثناء اPمر ا;وضح ف قسم أساس الرأي ا;تحفظ )ا;عارض( أو قسم عدم التأكد اüوهري ا;تعلق
باhستمرارية [,قررنا أنه  hتوجد أي أمور رئيسة للمراجعة ]أخرى[ ليتم اLبNغ عنها ف تقريرنا.

أ.٥٩

ينطوي fديد اPمور الرئيسة للمراجعة على اتخاذ أحكام بشأن الوزن النسبي Pهمية اPمور التي تطلبت اهتمامًا كبيرًا من
ا;راجع .ولذلك ,فقد يكون من النادر أ hيحدد ا;راجع الذي يقوم ìراجعة مجموعة كاملة من القوائم ا;الية ذات الغرض العام
;نشأة مدرجة أمرًا رئيسًا واحدًا على اPقل للمراجعة من بي اPمور التي ت إبNغها للمكلفي باlوكمة ليتم اLبNغ عنه ف تقرير
ا;راجع .ومع ذلك ,ففي ظروف محدودة معينة )على سبيل ا;ثال ,ف حالة منشأة مدرجة لديها عمليات محدودة جدًا( قد يحدد
ا;راجع أنه  hتوجد أمور رئيسة للمراجعة وفقًا للفقرة P ١٠نه  hتوجد أمور تطلبت اهتمامًا كبيرًا منه.

اWتصال با"كلفي با\وكمة )راجع :الفقرة (١٧
أ.٦٠

يتطلب معيار ا;راجعة ) (٢٦٠أن يتصل ا;راجع با;كلفي باlوكمة ف الوقت ا;ناسب ٣٣.ويختلف التوقيت ا;ناسب لNتصاhت
ا;تعلقة باPمور الرئيسة للمراجعة باختNف ظروف اhرتباط .غير أنه éكن للمراجع أن ُيبلغ بوجهات نظره اPولية عن اPمور
الرئيسة للمراجعة عند مناقشة نطاق ا;راجعة وتوقيتها ا°طط لهما ,وقد يقوم ا;راجع أيضًا ìناقشة تلك اPمور عندما يتعلق
اتصاله بنتائج ا;راجعة .وقد يساعد القيام بذلك ف اlد من التحديات العملية ¢اولة إجراء حوار جاد متبادل حول اPمور
الرئيسة للمراجعة ف الوقت الذي يتم فيه وضع القوائم ا;الية ف صورتها النهائية من أجل إصدارها.

أ.٦١

يؤدي اhتصال با;كلفي باlوكمة إلى ßكينهم من أن يكونوا على علم باPمور الرئيسة للمراجعة التي يعتزم ا;راجع اLبNغ عنها
ف تقريره ,ويتيح لهم الفرصة لNستيضاح إذا لزم اPمر .وقد يرى ا;راجع أنه من ا;فيد تزويد ا;كلفي باlوكمة ìسودة من
تقريره لتيسير هذه ا;ناقشة .ويؤكد اhتصال با;كلفي باlوكمة على دورهم ا;هم ف اLشراف على آلية التقرير ا;الي ,ويتيح لهم
الفرصة لفهم اPساس لقرارات ا;راجع فيما يتعلق باPمور الرئيسة للمراجعة والكيفية التي سيتم بها إيضاح هذه اPمور ف تقرير
ا;راجع .وأيضًا ,فإن اhتصال با;كلفي باlوكمة ّéكنهم من النظر فيما إذا كانت إضافة إفصاحات جديدة أو fسي
اLفصاحات القائمة قد يكون مفيدًا ف ضوء حقيقة أن هذه اPمور سيتم اLبNغ عنها ف تقرير ا;راجع.

أ.٦٢

يتناول اhتصال با;كلفي باlوكمة ا;طلوب ìوجب الفقرة ) ١٧أ( أيضًا الظروف النادرة للغاية التي  hيتم فيها اLبNغ ف تقرير
ا;راجع عن أمر ما ت fديده على أنه أمر رئيس للمراجعة )انظر الفقرتي  ١٤وأ.(٥٤

أ.٦٣

إن ا;تطلب الوارد ف الفقرة ) ١٧ب( لNتصال با;كلفي باlوكمة عندما يحدد ا;راجع أنه  hتوجد أي أمور رئيسة للمراجعة
ل´بNغ عنها ف تقريره ,قد يوفر فرصة للمراجع Lجراء ا;زيد من النقاش مع اúخرين الذين هم على دراية با;راجعة واPمور
ا;همة التي قد تنشأ )ìا ف ذلك ,فاحص رقابة جودة اhرتباط ,عندما يتم تعيي واحد لذلك( .وقد ُتفضي هذه ا;ناقشات إلى
قيام ا;راجع بإعادة تقوي قراره بأنه  hتوجد أي أمور رئيسة للمراجعة.

التوثيق )راجع :الفقرة (١٨
أ.٦٤

٣٣

تتطلب الفقرة  ٨من معيار ا;راجعة ) (٢٣٠أن يقوم ا;راجع بتوثيق أعمال ا;راجعة على نحٍو يكفي لتمكي أي مراجع خبير ,لم تكن
له صلة ف السابق با;راجعة ,من فهم جملة أمور من بينها اPحكام ا;هنية ا;همة .وف سياق اPمور الرئيسة للمراجعة ,تتضمن هذه
اPحكام ا;هنية fديد اPمور التي تطلبت اهتمامًا كبيرًا من ا;راجع من بي اPمور التي ت إبNغها للمكلفي باlوكمة ,وأيضًا ما

معيار ا;راجعة ) ,(٢٦٠الفقرة ٢١
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٦٣٤

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٧٠١
إذا كان كل أمر من هذه اPمور ُيعد أمرًا رئيسًا للمراجعة من عدمه .ومن ا;رجح أن تكون أحكام ا;راجع ف هذا الشأن مدعومة
بالوثائق اØاصة باتصاhت ا;راجع مع ا;كلفي باlوكمة ووثائق أعمال ا;راجعة ا;تعلقة بكل أمر )انظر الفقرة أ ,(٣٩باLضافة
إلى بعض وثائق أعمال ا;راجعة اPخرى ا;تعلقة باPمور ا;همة التي تظهر أثناء ا;راجعة )على سبيل ا;ثال ,مذكرة اæLاز( .ومع
ذلك h ,يتطلب هذا ا;عيار من ا;راجع توثيق أسباب عدم اعتبار اPمور اPخرى التي ت إبNغها للمكلفي باlوكمة من اPمور التي
تطلبت اهتمامًا كبيرًا منه.
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٦٣٥

اLبNغ عن اPمور الرئيسة للمراجعة ف
تقرير ا;راجع ا;ستقل

ا"عيار الدولي للمراجعة ) :(٧٠٥التعدي5ت على الرأي ف تقرير ا"راجع ا"ستقل

اعتمدت الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي معيار ا;راجعة ) ,(٧٠٥كما صدر من مجلس ا;عايير الدولية للمراجعة والتأكيد ,مع اJخذ ف
اNسبان التعديPت العامة السابق إيضاحها ف وثيقة اWعتماد.

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٧٠٥
ا"عيار الدولي للمراجعة )(٧٠٥
التعدي5ت على الرأي ف تقرير ا"راجع ا"ستقل
)يسري هذا ا;عيار على أعمال مراجعة القوائم ا;الية ا;رتبط عليها اعتبارًا من  ٢٠١٧/١/١أو بعد ذلك التاريخ(
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٦٣٨

التعديPت على الرأي ف
تقرير ا;راجع ا;ستقل

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٧٠٥

مقدمة
نطاق هذا ا"عيار
.١

يتناول هذا ا;عيار مسؤولية ا;راجع عن إصدار تقرير مناسب ف ظل الظروف التي يستنتج فيها ,عند تكوين رأي وفقًا ;عيار ا;راجعة
) ١,(٧٠٠أنه من الضروري تعديل رأيه ف القوائم ا;الية .ويتناول هذا ا;عيار أيضًا الكيفية التي يتأثر بها شكل تقرير ا;راجع ومحتواه
عندما ُيبدي ا;راجع رأيًا معدً .Wوف جميع اNاWت ,تنطبق متطلبات التقرير الواردة ف معيار ا;راجعة ) ,(٧٠٠ولن يتم تكرارها ف
هذا ا;عيار ما لم يتم تناولها أو تعديلها صراحًة åوجب متطلبات هذا ا;عيار.

أنواع اRراء ا"عدلة
.٢

يحدد هذا ا;عيار ثPثة أنواع من اnراء ا;عدلة ,أ Wوهي الرأي ا;تحفظ ,والرأي ا;عارض ,واWمتناع عن إبداء رأي .ويعتمد القرار
بشأن wديد نوع الرأي ا;عدل ا;ناسب على:
)أ(

طبيعة اJمر الذي نشأ عنه التعديل ,وبعبارة أخرى ,ما إذا كانت القوائم ا;الية محرفة بشكٍل جوهري أو أنها -ف حالة عدم
القدرة على اNصول على ما يكفي من أدلة ا;راجعة ا;ناسبة -قد تكون محرفة بشكٍل جوهري;

)ب(

حكم ا;راجع بشأن مدى انتشار التأثيرات أو التأثيرات اñتملة لóمر ف القوائم ا;الية) .راجع :الفقرة أ(١

تاريخ السريان
.٣

يسري هذا ا;عيار على أعمال مراجعة القوائم ا;الية ا;رتبط عليها اعتبارًا من  ٢٠١٧/١/١أو بعد ذلك التاريخ.

الهدف
.٤

هدف ا;راجع هو أن ُيبدي بوضوح رأيًا معدً Wعلى نحو مناسب ف القوائم ا;الية ,ويكون مثل هذا الرأي ضروريًا ف اNاWت اnتية:
)أ(

عندما يستنتج ا;راجع استنادًا إلى أدلة ا;راجعة التي ت اNصول عليها أن القوائم ا;الية ككل  Wتخلو من التحريف
اõوهري; أو

)ب(

عندما يكون ا;راجع غير قادر على اNصول على ما يكفي من أدلة ا;راجعة ا;ناسبة Wستنتاج أن القوائم ا;الية ككل تخلو من
التحريف اõوهري.

التعريفات
.٥

Jغراض معايير ا;راجعة ,تكون للمصطلحات اnتية ا;عاني ا;بّينة قرين كل منها فيما يلي:
)أ(

)ب(

١

منتشر :مصطلح يستخدم ف سياق التحريفات لوصف تأثيرات التحريفات على القوائم ا;الية أو التأثيرات اñتملة عليها
بسبب التحريفات التي  Wيتم اكتشافها ,إن كانت موجودة ,بسبب عدم إمكانية اNصول على ما يكفي من أدلة ا;راجعة
ا;ناسبة .والتأثيرات ا;نتشرة ف القوائم ا;الية هي التي تكون ,حسب حكم ا;راجع:
.١

غير مقتصرة على عناصر أو حسابات أو بنود معينة ف القوائم ا;الية; أو

.٢

إذا كانت مقتصرة ,فإنها †ثل أو °كن أن †ثل جزءًا أساسيًا من القوائم ا;الية; أو

.٣

فيما يتعلق با¢فصاحات ,فإنها تكون أساسية لفهم ا;ستخدمي للقوائم ا;الية.

الرأي ا;عدل :رأي متحفظ أو رأي معارض أو اWمتناع عن إبداء رأي ف القوائم ا;الية.

معيار ا;راجعة " ٧٠٠تكوين الرأي والتقرير عن القوائم ا;الية"
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ا"عيار الدولي للمراجعة )(٧٠٥
ا"تطلبات
الظروف التي يلزم فيها تعديل رأي ا"راجع
.٦

يجب على ا;راجع تعديل الرأي ف تقريره ف اNاWت اnتية:
)أ(

عندما يستنتج ا;راجع استنادًا إلى أدلة ا;راجعة التي ت اNصول عليها أن القوائم ا;الية ككل  Wتخلو من التحريف
اõوهري; أو )راجع :الفقرات أ–٢أ(٧

)ب(

عندما يكون ا;راجع غير قادر على اNصول على ما يكفي من أدلة ا;راجعة ا;ناسبة Wستنتاج أن القوائم ا;الية ككل تخلو من
التحريف اõوهري) .راجع :الفقرات أ–٨أ(١٢

Zديد نوع التعديل على رأي ا"راجع

الرأي ا;تحفظ
.٧

يجب على ا;راجع إبداء رأي متحفظ ف اNاWت اnتية:
)أ(

عندما يستنتج ,بعد حصوله على ما يكفي من أدلة ا;راجعة ا;ناسبة ,أن التحريفات ,منفردة أو ف مجملهاُ ,تعد جوهرية
بالنسبة للقوائم ا;الية ,لكنها ليست منتشرة فيها; أو

)ب(

عندما يكون غير قادٍر على اNصول على ما يكفي من أدلة ا;راجعة ا;ناسبة التي تشكل أساس للرأي ,ولكنه يستنتج أن
التأثيرات اñتملة على القوائم ا;الية بسبب التحريفات غير ا;كتشفة ,إن وجدت° ,كن أن تكون جوهرية ,لكنها غير
منتشرة.

الرأي ا;عارض
.٨

يجب على ا;راجع أن يبدي رأيًا معارضًا عندما يستنتج ,بعد حصوله على ما يكفي من أدلة ا;راجعة ا;ناسبة ,أن التحريفات ,منفردة
أو ف مجملهاُ ,تعد جوهرية بالنسبة للقوائم ا;الية ,وأيضًا منتشرة فيها.

اWمتناع عن إبداء رأي
.٩

يجب على ا;راجع اWمتناع عن إبداء رأي عندما يكون غير قادٍر على اNصول على ما يكفي من أدلة ا;راجعة ا;ناسبة التي تشكل
أساس للرأي ,ويستنتج أن التأثيرات اñتملة على القوائم ا;الية بسبب التحريفات غير ا;كتشفة ,إن وجدت° ,كن أن تكون جوهرية
وأيضًا منتشرة.

.١٠

ف ظروف نادرة للغاية تنطوي على حاWت متعددة من عدم التأكد ,يجب على ا;راجع أن °تنع عن إبداء رأي عندما يستنتج أنه
بالرغم من اNصول على ما يكفي من أدلة ا;راجعة ا;ناسبة فيما يتعلق بكل حالة من حاWت عدم التأكد من غير ا;مكن تكوين رأي
ف القوائم ا;الية بسبب التفاعل اñتمل NاWت عدم التأكد وتأثيرها التراكمي اñتمل على القوائم ا;الية.

تبعات عدم القدرة على اNصول على ما يكفي من أدلة ا;راجعة ا;ناسبة بسبب قيد فرضته ا¢دارة بعد قبول ا;راجع لPرتباط

٢

.١١

إذا علم ا;راجع ,بعد قبوله لPرتباط ,أن ا¢دارة قد فرضت قيدًا على نطاق ا;راجعة ,ورأى أنه من ا;رجح أن يؤدي ذلك إلى اNاجة
¢بداء رأي متحفظ ,أو اWمتناع عن إبداء رأي ف القوائم ا;الية ,فيجب عليه أن يطلب من ا¢دارة إزالة هذا القيد.

.١٢

إذا رفضت ا¢دارة إزالة القيد ا;شار إليه ف الفقرة  ١١من هذا ا;عيار ,فيجب على ا;راجع إبPغ اJمر للمكلفي باNوكمة ,ما لم يكن
جميع ا;كلفي باNوكمة مشاركي ف إدارة ا;نشأة ٢,وwديد ما إذا كان من ا;مكن تنفيذ إجراءات بديلة للحصول على ما يكفي من
أدلة ا;راجعة ا;ناسبة.

.١٣

إذا كان ا;راجع غير قادر على اNصول على ما يكفي من أدلة ا;راجعة ا;ناسبة ,فيحب عليه أن يحدد اnثار ا;ترتبة على ذلك كما
يلي:

معيار ا;راجعة )" (٢٦٠اWتصال با;كلفي باNوكمة" ,الفقرة ١٣
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٦٤٠

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٧٠٥

.١٤

)أ(

إذا استنتج ا;راجع أن التأثيرات اñتملة على القوائم ا;الية بسبب التحريفات غير ا;كتشفة ,إن وجدت° ,كن أن تكون
جوهرية ولكنها غير منتشرة ,فيجب عليه أن يتحفظ ف الرأي; أو

)ب(

إذا استنتج ا;راجع أن التأثيرات اñتملة على القوائم ا;الية بسبب التحريفات غير ا;كتشفة ,إن وجدت° ,كن أن تكون
جوهرية وأيضًا منتشرة لدرجة أن التحفظ ف الرأي لن يكون كافيًا لßبPغ عن خطورة ا;وقف ,فيجب عليه:
.١

أن ينسحب من ا;راجعة ,متى كان ذلك عمليًا ومسموحًا به åوجب اJنظمة أو اللوائح ا;نطبقة; أو )راجع :الفقرة
أ(١٣

.٢

أن °تنع عن إبداء رأي ف القوائم ا;الية ,إذا كان اWنسحاب من ا;راجعة قبل إصدار تقرير ا;راجع غير عملي أو
غير ®كن) .راجع :الفقرة أ(١٤

ف حالة انسحاب ا;راجع ,وفقًا ;ا تنص عليه الفقرة ) ١٣ب( ) ,(١فيجب عليه قبل اWنسحاب أن يبلغ ا;كلفي باNوكمة بأي أمور
تتعلق بالتحريفات ا;كتشفة أثناء ا;راجعة ,كان سينشأ عنها تعديل للرأي) .راجع :الفقرة أ(١٥

اعتبارات أخرى فيما يتعلق بإبداء رأي معارض أو اWمتناع عن إبداء رأي
.١٥

عندما يرى ا;راجع أنه من الضروري إبداء رأي معارض أو اWمتناع عن إبداء رأي ف القوائم ا;الية ككل ,فيجب أ Wيتضمن تقريره
أيضًا رأيًا غير معدل åوجب نفس إطار التقرير ا;الي ف قائمة مالية واحدة أو واحد أو أكثر من عناصر أو حسابات أو بنود معينة
ف إحدى القوائم ا;الية .فمن شأن تضمي مثل هذا الرأي غير ا;عدل ف نفس التقرير ٣ف هذه الظروف أن يتناقض مع رأي ا;راجع
ا;عارض أو امتناعه عن إبداء رأي ف القوائم ا;الية ككل) .راجع :الفقرة أ(١٦

b
شكل تقرير ا"راجع ومحتواه عندما يكون الرأي ُمعّد ً

رأي ا;راجع
.١٦

عندما ُيعّدل ا;راجع رأي ا;راجعة ,فيجب عليه أن يستخدم لقسم الرأي العنوان "الرأي ا;تحفظ" أو "الرأي ا;عارض" أو "اWمتناع عن
إبداء رأي" ,حسب مقتضى اNال) .راجع :الفقرات أ–١٧أ(١٩

الرأي ا;تحفظ
.١٧

عندما ُيبدي ا;راجع رأيًا متحفظًا بسبب وجود wريف جوهري ف القوائم ا;الية ,فيجب عليه أن ينص ف رأيه على أنه باستثناء
تأثيرات اJمر أو اJمور ا;وضحة ف قسم أساس الرأي ا;تحفظ:
)أ(

فإن القوائم ا;الية ا;رفقة تعرض بشكل عادل ,من جميع اõوانب اõوهرية )أو تعطي صورة حقيقية وعادلة لـ( ] [...وفقًا لـ
]إطار التقرير ا;الي ا;نطبق[ ,وذلك عندما تكون عملية التقرير وفقًا ¢طار عرض عادل; أو

)ب(

فإن القوائم ا;الية ا;رفقة ت إعدادها ,من جميع اõوانب اõوهرية ,وفقًا لـ ]إطار التقرير ا;الي ا;نطبق[ ,وذلك عندما
تكون عملية التقرير وفقًا ¢طار التزام.

وعندما ينشأ التعديل عن عدم القدرة على اNصول على ما يكفي من أدلة ا;راجعة ا;ناسبة ,فيجب على ا;راجع أن يستخدم
العبارة "باستثناء التأثيرات اñتملة لóمر )اJمور( ¢ "...بداء الرأي ا;عدل) .راجع :الفقرة أ(٢٠
الرأي ا;عارض
.١٨

٣

عندما ُيبدي ا;راجع رأيًا معارضًا ,فيجب عليه أن ينص ف رأيه على أنه بسبب أهمية اJمر أو اJمور ا;وضحة ف قسم أساس الرأي
ا;عارض:

يتناول معيار ا;راجعة )" (٨٠٥اعتبارات خاصة  -عمليات مراجعة قائمة مالية واحدة وعناصر أو حسابات أو بنود محددة ف قائمة مالية" الظروف التي ُيكﱠلف فيها
ا;راجع بإبداء رأى منفصل عن واحد أو أكثر من عناصر أو حسابات أو بنود محددة ف قائمة مالية.
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٦٤١

التعديPت على الرأي ف
تقرير ا;راجع ا;ستقل

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٧٠٥
)أ(

فإن القوائم ا;الية ا;رفقة  Wتعرض بشكل عادل )أو  Wتعطي صورة حقيقية وعادلة لـ( ] [...وفقًا لـ ]إطار التقرير ا;الي
ا;نطبق[ ,وذلك عندما تكون عملية التقرير وفقًا ¢طار عرض عادل; أو

)ب(

فإن القوائم ا;الية ا;رفقة لم يتم إعدادها ,من جميع اõوانب اõوهرية ,وفقًا لـ ]إطار التقرير ا;الي ا;نطبق[ ,وذلك عندما
تكون عملية التقرير وفقًا ¢طار التزام.

اWمتناع عن إبداء رأي
.١٩

عندما °تنع ا;راجع عن إبداء رأي بسبب عدم القدرة على اNصول على ما يكفي من أدلة ا;راجعة ا;ناسبة ,فيجب عليه:
)أ(

أن ينص على أنه ُ Wيبدي رأيًا ف القوائم ا;الية ا;رفقة;

)ب(

أن ينص على أنه بسبب أهمية اJمر أو اJمور ا;وضحة ف قسم أساس اWمتناع عن إبداء رأي ,فإنه لم يكن قادرًا على
اNصول على ما يكفي من أدلة ا;راجعة ا;ناسبة لتوفير أساس ¢بداء رأي مراجعة ف القوائم ا;الية;

)ج(

أن يعّدل العبارة ا;طلوبة åوجب الفقرة ) ٢٤ب( من معيار ا;راجعة ) ,(٧٠٠والتي تشير إلى أن القوائم ا;الية قد †ت
مراجعتها ,لتنص على أن ا;راجع ت تكليفه åراجعة القوائم ا;الية.

أساس الرأي
.٢٠

عندما ُيعّدل ا;راجع الرأي ف القوائم ا;الية ,فيجب عليه ,با¢ضافة إلى العناصر اñددة ا;طلوبة åوجب معيار ا;راجعة ):(٧٠٠
)راجع :الفقرة أ(٢١
)أ(

أن يعّدل العنوان "أساس الرأي" الذي تتطلبه الفقرة  ٢٨من معيار ا;راجعة ) (٧٠٠إلى "أساس الرأي ا;تحفظ" أو "أساس
الرأي ا;عارض" أو "أساس اWمتناع عن إبداء رأي" ,حسب مقتضى اNال;

)ب(

أن ُيضّمن ف هذا القسم وصفًا لóمر الذي نشأ عنه التعديل.

.٢١

ف حالة وجود wريف جوهري ف القوائم ا;الية يتعلق åبالغ محددة ف القوائم ا;الية )åا ف ذلك ا¢فصاحات الكمية( ,فيجب على
ا;راجع أن ُيضّمن ف قسم أساس الرأي وصفًا وwديدًا كميًا للتأثيرات ا;الية للتحريف ,ما لم يكن ذلك غير ®كن عمليًا .وإذا لم
يكن من ا;مكن عمليًا wديد حجم التأثيرات ا;الية ,فيجب على ا;راجع أن ينص على ذلك ف هذا القسم) .راجع :الفقرة أ(٢٢

.٢٢

ف حالة وجود wريف جوهري ف القوائم ا;الية يتعلق بإفصاحات نوعية ,فيجب على ا;راجع أن ُيضّمن ف قسم أساس الرأي
تفسيرًا للكيفية التي ت بها wريف ا¢فصاحات.

.٢٣

ف حالة وجود wريف جوهري ف القوائم ا;الية يتعلق بعدم ا¢فصاح عن ا;علومات ا;طلوب ا¢فصاح عنها ,فيجب على ا;راجع
القيام åا يلي:
)أ(

أن يناقش عدم ا¢فصاح مع ا;كلفي باNوكمة;

)ب(

أن يوضح ف قسم أساس الرأي طبيعة ا;علومات التي ُأغِفل ذكرها;

)ج(

أن ُيضّمن ا¢فصاحات التي ُأغِفل ذكرها ,ما لم يكن ذلك محظورًا åوجب اJنظمة أو اللوائح ,وبشرط أن يكون ذلك ®كنًا
عمليًا وأن يكون ا;راجع قد حصل على ما يكفي من أدلة ا;راجعة ا;ناسبة عن ا;علومات ا;غفل ذكرها) .راجع :الفقرة أ(٢٣

.٢٤

إذا كان التعديل ناً±ا عن عدم القدرة على اNصول على ما يكفي من أدلة ا;راجعة ا;ناسبة ,فيجب على ا;راجع إدراج أسباب عدم
القدرة ف قسم أساس الرأي.

.٢٥

عندما ُيبدي ا;راجع رأيًا متحفظًا أو معارضًا ,فيجب عليه تعديل العبارة ا;طلوبة åوجب الفقرة )٢٨د( من معيار ا;راجعة )(٧٠٠
بشأن ما إذا كانت أدلة ا;راجعة التي ت اNصول عليها ُتعد كافية ومناسبة لتوفير أساس لرأيه ,لتضمي كلمة "ا;تحفظ" أو
"ا;عارض" ,حسب مقتضى اNال.
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ا"عيار الدولي للمراجعة )(٧٠٥
.٢٦

.٢٧

عندما °تنع ا;راجع عن إبداء رأي ف القوائم ا;الية ,ف Pيجوز أن يتضمن تقريره العناصر ا;طلوبة åوجب الفقرتي )٢٨ب( و)٢٨د(
من معيار ا;راجعة ) .(٧٠٠وتتمثل تلك العناصر فيما يلي:
)أ(

إشارة إلى القسم الذي يوضح مسؤوليات ا;راجع ف تقرير ا;راجع;

)ب(

عبارة بشأن ما إذا كانت أدلة ا;راجعة التي ت اNصول عليها ُتعّد كافية ومناسبة لتوفير أساس لرأي ا;راجع.

حتى لو أبدى ا;راجع رأيًا معارضًا أو امتنع عن إبداء رأي ف القوائم ا;الية ,فيجب عليه أن يوضح ف قسم أساس الرأي أسباب أي
 Pف الرأي ,والتأثيرات ا;ترتبة عليها) .راجع :الفقرة أ(٢٤
أمور أخرى يكون على علم بها ,كانت ستتطلب تعدي ً

وصف مسؤوليات ا;راجع عن مراجعة القوائم ا;الية عندما °تنع ا;راجع عن إبداء رأي ف القوائم ا;الية
.٢٨

عندما °تنع ا;راجع عن إبداء رأي ف القوائم ا;الية بسبب عدم القدرة على اNصول على ما يكفي من أدلة ا;راجعة ا;ناسبة ,فيجب
عليه تعديل وصف مسؤولياته ا;طلوبة åوجب الفقرات  ٤١-٣٩من معيار ا;راجعة ) (٧٠٠لتتضمن فقط اnتي) :راجع :الفقرة أ(٢٥
)أ(

عبارة تفيد بأن مسؤولية ا;راجع هي القيام åراجعة القوائم ا;الية للمنشأة وفقًا للمعايير الدولية للمراجعة ا;عتمدة ف
ا;ملكة العربية السعودية ,وإصدار تقرير ا;راجع عنها;

)ب(

عبارة تفيد بأنه بسبب اJمر أو اJمور ا;وضحة ف قسم أساس اWمتناع عن إبداء رأي ,فإن ا;راجع لم يكن قادرًا على
اNصول على ما يكفي من أدلة ا;راجعة ا;ناسبة لتوفير أساس ¢بداء رأي مراجعة ف القوائم ا;الية;

)ج(

عبارة بشأن استقPل ا;راجع وا;سؤوليات اJخPقية اJخرى ا;طلوبة åوجب الفقرة )٢٨ج( من معيار ا;راجعة ).(٧٠٠

اWعتبارات عندما °تنع ا;راجع عن إبداء رأي ف القوائم ا;الية
.٢٩

ما لم يكن ذلك مطلوبًا åوجب اJنظمة أو اللوائح ,فعندما °تنع ا;راجع عن إبداء رأي ف القوائم ا;الية ,ف Pيجوز له أن ُيضّمن ف
تقريره قسمًا عن اJمور الرئيسة للمراجعة وفقًا ;عيار ا;راجعة ) (٧٠١أو قسمًا عن ا;علومات اJخرى وفقًا ;عيار ا;راجعة )٥ ,٤.(٧٢٠
)راجع :الفقرة أ(٢٦

اbتصال با"كلفي باhوكمة
.٣٠

عندما يتوقع ا;راجع تعديل الرأي ف تقريره ,فيجب عليه إبPغ ا;كلفي باNوكمة بالظروف التي أدت إلى التعديل ا;توقع وصيغة
التعديل) .راجع :الفقرة أ(٢٧
***

٤

معيار ا;راجعة )" (٧٠١ا¢بPغ عن اJمور الرئيسة للمراجعة ف تقرير ا;راجع ا;ستقل" ,الفقرات ١٣-١١

٥

معيار ا;راجعة )" (٧٢٠مسؤوليات ا;راجع ذات العPقة با;علومات اJخرى" ,الفقرة أ٥٤
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٦٤٣

التعديPت على الرأي ف
تقرير ا;راجع ا;ستقل

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٧٠٥
ا"واد التطبيقية وا"واد التفسيرية اJخرى
أنواع اRراء ا"عدلة )راجع :الفقرة (٢
أ.١

يبي اõدول ا;وضح أدناه كيفية تأثير حكم ا;راجع بشأن طبيعة اJمر الناشئ عنه التعديل ومدى انتشار تأثيراته ,أو تأثيراته
اñتملة ,ف القوائم ا;الية على نوع الرأي الذي سيتم إبداؤه.

حكم ا;راجع بشأن مدى انتشار التأثيرات أو التأثيرات اñتملة ف القوائم ا;الية
جوهري ولكنه غير منتشر

جوهري ومنتشر

طبيعة اJمر الناشئ عنه التعديل
القوائم ا;الية محرفة بشكٍل جوهري

رأي متحفظ

رأي معارض

عدم القدرة على اNصول على ما يكفي من
أدلة ا;راجعة ا;ناسبة

رأي متحفظ

اWمتناع عن إبداء رأي

الظروف التي يلزم فيها تعديل رأي ا"راجع
طبيعة التحريفات اõوهرية )راجع :الفقرة ) ٦أ((
أ.٢

يتطلب معيار ا;راجعة ) (٧٠٠أن يقوم ا;راجع ,عند تكوين رأي ف القوائم ا;الية ,باستنتاج ما إذا كان قد ت الوصول إلى تأكيد
معقول بشأن خلو القوائم ا;الية ككل من التحريف اõوهري ٦.ويأخذ هذا اWستنتاج ف اNسبان تقوي ا;راجع للتحريفات غير
ححة ,إن وجدت ,على القوائم ا;الية وفقًا ;عيار ا;راجعة )٧.(٤٥٠
اُ;ص َ

أ.٣

يعّرف معيار ا;راجعة ) (٤٥٠التحريف بأنه اختPف بي مبلغ بند من بنود القوائم ا;الية أو تصنيفه أو عرضه أو ا¢فصاح عنه
وما يجب أن يكون عليه مبلغ هذا البند أو تصنيفه أو عرضه أو ا¢فصاح عنه وفقًا ¢طار التقرير ا;الي ا;نطبق .وبالتالي ,قد ينشأ
wريف جوهري ف القوائم ا;الية فيما يتعلق åا يلي:
)أ(

مناسبة السياسات اñاسبية ا∂تارة; أو

)ب(

تطبيق السياسات اñاسبية ا∂تارة; أو

)ج(

مناسبة أو كفاية ا¢فصاحات الواردة ف القوائم ا;الية.

مناسبة السياسات اñاسبية ا∂تارة
أ.٤

أ.٥

فيما يتعلق åناسبة السياسات اñاسبية التي اختارتها ا¢دارة ,فإن التحريفات اõوهرية ف القوائم ا;الية قد تنشأ ,على سبيل
ا;ثال ,عندما:
)أ(

تكون السياسات اñاسبية ا∂تارة غير مّتسقة مع إطار التقرير ا;الي ا;نطبق; أو

)ب(

 Wتصف القوائم ا;الية بشكل صحيح سياسة محاسبية تتعلق ببند مهم ف قائمة ا;ركز ا;الي أو قائمة الدخل الشامل أو
قائمة التغيرات ف حقوق ا;لكية أو قائمة التدفقات النقدية; أو

)ج(

 Wتعبر القوائم ا;الية أو  Wتفصح عن ا;عامPت واJحداث التي †ثلها بطريقة wقق العرض العادل.

غالبًا ما wتوي أطر التقرير ا;الي على متطلبات للمحاسبة وا¢فصاح عن التغييرات ف السياسات اñاسبية .وعندما تغير
ا;نشأة من اختيارها لسياسات محاسبية مهمة ,فقد ينشأ wريف جوهري ف القوائم ا;الية عندما  Wتلتزم ا;نشأة بهذه
ا;تطلبات.

٦

معيار ا;راجعة ) ,(٧٠٠الفقرة ١١

٧

معيار ا;راجعة )" (٤٥٠تقوي التحريفات ا;كتشفة خPل ا;راجعة" ,الفقرة .١١
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٦٤٤

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٧٠٥
تطبيق السياسات اñاسبية ا∂تارة
أ.٦

فيما يتعلق بتطبيق السياسات اñاسبية ا∂تارة ,فإن التحريفات اõوهرية ف القوائم ا;الية قد تنشأ:
)أ(

عندما  Wتطبق ا¢دارة السياسات اñاسبية ا∂تارة بشكٍل يتسق مع إطار التقرير ا;اليå ,ا ف ذلك عندما  Wتطبق ا¢دارة
السياسات اñاسبية ا∂تارة بشكٍل متسق بي الفترات أو على ا;عامPت واJحداث ا;تشابهة )اWتساق ف التطبيق(; أو

)ب(

بسبب طريقة تطبيق السياسات اñاسبية ا∂تارة )مثل وجود خطأ غير متعمد ف التطبيق(.

مناسبة أو كفاية ا¢فصاحات الواردة ف القوائم ا;الية
أ.٧

فيما يتعلق åناسبة أو كفاية ا¢فصاحات ف القوائم ا;الية ,فإن التحريفات اõوهرية ف القوائم ا;الية قد تنشأ:
)أ(

عندما  Wتتضمن القوائم ا;الية جميع ا¢فصاحات ا;طلوبة åوجب إطار التقرير ا;الي ا;نطبق; أو

)ب(

عندما  Wيتم عرض ا¢فصاحات الواردة ف القوائم ا;الية وفقًا ¢طار التقرير ا;الي ا;نطبق; أو

)ج(

عندما  Wتقدم القوائم ا;الية ا¢فصاحات ا¢ضافية الPزمة لتحقيق العرض العادل åا يتعدى ا¢فصاحات ا;طلوبة على وجه
التحديد åوجب إطار التقرير ا;الي ا;نطبق.

تقدم الفقرة أ١٣أ من معيار ا;راجعة ) (٤٥٠ا;زيد من اJمثلة على التحريفات اõوهرية التي قد تنشأ ف ا¢فصاحات النوعية.
طبيعة عدم القدرة على اNصول على ما يكفي من أدلة ا;راجعة ا;ناسبة )راجع :الفقرة ) ٦ب((
أ.٨

°كن أن تنشأ عدم قدرة ا;راجع على اNصول على ما يكفي من أدلة ا;راجعة ا;ناسبة )وا;شار إليها أيضًا بالقيد على نطاق
ا;راجعة( عن:
)أ(

ظروف خارجة عن سيطرة ا;نشأة; أو

)ب(

ظروف تتعلق بطبيعة أو توقيت عمل ا;راجع; أو

)ج(

قيود تفرضها ا¢دارة.

أ.٩

 Wيشكل عدم القدرة على تنفيذ إجراء معي قيدًا على نطاق ا;راجعة إذا كان ا;راجع قادرًا على اNصول على ما يكفي من أدلة
ا;راجعة ا;ناسبة عن طريق تنفيذ إجراءات بديلة .وإذا كان ذلك غير ®كن ,فإن متطلبات الفقرة ) ٧ب( والفقرتي  ١٠-٩تنطبق,
حسب اWقتضاء .وقد يكون للقيود التي تفرضها ا¢دارة انعكاسات أخرى على ا;راجعة ,على سبيل ا;ثال على تقييم ا;راجع
∂اطر الغش والنظر ف استمرار اWرتباط.

أ.١٠

من أمثلة الظروف ا∏ارجة عن سيطرة ا;نشأة:

أ.١١

•

تلف السجPت اñاسبية للمنشأة.

•

مصادرة السلطات اNكومية للسجPت اñاسبية ا∏اصة ّåكون مهم من مكونات اπموعة إلى أجل غير محدد.

من أمثلة الظروف ا;تعلقة بطبيعة أو توقيت عمل ا;راجع:
•

ما يكون عندما ُيطلب من ا;نشأة استخدام طريقة حقوق ا;لكية ف اñاسبة عن منشأة زميلة ,ويكون ا;راجع غير قادر
على اNصول على ما يكفي من أدلة ا;راجعة ا;ناسبة عن ا;علومات ا;الية للمنشأة الزميلة لتقوي ما إذا كان قد ت تطبيق
طريقة حقوق ا;لكية بشكٍل مناسب.

•

ما يكون عندما يتم تكليف ا;راجع ف توقيت ّ° Wكنه من مPحظة جرد ا∂زون الفعلي.

•

ما يكون عندما يقرر ا;راجع أن تنفيذ ا¢جراءات اJساس وحدها لن يكون كافيًا ,وأن أدوات الرقابة ف ا;نشأة ليست
فّعالة.
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٦٤٥

التعديPت على الرأي ف
تقرير ا;راجع ا;ستقل

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٧٠٥
أ.١٢

من أمثلة عدم القدرة على اNصول على ما يكفي من أدلة ا;راجعة ا;ناسبة ,نتيجة قيد تفرضه ا¢دارة على نطاق ا;راجعة:
•

منع ا¢دارة ا;راجع من مPحظة جرد ا∂زون الفعلي.

•

منع ا¢دارة ا;راجع من طلب مصادقة خارجية Jرصدة حسابات معينة.

Zديد نوع التعديل على رأي ا"راجع
تبعات عدم القدرة على اNصول على ما يكفي من أدلة ا;راجعة ا;ناسبة بسبب قيد فرضته ا¢دارة بعد قبول ا;راجع لPرتباط )راجع:
الفقرتي ) ١٣ب( )(١٤ ,(١
أ.١٣

قد تعتمد ا¢مكانية العملية لPنسحاب من ا;راجعة على ا;رحلة التي وصل إليها إ∫از أعمال اWرتباط ف الوقت الذي تفرض فيه
ا¢دارة قيدًا على النطاق .فإذا كان ا;راجع قد قطع شوطًا كبيرًا ف ا;راجعة ,فقد يقرر استكمال ا;راجعة إلى ا;دى ا;مكن,
واWمتناع عن إبداء رأي ,وإيضاح القيد ا;فروض على النطاق ف قسم أساس اWمتناع عن إبداء رأي قبل اWنسحاب.

أ.١٤

ف ظروف معينة ,قد  Wيكون اWنسحاب من ا;راجعة ®كنًا إذا كان ا;راجع مطالبًا åوجب اJنظمة أو اللوائح باWستمرار ف
ارتباط ا;راجعة .وقد يكون هذا هو حال ا;راجع الذي ُيعي ;راجعة القوائم ا;الية ;نشآت القطاع العام .وقد يكون هذا هو اNال
أيضًا ف الدول التي ُيعي فيها ا;راجع ;راجعة القوائم ا;الية التي تغطي فترة محددة ,أو التي ُيعي فيها لفترة محددة ,و°نع من
اWنسحاب قبل اكتمال مراجعة تلك القوائم ا;الية ,أو قبل نهاية تلك الفترة ,على الترتيب .وقد يرى ا;راجع أيضًا أنه من الضروري
من ف تقريره فقرة أمر آخر٨.
أن ُيض ّ

أ.١٥

خُلص ا;راجع إلى أن اWنسحاب من ا;راجعة ضروري بسبب قيد مفروض على النطاق ,فقد يكون هناك متطلب مهني أو
عندما َي ْ
نظامي أو تنظيمي يفرض على ا;راجع إبPغ السلطات التنظيمية أو مPك ا;نشأة باJمور ا;تعلقة باWنسحاب من اWرتباط.

اعتبارات أخرى فيما يتعلق بإبداء رأي معارض أو اWمتناع عن إبداء رأي )راجع :الفقرة (١٥
أ.١٦

فيما يلي أمثلة لظروف آلية التقرير التي لن تتناقض مع إبداء ا;راجع لرأي معارض أو امتناعه عن إبداء رأي:
•

إبداء رأي غير معدل ف قوائم مالية معدة åوجب إطار تقرير مالي معي ,وف نفس التقرير ,إبداء رأي معارض ف نفس
القوائم ا;الية åوجب إطار تقرير مالي مختلف٩.

•

اWمتناع عن إبداء رأي فيما يتعلق بنتائج العمليات ,والتدفقات النقدية ,عندما يكون ذلك مPئمًا ,وإبداء رأي غير معدل
فيما يتعلق با;ركز ا;الي )انظر معيار ا;راجعة ) ١٠.(٥١٠ف هذه اNالة W ,يكون ا;راجع قد امتنع عن إبداء رأيه ف
القوائم ا;الية ككل.

b
شكل تقرير ا"راجع ومحتواه عندما يكون الرأي ُمعّد ً
أمثلة توضيحية لتقارير ا;راجع )راجع :الفقرة (١٦
أ.١٧

يحتوي ا;ثاWن التوضيحيان ) (١و) (٢الواردان ف ا;لحق على تقارير بآراء متحفظة ومعارضة ,على الترتيب ,بسبب أن القوائم
ا;الية ُمحرفة بشكٍل جوهري.

أ.١٨

يحتوي ا;ثال التوضيحي ) (٣الوارد ف ا;لحق على تقرير مراجع برأي متحفظ ,بسبب أن ا;راجع لم يكن قادرًا على اNصول على
ما يكفي من أدلة ا;راجعة ا;ناسبة .ويحتوي ا;ثال التوضيحي ) (٤على حالة امتناع عن إبداء رأي ,بسبب عدم القدرة على
اNصول على ما يكفي من أدلة ا;راجعة ا;ناسبة عن عنصر واحد ف القوائم ا;الية .ويحتوي ا;ثال التوضيحي ) (٥على حالة
امتناع عن إبداء رأي ,بسبب عدم القدرة على اNصول على ما يكفي من أدلة ا;راجعة ا;ناسبة عن عناصر متعددة ف القوائم
ا;الية .وف كل حالة من اNالتي اJخيرتيُ ,تعد التأثيرات اñتملة لعدم القدرة على القوائم ا;الية تأثيرات جوهرية ومنتشرة.

٨

معيار ا;راجعة )" (٧٠٦فقرات لفت انتباه ,وفقرات أمور أخرى ف تقرير ا;راجع ا;ستقل" ,الفقرة أ١٠

٩

انظر الفقرة أ ٣١من معيار ا;راجعة ) (٧٠٠لوصف هذا الظرف.

١٠

معيار ا;راجعة " ٥١٠ارتباطات ا;راجعة Jول مرة  -اJرصدة اWفتتاحية" ,الفقرة .١٠
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ا"عيار الدولي للمراجعة )(٧٠٥
وتتضمن أيضًا مPحق معايير ا;راجعة اJخرى التي wتوي على متطلبات nلية التقريرå ,ا ف ذلك معيار ا;راجعة ) ١١,(٥٧٠أمثلة
توضيحية لتقارير ا;راجع التي بها آراء معدلة.
رأي ا;راجع )راجع :الفقرة (١٦
أ.١٩

إن تعديل هذا العنوان يجعل من الواضح للمستخدم أن رأي ا;راجع ت تعديله ,ويشير التعديل كذلك إلى نوع التعديل.

الرأي ا;تحفظ )راجع :الفقرة (١٧
أ.٢٠

عندما ُيبدي ا;راجع رأيًا متحفظًا ,فلن يكون من ا;ناسب استخدام عبارات مثل "استنادًا إلى الشرح السابق" أو "مع مراعاة" ف
ف.
قسم الرأيJ ,ن هذه العبارات ليست واضحة أو قوية بشكٍل كا ٍ

أساس الرأي )راجع :الفقرات (٢٧ ,٢٣ ,٢١ ,٢٠
أ.٢١

يساعد اWتساق ف تقرير ا;راجع على تعزيز فهم ا;ستخدمي ,والتعرف على الظروف غير ا;ألوفة عند حدوثها .وبناًء عليه ,ورغم
أن التوحيد ف صيغة الرأي ا;عدل وف وصف أسباب التعديل قد  Wيكون ®كنًا ,فإن اWتساق ف كٍل من شكل تقرير ا;راجع
ومحتواه هو أمر ُمستحسن.

أ.٢٢

من أمثلة التأثيرات ا;الية للتحريفات اõوهرية التي قد يوضحها ا;راجع ف قسم أساس الرأي ف تقريره ,التحديد الكمي
للتأثيرات على الزكاة وضريبة الدخل ,والدخل قبل الزكاة والضرائب ,وصاف الدخل وحقوق ا;لكية ,إذا كان ا∂زون ُمقﱠيمًا بأكثر
®ا يجب.

أ.٢٣

لن يكون من ا;مكن عمليًا ا¢فصاح ف قسم أساس الرأي عن ا;علومات ا;غفل ذكرها ف اNاWت اnتية:

أ.٢٤

)أ(

إذا لم تقم ا¢دارة بإعداد ا¢فصاحات ,أو إذا لم تكن ا¢فصاحات متوفرة بسهولة للمراجع بطريقة أخرى; أو

)ب(

إذا كانت ا¢فصاحات ,بحسب حكم ا;راجع ,ضخمة على نحو غير مPئم بالنسبة لتقرير ا;راجع.

ُ Wيعد إبداء رأي معارض أو اWمتناع عن إبداء رأي فيما يتعلق بأمٍر محدٍد موضح ف قسم أساس الرأي مبررًا لعدم ذكر وصف
 Pف رأي ا;راجع .ففي هذه اNاWت ,قد يكون ا¢فصاح عن مثل
لóمور اJخرى التي ت التعرف عليها والتي كانت ستتطلب تعدي ً
هذه اJمور اJخرى التي يكون ا;راجع على علم بها مهمًا ;ستخدمي القوائم ا;الية.

وصف مسؤوليات ا;راجع عن مراجعة القوائم ا;الية عندما °تنع ا;راجع عن إبداء رأي ف القوائم ا;الية )راجع :الفقرة (٢٨
أ.٢٥

عندما °تنع ا;راجع عن إبداء رأي ف القوائم ا;الية ,يكون من اJفضل ذكر العبارات اnتية ف قسم مسؤوليات ا;راجع عن
مراجعة القوائم ا;الية ف تقرير ا;راجع ,كما هو موضح ف ا;ثالي التوضيحيي ) (٤و) (٥ف ملحق هذا ا;عيار:
•

العبارة ا;طلوبة åوجب الفقرة ) ٢٨أ( من معيار ا;راجعة ) ,(٧٠٠بعد تعديلها لتنص على أن مسؤولية ا;راجع هي القيام
åراجعة القوائم ا;الية للمنشأة وفقًا للمعايير الدولية للمراجعة ا;عتمدة ف ا;ملكة العربية السعودية;

•

العبارة ا;طلوبة åوجب الفقرة ) ٢٨ج( من معيار ا;راجعة ) (٧٠٠بشأن اWستقPل وا;سؤوليات اJخPقية اJخرى.

اWعتبارات عندما °تنع ا;راجع عن إبداء رأي ف القوائم ا;الية )راجع :الفقرة (٢٩
أ.٢٦

١١

يوفر النص على أسباب عدم قدرة ا;راجع على اNصول على ما يكفي من أدلة ا;راجعة ا;ناسبة ,ف قسم أساس اWمتناع عن
إبداء رأي ف تقرير ا;راجع ,معلومات تفيد ا;ستخدمي ف فهم أسباب امتناع ا;راجع عن إبداء رأي ف القوائم ا;الية ,وقد يوفر
ذلك أيضًا حماية إضافية من اWعتماد غير ا;ناسب على القوائم ا;الية .ومع ذلك ,فإن ا¢بPغ عن أي أمور رئيسة للمراجعة
بخPف اJمر أو اJمور التي نشأ عنها اWمتناع عن إبداء الرأي قد يوحي بأن القوائم ا;الية ككل ذات مصداقية فيما يتعلق بتلك
اJمور أكثر ®ا ينبغي ف ظل الظروف القائمة ,وسيكون غير متسق مع اWمتناع عن إبداء رأي ف القوائم ا;الية ككل .وبا;ثل,
سيكون من غير ا;ناسب تضمي القسم "معلومات أخرى" وفقا ;عيار ا;راجعة ) (٧٢٠لتناول نظر ا;راجع ف اتساق ا;علومات

معيار ا;راجعة )" (٥٧٠اWستمرارية".

ترجمة الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي

٦٤٧

التعديPت على الرأي ف
تقرير ا;راجع ا;ستقل

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٧٠٥
اJخرى مع القوائم ا;الية .وبناًء عليه ,فإن الفقرة  ٢٩من هذا ا;عيار wظر تضمي قسم لóمور الرئيسة للمراجعة أو قسم
للمعلومات اJخرى ف تقرير ا;راجع عندما °تنع ا;راجع عن إبداء رأي ف القوائم ا;الية ,ما لم يكن ا;راجع مطالبًا با¢بPغ عن
اJمور الرئيسة للمراجعة أو التقرير عن ا;علومات اJخرى åوجب اJنظمة أو اللوائح.
اbتصال با"كلفي باhوكمة )راجع :الفقرة (٣٠
أ.٢٧

إن إبPغ ا;كلفي باNوكمة بالظروف التي من ا;توقع أن تؤدي إلى تعديل ف رأي ا;راجع وبصيغة هذا التعديلّ° ,كن:
)أ(

ا;راجع من إخطار ا;كلفي باNوكمة بالتعديPت ا;رتقبة ,وأسباب )أو ظروف( التعديPت;

)ب(

ا;راجع من التماس موافقة ا;كلفي باNوكمة على حقائق اJمر أو اJمور الناشئ عنها التعديل ا;رتقب ,أو من التأكد من
اJمور التي لم يتم اWتفاق عليها مع ا¢دارة ف هذا الشأن;

)ج(

ا;كلفي باNوكمة من أن تتاح لهم الفرصة لتزويد ا;راجع ,متى كان ذلك مناسبًاå ,علومات وتوضيحات إضافية فيما يتعلق
باJمر أو اJمور الناشئ عنها التعديل ا;توقع.

ترجمة الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي

٦٤٨

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٧٠٥
ا"لحق)*(

)راجع :الفقرات أ ,١٧أ ,١٨أ(٢٥
أمثلة توضيحية لتقارير ا"راجع ا"ستقل التي ت فيها إدخال تعدي5ت على

الرأي)**(

•

ا;ثال التوضيحي ) :(١تقرير مراجع يحتوي على رأي متحفظ بسبب wريف جوهري ف القوائم ا;الية.

•

ا;ثال التوضيحي ) :(٢تقرير مراجع يحتوي على رأي معارض بسبب wريف جوهري ف القوائم ا;الية ا;وحدة.

•

ا;ثال التوضيحي ) :(٣تقرير مراجع يحتوي على رأي متحفظ بسبب عدم قدرة ا;راجع على اNصول على ما يكفي من أدلة ا;راجعة
ا;ناسبة فيما يتعلق åنشأة أجنبية زميلة.

•

ا;ثال التوضيحي ) :(٤تقرير مراجع يحتوي على امتناع عن إبداء رأي بسبب عدم قدرة ا;راجع على اNصول على ما يكفي من أدلة
ا;راجعة ا;ناسبة عن عنصر واحد ف القوائم ا;الية ا;وحدة.

•

ا;ثال التوضيحي ) :(٥تقرير مراجع يحتوي على امتناع عن إبداء رأي بسبب عدم قدرة ا;راجع على اNصول على ما يكفي من أدلة
ا;راجعة ا;ناسبة عن عناصر متعددة ف القوائم ا;الية.

*

ت إدخال بعض التعديPت على صياغة øاذج تقرير ا;راجع ا;ستقل الواردة ف هذا ا;عيار ومعايير التقرير اJخرىå ,ا يتفق مع البيئة النظامية ف ا;ملكة العربية
السعودية .ولم تغير أي من تلك التعديPت من مكونات تقرير ا;راجع ا;ستقل حسب ما يتطلبه كل معيار.
يعني مصطلح معايير ا;راجعة  -أينما يرد  -ا;عايير الدولية للمراجعة ا;عتمدة ف ا;ملكة العربية السعودية ,وفقًا لوثيقة اWعتماد الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة
السعودية للمحاسبي القانونيي.

**
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٦٤٩

التعديPت على الرأي ف
تقرير ا;راجع ا;ستقل

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٧٠٥
ا"ثال التوضيحي ) - (١رأي متحفظ بسبب Zريف جوهري ف القوائم ا"الية
Jغراض هذا ا"ثال التوضيحي لتقرير ا"راجع ,ت افتراض الظروف اRتية:
•

مراجعة مجموعة كاملة من القوائم ا"الية "نشأة مدرجة باستخدام إطار عرض عادل .وا"راجعة ليست مراجعة Åموعة )أي
أن معيار ا"راجعة ) ١(٦٠٠غير منطبق(.

•

ت إعداد القوائم ا"الية من قبل إدارة ا"نشأة وفقًا للمعايير الدولية للتقرير ا"الي ا"عتمدة ف ا"ملكة العربية السعودية)*(,
وا"عايير واÑصدارات اJخرى ا"عتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي)**( )إطار ذو غرض عام(.

•

تعكس شروط ارتباط ا"راجعة وصف مسؤولية اÑدارة عن القوائم ا"الية ا"نصوص عليه ف معيار ا"راجعة

•

اéزون ُمحﱠرف .ويعد التحريف جوهريًا ,ولكنه غير منتشر ف القوائم ا"الية )أي ,ا"ناسب هو إبداء رأي متحفظ(.

•

ا"تطلبات اJخ5قية ذات الصلة ا"نطبقة على ا"راجعة هي قواعد سلوك وآداب ا"هنة ا"عتمدة ف ا"ملكة العربية السعودية.

•

استنادًا إلى أدلة ا"راجعة التي ت اhصول عليها ,خلص ا"راجع إلى أنه  bترتبط باJحداث أو الظروف حالة عدم تأكد
جوهري قد تثير شكوكًا كبيرة حول قدرة ا"نشأة على البقاء كمنشأة مستمرة وفقًا "عيار ا"راجعة ).(٥٧٠

•

ت اÑب5غ عن اJمور الرئيسة للمراجعة ,وفقًا "عيار ا"راجعة ).(٧٠١

•

حصل ا"راجع على جميع ا"علومات اJخرى قبل تاريخ تقريره ,واJمر الذي نتج عنه الرأي ا"تحفظ ف القوائم ا"الية ا"وحدة
يؤثر أيضًا على ا"علومات اJخرى.

•

يختلف ا"سؤولون عن اÑشراف على القوائم ا"الية عن أولئك ا"سؤولي عن إعداد هذه القوائم.

•

باÑضافة إلى مراجعة القوائم ا"الية ,يتحمل ا"راجع مسؤوليات تقرير أخرى مطلوبة úوجب نظام محلي.

)٢.(٢١٠

تقرير ا"راجع ا"ستقل
طب آخر مناسب[
إلى مساهمي الشركة )س( ]أو أي ُمخا َ
التقرير عن مراجعة القوائم

ا"الية٣

الرأي ا"تحفظ
لقد راجعنا القوائم ا;الية للشركة )س( )الشركة( ,والتي تشمل قائمة ا;ركز ا;الي كما ف  ٣١ديسمبر  ,٢٠×١وقائمة الدخل الشامل ,وقائمة
التغيرات ف حقوق ا;لكية ,وقائمة التدفقات النقدية عن السنة ا;نتهية ف ذلك التاريخ ,وا¢يضاحات ا;رفقة بالقوائم ا;اليةå ,ا ف ذلك
ملخص للسياسات اñاسبية ا;همة.
وف رأينا ,وباستثناء تأثيرات اJمر ا;وضح ف قسم "أساس الرأي ا;تحفظ" الوارد ف تقريرنا ,فإن القوائم ا;الية ا;رفقة تعرض بشكل عادل,
من جميع اõوانب اõوهرية) ,أو تعطي صورة حقيقية وعادلة لـ( ا;ركز ا;الي للشركة كما ف  ٣١ديسمبر  ,٢٠×١وأدائها ا;الي وتدفقاتها
النقدية للسنة ا;نتهية ف ذلك التاريخ ,وفقًا للمعايير الدولية للتقرير ا;الي ا;عتمدة ف ا;ملكة العربية السعودية ,وا;عايير وا¢صدارات
اJخرى ا;عتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي.

١

*
**

معيار ا;راجعة )" (٦٠٠اعتبارات خاصة  -عمليات مراجعة القوائم ا;الية للمجموعة )åا ف ذلك عمل مراجعي مكونات اπموعة("
ا;عايير الدولية ا;عتمدة هي ا;عايير الدولية للتقرير ا;الي كما صدرت من اπلس الدولي با¢ضافة إلى إفصاحات أضافتها الهيئة لبعض تلك ا;عايير وفقًا ;ا ورد ف
وثيقة اعتماد ا;عايير الدولية للتقرير ا;الي الصادرة من الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي.
يقصد با;عايير وا¢صدارات اJخرى هو ما تعتمده الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي من معايير أو أراء فنية ;واضيع  Wتغطيها ا;عايير الدولية مثل موضوع
الزكاة.

٢

معيار ا;راجعة )" (٢١٠اWتفاق على شروط ارتباطات ا;راجعة"

٣

العنوان الفرعي "التقرير عن مراجعة القوائم ا;الية" غير ضروري ف الظروف التي  Wيكون فيها العنوان الفرعي الثاني "التقرير عن ا;تطلبات النظامية والتنظيمية
اJخرى" منطبقًا.
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٦٥٠

التعديPت على الرأي ف
تقرير ا;راجع ا;ستقل

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٧٠٥
أساس الرأي ا"تحفظ
مخزون الشركة ُمسجل ف قائمة ا;ركز ا;الي åبلغ ××× .ولم ُتظهر ا¢دارة ا∂زون بالتكلفة أو صاف القيمة القابلة للتحقق ,أيهما أقل,
ولكنها أظهرته بالتكلفة فقط® ,ا يشكل خروجًا عن ا;عايير الدولية للتقرير ا;الي ا;عتمدة ف ا;ملكة العربية السعودية وا;عايير وا¢صدارات
اJخرى ا;عتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي .وتشير سجPت الشركة إلى أنه لو أظهرت ا¢دارة ا∂زون بالتكلفة أو صاف
القيمة القابلة للتحقق ,أيهما أقل ,لكان ينبغي تخفيض ا∂زون åبلغ ××× ليصل إلى صاف قيمته القابلة للتحقق .وبالتالي ,كانت ستزيد
تكلفة ا;بيعات åبلغ ××× ,وكانت ستنخفض الزكاة وضريبة الدخل ,وصاف الدخل ,وحقوق ملكية ا;ساهمي åبلغ ××× ,و ××× ,و ××× على
الترتيب.
لقد قمنا با;راجعة وفقًا للمعايير الدولية للمراجعة ا;عتمدة ف ا;ملكة العربية السعودية .ومسؤولياتنا åوجب تلك ا;عايير موضحة åزيد من
التفصيل ف قسم "مسؤوليات ا;راجع عن مراجعة القوائم ا;الية" الوارد ف تقريرنا .ونحن مستقلون عن الشركة وفقًا لقواعد سلوك وآداب
ا;هنة ا;عتمدة ف ا;ملكة العربية السعودية ذات الصلة åراجعتنا للقوائم ا;الية ,وقد وفينا أيضًا åسؤولياتنا اJخPقية اJخرى وفقًا لتلك
القواعد .وف اعتقادنا فإن أدلة ا;راجعة التي حصلنا عليها ُتعد كافية ومناسبة لتوفير أساس لرأينا ا;تحفظ.
ا"علومات اJخرى ]أو عنوان آخر إذا كان ذلك مناسبًا مثل "معلومات أخرى بخ5ف القوائم ا"الية وتقرير ا"راجع بشأنها"[

]يتم التقرير وفقًا ;تطلبات التقرير الواردة ف معيار ا;راجعة ) - (٧٢٠انظر ا;ثال التوضيحي ) (٦ف ا;لحق الثاني ;عيار ا;راجعة ).[(٧٢٠
ويتم تعديل الفقرة اJخيرة من قسم "ا;علومات اJخرى" ف ا;ثال التوضيحي ) (٦لتصف اJمر ا∏اص الذي نتج عنه الرأي ا;تحفظ والذي
يؤثر أيضًا على ا;علومات اJخرى[.
اJمور الرئيسة للمراجعة
اJمور الرئيسة للمراجعة هي تلك اJمور التي كانت لها ,بحسب حكمنا ا;هني ,اJهمية البالغة عند مراجعتنا للقوائم ا;الية للفترة اNالية.
 Pف هذه اJمور.
وقد ت تناول هذه اJمور ف سياق مراجعتنا للقوائم ا;الية ككل ,وعند تكوين رأينا فيها ,ونحن  Wنقدم رأيًا منفص ً
وبا¢ضافة إلى اJمر ا;وضح ف قسم "أساس الرأي ا;تحفظ" ,حددنا اJمور ا;وضحة أدناه لتكون اJمور الرئيسة للمراجعة التي يلزم ا¢بPغ
عنها ف تقريرنا.
]يتم وصف كل أمر من اJمور الرئيسة للمراجعة وفقًا ;عيار ا;راجعة )[(٧٠١
مسؤوليات اÑدارة وا"كلفي باhوكمة عن القوائم

ا"الية٤

]يتم التقرير وفقًا ;عيار ا;راجعة ) - (٧٠٠انظر ا;ثال التوضيحي ) (١الوارد ف معيار ا;راجعة )[(٧٠٠
مسؤوليات ا"راجع عن مراجعة القوائم ا"الية
]يتم التقرير وفقًا ;عيار ا;راجعة ) - (٧٠٠انظر ا;ثال التوضيحي ) (١الوارد ف معيار ا;راجعة )[(٧٠٠
التقرير عن ا"تطلبات النظامية والتنظيمية اJخرى
]يتم التقرير وفقًا ;عيار ا;راجعة ) - (٧٠٠انظر ا;ثال التوضيحي ) (١الوارد ف معيار ا;راجعة )[(٧٠٠
الشريك ا;سؤول عن اWرتباط ف ا;راجعة التي أدت إلى صدور تقرير ا;راجع ا;ستقل ا;اثل هو ]اWسم[.
]التوقيع باسم مكتب ا;راجعة ,أو اWسم الشخصي للمراجع ,أو بكليهما ,حسب اWقتضاء)*([
]عنوان ا;راجع[
]التاريخ[

٤

*

خPل هذه اJمثلة التوضيحية لتقارير ا;راجع ,قد يحتاج مصطلحا ا¢دارة وا;كلفون باNوكمة إلى استبدالهما åصطلح آخر مناسب ف سياق ا¢طار القانوني ف
ا;ملكة العربية السعودية.
ينبغي اWلتزام بنظام اñاسبي القانونيي ف ا;ملكة العربية السعودية.

ترجمة الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي

٦٥١

التعديPت على الرأي ف
تقرير ا;راجع ا;ستقل

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٧٠٥

ا"ثال التوضيحي ) - (٢رأي معارض بسبب Zريف جوهري ف القوائم ا"الية ا"وحدة
Jغراض هذا ا"ثال التوضيحي لتقرير ا"راجع ,ت افتراض الظروف اRتية:
•

مراجعة مجموعة كاملة من القوائم ا"الية ا"وحدة "نشأة مدرجة باستخدام إطار عرض عادل .وا"راجعة ُتعد مراجعة مجموعة
"نشأة لها منشآت تابعة )أي أن معيار ا"راجعة ) (٦٠٠منطبق(.

•

ت إعداد القوائم ا"الية ا"وحدة من قبل إدارة ا"نشأة ,وفقًا للمعايير الدولية للتقرير ا"الي ا"عتمدة ف ا"ملكة العربية السعودية,
وا"عايير واÑصدارات اJخرى ا"عتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي )إطار ذو غرض عام(.

•

تعكس شروط ارتباط ا"راجعة وصف مسؤولية اÑدارة عن القوائم ا"الية ا"وحدة ا"نصوص عليه ف معيار ا"راجعة ).(٢١٠

•

القوائم ا"الية ا"وحدة محّرفة بشكٍل جوهري بسبب عدم توحيد منشأة تابعة .ويعد التحريف ا°وهري منتشرًا ف القوائم ا"الية
ا"وحدة .ولم يتم Zديد تأثيرات التحريف على القوائم ا"الية ا"وحدةJ ,نه لم يكن من ا"مكن عمليًا القيام بذلك )أي ا"ناسب
هو إبداء رأي معارض(.

•

ا"تطلبات اJخ5قية ذات الصلة ا"نطبقة على ا"راجعة هي قواعد سلوك وآداب ا"هنة ا"عتمدة ف ا"ملكة العربية السعودية.

•

استنادًا إلى أدلة ا"راجعة التي ت اhصول عليها ,خلص ا"راجع إلى أنه  bترتبط باJحداث أو الظروف حالة عدم تأكد جوهري
قد تثير شكوكًا كبيرة حول قدرة ا"نشأة على البقاء كمنشأة مستمرة وفقًا "عيار ا"راجعة ).(٥٧٠

•

معيار ا"راجعة ) (٧٠١منطبق; ومع ذلك ,فقد حدد ا"راجع أنه  bتوجد أي أمور رئيسة للمراجعة بخ5ف اJمر ا"وضح ف قسم
أساس الرأي ا"عارض.

•

حصل ا"راجع على جميع ا"علومات اJخرى قبل تاريخ تقريره ,واJمر الذي نتج عنه الرأي ا"عارض ف القوائم ا"الية ا"وحدة
يؤثر أيضًا على ا"علومات اJخرى.

•

يختلف ا"سؤولون عن اÑشراف على القوائم ا"الية ا"وحدة عن أولئك ا"سؤولي عن إعداد هذه القوائم.

•

باÑضافة إلى مراجعة القوائم ا"الية ا"وحدة ,يتحمل ا"راجع مسؤوليات تقرير أخرى مطلوبة úوجب نظام محلي.

تقرير ا"راجع ا"ستقل
طب آخر مناسب[
إلى مساهمي الشركة )س( ]أو أي ُمخا َ
التقرير عن مراجعة القوائم ا"الية

ا"وحدة٥

الرأي ا"عارض
لقد راجعنا القوائم ا;الية ا;وحدة للشركة )س( وا;نشآت التابعة لها )اπموعة( ,والتي تشمل قائمة ا;ركز ا;الي ا;وحدة كما ف  ٣١ديسمبر
 ,٢٠×١وقائمة الدخل الشامل ا;وحدة ,وقائمة التغيرات ف حقوق ا;لكية ا;وحدة ,وقائمة التدفقات النقدية ا;وحدة للسنة ا;نتهية ف ذلك
التاريخ ,وا¢يضاحات على القوائم ا;الية ا;وحدةå ,ا ف ذلك ملخص للسياسات اñاسبية ا;همة.
وف رأينا ,وبسبب أهمية اJمر الذي †ت مناقشته ف قسم "أساس الرأي ا;عارض" الوارد ف تقريرنا ,فإن القوائم ا;الية ا;وحدة ا;رفقة W
تعرض بشكل عادل) ,أو  Wتعطي صورة حقيقية وعادلة لـ( ا;ركز ا;الي ا;وحد للمجموعة كما ف  ٣١ديسمبر  ,٢٠×١وأدائها ا;الي ا;وحد
وتدفقاتها النقدية ا;وحدة للسنة ا;نتهية ف ذلك التاريخ ,وفقًا للمعايير الدولية للتقرير ا;الي ا;عتمدة ف ا;ملكة العربية السعودية ,وا;عايير
وا¢صدارات اJخرى ا;عتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي.

٥

العنوان الفرعي "التقرير عن مراجعة القوائم ا;الية ا;وحدة" غير ضروري ف الظروف التي  Wيكون فيها العنوان الفرعي الثاني "التقرير عن ا;تطلبات النظامية
والتنظيمية اJخرى" منطبقًا.

ترجمة الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي

٦٥٢

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٧٠٥
أساس الرأي ا"عارض
كما هو مبي ف ا¢يضاح × ,لم توحد اπموعة الشركة التابعة )ص( التي استحوذت عليها اπموعة خPل عام J ,٢٠×١نها لم تكن قادرة
على wديد القيم العادلة لبعض اJصول واWلتزامات ا;همة للشركة التابعة ف تاريخ اWستحواذ .ولذلك †ت اñاسبة عن هذا اWستثمار
على أساس التكلفة .وåوجب ا;عايير الدولية للتقرير ا;الي ا;عتمدة ف ا;ملكة العربية السعودية وا;عايير وا¢صدارات اJخرى ا;عتمدة من
الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي ,فقد كان ينبغي على الشركة أن تقوم بتوحيد هذه الشركة التابعة ,واñاسبة عن اWستحواذ على
أساس مبالغ مبدئية .ولو كانت الشركة )ص( قد ت توحيدها ,لكان العديد من العناصر ف القوائم ا;الية ا;وحدة ا;رفقة قد تأثر بشكٍل
جوهري .ولم يتم wديد تأثيرات الفشل ف التوحيد على القوائم ا;الية ا;وحدة.
لقد قمنا با;راجعة وفقًا للمعايير الدولية للمراجعة ا;عتمدة ف ا;ملكة العربية السعودية .ومسؤولياتنا åوجب تلك ا;عايير موضحة åزيد من
التفصيل ف قسم "مسؤوليات ا;راجع عن مراجعة القوائم ا;الية ا;وحدة" الوارد ف تقريرنا .ونحن مستقلون عن اπموعة وفقًا لقواعد
سلوك وآداب ا;هنة ا;عتمدة ف ا;ملكة العربية السعودية ذات الصلة åراجعتنا للقوائم ا;الية ,وقد وفينا أيضًا åسؤولياتنا اJخPقية اJخرى
وفقًا لتلك القواعد .وف اعتقادنا فإن أدلة ا;راجعة التي حصلنا عليها ُتعد كافية ومناسبة لتوفير أساس لرأينا ا;عارض.
ا"علومات اJخرى ]أو عنوان آخر إذا كان ذلك مناسبًا مثل "معلومات أخرى بخ5ف القوائم ا"الية وتقرير ا"راجع بشأنها"[:

]يتم التقرير وفقًا ;تطلبات التقرير الواردة ف معيار ا;راجعة ) - (٧٢٠انظر ا;ثال التوضيحي ) (٧ف ا;لحق الثاني ;عيار ا;راجعة ).[(٧٢٠
ويتم تعديل الفقرة اJخيرة من قسم "ا;علومات اJخرى" ف ا;ثال التوضيحي ) (٧لتصف اJمر ا∏اص الذي نتج عنه الرأي ا;تحفظ والذي
يؤثر أيضًا على ا;علومات اJخرى[.
اJمور الرئيسة للمراجعة
باستثناء اJمر ا;وضح ف قسم أساس الرأي ا;عارض ,قررنا أنه  Wتوجد أي أمور رئيسة أخرى للمراجعة ليتم ا¢بPغ عنها ف تقريرنا.
مسؤوليات اÑدارة وا"كلفي باhوكمة عن القوائم ا"الية

ا"وحدة٦

]يتم التقرير وفقًا ;عيار ا;راجعة ) - (٧٠٠انظر ا;ثال التوضيحي ) (٢الوارد ف معيار ا;راجعة )[(٧٠٠
مسؤوليات ا"راجع عن مراجعة القوائم ا"الية ا"وحدة
]يتم التقرير وفقًا ;عيار ا;راجعة ) - (٧٠٠انظر ا;ثال التوضيحي ) (٢الوارد ف معيار ا;راجعة )[(٧٠٠
التقرير عن ا"تطلبات النظامية والتنظيمية اJخرى
]يتم التقرير وفقًا ;عيار ا;راجعة ) - (٧٠٠انظر ا;ثال التوضيحي ) (٢الوارد ف معيار ا;راجعة )[(٧٠٠
الشريك ا;سؤول عن اWرتباط ف ا;راجعة التي أدت إلى صدور تقرير ا;راجع ا;ستقل ا;اثل هو ]اWسم[.
]التوقيع باسم مكتب ا;راجعة ,أو اWسم الشخصي للمراجع ,أو بكليهما ,حسب اWقتضاء)*([
]عنوان ا;راجع[
]التاريخ[

٦

*

خPل هذه اJمثلة التوضيحية لتقارير ا;راجع ,قد يحتاج مصطلحا ا¢دارة وا;كلفون باNوكمة أن يتم استبدالهما åصطلح آخر مناسب ف سياق ا¢طار القانوني ف
ا;ملكة العربية السعودية
ينبغي اWلتزام بنظام اñاسبي القانونيي ف ا;ملكة العربية السعودية.

ترجمة الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي

٦٥٣

التعديPت على الرأي ف
تقرير ا;راجع ا;ستقل

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٧٠٥
ا"ثال التوضيحي ) - (٣رأي متحفظ بسبب عدم قدرة ا"راجع على اhصول على ما يكفي من أدلة ا"راجعة فيما يتعلق úنشأة أجنبية
زميلة
Jغراض هذا ا"ثال التوضيحي لتقرير ا"راجع ,ت افتراض الظروف اRتية:
•

مراجعة مجموعة كاملة من القوائم ا"الية ا"وحدة "نشأة مدرجة باستخدام إطار عرض عادل .وا"راجعة ُتعد مراجعة مجموعة
"نشأة لها منشآت تابعة )أي أن معيار ا"راجعة ) (٦٠٠منطبق(.

•

ت إعداد القوائم ا"الية ا"وحدة من قبل إدارة ا"نشأة ,وفقًا للمعايير الدولية للتقرير ا"الي ا"عتمدة ف ا"ملكة العربية السعودية,
وا"عايير واÑصدارات اJخرى ا"عتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي )إطار ذو غرض عام(.

•

تعكس شروط ارتباط ا"راجعة وصف مسؤولية اÑدارة عن القوائم ا"الية ا"وحدة ا"نصوص عليه ف معيار ا"راجعة ).(٢١٠

•

لم يكن ا"راجع قادرًا على اhصول على ما يكفي من أدلة ا"راجعة ا"ناسبة فيما يتعلق باbستثمار ف منشأة أجنبية زميلة .وُتعّد
التأثيرات ا•تملة لعدم القدرة على اhصول على ما يكفي من أدلة ا"راجعة ا"ناسبة جوهرية ,لكنها غير منتشرة ف القوائم
ا"الية ا"وحدة )أي ا"ناسب هو إبداء رأي متحفظ(.

•

ا"تطلبات اJخ5قية ذات الصلة ا"نطبقة على ا"راجعة هي قواعد سلوك وآداب ا"هنة ا"عتمدة ف ا"ملكة العربية السعودية.

•

استنادًا إلى أدلة ا"راجعة التي ت اhصول عليها ,خلص ا"راجع إلى أنه  bترتبط باJحداث أو الظروف حالة عدم تأكد جوهري قد
تثير شكوكًا كبيرة حول قدرة ا"نشأة على البقاء كمنشأة مستمرة وفقًا "عيار ا"راجعة ).(٥٧٠

•

ت اÑب5غ عن اJمور الرئيسة للمراجعة ,وفقًا "عيار ا"راجعة ).(٧٠١

•

حصل ا"راجع على جميع ا"علومات اJخرى قبل تاريخ تقريره ,واJمر الذي نتج عنه الرأي ا"تحفظ ف القوائم ا"الية ا"وحدة يؤثر
أيضًا على ا"علومات اJخرى.

•

يختلف ا"سؤولون عن اÑشراف على القوائم ا"الية ا"وحدة عن أولئك ا"سؤولي عن إعداد هذه القوائم.

•

باÑضافة إلى مراجعة القوائم ا"الية ا"وحدة ,يتحمل ا"راجع مسؤوليات تقرير أخرى مطلوبة úوجب نظام محلي.

ترجمة الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي

٦٥٤

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٧٠٥
تقرير ا"راجع ا"ستقل
طب آخر مناسب[
إلى مساهمي الشركة )س( ]أو أي ُمخا َ
التقرير عن مراجعة القوائم ا"الية

ا"وحدة٧

الرأي ا"تحفظ
لقد راجعنا القوائم ا;الية ا;وحدة للشركة )س( وا;نشآت التابعة لها )اπموعة( ,والتي تشمل قائمة ا;ركز ا;الي ا;وحدة كما ف  ٣١ديسمبر
 ,٢٠×١وقائمة الدخل الشامل ا;وحدة ,وقائمة التغيرات ف حقوق ا;لكية ا;وحدة ,وقائمة التدفقات النقدية ا;وحدة للسنة ا;نتهية ف ذلك
التاريخ ,وا¢يضاحات ا;رفقة بالقوائم ا;الية ا;وحدةå ,ا ف ذلك ملخص للسياسات اñاسبية ا;همة.
وف رأينا ,وباستثناء التأثيرات اñتملة لóمر ا;وضح ف قسم "أساس الرأي ا;تحفظ" الوارد ف تقريرنا ,فإن القوائم ا;الية ا;وحدة ا;رفقة
تعرض بشكل عادل ,من جميع اõوانب اõوهرية) ,أو تعطي صورة حقيقية وعادلة لـ( ا;ركز ا;الي للمجموعة كما ف  ٣١ديسمبر ,٢٠×١
وأدائها ا;الي ا;وحد وتدفقاتها النقدية ا;وحدة للسنة ا;نتهية ف ذلك التاريخ ,وفقًا للمعايير الدولية للتقرير ا;الي ا;عتمدة ف ا;ملكة العربية
السعودية ,وا;عايير وا¢صدارات اJخرى ا;عتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي.
أساس الرأي ا"تحفظ
ت تسجيل استثمار اπموعة ف الشركة )ص( ,وهي منشأة أجنبية زميلة ت اWستحواذ عليها خPل العام ,وتتم اñاسبة عنها بطريقة حقوق
ا;لكيةå ,بلغ ××× ف قائمة ا;ركز ا;الي ا;وحدة كما ف  ٣١ديسمبر  ,٢٠×١وت تضمي حصة الشركة )س( من صاف دخل الشركة )ص(
والبالغة قيمتها ××× ف دخل الشركة )س( للسنة ا;نتهية ف ذلك التاريخ .ولم يكن åقدورنا اNصول على ما يكفي من أدلة ا;راجعة ا;ناسبة
بشأن ا;بلغ الدفتري Wستثمار الشركة )س( ف الشركة )ص( كما ف  ٣١ديسمبر  ,٢٠×١وحصة الشركة )س( ف صاف دخل الشركة )ص(
لنفس العام Jننا ø Wلك حق الوصول إلى ا;علومات ا;الية أو ا¢دارة أو ا;راجعي ف الشركة )ص( .وبناًء عليه ,فلم نكن قادرين على wديد
ما إذا كانت هناك ضرورة ¢جراء أية تعديPت على هذه ا;بالغ.
لقد قمنا با;راجعة وفقًا للمعايير الدولية للمراجعة ا;عتمدة ف ا;ملكة العربية السعودية .ومسؤولياتنا åوجب تلك ا;عايير موضحة åزيد من
التفصيل ف قسم "مسؤوليات ا;راجع عن مراجعة القوائم ا;الية ا;وحدة" الوارد ف تقريرنا .ونحن مستقلون عن اπموعة وفقًا لقواعد
سلوك وآداب ا;هنة ا;عتمدة ف ا;ملكة العربية السعودية ذات الصلة åراجعتنا للقوائم ا;الية ,وقد وفينا أيضًا åسؤولياتنا اJخPقية اJخرى
وفقًا لتلك القواعد .وف اعتقادنا فإن أدلة ا;راجعة التي حصلنا عليها ُتعد كافية ومناسبة لتوفير أساس لرأينا ا;تحفظ.
ا"علومات اJخرى ]أو عنوان آخر إذا كان ذلك مناسبًا مثل "معلومات أخرى بخ5ف القوائم ا"الية وتقرير ا"راجع بشأنها"[:

]يتم التقرير وفقًا ;تطلبات التقرير الواردة ف معيار ا;راجعة ) - (٧٢٠انظر ا;ثال التوضيحي ) (٦ف ا;لحق الثاني ;عيار ا;راجعة ).[(٧٢٠
ويتم تعديل الفقرة اJخيرة من قسم "ا;علومات اJخرى" ف ا;ثال التوضيحي ) (٦لتصف اJمر ا∏اص الذي نتج عنه الرأي ا;تحفظ والذي
يؤثر أيضًا على ا;علومات اJخرى[.
اJمور الرئيسة للمراجعة
اJمور الرئيسة للمراجعة هي تلك اJمور التي كانت لها ,بحسب حكمنا ا;هني ,اJهمية البالغة عند مراجعتنا للقوائم ا;الية ا;وحدة للفترة
 Pف هذه
اNالية .وقد ت تناول هذه اJمور ف سياق مراجعتنا للقوائم ا;الية ا;وحدة ككل ,وعند تكوين رأينا فيها ,ونحن  Wنقدم رأيًا منفص ً
اJمور .وبا¢ضافة إلى اJمر ا;وضح ف قسم "أساس الرأي ا;تحفظ" ,حددنا اJمور ا;وضحة أدناه لتكون اJمور الرئيسة للمراجعة التي يلزم
ا¢بPغ عنها ف تقريرنا.
]يتم وصف كل أمر من اJمور الرئيسة للمراجعة وفقًا ;عيار ا;راجعة )[(٧٠١

٧

العنوان الفرعي "التقرير عن مراجعة القوائم ا;الية ا;وحدة" غير ضروري ف الظروف التي  Wيكون فيها العنوان الفرعي الثاني "التقرير عن ا;تطلبات النظامية
والتنظيمية اJخرى" منطبقًا.

ترجمة الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي

٦٥٥

التعديPت على الرأي ف
تقرير ا;راجع ا;ستقل

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٧٠٥
مسؤوليات اÑدارة وا"كلفي باhوكمة عن القوائم ا"الية

ا"وحدة٨

]يتم التقرير وفقًا ;عيار ا;راجعة ) - (٧٠٠انظر ا;ثال التوضيحي ) (٢الوارد ف معيار ا;راجعة )[(٧٠٠
مسؤوليات ا"راجع عن مراجعة القوائم ا"الية ا"وحدة
]يتم التقرير وفقًا ;عيار ا;راجعة ) - (٧٠٠انظر ا;ثال التوضيحي ) (٢الوارد ف معيار ا;راجعة )[(٧٠٠
التقرير عن ا"تطلبات النظامية والتنظيمية اJخرى
]يتم التقرير وفقًا ;عيار ا;راجعة ) - (٧٠٠انظر ا;ثال التوضيحي ) (٢الوارد ف معيار ا;راجعة )[(٧٠٠
الشريك ا;سؤول عن اWرتباط ف ا;راجعة التي أدت إلى صدور تقرير ا;راجع ا;ستقل ا;اثل هو ]اWسم[.
]التوقيع باسم مكتب ا;راجعة ,أو اWسم الشخصي للمراجع ,أو بكليهما ,حسب اWقتضاء)*([
]عنوان ا;راجع[
]التاريخ[

٨

*

خPل هذه اJمثلة التوضيحية لتقارير ا;راجع ,قد يحتاج مصطلحا ا¢دارة وا;كلفون باNوكمة أن يتم استبدالهما åصطلح آخر مناسب ف سياق ا¢طار القانوني ف
ا;ملكة العربية السعودية
ينبغي اWلتزام بنظام اñاسبي القانونيي ف ا;ملكة العربية السعودية.

ترجمة الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي

٦٥٦

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٧٠٥
ا"ثال التوضيحي ) - (٤اbمتناع عن إبداء رأي بسبب عدم قدرة ا"راجع على اhصول على ما يكفي من أدلة ا"راجعة ا"ناسبة عن عنصر
واحد ف القوائم ا"الية ا"وحدة
Jغراض هذا ا"ثال التوضيحي لتقرير ا"راجع ,ت افتراض الظروف اRتية:
•

مراجعة مجموعة كاملة من القوائم ا"الية ا"وحدة "نشأة غير مدرجة باستخدام إطار عرض عادل .وا"راجعة ُتعد مراجعة
مجموعة "نشأة لها منشآت تابعة )أي أن معيار ا"راجعة ) (٦٠٠منطبق(.

•

ت إعداد القوائم ا"الية ا"وحدة من قبل إدارة ا"نشأة ,وفقًا للمعايير الدولية للتقرير ا"الي ا"عتمدة ف ا"ملكة العربية السعودية,
وا"عايير واÑصدارات اJخرى ا"عتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي )إطار ذو غرض عام(.

•

تعكس شروط ارتباط ا"راجعة وصف مسؤولية اÑدارة عن القوائم ا"الية ا"وحدة ا"نصوص عليه ف معيار ا"راجعة ).(٢١٠

•

لم يكن ا"راجع قادرًا على اhصول على ما يكفي من أدلة ا"راجعة ا"ناسبة عن عنصر واحد ف القوائم ا"الية ا"وحدة .وبعبارة
أخرى ,لم يتمكن ا"راجع من اhصول على أدلة مراجعة بشأن ا"علومات ا"الية bستثمار ف مشروع مشتركß ,ثل ما يزيد عن
 %٩٠من صاف أصول ا"نشأة .وُتعّد التأثيرات ا•تملة لعدم القدرة على اhصول على ما يكفي من أدلة ا"راجعة ا"ناسبة
جوهرية وأيضًا منتشرة ف القوائم ا"الية ا"وحدة )أي ا"ناسب هو اbمتناع عن إبداء رأي(.

•

ا"تطلبات اJخ5قية ذات الصلة ا"نطبقة على ا"راجعة هي قواعد سلوك وآداب ا"هنة ا"عتمدة ف ا"ملكة العربية السعودية.

•

يختلف ا"سؤولون عن اÑشراف على القوائم ا"الية ا"وحدة عن أولئك ا"سؤولي عن إعداد هذه القوائم.

•

يتطلب اJمر استخدام وصف أكثر محدودية ف قسم مسؤوليات ا"راجع.

•

باÑضافة إلى مراجعة القوائم ا"الية ا"وحدة ,يتحمل ا"راجع مسؤوليات تقرير أخرى مطلوبة úوجب نظام محلي.

ترجمة الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي

٦٥٧

التعديPت على الرأي ف
تقرير ا;راجع ا;ستقل

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٧٠٥
تقرير ا"راجع ا"ستقل
طب آخر مناسب[
إلى مساهمي الشركة )س( ]أو أي ُمخا َ
التقرير عن مراجعة القوائم ا"الية

ا"وحدة٩

اbمتناع عن إبداء رأي
ت تكليفنا åراجعة القوائم ا;الية ا;وحدة للشركة )س( وا;نشآت التابعة لها )اπموعة( ,والتي تشمل قائمة ا;ركز ا;الي ا;وحدة كما ف ٣١
ديسمبر  ,٢٠×١وقائمة الدخل الشامل ا;وحدة ,وقائمة التغيرات ف حقوق ا;لكية ا;وحدة ,وقائمة التدفقات النقدية ا;وحدة للسنة ا;نتهية ف
ذلك التاريخ ,وا¢يضاحات ا;رفقة بالقوائم ا;الية ا;وحدةå ,ا ف ذلك ملخص للسياسات اñاسبية ا;همة.
ونحن  Wنبدي رأيًا ف القوائم ا;الية ا;وحدة ا;رفقة للمجموعة .فنظرًا Jهمية اJمر ا;وضح ف قسم أساس اWمتناع عن إبداء رأي الوارد ف
تقريرنا ,فإننا لم نتمكن من اNصول على ما يكفي من أدلة ا;راجعة ا;ناسبة لتوفير أساس ¢بداء رأي مراجعة ف هذه القوائم ا;الية
ا;وحدة.
أساس اbمتناع عن إبداء رأي
سجل استثمار اπموعة ف مشروعها ا;شترك مع الشركة )ص( بـمبلغ ××× ف قائمة ا;ركز ا;الي ا;وحدة للمجموعة ,و°ثل ذلك ما يزيد عن
ُ
 %٩٠من صاف أصول اπموعة كما ف  ٣١ديسمبر  .٢٠×١ولم ُيسمح لنا بالوصول إلى إدارة الشركة )ص( ومراجعيهاå ,ا ف ذلك إلى
توثيق مراجعي الشركة )ص( Jعمال ا;راجعة .ونتيجة لذلك ,لم نتمكن من wديد ما إذا كانت هناك أي تعديPت ُتعد ضرورية فيما يتعلق
باNصة التناسبية ا∏اصة باπموعة ف أصول الشركة )ص( ,والتي تسيطر عليها سيطرة مشتركة ,وحصتها التناسبية ف التزامات الشركة
)ص( ,والتي هي مسؤولة عنها مسؤولية مشتركة ,وحصتها التناسبية ف دخل ومصروفات الشركة )ص( عن تلك السنة ,والعناصر التي تتكون
منها قائمة التغيرات ف حقوق ا;لكية ا;وحدة وقائمة التدفقات النقدية ا;وحدة.
مسؤوليات اÑدارة وا"كلفي باhوكمة عن القوائم ا"الية

ا"وحدة١٠

]يتم التقرير وفقًا ;عيار ا;راجعة ) - (٧٠٠انظر ا;ثال التوضيحي ) (٢الوارد ف معيار ا;راجعة )[(٧٠٠
مسؤوليات ا"راجع عن مراجعة القوائم ا"الية ا"وحدة
تتمثل مسؤوليتنا ف القيام åراجعة القوائم ا;الية ا;وحدة للمجموعة وفقًا للمعايير الدولية للمراجعة ا;عتمدة ف ا;ملكة العربية السعودية,
وإصدار تقرير ا;راجع عنها .ولكن نظرًا لóمر ا;وضح ف قسم أساس اWمتناع عن إبداء رأي الوارد ف تقريرنا ,فإننا لم نتمكن من اNصول
على ما يكفي من أدلة ا;راجعة ا;ناسبة لتوفير أساس ¢بداء رأي مراجعة ف هذه القوائم ا;الية ا;وحدة.
ونحن مستقلون عن اπموعة وفقًا لقواعد سلوك وآداب ا;هنة ا;عتمدة ف ا;ملكة العربية السعودية ذات الصلة åراجعتنا للقوائم ا;الية
ا;وحدة ,وقد وفينا أيضًا åسؤولياتنا اJخPقية اJخرى وفقًا لتلك القواعد.
التقرير عن ا"تطلبات النظامية والتنظيمية اJخرى
]يتم التقرير وفقًا ;عيار ا;راجعة ) - (٧٠٠انظر ا;ثال التوضيحي ) (٢الوارد ف معيار ا;راجعة )[(٧٠٠
]التوقيع باسم مكتب ا;راجعة ,أو اWسم الشخصي للمراجع ,أو بكليهما ,حسب اWقتضاء)*([
]عنوان ا;راجع[
]التاريخ[

٩

العنوان الفرعي "التقرير عن مراجعة القوائم ا;الية ا;وحدة" غير ضروري ف الظروف التي  Wيكون فيها العنوان الفرعي الثاني "التقرير عن ا;تطلبات النظامية
والتنظيمية اJخرى" منطبقًا.

١٠

خPل هذه اJمثلة التوضيحية لتقارير ا;راجع ,قد يحتاج مصطلحا ا¢دارة وا;كلفون باNوكمة أن يتم استبدالهما åصطلح آخر مناسب ف سياق ا¢طار القانوني ف
ا;ملكة العربية السعودية
ينبغي اWلتزام بنظام اñاسبي القانونيي ف ا;ملكة العربية السعودية.

*

ترجمة الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي

٦٥٨

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٧٠٥
ا"ثال التوضيحي ) - (٥اbمتناع عن إبداء رأي بسبب عدم قدرة ا"راجع على اhصول على ما يكفي من أدلة ا"راجعة ا"ناسبة عن عناصر
متعددة ف القوائم ا"الية
Jغراض هذا ا"ثال التوضيحي لتقرير ا"راجع ,ت افتراض الظروف اRتية:
•

مراجعة مجموعة كاملة من القوائم ا"الية "نشأة غير مدرجة باستخدام إطار عرض عادل .وا"راجعة ليست مراجعة Åموعة )أي
أن معيار ا"راجعة ) (٦٠٠غير منطبق(.

•

ت إعداد القوائم ا"الية من قبل إدارة ا"نشأة وفقًا للمعايير الدولية للتقرير ا"الي ا"عتمدة ف ا"ملكة العربية السعودية ,وا"عايير
واÑصدارات اJخرى ا"عتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي )إطار ذو غرض عام(.

•

تعكس شروط ارتباط ا"راجعة وصف مسؤولية اÑدارة عن القوائم ا"الية ا"نصوص عليه ف معيار ا"راجعة ).(٢١٠

•

لم يكن ا"راجع قادرًا على اhصول على ما يكفي من أدلة ا"راجعة ا"ناسبة بشأن عناصر متعددة ف القوائم ا"الية ,وبعبارة أخرى,
لم يتمكن ا"راجع من اhصول على أدلة مراجعة عن اéزون وا"بالغ مستحقة التحصيل ف ا"نشأة .وُتعّد التأثيرات ا•تملة لعدم
القدرة على اhصول على ما يكفي من أدلة ا"راجعة ا"ناسبة جوهرية وأيضًا منتشرة ف القوائم ا"الية.

•

ا"تطلبات اJخ5قية ذات الصلة ا"نطبقة على ا"راجعة هي قواعد سلوك وآداب ا"هنة ا"عتمدة ف ا"ملكة العربية السعودية.

•

يختلف ا"سؤولون عن اÑشراف على القوائم ا"الية عن أولئك ا"سؤولي عن إعداد هذه القوائم.

•

يتطلب اJمر استخدام وصف أكثر محدودية ف قسم مسؤوليات ا"راجع.

•

باÑضافة إلى مراجعة القوائم ا"الية ,يتحمل ا"راجع مسؤوليات تقرير أخرى مطلوبة úوجب نظام محلي.

تقرير ا"راجع ا"ستقل
طب آخر مناسب[
إلى مساهمي الشركة )س( ]أو أي ُمخا َ
التقرير عن مراجعة القوائم

ا"الية١١

اbمتناع عن إبداء رأي
ت تكليفنا åراجعة القوائم ا;الية للشركة )س( )الشركة( ,والتي تشمل قائمة ا;ركز ا;الي كما ف  ٣١ديسمبر  ,٢٠×١وقائمة الدخل الشامل,
وقائمة التغيرات ف حقوق ا;لكية ,وقائمة التدفقات النقدية عن السنة ا;نتهية ف ذلك التاريخ ,وا¢يضاحات ا;رفقة بالقوائم ا;اليةå ,ا ف
ذلك ملخص للسياسات اñاسبية ا;همة.
ونحن  Wنبدي رأيًا ف القوائم ا;الية ا;رفقة للشركة .فنظرًا Jهمية اJمور ا;وضحة ف قسم أساس اWمتناع عن إبداء رأي الوارد ف تقريرنا,
فإننا لم نتمكن من اNصول على ما يكفي من أدلة ا;راجعة ا;ناسبة لتوفير أساس ¢بداء رأي مراجعة ف هذه القوائم ا;الية.
أساس اbمتناع عن إبداء رأي
لم يتم التعاقد معنا كمراجعي للشركة إ Wبعد  ٣١ديسمبر  ,٢٠×١وبالتالي لم نقم Påحظة جرد ا∂زون الفعلي ف بداية السنة ونهايتها .ولم
نتمكن من الوصول ,عن طريق وسائل بديلة ,إلى قناعة بشأن كميات ا∂زون اñتفظ بها ف  ٣١ديسمبر  ٢٠×٠و ,٢٠×١والتي تظهر ف
قائمتي ا;ركز ا;الي åبلغ ××× و ××× على الترتيب .وإضافة لذلك ,فإن إدخال نظام إلكتروني جديد للمبالغ مستحقة التحصيل ف شهر
سبتمبر عام  ٢٠×١أدى إلى أخطاء عديدة ف تلك ا;بالغ .وحتى تاريخ تقريرنا ,كانت ا¢دارة  Wتزال بصدد تدارك أوجه القصور ف النظام
وتصحيح اJخطاء .ولم نتمكن عن طريق وسائل بديلة من التأكد أو التحقق من ا;بالغ مستحقة التحصيل الواردة ف قائمة ا;ركز ا;الي åبلغ
إجمالي قدره ××× كما ف  ٣١ديسمبر  .٢٠×١ونتيجة لهذه اJمور ,لم نتمكن من wديد ما إذا كانت هناك أي تعديPت رåا كان من
الضروري إدخالها فيما يتعلق åا هو مسجل أو غير مسجل من ا∂زون وا;بالغ مستحقة التحصيل ,والعناصر التي تتكون منها قائمة الدخل
الشامل ,وقائمة التغيرات ف حقوق ا;لكية ,وقائمة التدفقات النقدية.
١١

العنوان الفرعي "التقرير عن مراجعة القوائم ا;الية" غير ضروري ف الظروف التي  Wيكون فيها العنوان الفرعي الثاني "التقرير عن ا;تطلبات النظامية والتنظيمية
اJخرى" منطبقًا.

ترجمة الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي

٦٥٩

التعديPت على الرأي ف
تقرير ا;راجع ا;ستقل

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٧٠٥
مسؤوليات اÑدارة وا"كلفي باhوكمة عن القوائم

ا"الية١٢

]يتم التقرير وفقًا ;عيار ا;راجعة ) - (٧٠٠انظر ا;ثال التوضيحي ) (١الوارد ف معيار ا;راجعة )[(٧٠٠
مسؤوليات ا"راجع عن مراجعة القوائم ا"الية
تتمثل مسؤوليتنا ف القيام åراجعة القوائم ا;الية للشركة وفقًا للمعايير الدولية للمراجعة ا;عتمدة ف ا;ملكة العربية السعودية ,وإصدار
تقرير ا;راجع عنها .ولكن نظرًا لóمور ا;وضحة ف قسم أساس اWمتناع عن إبداء رأي الوارد ف تقريرنا ,فإننا لم نتمكن من اNصول على
ما يكفي من أدلة ا;راجعة ا;ناسبة لتوفير أساس ¢بداء رأي مراجعة ف هذه القوائم ا;الية.
ونحن مستقلون عن الشركة وفقًا لقواعد سلوك وآداب ا;هنة ا;عتمدة ف ا;ملكة العربية السعودية ذات الصلة åراجعتنا للقوائم ا;الية ,وقد
وفينا أيضًا åسؤولياتنا اJخPقية اJخرى وفقًا لتلك القواعد.
التقرير عن ا"تطلبات النظامية والتنظيمية اJخرى
]يتم التقرير وفقًا ;عيار ا;راجعة ) - (٧٠٠انظر ا;ثال التوضيحي ) (١الوارد ف معيار ا;راجعة )[(٧٠٠
]التوقيع باسم مكتب ا;راجعة ,أو اWسم الشخصي للمراجع ,أو بكليهما ,حسب اWقتضاء)*([
]عنوان ا;راجع[
]التاريخ[

١٢

*

خPل هذه اJمثلة التوضيحية لتقارير ا;راجع ,قد يحتاج مصطلحا ا¢دارة وا;كلفون باNوكمة أن يتم استبدالهما åصطلح آخر مناسب ف سياق ا¢طار القانوني ف
ا;ملكة العربية السعودية
ينبغي اWلتزام بنظام اñاسبي القانونيي ف ا;ملكة العربية السعودية.
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٦٦٠

ا"عيار الدولي للمراجعة ) :(٧٠٦فقرات لفت ا8نتباه ,وفقرات أمور أخرى ف تقرير ا"راجع ا"ستقل

اعتمدت الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي معيار ا;راجعة ) ,(٧٠٦كما صدر من مجلس ا;عايير الدولية للمراجعة والتأكيد ,مع اJخذ ف
اNسبان التعديPت العامة السابق إيضاحها ف وثيقة اWعتماد.

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٧٠٦
ا"عيار الدولي للمراجعة )(٧٠٦
فقرات لفت ا8نتباه وفقرات أمور أخرى ف تقرير ا"راجع ا"ستقل
)يسري هذا ا;عيار على أعمال مراجعة القوائم ا;الية ا;رتبط عليها اعتبارًا من  ٢٠١٧/١/١أو بعد ذلك التاريخ(
الفهرس

الف قر ة

مقدمة
نطاق هذا ا;عيار ................................................................................................................

٤-١

تاريخ السريان ....................................................................................................................

٥

الهدف ............................................................................................................................

٦

التعريفات .......................................................................................................................

٧

ا"تطلبات
فقرات لفت اWنتباه ف تقرير ا;راجع ............................................................................................

٩–٨

فقرات أمور أخرى ف تقرير ا;راجع ............................................................................................

١١–١٠

اWتصال با;كلفي باNوكمة .....................................................................................................

١٢

ا"واد التطبيقية وا"واد التفسيرية اNخرى
العPقة بي فقرات لفت اWنتباه واJمور الرئيسة للمراجعة ف تقرير ا;راجع ................................................

أ–١أ٣

الظروف التي قد تكون فيها فقرة لفت اWنتباه ضرورية .......................................................................

أ–٤أ٦

تضمي فقرة لفت انتباه ف تقرير ا;راجع ......................................................................................

أ–٧أ٨

فقرات أمور أخرى ف تقرير ا;راجع ............................................................................................

أ–٩أ١٥

مكان فقرات لفت اWنتباه وفقرات أمور أخرى ف تقرير ا;راجع ...............................................................

أ–١٦أ١٧

اWتصال با;كلفي باNوكمة .....................................................................................................

أ١٨

ا;لحق اJول :قائمة با;عايير الدولية للمراجعة ا;عتمدة ف ا;ملكة العربية السعودية التي |توي على متطلبات لفقرات لفت اWنتباه
ا;لحق الثاني :قائمة با;عايير الدولية للمراجعة ا;عتمدة ف ا;ملكة العربية السعودية التي |توي على متطلبات لفقرات أمور أخرى
ا;لحق الثالث :مثال توضيحي لتقرير مراجع يحتوي على قسم لمور الرئيسة للمراجعة وفقرة لفت انتباه وفقرة أمور أخرى
ا;لحق الرابع :مثال توضيحي لتقرير مراجع يحتوي على رأي متحفظ ,بسبب اÇروج عن إطار التقرير ا;الي ا;نطبق ,ويتضمن فقرة لفت
انتباه

ينبغي قراءة معيار ا;راجعة )" (٧٠٦فقرات لفت اWنتباه وفقرات أمور أخرى ف تقرير ا;راجع ا;ستقل" جنبًا إلى جنب مع معيار ا;راجعة
)" (٢٠٠اJهداف العامة للمراجع ا;ستقل والقيام با;راجعة وفقًا للمعايير الدولية للمراجعة ا;عتمدة ف ا;ملكة العربية السعودية".
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٦٦٢

فقرات لفت اWنتباه ,وفقرات أمور
أخرى ف تقرير ا;راجع ا;ستقل

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٧٠٦
مقدمة
نطاق هذا ا"عيار
.١

يتناول هذا ا;عيار اâبPغ اâضاف ف تقرير ا;راجع عندما يرى ا;راجع أنه ضروري:

.٢

)أ(

لفت انتباه ا;ستخدمي Jمٍر أو أموٍر ت عرضها أو اâفصاح عنها ف القوائم ا;الية ,وتعد على قدر كبير من اJهمية بحيث
إنها تشكل أساسًا لفهم ا;ستخدمي للقوائم ا;الية; أو

)ب(

لفت انتباه ا;ستخدمي Jي أمٍر أو أمور أخرى بخPف تلك ا;عروضة أو ا;فصح عنها ف القوائم ا;الية ,وتعد ذات صلة
بفهم ا;ستخدمي للمراجعة أو ;سؤوليات ا;راجع أو لتقريره.

يضع معيار ا;راجعة ) ١(٧٠١متطلبات ويقدم إرشادات عندما يحدد ا;راجع أمورًا رئيسة للمراجعة ,وُيبلغ عنها ف تقريره .وعندما
ُيضّمن ا;راجع قسمًا لمور الرئيسة للمراجعة ف تقريره ,فإن هذا ا;عيار يتناول العPقة بي اJمور الرئيسة للمراجعة وأي إبPغ
إضاف ف تقرير ا;راجع وفقًا لهذا ا;عيار) .راجع :الفقرات أ–١أ(٣

.٣

يضع معيار ا;راجعة ) ٢(٥٧٠ومعيار ا;راجعة ) ٣(٧٢٠متطلبات ويقدمان إرشادات بشأن اâبPغ ف تقرير ا;راجع عن اWستمرارية
وا;علومات اJخرى على الترتيب.

.٤

يحدد ا;لحقان ) (١و ) (٢معايير ا;راجعة التي |توي على متطلبات محددة للمراجع لتضمي فقرات لفت انتباه أو فقرات أمور
أخرى ف تقريره .وف تلك الظروف ,تنطبق ا;تطلبات الواردة ف هذا ا;عيار فيما يتعلق بشكل مثل هذه الفقرات) .راجع :الفقرة
أ(٤

تاريخ السريان
.٥

يسري هذا ا;عيار على أعمال مراجعة القوائم ا;الية ا;رتبط عليها اعتبارًا من  ٢٠١٧/١/١أو بعد ذلك التاريخ.

الهدف
.٦

هدف ا;راجع هو أن يقوم ,بعد تكوين رأي ف القوائم ا;الية ,بلفت انتباه ا;ستخدمي إلى ما يلي ,عندما يكون من الضروري القيام
بذلك بحسب حكمه ا;هني ,عن طريق تضمي إبPغ إضاف واضح ف تقرير ا;راجع:
)أ(

أمٍر معروض أو مفصح عنه بشكل مناسب ف القوائم ا;الية ,لكنه على قدر كبير من اJهمية بحيث إنه يشكل أساسًا لفهم
ا;ستخدمي للقوائم ا;الية; أو

)ب(

أي أمر آخر ُيعّد ذا صلة بفهم ا;ستخدمي للمراجعة أو ;سؤوليات ا;راجع أو لتقريره ,حسب مقتضى اNال.

التعريفات
.٧

١
٢
٣

Jغراض معايير ا;راجعة ,تكون للمصطلحات اûتية ا;عاني ا;بّينة قرين كل منها فيما يلي:
)أ(

فقرة لفت اWنتباه :فقرة يتضمنها تقرير ا;راجع تشير إلى أمر ت عرضه أو اâفصاح عنه بشكل مناسب ف القوائم ا;الية
وُيعد ,حسب حكم ا;راجع ,على قدر كبير من اJهمية بحيث إنه يشكل أساسًا لفهم ا;ستخدمي للقوائم ا;الية.

)ب(

فقرة أمر آخر :فقرة ترد ف تقرير ا;راجع ,وتشير إلى أمر ما بخPف اJمور ا;عروضة أو ا;فصح عنها ف القوائم ا;الية,
وُتعد -حسب حكم ا;راجع -ذات صلة بفهم ا;ستخدمي للمراجعة أو مسؤوليات ا;راجع أو تقريره.

معيار ا;راجعة )" (٧٠١اâبPغ عن اJمور الرئيسة للمراجعة ف تقرير ا;راجع ا;ستقل"
معيار ا;راجعة )" (٥٧٠اWستمرارية"
معيار ا;راجعة )" (٧٢٠مسؤوليات ا;راجع ذات العPقة با;علومات اJخرى"
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٦٦٣

فقرات لفت اWنتباه ,وفقرات أمور
أخرى ف تقرير ا;راجع ا;ستقل

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٧٠٦
ا"تطلبات
فقرات لفت ا8نتباه ف تقرير ا"راجع
.٨

إذا رأى ا;راجع أنه من الضروري لفت انتباه ا;ستخدمي Jمٍر ما ت عرضه أو اâفصاح عنه ف القوائم ا;الية ,وُيعد بحسب حكم
ا;راجع ,على قدر كبير من اJهمية بحيث إنه يشكل أساسًا لفهم ا;ستخدمي للقوائم ا;الية ,فيجب على ا;راجع أن ُيضّمن ف
تقريره فقرة لفت انتباه شريطة ما يلي) :راجع :الفقرتي أ ,٥أ(٦
)أ(

أ Wيكون مطلوبًا من ا;راجع تعديل الرأي وفقًا ;عيار ا;راجعة ) ٤(٧٠٥نتيجًة لهذا اJمر;

)ب(

أ Wيكون اJمر قد ت |ديده على أنه أحد اJمور الرئيسة للمراجعة التي سيتم اâبPغ عنها ف تقرير ا;راجع ,وذلك
عندما يكون معيار ا;راجعة ) (٧٠١منطبقًا) .راجع :الفقرات أ–١أ(٣

.٩

عندما ُيضّمن ا;راجع ف تقريره فقرة لفت انتباه ,فيجب عليه:
)أ(

تضمي الفقرة ف قسم منفصل من تقرير ا;راجع |ت عنوان مناسب يتضمن العبارة "لفت انتباه";

)ب(

إضافة إشارة واضحة ف الفقرة إلى اJمر الذي يتم لفت اWنتباه إليه وا;وضع ف القوائم ا;الية الذي üكن العثور فيه
ف .ويجب أن تشير الفقرة فقط إلى ا;علومات التي ت عرضها
على اâفصاحات ذات الصلة التي تصف اJمر على نحو وا ٍ
أو اâفصاح عنها ف القوائم ا;الية;

)ج(

اâشارة إلى أن رأي ا;راجع لم يتم تعديله بناًء على اJمر الذي ت لفت اWنتباه إليه) .راجع :الفقرات أ–٧أ ,٨أ–١٦أ(١٧

فقرات أمور أخرى ف تقرير ا"راجع
.١٠

إذا رأى ا;راجع أنه من الضروري اâبPغ عن أمر آخر بخPف اJمور التي ت عرضها أو اâفصاح عنها ف القوائم ا;اليةJ ,ن هذا
اJمر ُيعد بحسب حكم ا;راجع ذا صلة بفهم ا;ستخدمي للمراجعة أو مسؤوليات ا;راجع أو تقريره ,فيجب على ا;راجع أن ُيضّمن
ف تقريره فقرة أمر آخر شريطة ما يلي:
)أ(

أ Wيكون ذلك محظورًا °وجب اJنظمة أو اللوائح;

)ب(

أ Wيكون اJمر قد ت |ديده على أنه أحد اJمور الرئيسة للمراجعة التي سيتم اâبPغ عنها ف تقرير ا;راجع ,وذلك
عندما يكون معيار ا;راجعة ) (٧٠١منطبقًا) .راجع :الفقرات أ–٩أ(١٤

.١١

عندما يقوم ا;راجع بتضمي فقرة أمر آخر ف تقريره ,فيجب عليه أن يضيف الفقرة ف قسم منفصل |ت عنوان "أمر آخر" أو
أي عنوان آخر مناسب) .راجع :الفقرات أ–١٥أ(١٧

ا8تصال با"كلفي باYوكمة
.١٢

إذا كان ا;راجع يتوقع إدراج فقرة لفت انتباه أو فقرة أمر آخر ف تقريره ,فيجب عليه إبPغ ا;كلفي باNوكمة بهذا التوقع والصيغة
ا;قترحة لهذه الفقرة) .راجع :الفقرة أ(١٨
***

٤

معيار ا;راجعة )" (٧٠٥التعديPت على الرأي ف تقرير ا;راجع ا;ستقل"
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٦٦٤

فقرات لفت اWنتباه ,وفقرات أمور
أخرى ف تقرير ا;راجع ا;ستقل

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٧٠٦
ا"واد التطبيقية وا"واد التفسيرية اNخرى
الع[قة بي فقرات لفت ا8نتباه واNمور الرئيسة للمراجعة ف تقرير ا"راجع )راجع :الفقرتي )٨ ,٢ب((
أ.١

يعّرف معيار ا;راجعة ) (٧٠١اJمور الرئيسة للمراجعة بأنها تلك اJمور التي كانت لها ,بحسب اNكم ا;هني للمراجع ,اJهمية
البالغة عند مراجعة القوائم ا;الية للفترة اNالية .ويتم اختيار اJمور الرئيسة للمراجعة من بي اJمور التي ت إبPغها للمكلفي
باNوكمة ,والتي تتضمن نتائج مهمة من مراجعة القوائم ا;الية للفترة اNالية ٥.ويوفر اâبPغ عن اJمور الرئيسة للمراجعة
معلومات إضافية ;ستخدمي القوائم ا;الية ا;ستهدفي ;ساعدتهم ف فهم تلك اJمور التي كانت لها ,بحسب اNكم ا;هني
للمراجع ,اJهمية البالغة عند ا;راجعة والتي üكن أن تساعدهم أيضًا ف فهم ا;نشأة وا£اWت التي انطوت على اجتهادات مهمة
من جانب اâدارة ف القوائم ا;الية ا;راجعة .وعندما يكون معيار ا;راجعة ) (٧٠١منطبقًا ,فُ Pيعد استخدام فقرات لفت اWنتباه
 Pلوصف كل أمر من اJمور الرئيسة للمراجعة.
بدي ً

أ.٢

قد تكون اJمور التي ت |ديد أنها اJمور الرئيسة للمراجعة وفقًا ;عيار ا;راجعة ) (٧٠١أساسية أيضًا ,بحسب حكم ا;راجع,
لفهم ا;ستخدمي للقوائم ا;الية .وف مثل هذه اNاWت ,وعند اâبPغ عن اJمر كأمر رئيس للمراجعة وفقًا ;عيار ا;راجعة ),(٧٠١
فقد يرغب ا;راجع ف تسليط الضوء أو لفت ا;زيد من اWنتباه إلى وزنه النسبي .وقد يقوم ا;راجع بذلك عن طريق عرض اJمر
بشكل أكثر وضوحًا من اJمور اJخرى ف قسم اJمور الرئيسة للمراجعة )على سبيل ا;ثال ,بأن يكون هو اJمر اJول( أو عن
طريق إدراج معلومات إضافية ف وصف اJمر الرئيس للمراجعة ل¶شارة إلى أهمية اJمر لفهم ا;ستخدمي للقوائم ا;الية.

أ.٣

قد يوجد أمٌر لم يتم |ديده على أنه أحد اJمور الرئيسة للمراجعة وفقًا ;عيار ا;راجعة )J) (٧٠١نه لم يتطلب اهتمامًا كبيرًا من
ا;راجع( ,ولكنه بحسب حكم ا;راجع ,يشكل أساسًا لفهم ا;ستخدمي للقوائم ا;الية )على سبيل ا;ثال ,حدث Wحق( .وإذا رأى
ا;راجع أنه من الضروري لفت انتباه ا;ستخدمي لذلك اJمر ,فعندئٍذ يتم تضمينه ف فقرة لفت انتباه ف تقرير ا;راجع وفقًا لهذا
ا;عيار.

الظروف التي قد تكون فيها فقرة لفت ا8نتباه ضرورية )راجع :الفقرتي (٨ ,٤
أ.٤

أ.٥

يحدد ا;لحق ) (١معايير ا;راجعة التي |توي على متطلبات محددة للمراجع ليقوم بتضمي فقرات لفت انتباه ف تقريره ف
ظروف معينة .ومن بي هذه الظروف:
•

عندما يكون إطار التقرير ا;الي ا;فروض °وجب اJنظمة أو اللوائح لم يكن ليتم قبوله لو Wأنه مفروض °وجب اJنظمة
أو اللوائح.

•

تنبيه ا;ستخدمي إلى أن القوائم ا;الية ُمعّدة وفقًا âطار ذي غرض خاص.

•

عندما يصبح ا;راجع على علم بحقائق بعد تاريخ تقريره ,ويقدم تقريرًا جديدًا أو معدً) Wأي ,أحداث

من أمثلة الظروف التي قد يرى ا;راجع فيها أنه من الضروري تضمي فقرة لفت انتباه ما يلي:
•

أ.٦

٥
٦
٧

Wحقة(٦ .

وجود حالة عدم تأكد فيما يتعلق بالنتيجة ا;ستقبلية âجراء قضائي أو تنظيمي غير معهود.

•

وقوع حدث Wحق مهم بي تاريخ القوائم ا;الية وتاريخ تقرير

•

التطبيق ا;بكر )عندما يكون مسموحًا به( ;عيار محاسبي جديد له تأثير جوهري على القوائم ا;الية.

•

وقوع كارثة كبيرة كان لها ,أو  Wيزال لها ,تأثير كبير على ا;ركز ا;الي للمنشأة.

ا;راجع٧.

ومع ذلك ,فإن اWستخدام واسع النطاق لفقرات لفت اWنتباه قد يقلل من فاعلية إبPغ ا;راجع عن مثل هذه اJمور.

معيار ا;راجعة )" (٢٦٠اWتصال با;كلفي باNوكمة" ,الفقرة ١٦
معيار ا;راجعة )" (٥٦٠اJحداث الPحقة" ,الفقرتان )١٢ب( و١٦
معيار ا;راجعة ) ,(٥٦٠الفقرة ٦
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٦٦٥

فقرات لفت اWنتباه ,وفقرات أمور
أخرى ف تقرير ا;راجع ا;ستقل

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٧٠٦
تضمي فقرة لفت انتباه ف تقرير ا"راجع )راجع :الفقرة (٩
أ.٧

أ.٨

 Pعن:
 Wيؤثر تضمي فقرة لفت انتباه ف تقرير ا;راجع على رأي ا;راجع .وُ Wتعد فقرة لفت اWنتباه بدي ً
)أ(

إبداء رأي معدل وفقًا ;عيار ا;راجعة ) (٧٠٥عندما يتطلب ذلك ظروف ارتباط ا;راجعة; أو

)ب(

اâفصاحات الواردة ف القوائم ا;الية التي يطلب إطار التقرير ا;الي ا;نطبق من اâدارة تقدüها ,أو التي ُتعد ضرورية
Jي سبب آخر لتحقيق العرض العادل; أو

)ج(

التقرير وفقًا ;عيار ا;راجعة ) ٨(٥٧٠عند وجود عدم تأكد جوهري فيما يتعلق بأحداث أو ظروف قد تثير شكوكًا كبيرة
حول قدرة ا;نشأة على البقاء كمنشأة مستمرة.

تقدم الفقرتان أ ١٦وأ ١٧ا;زيد من اâرشادات بشأن مكان إدراج فقرات لفت اWنتباه ف ظروف معينة.

فقرات أمور أخرى ف تقرير ا"راجع )راجع :الفقرتي (١١ ,١٠

الظروف التي قد تكون فيها فقرة أمر آخر ضرورية
صلة اJمر بفهم ا;ستخدمي للمراجعة
أ.٩

يتطلب معيار ا;راجعة ) (٢٦٠من ا;راجع إبPغ ا;كلفي باNوكمة بنطاق ا;راجعة وتوقيتها ا≠طط لهما ,ويتضمن ذلك اâبPغ عن
ا≠اطر ا;همة التي يحددها ا;راجع ٩.وعلى الرغم من أن اJمور ا;تعلقة با≠اطر ا;همة قد يتم |ديدها كأحد اJمور الرئيسة
للمراجعة ,فمن غير ا;رجح أن تكون اJمور اJخرى ا;تعلقة بالتخطيط والنطاق )على سبيل ا;ثال ,نطاق ا;راجعة ا≠طط له ,أو
تطبيق اJهمية النسبية ف سياق ا;راجعة( أمورًا رئيسة للمراجعة بسبب طريقة |ديد اJمور الرئيسة للمراجعة ف معيار
ا;راجعة ) .(٧٠١ومع ذلك ,فقد تتطلب اJنظمة أو اللوائح من ا;راجع أن يبلغ عن اJمور ا;تعلقة بالتخطيط والنطاق ف تقريره ,أو
قد يرى ا;راجع أنه من الضروري اâبPغ عن تلك اJمور ف فقرة أمر آخر.

أ.١٠

ف الظروف النادرة التي يكون ا;راجع فيها غير قادر على اWنسحاب من اWرتباط على الرغم من أن التأثير اÆتمل لعدم القدرة
على اNصول على ما يكفي من أدلة ا;راجعة ا;ناسبة بسبب قيد فرضته اâدارة على نطاق ا;راجعة ُيعد تأثيرًا منتشرًا ١٠,قد يرى
ا;راجع أنه من الضروري تضمي فقرة أمر آخر ف تقريره لتوضيح سبب عدم إمكانية انسحابه من اWرتباط.

صلة اJمر بفهم ا;ستخدمي ;سؤوليات ا;راجع أو تقريره
أ.١١

قد تتطلب اJنظمة أو اللوائح أو ا;مارسة ا;تعارف عليها ف دولة معينة من ا;راجع ,أو قد تسمح له بتوضيح أمور توفر تفسيرًا
إضافيًا ;سؤولياته عند مراجعة القوائم ا;الية أو لتقرير ا;راجع بشأنها .وعندما يتضمن قسم اJمور اJخرى أكثر من أمر ُيعد,
بحسب حكم ا;راجع ,ذا صلة بفهم ا;ستخدمي للمراجعة أو مسؤوليات ا;راجع أو تقريره ,فقد يكون من ا;فيد استخدام عناوين
فرعية مختلفة لكل أمر.

أ.١٢

 Wتتناول فقرة اJمر اûخر الظروف التي يتحمل فيها ا;راجع مسؤوليات تقرير أخرى ,باâضافة إلى مسؤوليته °وجب معايير
ا;راجعة )انظر قسم مسؤوليات التقرير اJخرى ف معيار ا;راجعة ) ,(١١(٧٠٠أو عندما ُيطلب من ا;راجع تنفيذ إجراءات إضافية
محددة والتقرير عنها ,أو إبداء رأي ف أمور محددة.

التقرير عن أكثر من مجموعة واحدة من القوائم ا;الية
أ.١٣

٨
٩
١٠
١١

قد ُتِعد ا;نشأة مجموعة واحدة من القوائم ا;الية وفقًا âطار ذي غرض عام )على سبيل ا;ثال ,اâطار الوطني( ومجموعة أخرى
من القوائم ا;الية وفقًا âطار آخر ذي غرض عام )على سبيل ا;ثال ,ا;عايير الدولية للتقرير ا;الي ا;عتمدة ف ا;ملكة العربية

معيار ا;راجعة  ,٥٧٠الفقرتان  ٢٢و٢٣
معيار ا;راجعة ) ,(٢٦٠الفقرة ١٥
انظر الفقرة ) ١٣ب( ) (٢من معيار ا;راجعة ) (٧٠٥لPطPع على نقاش لهذا الظرف.
معيار ا;راجعة )" (٧٠٠تكوين الرأي والتقرير عن القوائم ا;الية" ,الفقرتان  ٤٣و٤٤
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٦٦٦

فقرات لفت اWنتباه ,وفقرات أمور
أخرى ف تقرير ا;راجع ا;ستقل

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٧٠٦
السعودية)*(( ,وتقوم بتكليف ا;راجع بالتقرير عن كٍل من هاتي ا£موعتي من القوائم ا;الية .وإذا حدد ا;راجع أن تلك اJطر ُتعد
مقبولة ف ظل الظروف ذات الصلة ,فقد ُيضّمن ف تقريره فقرة أمر آخر ل¶شارة إلى حقيقة أنه قد ت إعداد مجموعة أخرى من
القوائم ا;الية من قبل نفس ا;نشأة وفقًا âطار آخر ذي غرض عام وأن ا;راجع قد أصدر تقريرًا عن تلك القوائم ا;الية.
تقييد توزيع تقرير ا;راجع أو استخدامه
أ.١٤

üكن إعداد القوائم ا;الية ا;عدة لغرض خاص وفقًا âطار ذي غرض عام إذا قرر ا;ستخدمون ا;ستهدفون أن القوائم ا;الية ذات
الغرض العام تفي باحتياجاتهم من ا;علومات ا;الية .وحيث إن تقرير ا;راجع يكون موجهًا ;ستخدمي محددين ,فقد يرى ا;راجع
أنه من الضروري بحسب الظروف تضمي فقرة أمر آخر تنص على أن تقرير ا;راجع موجه فقط للمستخدمي ا;ستهدفي ,وW
ينبغي توزيعه أو استخدامه من قبل أطراف أخرى.

تضمي فقرة أمر آخر ف تقرير ا;راجع
أ.١٥

يعكس محتوى فقرة أمر آخر بوضوح أن ذلك اJمر اûخر  Wيلزم عرضه أو اâفصاح عنه ف القوائم ا;الية .و Wتتضمن فقرة أمر
آخر ا;علومات التي ُيحظر على ا;راجع تقدüها °وجب اJنظمة أو اللوائح أو ا;عايير ا;هنية اJخرى ,على سبيل ا;ثال ,ا;عايير
اJخPقية ا;تعلقة بسرية ا;علومات .وإضافة لذلكُ W ,يضﱠمن ف فقرة أمر آخر ا;علومات التي ُيطلب من اâدارة توفيرها.

مكان فقرات لفت ا8نتباه وفقرات أمور أخرى ف تقرير ا"راجع )راجع :الفقرتي (١١ ,٩
أ.١٦

يعتمد مكان إضافة فقرة لفت اWنتباه أو فقرة اJمر اûخر ف تقرير ا;راجع على طبيعة ا;علومات التي سيتم اâبPغ بها ,وحكم
ا;راجع فيما يتعلق بالوزن النسبي لهمية التي ≥ثلها تلك ا;علومات للمستخدمي ا;ستهدفي ,مقارنًة بالعناصر اJخرى ا;طلوب
التقرير عنها وفقًا ;عيار ا;راجعة ) .(٧٠٠فعلى سبيل ا;ثال:

فقرات لفت اWنتباه
•

عندما تتعلق فقرة لفت اWنتباه بإطار التقرير ا;الي ا;نطبق° ,ا ف ذلك الظروف التي يقرر فيها ا;راجع أن إطار التقرير
ا;الي ا;فروض °وجب اJنظمة أو اللوائح لم يكن ليتم قبوله لو Wأنه مفروض °وجب اJنظمة أو اللوائح ١٢,فقد يرى
ا;راجع أنه من الضروري وضع الفقرة مباشرًة بعد قسم أساس الرأي لتوفير سياق مناسب لرأي ا;راجع.

•

عندما يتم عرض قسم لمور الرئيسة للمراجعة ف تقرير ا;راجعü ,كن عرض فقرة لفت اWنتباه إما قبل قسم اJمور
الرئيسة للمراجعة أو بعده مباشرًة ,استنادًا إلى حكم ا;راجع فيما يتعلق بالوزن النسبي Jهمية ا;علومات الواردة ف فقرة
لفت اWنتباه .وقد يضيف ا;راجع أيضًا ا;زيد من السياق إلى عنوان "لفت اWنتباه" ,ومثال ذلك "لفت اWنتباه  -حدث
Wحق" ,لتمييز فقرة لفت اWنتباه عن اJمور الفردية ا;بّينة ف قسم اJمور الرئيسة للمراجعة.

فقرات اJمور اJخرى

*
١٢

•

عند عرض قسم لمور الرئيسة للمراجعة ف تقرير ا;راجع واعتبار أنه من الضروري أيضًا إضافة فقرة أمر آخر ,فقد
يضيف ا;راجع ا;زيد من السياق إلى العنوان "أمر آخر" ,ومثال ذلك "أمر آخر  -نطاق ا;راجعة" ,لتمييز فقرة اJمر اûخر
عن اJمور الفردية ا;بّينة ف قسم اJمور الرئيسة للمراجعة.

•

عند تضمي فقرة أمر آخر للفت انتباه ا;ستخدمي Jمر متعلق °سؤوليات تقرير أخرى ت تناوله ف تقرير ا;راجع,
üكن تضمي هذه الفقرة ف قسم "التقرير عن ا;تطلبات النظامية والتنظيمية اJخرى".

•

عندما يكون اJمر ذا صلة بجميع مسؤوليات ا;راجع أو بفهم ا;ستخدمي لتقريرهü ,كن تضمي فقرة اJمر اûخر كقسم
منفصل بعد "التقرير عن مراجعة القوائم ا;الية" و"التقرير عن ا;تطلبات النظامية والتنظيمية اJخرى".

ا;عايير الدولية ا;عتمدة هي ا;عايير الدولية للتقرير ا;الي كما صدرت من ا£لس الدولي باâضافة إلى إفصاحات أضافتها الهيئة لبعض تلك ا;عايير وفقًا ;ا ورد ف
وثيقة اعتماد ا;عايير الدولية للتقرير ا;الي الصادرة من الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي
على سبيل ا;ثال ,وفقًا ;ا هو مطلوب °وجب الفقرة  ١٩من معيار ا;راجعة )" (٢١٠اWتفاق على شروط ارتباطات ا;راجعة" ,والفقرة  ١٤من معيار ا;راجعة )(٨٠٠
"اعتبارات خاصة – عمليات مراجعة القوائم ا;الية ا;عدة وفقًا Jطر ذات غرض خاص".
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٦٦٧

فقرات لفت اWنتباه ,وفقرات أمور
أخرى ف تقرير ا;راجع ا;ستقل

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٧٠٦
أ.١٧

يقدم ا;لحق الثالث مثاً Wتوضيحيًا للتفاعل بي قسم اJمور الرئيسة للمراجعة وفقرة لفت اWنتباه وفقرة اJمر اûخر ,عندما
ُتعرض جميعها ف تقرير ا;راجع .ويتضمن ا;ثال التوضيحي للتقرير الوارد ف ا;لحق الرابع فقرة لفت انتباه ف تقرير مراجع
;نشأة غير مدرجة ,يحتوي على رأي متحفظ ولم يتم اâبPغ فيه عن اJمور الرئيسة للمراجعة.

ا8تصال با"كلفي باYوكمة )راجع :الفقرة (١٢
أ.١٨

ّüكن اâبPغ ا;طلوب °وجب الفقرة  ١٢ا;كلفي باNوكمة من العلم واâحاطة بطبيعة أي أمور محددة ينوي ا;راجع تسليط
الضوء عليها ف تقريره ,ويوفر لهم فرصة لPستيضاح من ا;راجع عند الضرورة .وعندما يتكرر إدراج فقرة أمر آخر عن أمر معي
ف تقرير ا;راجع ف ارتباطات متتابعة ,فقد يقرر ا;راجع أنه من غير الضروري تكرار اâبPغ ف كل ارتباط ,ما لم يكن مطالبًا
بالقيام بذلك °وجب اJنظمة أو اللوائح.
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٦٦٨

فقرات لفت اWنتباه ,وفقرات أمور
أخرى ف تقرير ا;راجع ا;ستقل

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٧٠٦
ا"لحق اNول
)راجع :الفقرتي  ,٤أ(٤
قائمة با"عايير الدولية للمراجعة ا"عتمدة ف ا"ملكة العربية السعودية التي dتوي على متطلبات لفقرات لفت ا8نتباه
يحدد هذا ا;لحق الفقرات الواردة ف معايير ا;راجعة اJخرى والتي تتطلب من ا;راجع تضمي فقرات لفت انتباه ف تقريره ف ظروف معينة.
 Pعن النظر ف ا;تطلبات وما يتعلق بها من مواد تطبيقية ومواد تفسيرية أخرى ف معايير ا;راجعة.
و Wتعد هذه القائمة بدي ً
•

معيار ا;راجعة )" (٢١٠اWتفاق على شروط ارتباطات ا;راجعة" ,الفقرة )١٩ب(

•

معيار ا;راجعة )" (٥٦٠اJحداث الPحقة" ,الفقرتان )١٢ب( و١٦

•

معيار ا;راجعة )" (٨٠٠اعتبارات خاصة  -عمليات مراجعة القوائم ا;الية ا;عدة وفقًا Jطر ذات غرض خاص" ,الفقرة ١٤
ا"لحق الثاني
)راجع :الفقرة (٤

قائمة با"عايير الدولية للمراجعة ا"عتمدة ف ا"ملكة العربية السعودية التي dتوي على متطلبات لفقرات أمور أخرى
يحدد هذا ا;لحق الفقرات الواردة ف معايير ا;راجعة اJخرى والتي تتطلب من ا;راجع تضمي فقرة أمر آخر ف تقريره ف ظروف معينة .وW
 Pعن النظر ف ا;تطلبات وما يتعلق بها من مواد تطبيقية ومواد تفسيرية أخرى ف معايير ا;راجعة.
تعد هذه القائمة بدي ً
•

معيار ا;راجعة )" (٥٦٠اJحداث الPحقة" ,الفقرتان ) ١٢ب( و١٦

•

معيار ا;راجعة )" (٧١٠ا;علومات ا;قارنة  -اJرقام ا;قابلة والقوائم ا;الية ا;قارنة" ,الفقرات  ١٣و ١٤و ١٦و١٧
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٦٦٩

فقرات لفت اWنتباه ,وفقرات أمور
أخرى ف تقرير ا;راجع ا;ستقل

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٧٠٦
ا"لحق

الثالث)*(

)راجع :الفقرة أ(١٧
مثال توضيحي لتقرير مراجع مستقل يحتوي على قسم لkمور الرئيسة للمراجعة وفقرة لفت انتباه وفقرة أمور

أخرى)**(

Nغراض هذا ا"ثال التوضيحي لتقرير ا"راجع ,ت افتراض الظروف اoتية:
•

مراجعة مجموعة كاملة من القوائم ا"الية "نشأة مدرجة باستخدام إطار عرض عادل .وا"راجعة ليست مراجعة zموعة )أي أن
معيار ا"راجعة ) ١(٦٠٠غير منطبق(.

•

ت إعداد القوائم ا"الية من قبل إدارة ا"نشأة ,وفقًا للمعايير الدولية للتقرير ا"الي ا"عتمدة ف ا"ملكة العربية السعودية ,وا"عايير
وا}صدارات اNخرى ا"عتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي)***()إطار ذو غرض عام(.

•

تعكس شروط ارتباط ا"راجعة وصف مسؤولية ا}دارة عن القوائم ا"الية ا"نصوص عليه ف معيار ا"راجعة ).(٢١٠

•

توصل ا"راجع إلى أن إبداء رأي غير معدل )أي "خال من التحفظات"(ُ ,يعد مناسبًا ,استنادًا إلى أدلة ا"راجعة التي ت اYصول
عليها.

•

ا"تطلبات اNخ[قية ذات الصلة ا"نطبقة على ا"راجعة هي قواعد سلوك وآداب ا"هنة ا"عتمدة ف ا"ملكة العربية السعودية.

•

استنادًا إلى أدلة ا"راجعة التي ت اYصول عليها ,خلص ا"راجع إلى أنه  8ترتبط باNحداث أو الظروف حالة عدم تأكد جوهري
قد تثير شكوكًا كبيرة حول قدرة ا"نشأة على البقاء كمنشأة مستمرة وفقًا "عيار ا"راجعة ).(٥٧٠

•

بي تاريخ القوائم ا"الية وتاريخ تقرير ا"راجع ,اندلع حريق ف مرافق ا}نتاج اîاصة با"نشأة ,وقد أفصحت ا"نشأة عن ذلك
باعتباره حدثًا 8حقًا .وبحسب حكم ا"راجع ,فإن اNمر ُيعد على قدر كبير من اNهمية بحيث إنه يشكل أساسًا لفهم ا"ستخدمي
للقوائم ا"الية .ولم يتطلب اNمر اهتمامًا كبيرًا من ا"راجع عند مراجعة القوائم ا"الية ف الفترة اYالية.

•

ت ا}ب[غ عن اNمور الرئيسة للمراجعة ,وفقًا "عيار ا"راجعة ).(٧٠١

•

حصل ا"راجع على جميع ا"علومات اNخرى قبل تاريخ تقريره ,ولم يكتشف dريفًا جوهريًا ف تلك ا"علومات.

•

ت عرض اNرقام ا"قابلة ,وöت مراجعة القوائم ا"الية للفترة السابقة بواسطة مراجع سابق .و 8توجد أنظمة أو لوائح öنع
ا"راجع من ا}شارة إلى تقرير ا"راجع السابق بشأن اNرقام ا"قابلة ,وقد قرر القيام بذلك.

•

يختلف ا"سؤولون عن ا}شراف على القوائم ا"الية عن أولئك ا"سؤولي عن إعداد هذه القوائم.

•

با}ضافة إلى مراجعة القوائم ا"الية ,يتحمل ا"راجع مسؤوليات تقرير أخرى مطلوبة úوجب نظام محلي.

* ت إدخال بعض التعديPت على صياغة ∂اذج تقرير ا;راجع ا;ستقل الواردة ف هذا ا;عيار ومعايير التقرير اJخرى° ,ا يتفق مع البيئة النظامية ف ا;ملكة العربية
السعودية .ولم تغير أي من تلك التعديPت من مكونات تقرير ا;راجع ا;ستقل حسب ما يتطلبه كل معيار.
** يعني مصطلح معايير ا;راجعة  -أينما يرد  -ا;عايير الدولية للمراجعة ا;عتمدة ف ا;ملكة العربية السعودية ,وفقًا لوثيقة اWعتماد الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة
السعودية للمحاسبي القانونيي.
١
معيار ا;راجعة )" (٦٠٠اعتبارات خاصة  -عمليات مراجعة القوائم ا;الية للمجموعة )°ا ف ذلك عمل مراجعي مكونات ا£موعة("
*** يقصد با;عايير واâصدارات اJخرى هو ما تعتمده الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي من معايير أو أراء فنية ;واضيع  Wتغطيها ا;عايير الدولية مثل موضوع
الزكاة.

ترجمة الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي

٦٧٠

فقرات لفت اWنتباه ,وفقرات أمور
أخرى ف تقرير ا;راجع ا;ستقل

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٧٠٦
تقرير ا"راجع ا"ستقل
طب آخر مناسب[
إلى مساهمي الشركة )س( ]أو أي ُمخا َ
التقرير عن مراجعة القوائم

ا"الية٢

الرأي
لقد راجعنا القوائم ا;الية للشركة )س( )الشركة( ,والتي تشمل قائمة ا;ركز ا;الي كما ف  ٣١ديسمبر  ,٢٠×١وقائمة الدخل الشامل ,وقائمة
التغيرات ف حقوق ا;لكية ,وقائمة التدفقات النقدية عن السنة ا;نتهية ف ذلك التاريخ ,واâيضاحات ا;رفقة بالقوائم ا;الية° ,ا ف ذلك
ملخص للسياسات اÆاسبية ا;همة.
وف رأينا ,فإن القوائم ا;الية ا;رفقة تعرض بشكل عادل ,من جميع اπوانب اπوهرية) ,أو تعطي صورة حقيقية وعادلة لـ( ا;ركز ا;الي
للشركة كما ف  ٣١ديسمبر  ٢٠×١وأدائها ا;الي وتدفقاتها النقدية للسنة ا;نتهية ف ذلك التاريخ ,وفقًا للمعايير الدولية للتقرير ا;الي ا;عتمدة
ف ا;ملكة العربية السعودية ,وا;عايير واâصدارات اJخرى ا;عتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي.
أساس الرأي
لقد قمنا با;راجعة وفقًا للمعايير الدولية للمراجعة ا;عتمدة ف ا;ملكة العربية السعودية .ومسؤولياتنا °وجب تلك ا;عايير موضحة °زيد من
التفصيل ف قسم "مسؤوليات ا;راجع عن مراجعة القوائم ا;الية" الوارد ف تقريرنا .ونحن مستقلون عن الشركة وفقًا لقواعد سلوك وآداب
ا;هنة ا;عتمدة ف ا;ملكة العربية السعودية ذات الصلة °راجعتنا للقوائم ا;الية ,وقد وفينا أيضًا °سؤولياتنا اJخPقية اJخرى وفقًا لتلك
القواعد .وف اعتقادنا فإن أدلة ا;راجعة التي حصلنا عليها ُتعد كافية ومناسبة لتوفير أساس لرأينا.
لفت

ا8نتباه٣

نود أن نلفت اWنتباه إلى اâيضاح  Xا;رفق بالقوائم ا;الية ,الذي يوضح تأثيرات حريق اندلع ف مرافق إنتاج الشركة .ولم يتم تعديل رأينا
فيما يتعلق بهذا اJمر.
اNمور الرئيسة للمراجعة
اJمور الرئيسة للمراجعة هي تلك اJمور التي كانت لها ,بحسب حكمنا ا;هني ,اJهمية البالغة عند مراجعتنا للقوائم ا;الية للفترة اNالية.
 Pف هذه اJمور.
وقد ت تناول هذه اJمور ف سياق مراجعتنا للقوائم ا;الية ككل ,وعند تكوين رأينا فيها ,ونحن  Wنقدم رأيًا منفص ً
]يتم وصف كل أمر من اJمور الرئيسة للمراجعة وفقًا ;عيار ا;راجعة )[(٧٠١
أمر آخر
≥ت مراجعة القوائم ا;الية للشركة )س( للسنة ا;نتهية ف  ٣١ديسمبر  ,٢٠×٠من قبل مراجع آخر أبدى رأيًا غير معدل ف تلك القوائم ف
 ٣١مارس .٢٠×١
ا"علومات اNخرى ]أو عنوان آخر إذا كان ذلك مناسبًا مثل "معلومات أخرى بخ[ف القوائم ا"الية وتقرير ا"راجع بشأنها"[:
]يتم التقرير وفقًا ;تطلبات التقرير الواردة ف معيار ا;راجعة ) - (٧٢٠انظر ا;ثال التوضيحي ) (١ف ا;لحق الثاني ;عيار ا;راجعة ).[(٧٢٠
مسؤوليات ا}دارة وا"كلفي باYوكمة عن القوائم
٢

٣

٤

ا"الية٤

العنوان الفرعي "التقرير عن مراجعة القوائم ا;الية" غير ضروري ف الظروف التي  Wيكون فيها العنوان الفرعي الثاني "التقرير عن ا;تطلبات النظامية والتنظيمية
اJخرى" منطبقًا.
وفقًا ;ا هو مشار إليه ف الفقرة أü ,١٦كن عرض فقرة لفت اWنتباه إما قبل قسم اJمور الرئيسة للمراجعة أو بعده مباشرًة ,استنادًا إلى حكم ا;راجع فيما يتعلق
بالوزن النسبي Jهمية ا;علومات الواردة ف فقرة لفت اWنتباه.
خPل هذه اJمثلة التوضيحية لتقارير ا;راجع ,قد يحتاج مصطلحا اâدارة وا;كلفون باNوكمة إلى استبدالهما °صطلح آخر مناسب ف سياق اâطار القانوني ف
ا;ملكة العربية السعودية.

ترجمة الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي

٦٧١

فقرات لفت اWنتباه ,وفقرات أمور
أخرى ف تقرير ا;راجع ا;ستقل

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٧٠٦
]يتم التقرير وفقًا ;عيار ا;راجعة ) - (٧٠٠انظر ا;ثال التوضيحي ) (١الوارد ف معيار ا;راجعة )[(٧٠٠
مسؤوليات ا"راجع عن مراجعة القوائم ا"الية
]يتم التقرير وفقًا ;عيار ا;راجعة ) - (٧٠٠انظر ا;ثال التوضيحي ) (١الوارد ف معيار ا;راجعة )[(٧٠٠
التقرير عن ا"تطلبات النظامية والتنظيمية اNخرى
]يتم التقرير وفقًا ;عيار ا;راجعة ) - (٧٠٠انظر ا;ثال التوضيحي ) (١الوارد ف معيار ا;راجعة )[(٧٠٠
الشريك ا;سؤول عن اWرتباط ف ا;راجعة التي أدت إلى صدور تقرير ا;راجع ا;ستقل ا;اثل هو ]اWسم[.
]التوقيع باسم مكتب ا;راجعة ,أو اWسم الشخصي للمراجع ,أو بكليهما ,حسب اWقتضاء)*([
]عنوان ا;راجع[
]التاريخ[

*

ينبغي اWلتزام بنظام اÆاسبي القانونيي ف ا;ملكة العربية السعودية.

ترجمة الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي

٦٧٢

فقرات لفت اWنتباه ,وفقرات أمور
أخرى ف تقرير ا;راجع ا;ستقل

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٧٠٦
ا"لحق الرابع
)راجع :الفقرة أ(٨
مثال توضيحي لتقرير مراجع مستقل يحتوي على رأي متحفظ ,بسبب اîروج عن إطار التقرير ا"الي ا"نطبق ,ويتضمن فقرة لفت انتباه
Nغراض هذا ا"ثال التوضيحي لتقرير ا"راجع ,ت افتراض الظروف اoتية:
•

مراجعة مجموعة كاملة من القوائم ا"الية "نشأة غير مدرجة باستخدام إطار عرض عادل .وا"راجعة ليست مراجعة zموعة )أي أن
معيار ا"راجعة ) (٦٠٠غير منطبق(.

•

ت إعداد القوائم ا"الية من قبل إدارة ا"نشأة وفقًا للمعايير الدولية للتقرير ا"الي ا"عتمدة ف ا"ملكة العربية السعودية ,وا"عايير
وا}صدارات اNخرى ا"عتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي )إطار ذو غرض عام(.

•

تعكس شروط ارتباط ا"راجعة وصف مسؤولية ا}دارة عن القوائم ا"الية ا"نصوص عليه ف معيار ا"راجعة ).(٢١٠

•

أدى اîروج عن إطار التقرير ا"الي ا"نطبق إلى إبداء رأي متحفظ.

•

ا"تطلبات اNخ[قية ذات الصلة ا"نطبقة على ا"راجعة هي قواعد سلوك وآداب ا"هنة ا"عتمدة ف ا"ملكة العربية السعودية.

•

استنادًا إلى أدلة ا"راجعة التي ت اYصول عليها ,خلص ا"راجع إلى أنه  8ترتبط باNحداث أو الظروف حالة عدم تأكد جوهري قد
تثير شكوكًا كبيرة حول قدرة ا"نشأة على البقاء كمنشأة مستمرة وفقًا "عيار ا"راجعة ).(٥٧٠

•

بي تاريخ القوائم ا"الية وتاريخ تقرير ا"راجع ,اندلع حريق ف مرافق ا}نتاج اîاصة با"نشأة ,وقد أفصحت ا"نشأة عن ذلك باعتباره
حدثًا 8حقًا .وبحسب حكم ا"راجع ,فإن اNمر ُيعد على قدر كبير من اNهمية بحيث إنه يشكل أساسًا لفهم ا"ستخدمي للقوائم
ا"الية .ولم يتطلب اNمر اهتمامًا كبيرًا من ا"راجع عند مراجعة القوائم ا"الية ف الفترة اYالية.

•

ا"راجع غير مطالب با}ب[غ عن اNمور الرئيسة للمراجعة وفقًا "عيار ا"راجعة ) ,(٧٠١ولم يقرر ا}ب[غ عنها على أي نحو آخر.

•

لم يحصل ا"راجع على أية معلومات أخرى قبل تاريخ تقريره.

•

يختلف ا"سؤولون عن ا}شراف على القوائم ا"الية عن أولئك ا"سؤولي عن إعداد هذه القوائم.

•

با}ضافة إلى مراجعة القوائم ا"الية ,يتحمل ا"راجع مسؤوليات تقرير أخرى مطلوبة úوجب نظام محلي.
تقرير ا"راجع ا"ستقل
طب آخر مناسب[
إلى مساهمي الشركة )س( ]أو أي ُمخا َ
التقرير عن مراجعة القوائم

ا"الية١

الرأي ا"تحفظ
لقد راجعنا القوائم ا;الية للشركة )س( )الشركة( ,والتي تشمل قائمة ا;ركز ا;الي كما ف  ٣١ديسمبر  ,٢٠×١وقائمة الدخل الشامل ,وقائمة
التغيرات ف حقوق ا;لكية ,وقائمة التدفقات النقدية عن السنة ا;نتهية ف ذلك التاريخ ,واâيضاحات ا;رفقة بالقوائم ا;الية° ,ا ف ذلك
ملخص للسياسات اÆاسبية ا;همة.
وف رأينا ,وباستثناء تأثيرات اJمر ا;وضح ف قسم "أساس الرأي ا;تحفظ" الوارد ف تقريرنا ,فإن القوائم ا;الية ا;رفقة تعرض بشكل عادل,
من جميع اπوانب اπوهرية) ,أو تعطي صورة حقيقية وعادلة لـ( ا;ركز ا;الي للشركة كما ف  ٣١ديسمبر  ,٢٠×١وأدائها ا;الي وتدفقاتها

١

العنوان الفرعي "التقرير عن مراجعة القوائم ا;الية" غير ضروري ف الظروف التي  Wيكون فيها العنوان الفرعي الثاني "التقرير عن ا;تطلبات النظامية والتنظيمية
اJخرى" منطبقًا.

ترجمة الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي

٦٧٣

فقرات لفت اWنتباه ,وفقرات أمور
أخرى ف تقرير ا;راجع ا;ستقل

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٧٠٦
النقدية للسنة ا;نتهية ف ذلك التاريخ ,وفقًا للمعايير الدولية للتقرير ا;الي ا;عتمدة ف ا;ملكة العربية السعودية ,وا;عايير واâصدارات
اJخرى ا;عتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي.
أساس الرأي ا"تحفظ
اJوراق ا;الية قصيرة اJجل القابلة للتداول اÇاصة بالشركة مسجلة ف قائمة ا;ركز ا;الي °بلغ ××× .ولم تربط اâدارة هذه اJوراق ا;الية
بسعرها السوقي ,ولكنها بدً Wمن ذلك أظهرتها بالتكلفةº ,ا يشكل خروجًا عن ا;عايير الدولية للتقرير ا;الي ا;عتمدة ف ا;ملكة العربية
السعودية وا;عايير واâصدارات اJخرى ا;عتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي .وتشير سجPت الشركة إلى أنه ف حالة قيام
اâدارة بربط اJوراق ا;الية القابلة للتداول بسعرها السوقي ,لكانت الشركة قد قامت بإثبات خسارة غير محققة °بلغ ××× ف قائمة الدخل
الشامل للسنة .وكان سيتم تخفيض ا;بلغ الدفتري لوراق ا;الية ف قائمة ا;ركز ا;الي بنفس ا;بلغ ف  ٣١ديسمبر  ,٢٠×١وكان سيتم
تخفيض الزكاة وضريبة الدخل ,وصاف الدخل ,وحقوق ا;ساهمي °بلغ ××× و ××× و ××× على الترتيب.
لقد قمنا با;راجعة وفقًا للمعايير الدولية للمراجعة ا;عتمدة ف ا;ملكة العربية السعودية .ومسؤولياتنا °وجب تلك ا;عايير موضحة °زيد من
التفصيل ف قسم "مسؤوليات ا;راجع عن مراجعة القوائم ا;الية" الوارد ف تقريرنا .ونحن مستقلون عن الشركة وفقًا لقواعد سلوك وآداب
ا;هنة ا;عتمدة ف ا;ملكة العربية السعودية ذات الصلة °راجعتنا للقوائم ا;الية ,وقد وفينا أيضًا °سؤولياتنا اJخPقية اJخرى وفقًا لتلك
القواعد .وف اعتقادنا فإن أدلة ا;راجعة التي حصلنا عليها ُتعد كافية ومناسبة لتوفير أساس لرأينا ا;تحفظ.
لفت انتباه  -تأثيرات اYريق
نود أن نلفت اWنتباه إلى اâيضاح  Xا;رفق بالقوائم ا;الية ,الذي يوضح تأثيرات حريق اندلع ف مرافق إنتاج الشركة .ولم يتم تعديل رأينا
فيما يتعلق بهذا اJمر.
مسؤوليات ا}دارة وا"كلفي باYوكمة عن القوائم

ا"الية٢

]يتم التقرير وفقًا ;عيار ا;راجعة ) - (٧٠٠انظر ا;ثال التوضيحي ) (١الوارد ف معيار ا;راجعة )[(٧٠٠
مسؤوليات ا"راجع عن مراجعة القوائم ا"الية
]يتم التقرير وفقًا ;عيار ا;راجعة ) - (٧٠٠انظر ا;ثال التوضيحي ) (١الوارد ف معيار ا;راجعة )[(٧٠٠
التقرير عن ا"تطلبات النظامية والتنظيمية اNخرى
]يتم التقرير وفقًا ;عيار ا;راجعة ) - (٧٠٠انظر ا;ثال التوضيحي ) (١الوارد ف معيار ا;راجعة )[(٧٠٠
]التوقيع باسم مكتب ا;راجعة ,أو اWسم الشخصي للمراجع ,أو بكليهما ,حسب اWقتضاء)*([
]عنوان ا;راجع[
]التاريخ[

٢

*

خPل هذه اJمثلة التوضيحية لتقارير ا;راجع ,قد يحتاج مصطلحا اâدارة وا;كلفون باNوكمة أن يتم استبدالهما °صطلح آخر مناسب ف سياق اâطار القانوني ف
ا;ملكة العربية السعودية.
ينبغي اWلتزام بنظام اÆاسبي القانونيي ف ا;ملكة العربية السعودية.

ترجمة الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي

٦٧٤

فقرات لفت اWنتباه ,وفقرات أمور
أخرى ف تقرير ا;راجع ا;ستقل

ا"عيار الدولي للمراجعة ) :(٧١٠ا"علومات ا"قارنة  -ا8رقام ا"قابلة والقوائم ا"الية ا"قارنة
اعتمدت الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي معيار ا;راجعة ) ,(٧١٠كما صدر من مجلس ا;عايير الدولية للمراجعة والتأكيد ,مع اJخذ ف
اNسبان التعديPت العامة السابق إيضاحها ,باVضافة إلى التعديل التالي:

إضافة حاشية لنماذج توضيحية لتقارير ا;راجعي تنص على أنه عند صياغة تقرير ا"راجع ا"ستقل وفقًا لهذا ا"عيار ,يلزم مراعاة هيكل Qاذج
تقارير ا"راجع ا"ستقل الواردة ف معيار ا"راجعة ) ,(٧٠٠مع مراعاة متطلبات هذا ا"عيار.

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٧١٠
ا"عيار الدولي للمراجعة )(٧١٠
ا"علومات ا"قارنة
ا8رقام ا"قابلة والقوائم ا"الية ا"قارنة
)يسري هذا ا;عيار على أعمال مراجعة القوائم ا;الية ا;رتبط عليها اعتبارًا من  ٢٠١٧/١/١أو بعد ذلك التاريخ(
الفهرس

الفقر ة

مقدمة
نطاق هذا ا;عيار ...................................................................................................................

١

طبيعة ا;علومات ا;قارنة ...........................................................................................................

٣-٢

تاريخ السريان .......................................................................................................................

٤

ا8هداف ............................................................................................................................

٥

التعريفات ..........................................................................................................................

٦

ا"تطلبات
إجراءات ا;راجعة ..................................................................................................................

٩-٧

عملية التقرير عن ا;راجعة ١٩-١٠ ........................................................................................................
ا"واد التطبيقية وا"واد التفسيرية ا8خرى
إجراءات ا;راجعة ..................................................................................................................

أ١

عملية التقرير عن ا;راجعة  ........................................................................................................أ-٢أ١٣
ا;لحق :أمثلة توضيحية لتقارير ا;راجع

ينبغي قراءة معيار ا;راجعة )" (٧١٠ا;علومات ا;قارنة  -اJرقام ا;قابلة والقوائم ا;الية ا;قارنة" جنبًا إلى جنب مع معيار ا;راجعة )(٢٠٠
"اJهداف العامة للمراجع ا;ستقل والقيام با;راجعة وفقًا للمعايير الدولية للمراجعة ا;عتمدة ف ا;ملكة العربية السعودية".
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٦٧٦

ا;علومات ا;قارنة
اJرقام ا;قابلة والقوائم ا;الية ا;قارنة

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٧١٠
مقدمة
نطاق هذا ا"عيار
.١

يتناول هذا ا;عيار الدولي للمراجعة مسؤوليات ا;راجع فيما يتعلق با;علومات ا;قارنة عند مراجعة القوائم ا;الية .وعندما تكون
القوائم ا;الية للفترة السابقة قد ت مراجعتها من قبل مراجع سابق أو عندما تكون غير مراجعة ,تنطبق أيضًا عندئٍذ ا;تطلبات
واVرشادات الواردة ف معيار ا;راجعة ) ١(٥١٠ا;تعلقة باJرصدة اÑفتتاحية.

طبيعة ا"علومات ا"قارنة
.٢

تعتمد طبيعة ا;علومات ا;قارنة ا;عروضة ف القوائم ا;الية للمنشأة على متطلبات إطار التقرير ا;الي ا;نطبق .ويوجد منهجان عاّمان
مختلفان بشأن مسؤوليات ا;راجع ف عملية التقرير عن تلك ا;علومات ا;قارنة :اJرقام ا;قابلة والقوائم ا;الية ا;قارنة .وُيحﱠدد غالبًا
ا;نهج الذي سيتم تبنيه عن طريق اJنظمة أو اللوائح ,وقد يتم çديده أيضًا ف شروط اÑرتباط.

.٣

تتمثل اÑختPفات اJساسية بي ا;نهجي عند التقرير عن ا;راجعة فيما يلي:
)أ(

بالنسبة لêرقام ا;قابلة ,يشير رأي ا;راجع ف القوائم ا;الية إلى الفترة اNالية فقط;

)ب(

بالنسبة للقوائم ا;الية ا;قارنة ,يشير رأي ا;راجع إلى كل فترة يتم عرض القوائم ا;الية لها.

ويتناول هذا ا;عيار ا;تطلبات التي ُيعنى بها ا;راجع ف عملية التقرير لكل منهج على حدة.
تاريخ السريان
.٤

يسري هذا ا;عيار على أعمال مراجعة القوائم ا;الية ا;رتبط عليها اعتبارًا من  ٢٠١٧/١/١أو بعد ذلك التاريخ.

ا8هداف
تتمثل أهداف ا;راجع فيما يلي:

.٥

)أ(

اNصول على ما يكفي من أدلة ا;راجعة ا;ناسبة بشأن ما إذا كانت ا;علومات ا;قارنة اُ;ضﱠمنة ف القوائم ا;الية قد ت
عرضها ,من جميع اñوانب اñوهرية ,وفقًا ;تطلبات ا;علومات ا;قارنة الواردة ف إطار التقرير ا;الي ا;نطبق;

)ب(

إعداد تقرير وفقًا ;سؤوليات ا;راجع بشأن عملية التقرير.

التعريفات
.٦

١

Jغراض معايير ا;راجعة ,تكون للمصطلحات اóتية ا;عاني ا;بّينة قرين كل منها فيما يلي:
)أ(

ا;علومات ا;قارنة :ا;بالغ واVفصاحات اُ;ضﱠمنة ف القوائم ا;الية فيما يتعلق بفترة واحدة أو أكثر من الفترات السابقة وفقًا
Vطار التقرير ا;الي ا;نطبق.

)ب(

اJرقام ا;قابلة :هي معلومات مقارنة يتم فيها تضمي ا;بالغ واVفصاحات اJخرى للفترة السابقة كجزء  Ñيتجزأ من القوائم
ا;الية للفترة اNالية ,وا;قصود من ذلك هو أن ُتقرأ هذه اJرقام فقط مقترنة با;بالغ واVفصاحات اJخرى للفترة اNالية
)ُيشار إليها بلفظ "أرقام الفترة اNالية"( .وُيحﱠدد مستوى التفصيل الذي تظهر به ا;بالغ واVفصاحات ا;قابلة بشكل أساسي
بناًء على مدى ا;Pءمة Jرقام الفترة اNالية.

)ج(

القوائم ا;الية ا;قارنة :هي معلومات مقارنة يتم فيها تضمي ا;بالغ واVفصاحات اJخرى للفترة السابقة لغرض مقارنتها
مع القوائم ا;الية للفترة اNالية ,لكن إذا úت مراجعتها ,فيتم اVشارة إليها ف رأي ا;راجع .ويكون مستوى ا;علومات
اُ;ضمنة ف تلك القوائم ا;الية ا;قارنة مشابهًا ;ستوى ا;علومات الواردة ف القوائم ا;الية للفترة اNالية.

معيار ا;راجعة )" (٥١٠ارتباطات ا;راجعة Jول مرة  -اJرصدة اÑفتتاحية"
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٦٧٧

ا;علومات ا;قارنة
اJرقام ا;قابلة والقوائم ا;الية ا;قارنة

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٧١٠
Jغراض هذا ا;عيار ,ينبغي قراءة اVشارات إلى "الفترة السابقة" على أنها إشارات إلى "الفترات السابقة" عندما تتضمن ا;علومات
ا;قارنة مبالغ وإفصاحات Jكثر من فترة واحدة.
ا"تطلبات
إجراءات ا"راجعة
يجب على ا;راجع çديد ما إذا كانت القوائم ا;الية تتضمن ا;علومات ا;قارنة ا;طلوبة ûوجب إطار التقرير ا;الي ا;نطبق ,وما إذا
كانت تلك ا;علومات ُمصنفة بشكٍل مناسب .ولهذا الغرض ,يجب على ا;راجع تقوي ما إذا كانت:

.٧

)أ(

ا;علومات ا;قارنة تتفق مع ا;بالغ واVفصاحات اJخرى ا;عروضة ف الفترة السابقة ,أو حسب مقتضى اNال ,قد ت إعادة
عرضها;

)ب(

السياسات ا†اسبية ا;نعكسة ف ا;علومات ا;قارنة تتسق مع تلك ا;طبقة ف الفترة اNالية .وف حالة وجود تغييرات ف
السياسات ا†اسبية ,فيجب على ا;راجع تقوي ما إذا كانت تلك التغييرات قد úت ا†اسبة عنها بشكٍل سليم ,وت عرضها
ف.
واVفصاح عنها بشكٍل كا ٍ

.٨

ف جوهري محتمل ف ا;علومات ا;قارنة أثناء تنفيذ ا;راجعة للفترة اNالية ,فيجب عليه تنفيذ إجراءات
إذا علم ا;راجع بوجود çري ٍ
مراجعة إضافية بحسب ما تقتضيه الضرورة ف ظل الظروف القائمة للحصول على ما يكفي من أدلة ا;راجعة ا;ناسبة لتحديد ما
إذا كان يوجد çريف جوهري .وإذا كان ا;راجع قد قام ûراجعة القوائم ا;الية للفترة السابقة ,فيجب عليه أيضًا اتباع ا;تطلبات
ذات الصلة الواردة ف معيار ا;راجعة ) .٢(٥٦٠وإذا كانت القوائم ا;الية للفترة السابقة ُمعﱠدلة ,فيجب على ا;راجع çديد أن ا;علومات
ا;قارنة تتفق مع القوائم ا;الية ا;عدلة.

.٩

وفقًا ;تطلبات معيار ا;راجعة ) ,٣(٥٨٠يجب على ا;راجع أن يطلب اNصول على إفادات مكتوبة ñميع الفترات ا;شار إليها ف رأيه.
ف جوهري وارد ف القوائم
ويجب عليه أيضًا أن يحصل على إفادة مكتوبة محددة فيما يتعلق بأي إعادة عرض ت لتصحيح çري ٍ
ا;الية للفترة السابقة ,وله تأثير على ا;علومات ا;قارنة) .راجع :الفقرة أ(١

عملية التقرير عن ا"راجعة

اJرقام ا;قابلة
.١٠

عندما يتم عرض أرقام مقابلة ,يجب أ Ñيشير رأي ا;راجع إليها إ Ñف الظروف ا;وضحة ف الفقرات  ١١و ١٢و) .١٤راجع :الفقرة
أ(٢

.١١

إذا تضمن تقرير ا;راجع عن الفترة السابقة ,وفق ما صدر سابقًا ,رأيًا متحفظًا أو امتناعًا عن إبداء رأي أو رأيًا معارضًا ,ولم يتم
حل اJمر الذي نشأ عنه التعديل ,فيجب على ا;راجع أن يعدل رأيه ف القوائم ا;الية للفترة اNالية .وف فقرة "أساس التعديل" ف
تقرير ا;راجع ,يجب على ا;راجع إما:
)أ(

اVشارة لكٍل من أرقام الفترة اNالية واJرقام ا;قابلة لها عند وصف اJمر الذي نشأ عنه التعديل ,عندما تكون التأثيرات
أو التأثيرات ا†تملة لêمر على أرقام الفترة اNالية جوهرية; أو

)ب(

ف حاÑت أخرى ,توضيح أن رأي ا;راجعة قد ت تعديله بسبب التأثيرات أو التأثيرات ا†تملة لêمر الذي لم يتم حله على
قابلية مقارنة أرقام الفترة اNالية واJرقام ا;قابلة لها) .راجع :الفقرات أ–٣أ(٥

.١٢

٢
٣

إذا حصل ا;راجع على أدلة مراجعة بوجود çريف جوهري ف القوائم ا;الية للفترة السابقة ,والتي صدر بشأنها سابقًا رأي غير
معدٍل ,ولم يتم إعادة عرض اJرقام ا;قابلة بشكٍل سليم أو لم يتم تقدي اVفصاحات ا;ناسبة ,فيجب على ا;راجع أن يبدي ف تقريره

معيار ا;راجعة )" (٥٦٠اJحداث الPحقة" ,الفقرات ١٧–١٤
معيار ا;راجعة )" (٥٨٠اVفادات ا;كتوبة" ,الفقرة ١٤
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٦٧٨

ا;علومات ا;قارنة
اJرقام ا;قابلة والقوائم ا;الية ا;قارنة

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٧١٠
عن القوائم ا;الية للفترة اNالية رأيًا متحفظًا أو رأيًا معارضًاُ ,معّدً Ñفيما يتعلق باJرقام ا;قابلة الواردة ف القوائم ا;الية) .راجع:
الفقرة أ(٦
القوائم ا;الية للفترة السابقة اُ;راجعة من قبل مراجع سابق
.١٣

إذا كانت القوائم ا;الية للفترة السابقة مراجعة من قبل مراجع سابق ,و Ñتوجد أنظمة أو لوائح úنع ا;راجع من اVشارة إلى تقرير
ا;راجع السابق عن اJرقام ا;قابلة ,وقرر ا;راجع أن يقوم بذلك ,فيجب على ا;راجع أن ينص ف فقرة أمر آخر ف تقريره على ما
يلي:
)أ(

حقيقة أن القوائم ا;الية للفترة السابقة روجعت من قبل مراجع سابق;

)ب(

نوع الرأي الذي أبداه ا;راجع السابق ,وإذا كان الرأي معدً ,Ñفأسباب ذلك التعديل;

)ج(

تاريخ ذلك التقرير) .راجع :الفقرة أ(٧

القوائم ا;الية غير اُ;راجعة للفترة السابقة
.١٤

إذا كانت القوائم ا;الية للفترة السابقة غير مراجعة ,فيجب على ا;راجع أن ينص ف فقرة أمر آخر ف تقريره على أن اJرقام ا;قابلة
لم تتم مراجعتها .ومع ذلك ,فإن تضمي مثل هذه العبارة  Ñيعفي ا;راجع من متطلب اNصول على ما يكفي من أدلة ا;راجعة
ل جوهري على القوائم ا;الية للفترة اNالية) .راجع :الفقرة أ٤(٨
ا;ناسبة بأن اJرصدة اÑفتتاحية ç Ñتوي على çريفات تؤثر بشك ٍ

القوائم ا;الية ا;قارنة
.١٥

عندما يتم عرض قوائم مالية مقارنة ,فإن رأي ا;راجع يجب أن يشير إلى كل فترة ت عرض قوائم مالية لها ,ويجب أن يحدد الفترة
اُ;بَدى بشأنها رأي ا;راجعة) .راجع :الفقرتي أ ,٩أ(١٠

.١٦

عند التقرير عن القوائم ا;الية للفترة السابقة فيما يتصل ûراجعة الفترة اNالية ,ففي حالة اختPف رأي ا;راجع ف القوائم ا;الية
للفترة السابقة عن الرأي الذي أبداه سابقًا ,فيجب عليه اVفصاح عن اJسباب اJساسية ÑختPف الرأي ف فقرة أمر آخر وفقًا
;عيار ا;راجعة )) ٥.(٧٠٦راجع :الفقرة أ(١١

القوائم ا;الية للفترة السابقة اُ;راجعة من قبل مراجع سابق
.١٧

إذا كانت القوائم ا;الية للفترة السابقة مراجعة من قبل مراجع سابق ,فيجب على ا;راجع ,إضافة إلى إبداء رأي ف القوائم ا;الية
للفترة اNالية ,أن ينص ف فقرة أمر آخر على ما يلي:
)أ(

حقيقة أن القوائم ا;الية للفترة السابقة روجعت من قبل مراجع سابق;

)ب(

نوع الرأي الذي أبداه ا;راجع السابق ,وإذا كان الرأي معدً ,Ñفأسباب ذلك التعديل;

)ج(

تاريخ ذلك التقرير,

وذلك ما لم يكن تقرير ا;راجع السابق عن القوائم ا;الية للفترة السابقة قد ُأعيد إصداره مع القوائم ا;الية.
.١٨

٤
٥
٦

إذا خلص ا;راجع إلى وجود çريف جوهري يؤثر على القوائم ا;الية للفترة السابقة ,التي سبق أن أصدر ا;راجع السابق تقريرًا
بشأنها دون تعديل ,فيجب على ا;راجع إبPغ التحريف إلى ا;ستوى اVداري ا;ناسب ,وإلى ا;كلفي باNوكمة ما لم يكونوا جميعًا
مشاركي ف إدارة ا;نشأة ٦,وا;طالبة بإطPع ا;راجع السابق على ذلك .وإذا ت تعديل القوائم ا;الية للفترة السابقة ,ووافق ا;راجع
السابق على إصدار تقرير جديد عن القوائم ا;الية ا;عدلة للفترة السابقة ,فيجب على ا;راجع أن يعد تقريره عن الفترة اNالية
فقط) .راجع :الفقرة أ(١٢

معيار ا;راجعة ) ,(٥١٠الفقرة ٦
معيار ا;راجعة )" (٧٠٦فقرات لفت اÑنتباه ,وفقرات أمور أخرى ف تقرير ا;راجع ا;ستقل" ,الفقرة ٨
معيار ا;راجعة )" (٢٦٠اÑتصال با;كلفي باNوكمة" ,الفقرة ١٣

ترجمة الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي

٦٧٩

ا;علومات ا;قارنة
اJرقام ا;قابلة والقوائم ا;الية ا;قارنة

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٧١٠
القوائم ا;الية غير اُ;راجعة للفترة السابقة
.١٩

إذا كانت القوائم ا;الية للفترة السابقة غير مراجعة ,فيجب على ا;راجع أن ينص ف فقرة أمر آخر على أن القوائم ا;الية ا;قارنة
لم تتم مراجعتها .ومع ذلك ,فإن تضمي مثل هذه العبارة  Ñيعفي ا;راجع من متطلب اNصول على ما يكفي من أدلة ا;راجعة
ا;ناسبة بأن اJرصدة اÑفتتاحية ç Ñتوي على çريفات تؤثر بشكٍل جوهري على القوائم ا;الية للفترة اNالية) .راجع :الفقرة
أ٧(١٣
***

ا"واد التطبيقية وا"واد التفسيرية ا8خرى
إجراءات ا"راجعة
اVفادات ا;كتوبة )راجع :الفقرة (٩
أ.١

ف حالة القوائم ا;الية ا;قارنة ,يتم طلب اVفادات ا;كتوبة ñميع الفترات ا;شار إليها ف رأي ا;راجعJ ,ن اVدارة çتاج إلى أن
تؤكد مجددًا أن اVفادات ا;كتوبة التي قدمتها ف وقت سابق فيما يتعلق بالفترة السابقة  Ñتزال مناسبة .وف حالة اJرقام ا;قابلة,
يتم طلب اVفادات ا;كتوبة للقوائم ا;الية للفترة اNالية فقطJ ,ن رأي ا;راجع يكون عن تلك القوائم ا;الية ,التي تتضمن اJرقام
ا;قابلة .ومع ذلك ,يطلب ا;راجع إفادة مكتوبة محددة فيما يتعلق بأي إعادة عرض ت لتصحيح çريف جوهري وارد ف القوائم
ا;الية للفترة السابقة ,وله تأثير على ا;علومات ا;قارنة.

عملية التقرير عن ا"راجعة

اJرقام ا;قابلة
عدم اVشارة ف رأي ا;راجع )راجع :الفقرة (١٠
أ.٢

 Ñيشير رأي ا;راجع إلى اJرقام ا;قابلةJ ,ن رأي ا;راجع يكون عن القوائم ا;الية للفترة اNالية ككلû ,ا ف ذلك اJرقام ا;قابلة.

التعديل الذي لم يتم حله ف تقرير ا;راجع عن الفترة السابقة )راجع :الفقرة (١١
أ.٣

عندما يتضمن تقرير ا;راجع عن الفترة السابقة ,وفق ما صدر سابقًا ,رأيًا متحفظًا أو امتناعًا عن إبداء رأي أو رأيًا معارضًا ,ويتم
حل اJمر الذي نشأ عنه الرأي ا;عدل وا†اسبة أو اVفصاح عنه بشكٍل سليم ف القوائم ا;الية وفقًا Vطار التقرير ا;الي ا;نطبق,
ف Pتوجد حاجة ل¨شارة إلى التعديل السابق ف رأي ا;راجع عن الفترة اNالية.

أ.٤

عندما يكون رأي ا;راجع عن الفترة السابقة ,وفق ما ت إبداؤه سابقًا ,رأيًا معدً ,Ñفإن اJمر الذي لم يتم حله والذي نشأ عنه التعديل
قد  Ñيكون ذا صلة بأرقام الفترة اNالية .ومع ذلك ,فقد يتطلب اJمر إبداء رأي متحفظ أو اÑمتناع عن إبداء رأي أو إبداء رأي
معارض )حسب مقتضى اNال( ف القوائم ا;الية للفترة اNالية بسبب التأثيرات أو التأثيرات ا†تملة لêمر الذي لم يتم حله على
قابلية مقارنة اJرقام اNالية وا;قابلة.

أ.٥

يحتوي ا;ثاÑن التوضيحيان  ١و ٢ف ا;لحق على أمثلة توضيحية لتقرير ا;راجع إذا تضمن تقرير ا;راجع عن الفترة السابقة رأيًا
معدً ,Ñولم يتم حل اJمر الذي نشأ عنه التعديل.

التحريف ف القوائم ا;الية للفترة السابقة )راجع :الفقرة (١٢
أ.٦

٧

عندما  Ñيتم تعديل القوائم ا;الية ا†ﱠرفة للفترة السابقة ,وُ Ñيعاد إصدار تقرير ا;راجع ,لكن اJرقام ا;قابلة يتم إعادة عرضها
بشكل سليم أو يتم تقدي إفصاحات مناسبة ف القوائم ا;الية للفترة اNالية ,فقد يتضمن تقرير ا;راجع عندئٍذ فقرة لفت انتباه

معيار ا;راجعة ) ,(٥١٠الفقرة ٦
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٦٨٠

ا;علومات ا;قارنة
اJرقام ا;قابلة والقوائم ا;الية ا;قارنة

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٧١٠
تصف الظروف وتشير إلى ا;وضع ف القوائم ا;الية الذي Æكن العثور فيه على اVفصاحات ذات الصلة التي تصف اJمر على نحٍو
ف )انظر معيار ا;راجعة ).((٧٠٦
وا ٍ
القوائم ا;الية للفترة السابقة اُ;راجعة من قبل مراجع سابق )راجع :الفقرة (١٣
أ.٧

يحتوي ا;ثال التوضيحي ) (٣ف ا;لحق على مثال توضيحي لتقرير ا;راجع إذا كانت القوائم ا;الية للفترة السابقة مراجعة من قبل
مراجع سابق ,و Ñيوجد نظام أو Ñئحة úنع ا;راجع من اVشارة إلى تقرير ا;راجع السابق عن اJرقام ا;قابلة.

القوائم ا;الية غير اُ;راجعة للفترة السابقة )راجع :الفقرة (١٤
أ.٨

إذا لم يكن ا;راجع قادرًا على اNصول على ما يكفي من أدلة ا;راجعة ا;ناسبة فيما يتعلق باJرصدة اÑفتتاحية ,فإنه مطالب ûوجب
معيار ا;راجعة ) ٨(٧٠٥بإبداء رأي متحفظ ,أو اÑمتناع عن إبداء رأي ف القوائم ا;الية ,حسب مقتضى اNال .وإذا واجه ا;راجع
صعوبة كبيرة ف اNصول على ما يكفي من أدلة ا;راجعة ا;ناسبة التي تفيد بأن اJرصدة اÑفتتاحية ç Ñتوي على çريفات تؤثر
بشكل جوهري على القوائم ا;الية للفترة اNالية ,فقد يقرر أن هذا ُيعد أمرًا رئيسًا للمراجعة وفقًا ;عيار ا;راجعة ٩.٧٠١

القوائم ا;الية ا;قارنة
اVشارة ف رأي ا;راجع )راجع :الفقرة (١٥
أ.٩

نظرًا Jن تقرير ا;راجع عن القوائم ا;الية ا;قارنة ينطبق على القوائم ا;الية لكل من الفترات ا;عروضة ,فإن ا;راجع قد ُيبدي رأيًا
متحفظًا أو معارضًا أو Æتنع عن إبداء رأي ,أو ُيضّمن فقرة لفت انتباه فيما يتعلق بفترة واحدة أو أكثر ,فيما ُيبدي رأيًا مختلفًا ف
القوائم ا;الية لفترة أخرى.

أ.١٠

طلب منه إعداد تقرير عن كل من القوائم ا;الية للفترة اNالية
يحتوي ا;ثال التوضيحي ) (٤ف ا;لحق على مثال لتقرير ا;راجع إذا ُ
والقوائم ا;الية للفترة السابقة ,فيما يتصل ûراجعة السنة اNالية ,وكانت الفترة السابقة تتضمن رأيًا معدً Ñولم يتم حل اJمر الذي
نشأ عنه التعديل.

اختPف الرأي ف القوائم ا;الية للفترة السابقة عن الرأي الذي ت إبداؤه سابقًا )راجع :الفقرة (١٦
أ.١١

عندما يتم التقرير عن القوائم ا;الية للفترة السابقة فيما يتصل ûراجعة الفترة اNالية ,فإن الرأي الذي يتم إبداؤه عن القوائم
ا;الية للفترة السابقة قد يختلف عن الرأي الذي ت إبداؤه سابقًا ,وذلك إذا علم ا;راجع بظروف أو أحداث تؤثر بشكل جوهري على
القوائم ا;الية للفترة السابقة خPل سير ا;راجعة للفترة اNالية .وف بعض الدول قد يتحمل ا;راجع مسؤوليات تقرير إضافية
 Pعلى تقرير ا;راجع الصادر سابقًا عن القوائم ا;الية لفترة سابقة.
تهدف إلى منع اÑعتماد مستقب ً

القوائم ا;الية للفترة السابقة اُ;راجعة من قبل مراجع سابق )راجع :الفقرة (١٨
أ.١٢

قد  Ñيكون ا;راجع السابق قادرًا على إعادة إصدار تقريره عن القوائم ا;الية للفترة السابقة ,أو قد  Ñتكون لديه رغبة ف ذلك.
وÆكن أن تشير فقرة أمر آخر يتم إضافتها ف تقرير ا;راجع إلى أن ا;راجع السابق قد أصدر تقريره عن القوائم ا;الية للفترة
السابقة قبل تعديلها .وباVضافة إلى ذلك ,فإنه إذا ت التعاقد مع ا;راجع ;راجعة التعديل وحصل ا;راجع على ما يكفي من أدلة
ا;راجعة ا;ناسبة بحيث أصبح راضيًا عن مدى مناسبة التعديل ,فإن تقرير ا;راجع Æكن أن يتضمن أيضًا الفقرة التالية:
طبقت لتعديل القوائم
ف إطار مراجعتنا للقوائم ا;الية لعام  ,٢٠×٢راجعنا أيضًا التعديPت ا;بينة ف اVيضاح  Xالتي ُ
طبقت بشكٍل سليم .ونحن لم نتعاقد ;راجعة أو فحص
ا;الية لعام  .٢٠×١وف رأينا ,فإن هذه التعديPت ُتعد مناسبة وقد ُ
أو تطبيق أي إجراءات تتعلق بالقوائم ا;الية للشركة لعام  ٢٠×١بخPف ما يتعلق بالتعديPت ,وبالتالي فإننا  Ñنبدي رأيًا
أو أي شكٍل آخر من أشكال التأكيد بشأن القوائم ا;الية لعام  ٢٠×١ككل.

٨
٩

معيار ا;راجعة )" (٧٠٥التعديPت على الرأي ف تقرير ا;راجع ا;ستقل"
معيار ا;راجعة )" (٧٠١اVبPغ عن اJمور الرئيسة للمراجعة ف تقرير ا;راجع ا;ستقل"
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٦٨١

ا;علومات ا;قارنة
اJرقام ا;قابلة والقوائم ا;الية ا;قارنة

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٧١٠
القوائم ا;الية غير اُ;راجعة للفترة السابقة )راجع :الفقرة (١٩
أ.١٣

إذا لم يكن ا;راجع قادرًا على اNصول على ما يكفي من أدلة ا;راجعة ا;ناسبة فيما يتعلق باJرصدة اÑفتتاحية ,فإنه مطالب ûوجب
معيار ا;راجعة ) (٧٠٥بإبداء رأي متحفظ ,أو اÑمتناع عن إبداء رأي ف القوائم ا;الية ,حسب مقتضى اNال .وإذا واجه ا;راجع
صعوبة كبيرة ف اNصول على ما يكفي من أدلة ا;راجعة ا;ناسبة التي تفيد بأن اJرصدة اÑفتتاحية ç Ñتوي على çريفات تؤثر
بشكل جوهري على القوائم ا;الية للفترة اNالية ,فقد يقرر أن هذا ُيعد أمرًا رئيسًا للمراجعة وفقًا ;عيار ا;راجعة .٧٠١
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٦٨٢

ا;علومات ا;قارنة
اJرقام ا;قابلة والقوائم ا;الية ا;قارنة

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٧١٠
ا"لحق)*(

)راجع :الفقرات أ ,٥أ ,٧أ(١٠
أمثلة توضيحية لتقارير ا"راجع

ا"ستقل)**(

ا"ثال التوضيحي ) :(١ا8رقام ا"قابلة
8غراض هذا ا"ثال التوضيحي لتقرير ا"راجع ,ت افتراض الظروف اoتية:
•

مراجعة مجموعة كاملة من القوائم ا"الية "نشأة غير مدرجة باستخدام إطار عرض عادل .وا"راجعة ليست مراجعة wموعة )أي أن
معيار ا"راجعة ) ١(٦٠٠غير منطبق(.

•

ت إعداد القوائم ا"الية من قبل إدارة ا"نشأة ,وفقًا للمعايير الدولية للتقرير ا"الي ا"عتمدة ف ا"ملكة العربية السعودية)***( ,وا"عايير
واzصدارات ا8خرى ا"عتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي)****( )إطار ذو غرض عام(.

•

تعكس شروط ارتباط ا"راجعة وصف مسؤولية اzدارة عن القوائم ا"الية ا"نصوص عليه ف معيار ا"راجعة

•

تضمن تقرير ا"راجع عن الفترة السابقة ,وفق ما صدر سابقًا ,رأيًا متحفظًا.

•

لم يتم حل ا8مر الذي نشأ عنه التعديل.

•

 èعلى رأي ا"راجع بشأن أرقام الفترة
ُتعد التأثيرات أو التأثيرات اäتملة لãمر على أرقام الفترة اçالية جوهرية ,وتتطلب تعدي ً
اçالية.

•

ا"تطلبات ا8خèقية ذات الصلة ا"نطبقة على ا"راجعة هي قواعد سلوك وآداب ا"هنة ا"عتمدة ف ا"ملكة العربية السعودية.

•

استنادًا إلى أدلة ا"راجعة التي ت اçصول عليها ,خلص ا"راجع إلى أنه  îترتبط با8حداث أو الظروف حالة عدم تأكد جوهري قد
تثير شكوكًا كبيرة حول قدرة ا"نشأة على البقاء كمنشأة مستمرة وفقًا "عيار ا"راجعة )٣.(٥٧٠

•

ا"راجع غير مطالب باzبèغ عن ا8مور الرئيسة للمراجعة وفقًا "عيار ا"راجعة ) ,(٧٠١ولم يقرر اzبèغ عنها على أي نحو آخر.

•

لم يحصل ا"راجع على أية معلومات أخرى قبل تاريخ تقريره.

•

يختلف ا"سؤولون عن اzشراف على القوائم ا"الية عن أولئك ا"سؤولي عن إعداد هذه القوائم.

•

باzضافة إلى مراجعة القوائم ا"الية ,يتحمل ا"راجع مسؤوليات تقرير أخرى مطلوبة õوجب نظام محلي.

)٢.(٢١٠

تقرير ا"راجع ا"ستقل
طب آخر مناسب[
إلى مساهمي الشركة )س( ]أو أي ُمخا َ

* ت إدخال بعض التعديPت على صياغة ≥اذج تقرير ا;راجع ا;ستقل الواردة ف هذا ا;عيار ومعايير التقرير اJخرىû ,ا يتفق مع البيئة النظامية ف ا;ملكة العربية
السعودية .ولم تغير أي من تلك التعديPت من مكونات تقرير ا;راجع ا;ستقل حسب ما يتطلبه كل معيار.
** يعني مصطلح معايير ا;راجعة  -أينما يرد  -ا;عايير الدولية للمراجعة ا;عتمدة ف ا;ملكة العربية السعودية ,وفقًا لوثيقة اÑعتماد الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة
السعودية للمحاسبي القانونيي.
١
معيار ا;راجعة )" (٦٠٠اعتبارات خاصة  -عمليات مراجعة القوائم ا;الية للمجموعة )ûا ف ذلك عمل مراجعي مكونات ا¥موعة("
*** ا;عايير الدولية ا;عتمدة هي ا;عايير الدولية للتقرير ا;الي كما صدرت من ا¥لس الدولي باVضافة إلى إفصاحات أضافتها الهيئة لبعض تلك ا;عايير وفقًا ;ا ورد ف
وثيقة اعتماد ا;عايير الدولية للتقرير ا;الي الصادرة من الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي.
**** يقصد با;عايير واVصدارات اJخرى هو ما تعتمده الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي من معايير أو أراء فنية ;واضيع  Ñتغطيها ا;عايير الدولية مثل موضوع
الزكاة.
٢
معيار ا;راجعة )" (٢١٠اÑتفاق على شروط ارتباطات ا;راجعة"
٣
معيار ا;راجعة )" (٥٧٠اÑستمرارية"

ترجمة الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي

٦٨٣

ا;علومات ا;قارنة  -اJرقام
ا;قابلة والقوائم ا;الية ا;قارنة

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٧١٠
التقرير عن مراجعة القوائم

ا"الية٤

الرأي ا"تحفظ
لقد راجعنا القوائم ا;الية للشركة )س( )الشركة( ,والتي تشمل قائمة ا;ركز ا;الي كما ف  ٣١ديسمبر  ,٢٠×١وقائمة الدخل الشامل ,وقائمة
التغيرات ف حقوق ا;لكية ,وقائمة التدفقات النقدية عن السنة ا;نتهية ف ذلك التاريخ ,واVيضاحات ا;رفقة بالقوائم ا;اليةû ,ا ف ذلك ملخص
للسياسات ا†اسبية ا;همة.
وف رأينا ,وباستثناء تأثيرات اJمر ا;وضح ف قسم "أساس الرأي ا;تحفظ" الوارد ف تقريرنا ,فإن القوائم ا;الية ا;رفقة تعرض بشكل عادل,
من جميع اñوانب اñوهرية) ,أو تعطي صورة حقيقية وعادلة لـ( ا;ركز ا;الي للشركة كما ف  ٣١ديسمبر  ,٢٠×١وأدائها ا;الي وتدفقاتها
النقدية للسنة ا;نتهية ف ذلك التاريخ ,وفقًا للمعايير الدولية للتقرير ا;الي ا;عتمدة ف ا;ملكة العربية السعودية ,وا;عايير واVصدارات اJخرى
ا;عتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي.
أساس الرأي ا"تحفظ
وفقًا ;ا úت مناقشته ف اVيضاح  Xا;رفق بالقوائم ا;الية ,لم يظهر أي استهPك ف القوائم ا;الية ,اJمر الذي يشكل خروجًا على ا;عايير
الدولية للتقرير ا;الي ا;عتمدة ف ا;ملكة العربية السعودية ,وا;عايير واVصدارات اJخرى ا;عتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي.
ويأتي ذلك نتيجة لقرار اتخذته اVدارة ف بداية السنة ا;الية السابقة∑ ,ا جعلنا نتحفظ ف رأينا بشأن مراجعة القوائم ا;الية ا;تعلقة بتلك
السنة .واستنادًا إلى طريقة القسط الثابت لPستهPك ومعدÑت سنوية بنسبة  %٥للمباني و %٢٠للمعدات ,فإن خسارة السنة ينبغي أن تزيد
بـ ××× ف سنة  ,٢٠×١وبـ ××× ف سنة  ,٢٠×٠والعقارات واÑóت وا;عدات ينبغي أن تخفض عن طريق استهPك مجمع بـ ××× ف سنة ٢٠×١
وبـ ××× ف سنة  ,٢٠×٠وينبغي أن تزيد ا∏سارة ا¥معة بـ ××× ف سنة  ٢٠×١وبـ ××× ف سنة .٢٠×٠
لقد قمنا با;راجعة وفقًا للمعايير الدولية للمراجعة ا;عتمدة ف ا;ملكة العربية السعودية)*( .ومسؤولياتنا ûوجب تلك ا;عايير موضحة ûزيد
من التفصيل ف قسم "مسؤوليات ا;راجع عن مراجعة القوائم ا;الية" الوارد ف تقريرنا .ونحن مستقلون عن الشركة وفقًا لقواعد سلوك وآداب
ا;هنة ا;عتمدة ف ا;ملكة العربية السعودية ذات الصلة ûراجعتنا للقوائم ا;الية ,وقد وفينا أيضًا ûسؤولياتنا اJخPقية اJخرى وفقًا لتلك
القواعد .وف اعتقادنا ,فإن أدلة ا;راجعة التي حصلنا عليها ُتعد كافية ومناسبة لتوفير أساس لرأينا ا;تحفظ.
مسؤوليات اzدارة وا"كلفي باçوكمة عن القوائم ا"الية

ا"وحدة٥

]يتم التقرير وفقًا ;عيار ا;راجعة ) - ٦(٧٠٠انظر ا;ثال التوضيحي ) (١الوارد ف معيار ا;راجعة )[(٧٠٠
مسؤوليات ا"راجع عن مراجعة القوائم ا"الية
]يتم التقرير وفقًا ;عيار ا;راجعة ) - (٧٠٠انظر ا;ثال التوضيحي ) (١الوارد ف معيار ا;راجعة )[(٧٠٠
التقرير عن ا"تطلبات النظامية والتنظيمية ا8خرى
]يتم التقرير وفقًا ;عيار ا;راجعة ) - (٧٠٠انظر ا;ثال التوضيحي ) (١الوارد ف معيار ا;راجعة )[(٧٠٠
]التوقيع باسم مكتب ا;راجعة ,أو اÑسم الشخصي للمراجع ,أو بكليهما ,حسب اÑقتضاء)*([
]عنوان ا;راجع[
]التاريخ[

٤

*
٥

٦

*

العنوان الفرعي "التقرير عن مراجعة القوائم ا;الية" غير ضروري ف الظروف التي  Ñيكون فيها العنوان الفرعي الثاني "التقرير عن ا;تطلبات النظامية والتنظيمية
اJخرى" منطبقًا.
معايير ا;راجعة ا;عتمدة ف ا;ملكة العربية السعودية هي معايير ا;راجعة الدولية كما صدرت من ا¥لس الدولي مع تعديPت محدودة لتكييف تطبيقها ûا يتفق مع
البيئة النظامية ف ا;ملكة العربية السعودية .ولم تغير هذه التعديPت أيا من متطلبات تلك ا;عايير.
خPل هذه اJمثلة التوضيحية لتقارير ا;راجع ,قد يحتاج مصطلحا اVدارة وا;كلفون باNوكمة إلى استبدالهما ûصطلح آخر مناسب ف سياق اVطار القانوني ف ا;ملكة
العربية السعودية.
معيار ا;راجعة )" (٧٠٠تكوين الرأي والتقرير عن القوائم ا;الية".
ينبغي اÑلتزام بنظام ا†اسبي القانونيي ف ا;ملكة العربية السعودية.

ترجمة الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي

٦٨٤

ا;علومات ا;قارنة  -اJرقام
ا;قابلة والقوائم ا;الية ا;قارنة

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٧١٠
ا"ثال التوضيحي ) :(٢ا8رقام ا"قابلة
8غراض هذا ا"ثال التوضيحي لتقرير ا"راجع ,ت افتراض الظروف اoتية:
•

مراجعة مجموعة كاملة من القوائم ا"الية "نشأة غير مدرجة باستخدام إطار عرض عادل .وا"راجعة ليست مراجعة wموعة )أي أن
معيار ا"راجعة ) (٦٠٠غير منطبق(.

•

ت إعداد القوائم ا"الية من قبل إدارة ا"نشأة وفقًا للمعايير الدولية للتقرير ا"الي ا"عتمدة ف ا"ملكة العربية السعودية ,وا"عايير
واzصدارات ا8خرى ا"عتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي )إطار ذو غرض عام(.

•

تعكس شروط ارتباط ا"راجعة وصف مسؤولية اzدارة عن القوائم ا"الية ا"نصوص عليه ف معيار ا"راجعة ).(٢١٠

•

تضمن تقرير ا"راجع عن الفترة السابقة ,وفق ما صدر سابقًا ,رأيًا متحفظًا.

•

لم يتم حل ا8مر الذي نشأ عنه التعديل.

•

 èعلى رأي ا"راجع بسبب
تعد التأثيرات أو التأثيرات اäتملة لãمر على أرقام الفترة اçالية غير جوهرية ,إ îأنها تتطلب تعدي ً
التأثيرات أو التأثيرات اäتملة لãمر الذي لم يتم حله على قابلية مقارنة أرقام الفترة اçالية وا8رقام ا"قابلة لها.

•

ا"تطلبات ا8خèقية ذات الصلة ا"نطبقة على ا"راجعة هي قواعد سلوك وآداب ا"هنة ا"عتمدة ف ا"ملكة العربية السعودية.

•

استنادًا إلى أدلة ا"راجعة التي ت اçصول عليها ,خلص ا"راجع إلى أنه  îترتبط با8حداث أو الظروف حالة عدم تأكد جوهري قد
تثير شكوكًا كبيرة حول قدرة ا"نشأة على البقاء كمنشأة مستمرة وفقًا "عيار ا"راجعة ).(٥٧٠

•

ا"راجع غير مطالب باzبèغ عن ا8مور الرئيسة للمراجعة وفقًا "عيار ا"راجعة ) ,(٧٠١ولم يقرر اzبèغ عنها على أي نحو آخر.

•

لم يحصل ا"راجع على أية معلومات أخرى قبل تاريخ تقريره.

•

يختلف ا"سؤولون عن اzشراف على القوائم ا"الية عن أولئك ا"سؤولي عن إعداد هذه القوائم.

•

باzضافة إلى مراجعة القوائم ا"الية ,يتحمل ا"راجع مسؤوليات تقرير أخرى مطلوبة õوجب نظام محلي.

ترجمة الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي

٦٨٥

ا;علومات ا;قارنة  -اJرقام
ا;قابلة والقوائم ا;الية ا;قارنة

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٧١٠
تقرير ا"راجع ا"ستقل
طب آخر مناسب[
إلى مساهمي الشركة )س( ]أو أي ُمخا َ
التقرير عن مراجعة القوائم

ا"الية٧

الرأي ا"تحفظ
لقد راجعنا القوائم ا;الية للشركة )س( )الشركة( ,والتي تشمل قائمة ا;ركز ا;الي كما ف  ٣١ديسمبر  ,٢٠×١وقائمة الدخل الشامل ,وقائمة
التغيرات ف حقوق ا;لكية ,وقائمة التدفقات النقدية عن السنة ا;نتهية ف ذلك التاريخ ,واVيضاحات ا;رفقة بالقوائم ا;اليةû ,ا ف ذلك ملخص
للسياسات ا†اسبية ا;همة.
وف رأينا ,وباستثناء التأثيرات ا†تملة لêمر ا;وضح ف قسم "أساس الرأي ا;تحفظ" الوارد ف تقريرنا على اJرقام ا;قابلة ,فإن القوائم ا;الية
ا;رفقة تعرض بشكل عادل ,من جميع اñوانب اñوهرية) ,أو تعطي صورة حقيقية وعادلة لـ( ا;ركز ا;الي للشركة كما ف  ٣١ديسمبر ,٢٠×١
وأدائها ا;الي وتدفقاتها النقدية للسنة ا;نتهية ف ذلك التاريخ ,وفقًا للمعايير الدولية للتقرير ا;الي ا;عتمدة ف ا;ملكة العربية السعودية,
وا;عايير واVصدارات اJخرى ا;عتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي.
أساس الرأي ا"تحفظ
نظرًا Jننا تعاقدنا على ا;راجعة مع الشركة خPل عام  ,٢٠×٠فلم نتمكن من حضور جرد اπزون الفعلي ف بداية تلك الفترة ,ولم نتمكن كذلك
من الوصول عن طريق وسائل بديلة إلى قناعة بشأن كميات اπزون .ونظرًا Jن مخزون أول الفترة يؤثر على çديد نتائج العمليات ,فإننا لم
نكن قادرين على çديد ما إذا كانت التعديPت على نتائج العمليات واJرباح ا†تجزة أول الفترة Æكن أن تكون ضرورية لسنة  .٢٠×٠وعليه,
فقد ت تعديل رأينا ف مراجعة القوائم ا;الية للسنة ا;نتهية ف  ٣١ديسمبر  .٢٠×٠ورأينا ف القوائم ا;الية للفترة اNالية ُمعﱠدٌل أيضًا بسبب
التأثير ا†تمل لهذا اJمر على قابلية مقارنة أرقام الفترة اNالية واJرقام ا;قابلة لها.
لقد قمنا با;راجعة وفقًا للمعايير الدولية للمراجعة ا;عتمدة ف ا;ملكة العربية السعودية .ومسؤولياتنا ûوجب تلك ا;عايير موضحة ûزيد من
التفصيل ف قسم "مسؤوليات ا;راجع عن مراجعة القوائم ا;الية" الوارد ف تقريرنا .ونحن مستقلون عن الشركة وفقًا لقواعد سلوك وآداب
ا;هنة ا;عتمدة ف ا;ملكة العربية السعودية ذات الصلة ûراجعتنا للقوائم ا;الية ,وقد وفينا أيضًا ûسؤولياتنا اJخPقية اJخرى وفقًا لتلك
القواعد .وف اعتقادنا ,فإن أدلة ا;راجعة التي حصلنا عليها ُتعد كافية ومناسبة لتوفير أساس لرأينا ا;تحفظ.
مسؤوليات اzدارة وا"كلفي باçوكمة عن القوائم

ا"الية٨

]يتم التقرير وفقًا ;عيار ا;راجعة ) - (٧٠٠انظر ا;ثال التوضيحي ) (١الوارد ف معيار ا;راجعة )[(٧٠٠
مسؤوليات ا"راجع عن مراجعة القوائم ا"الية
]يتم التقرير وفقًا ;عيار ا;راجعة ) - (٧٠٠انظر ا;ثال التوضيحي ) (١الوارد ف معيار ا;راجعة )[(٧٠٠
التقرير عن ا"تطلبات النظامية والتنظيمية ا8خرى
]يتم التقرير وفقًا ;عيار ا;راجعة ) - (٧٠٠انظر ا;ثال التوضيحي ) (١الوارد ف معيار ا;راجعة )[(٧٠٠
]التوقيع باسم مكتب ا;راجعة ,أو اÑسم الشخصي للمراجع ,أو بكليهما ,حسب اÑقتضاء)*([
]عنوان ا;راجع[
]التاريخ[
٧

٨

*

العنوان الفرعي "التقرير عن مراجعة القوائم ا;الية" غير ضروري ف الظروف التي  Ñيكون فيها العنوان الفرعي الثاني "التقرير عن ا;تطلبات النظامية والتنظيمية
اJخرى" منطبقًا.
خPل هذه اJمثلة التوضيحية لتقارير ا;راجع ,قد يحتاج مصطلحا اVدارة وا;كلفون باNوكمة أن يتم استبدالهما ûصطلح آخر مناسب ف سياق اVطار القانوني ف
ا;ملكة العربية السعودية
ينبغي اÑلتزام بنظام ا†اسبي القانونيي ف ا;ملكة العربية السعودية.

ترجمة الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي

٦٨٦

ا;علومات ا;قارنة  -اJرقام
ا;قابلة والقوائم ا;الية ا;قارنة

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٧١٠

ا"ثال التوضيحي ) :(٣ا8رقام ا"قابلة
8غراض هذا ا"ثال التوضيحي لتقرير ا"راجع ,ت افتراض الظروف اoتية:
•

مراجعة مجموعة كاملة من القوائم ا"الية "نشأة غير مدرجة باستخدام إطار عرض عادل .وا"راجعة ليست مراجعة wموعة )أي
أن معيار ا"راجعة ) (٦٠٠غير منطبق(.

•

ت إعداد القوائم ا"الية من قبل إدارة ا"نشأة وفقًا للمعايير الدولية للتقرير ا"الي ا"عتمدة ف ا"ملكة العربية السعودية ,وا"عايير
واzصدارات ا8خرى ا"عتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي )إطار ذو غرض عام(.

•

تعكس شروط ارتباط ا"راجعة وصف مسؤولية اzدارة عن القوائم ا"الية ا"نصوص عليه ف معيار ا"راجعة ).(٢١٠

•

توصل ا"راجع إلى أن إبداء رأي غير معدل )أي "خال من التحفظات"(ُ ,يعد مناسبًا ,استنادًا إلى أدلة ا"راجعة التي ت اçصول
عليها.

•

ا"تطلبات ا8خèقية ذات الصلة ا"نطبقة على ا"راجعة هي قواعد سلوك وآداب ا"هنة ا"عتمدة ف ا"ملكة العربية السعودية.

•

استنادًا إلى أدلة ا"راجعة التي ت اçصول عليها ,خلص ا"راجع إلى أنه  îترتبط با8حداث أو الظروف حالة عدم تأكد جوهري
قد تثير شكوكًا كبيرة حول قدرة ا"نشأة على البقاء كمنشأة مستمرة وفقًا "عيار ا"راجعة ).(٥٧٠

•

ا"راجع غير مطالب باzبèغ عن ا8مور الرئيسة للمراجعة وفقًا "عيار ا"راجعة ) ,(٧٠١ولم يقرر اzبèغ عنها على أي نحو آخر.

•

حصل ا"راجع على جميع ا"علومات ا8خرى قبل تاريخ تقريره ,ولم يكتشف ûريفًا جوهريًا ف تلك ا"علومات.

•

ت عرض ا8رقام ا"قابلة ,وüت مراجعة القوائم ا"الية للفترة السابقة بواسطة مراجع سابق.

•

و îتوجد أنظمة أو لوائح üنع ا"راجع من اzشارة إلى تقرير ا"راجع السابق بشأن ا8رقام ا"قابلة ,وقد قرر القيام بذلك.

•

يختلف ا"سؤولون عن اzشراف على القوائم ا"الية عن أولئك ا"سؤولي عن إعداد هذه القوائم.

•

باzضافة إلى مراجعة القوائم ا"الية ,يتحمل ا"راجع مسؤوليات تقرير أخرى مطلوبة õوجب نظام محلي.

ترجمة الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي

٦٨٧

ا;علومات ا;قارنة  -اJرقام
ا;قابلة والقوائم ا;الية ا;قارنة

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٧١٠
تقرير ا"راجع ا"ستقل
طب آخر مناسب[
إلى مساهمي الشركة )س( ]أو أي ُمخا َ
التقرير عن مراجعة القوائم

ا"الية٩

الرأي
لقد راجعنا القوائم ا;الية للشركة )س( )الشركة( ,والتي تشمل قائمة ا;ركز ا;الي كما ف  ٣١ديسمبر  ,٢٠×١وقائمة الدخل الشامل ,وقائمة
التغيرات ف حقوق ا;لكية ,وقائمة التدفقات النقدية عن السنة ا;نتهية ف ذلك التاريخ ,واVيضاحات ا;رفقة بالقوائم ا;اليةû ,ا ف ذلك ملخص
للسياسات ا†اسبية ا;همة.
وف رأينا ,فإن القوائم ا;الية ا;رفقة تعرض بشكل عادل ,من جميع اñوانب اñوهرية) ,أو تعطي صورة حقيقية وعادلة لـ( ا;ركز ا;الي للشركة
كما ف  ٣١ديسمبر  ٢٠×١وأدائها ا;الي وتدفقاتها النقدية للسنة ا;نتهية ف ذلك التاريخ ,وفقًا للمعايير الدولية للتقرير ا;الي ا;عتمدة ف ا;ملكة
العربية السعودية ,وا;عايير واVصدارات اJخرى ا;عتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي.
أساس الرأي
لقد قمنا با;راجعة وفقًا للمعايير الدولية للمراجعة ا;عتمدة ف ا;ملكة العربية السعودية .ومسؤولياتنا ûوجب تلك ا;عايير موضحة ûزيد من
التفصيل ف قسم "مسؤوليات ا;راجع عن مراجعة القوائم ا;الية" الوارد ف تقريرنا .ونحن مستقلون عن الشركة وفقًا لقواعد سلوك وآداب
ا;هنة ا;عتمدة ف ا;ملكة العربية السعودية ذات الصلة ûراجعتنا للقوائم ا;الية ,وقد وفينا أيضًا ûسؤولياتنا اJخPقية اJخرى وفقًا لتلك
القواعد .وف اعتقادنا ,فإن أدلة ا;راجعة التي حصلنا عليها ُتعد كافية ومناسبة لتوفير أساس لرأينا.
أمر آخر
úت مراجعة القوائم ا;الية للشركة للسنة ا;نتهية ف  ٣١ديسمبر  ,٢٠×٠من قبل مراجع آخر أبدى رأيًا غير معدل ف تلك القوائم ف  ٣١مارس
.٢٠×١
ا"علومات ا8خرى ]أو عنوان آخر إذا كان ذلك مناسبًا مثل "معلومات أخرى بخèف القوائم ا"الية وتقرير ا"راجع بشأنها"[:

]يتم التقرير وفقًا ;تطلبات التقرير الواردة ف معيار ا;راجعة ) - (٧٢٠انظر ا;ثال التوضيحي ) (١ف ا;لحق الثاني ;عيار ا;راجعة )(٧٢٠
مسؤوليات اzدارة وا"كلفي باçوكمة عن القوائم

[١٠

ا"الية١١

]يتم التقرير وفقًا ;عيار ا;راجعة ) - (٧٠٠انظر ا;ثال التوضيحي ) (١الوارد ف معيار ا;راجعة )[(٧٠٠
مسؤوليات ا"راجع عن مراجعة القوائم ا"الية
]يتم التقرير وفقًا ;عيار ا;راجعة ) - (٧٠٠انظر ا;ثال التوضيحي ) (١الوارد ف معيار ا;راجعة )[(٧٠٠
التقرير عن ا"تطلبات النظامية والتنظيمية ا8خرى
]يتم التقرير وفقًا ;عيار ا;راجعة ) - (٧٠٠انظر ا;ثال التوضيحي ) (١الوارد ف معيار ا;راجعة )[(٧٠٠
]التوقيع باسم مكتب ا;راجعة ,أو اÑسم الشخصي للمراجع ,أو بكليهما ,حسب اÑقتضاء)*([
]عنوان ا;راجع[
]التاريخ[
٩

١٠
١١

*

العنوان الفرعي "التقرير عن مراجعة القوائم ا;الية" غير ضروري ف الظروف التي  Ñيكون فيها العنوان الفرعي الثاني "التقرير عن ا;تطلبات النظامية والتنظيمية
اJخرى" منطبقًا.
معيار ا;راجعة )" (٧٢٠مسؤوليات ا;راجع ذات العPقة با;علومات اJخرى".
خPل هذه اJمثلة التوضيحية لتقارير ا;راجع ,قد يحتاج مصطلحا اVدارة وا;كلفون باNوكمة أن يتم استبدالهما ûصطلح آخر مناسب ف سياق اVطار القانوني ف
ا;ملكة العربية السعودية
ينبغي اÑلتزام بنظام ا†اسبي القانونيي ف ا;ملكة العربية السعودية.

ترجمة الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي

٦٨٨

ا;علومات ا;قارنة  -اJرقام
ا;قابلة والقوائم ا;الية ا;قارنة

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٧١٠

ا"ثال التوضيحي ) :(٤القوائم ا"الية ا"قارنة
8غراض هذا ا"ثال التوضيحي لتقرير ا"راجع ,ت افتراض الظروف اoتية:
•

مراجعة مجموعة كاملة من القوائم ا"الية "نشأة غير مدرجة باستخدام إطار عرض عادل .وا"راجعة ليست مراجعة wموعة )أي
أن معيار ا"راجعة ) (٦٠٠غير منطبق(.

•

ت إعداد القوائم ا"الية من قبل إدارة ا"نشأة وفقًا للمعايير الدولية للتقرير ا"الي ا"عتمدة ف ا"ملكة العربية السعودية ,وا"عايير
واzصدارات ا8خرى ا"عتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي )إطار ذو غرض عام(.

•

تعكس شروط ارتباط ا"راجعة وصف مسؤولية اzدارة عن القوائم ا"الية ا"نصوص عليه ف معيار ا"راجعة ).(٢١٠

•

مطلوب من ا"راجع التقرير عن كٍل من القوائم ا"الية للفترة اçالية والقوائم ا"الية للفترة السابقة فيما يتصل õراجعة السنة
اçالية.

•

تضمن تقرير ا"راجع عن الفترة السابقة ,وفق ما صدر سابقًا ,رأيًا متحفظًا.

•

لم يتم حل ا8مر الذي نشأ عنه التعديل.

•

ُتعد التأثيرات أو التأثيرات اäتملة لãمر على أرقام الفترة اçالية جوهرية لكل من القوائم ا"الية للفترة اçالية والقوائم
 èف رأي ا"راجع.
ا"الية للفترة السابقة ,وتتطلب تعدي ً

•

ا"تطلبات ا8خèقية ذات الصلة ا"نطبقة على ا"راجعة هي قواعد سلوك وآداب ا"هنة ا"عتمدة ف ا"ملكة العربية السعودية.

•

استنادًا إلى أدلة ا"راجعة التي ت اçصول عليها ,خلص ا"راجع إلى أنه  îترتبط با8حداث أو الظروف حالة عدم تأكد جوهري
قد تثير شكوكًا كبيرة حول قدرة ا"نشأة على البقاء كمنشأة مستمرة وفقًا "عيار ا"راجعة ).(٥٧٠

•

ا"راجع غير مطالب باzبèغ عن ا8مور الرئيسة للمراجعة وفقًا "عيار ا"راجعة ) ,(٧٠١ولم يقرر اzبèغ عنها على أي نحو آخر.

•

لم يحصل ا"راجع على أية معلومات أخرى قبل تاريخ تقريره.

•

يختلف ا"سؤولون عن اzشراف على القوائم ا"الية عن أولئك ا"سؤولي عن إعداد هذه القوائم.

•

باzضافة إلى مراجعة القوائم ا"الية ,يتحمل ا"راجع مسؤوليات تقرير أخرى مطلوبة õوجب نظام محلي.

ترجمة الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي

٦٨٩

ا;علومات ا;قارنة  -اJرقام
ا;قابلة والقوائم ا;الية ا;قارنة

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٧١٠
تقرير ا"راجع ا"ستقل
طب آخر مناسب[
إلى مساهمي الشركة )س( ]أو أي ُمخا َ
التقرير عن مراجعة القوائم

ا"الية١٢

الرأي ا"تحفظ
لقد راجعنا القوائم ا;الية للشركة )س( )الشركة( ,والتي تشمل قائمتي ا;ركز ا;الي كما ف  ٣١ديسمبر  ٢٠×١و ,٢٠×٠وقائمتي الدخل الشامل,
وقائمتي التغيرات ف حقوق ا;لكية ,وقائمتي التدفقات النقدية عن السنتي ا;نتهيتي ف هذين التاريخي ,واVيضاحات ا;رفقة بالقوائم ا;الية,
ûا ف ذلك ملخص للسياسات ا†اسبية ا;همة.
وف رأينا ,وباستثناء تأثيرات اJمر ا;وضح ف قسم "أساس الرأي ا;تحفظ" الوارد ف تقريرنا ,فإن القوائم ا;الية ا;رفقة تعرض بشكل عادل,
من جميع اñوانب اñوهرية) ,أو تعطي صورة حقيقية وعادلة لـ( ا;ركز ا;الي للشركة كما ف  ٣١ديسمبر  ٢٠×١و ,٢٠×٠وأدائها ا;الي وتدفقاتها
النقدية للسنتي ا;نتهيتي ف هذين التاريخي ,وفقًا للمعايير الدولية للتقرير ا;الي ا;عتمدة ف ا;ملكة العربية السعودية ,وا;عايير واVصدارات
اJخرى ا;عتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي.
أساس الرأي ا"تحفظ
وفقًا ;ا úت مناقشته ف اVيضاح  Xا;رفق بالقوائم ا;الية ,لم يظهر أي استهPك ف القوائم ا;الية ,اJمر الذي يشكل خروجًا على ا;عايير
الدولية للتقرير ا;الي ا;عتمدة ف ا;ملكة العربية السعودية ,وا;عايير واVصدارات اJخرى ا;عتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي.
واستنادًا إلى طريقة القسط الثابت لPستهPك ومعدÑت سنوية بنسبة  %٥للمباني و %٢٠للمعدات ,فإن خسارة السنة ينبغي أن تزيد بـ ×××
ف سنة  ,٢٠×١وبـ ××× ف سنة  ,٢٠×٠والعقارات واÑóت وا;عدات ينبغي أن تخفض عن طريق استهPك مجمع بـ ××× ف سنة  ٢٠×١وبـ ×××
ف سنة  ,٢٠×٠وينبغي أن تزيد ا∏سارة ا¥معة بـ ××× ف سنة  ٢٠×١وبـ ××× ف سنة .٢٠×٠
لقد قمنا با;راجعة وفقًا للمعايير الدولية للمراجعة ا;عتمدة ف ا;ملكة العربية السعودية .ومسؤولياتنا ûوجب تلك ا;عايير موضحة ûزيد من
التفصيل ف قسم "مسؤوليات ا;راجع عن مراجعة القوائم ا;الية" الوارد ف تقريرنا .ونحن مستقلون عن الشركة وفقًا لقواعد سلوك وآداب
ا;هنة ا;عتمدة ف ا;ملكة العربية السعودية ذات الصلة ûراجعتنا للقوائم ا;الية ,وقد وفينا أيضًا ûسؤولياتنا اJخPقية اJخرى وفقًا لتلك
القواعد .وف اعتقادنا ,فإن أدلة ا;راجعة التي حصلنا عليها ُتعد كافية ومناسبة لتوفير أساس لرأينا ا;تحفظ.
مسؤوليات اzدارة وا"كلفي باçوكمة عن القوائم

ا"الية١٣

]يتم التقرير وفقًا ;عيار ا;راجعة ) - (٧٠٠انظر ا;ثال التوضيحي ) (١الوارد ف معيار ا;راجعة )[(٧٠٠
مسؤوليات ا"راجع عن مراجعة القوائم ا"الية
]يتم التقرير وفقًا ;عيار ا;راجعة ) - (٧٠٠انظر ا;ثال التوضيحي ) (١الوارد ف معيار ا;راجعة )[(٧٠٠
التقرير عن ا"تطلبات النظامية والتنظيمية ا8خرى
]يتم التقرير وفقًا ;عيار ا;راجعة ) - (٧٠٠انظر ا;ثال التوضيحي ) (١الوارد ف معيار ا;راجعة )[(٧٠٠
]التوقيع باسم مكتب ا;راجعة ,أو اÑسم الشخصي للمراجع ,أو بكليهما ,حسب اÑقتضاء)*([
]عنوان ا;راجع[
]التاريخ[

١٢

١٣

*

العنوان الفرعي "التقرير عن مراجعة القوائم ا;الية" غير ضروري ف الظروف التي  Ñيكون فيها العنوان الفرعي الثاني "التقرير عن ا;تطلبات النظامية والتنظيمية
اJخرى" منطبقًا.
خPل هذه اJمثلة التوضيحية لتقارير ا;راجع ,قد يحتاج مصطلحا اVدارة وا;كلفون باNوكمة أن يتم تبديلهما ûصطلح آخر مناسب ف سياق اVطار القانوني ف ا;ملكة
العربية السعودية.
ينبغي اÑلتزام بنظام ا†اسبي القانونيي ف ا;ملكة العربية السعودية.

ترجمة الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي

٦٩٠

ا;علومات ا;قارنة  -اJرقام
ا;قابلة والقوائم ا;الية ا;قارنة

ا"عيار الدولي للمراجعة ) :(٧٢٠مسؤوليات ا"راجع ذات الع9قة با"علومات ا=خرى

اعتمدت الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي معيار ا;راجعة ) ,(٧٢٠كما صدر من مجلس ا;عايير الدولية للمراجعة والتأكيد ,مع اJخذ ف
اNسبان التعديPت العامة السابق إيضاحها ف وثيقة اWعتماد.

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٧٢٠
ا"عيار الدولي للمراجعة )(٧٢٠
مسؤوليات ا"راجع ذات الع9قة با"علومات ا=خرى
)يسري هذا ا;عيار على أعمال مراجعة القوائم ا;الية ا;رتبط عليها اعتبارًا من  ٢٠١٧/١/١أو بعد ذلك التاريخ(
الفهرس

الفق رة

مقدمة
نطاق هذا ا;عيار ............................................................................................................

٩-١

تاريخ السريان ................................................................................................................

١٠

ا=هداف .....................................................................................................................

١١

التعريفات ...................................................................................................................

١٢

ا"تطلبات
اNصول على ا;علومات اJخرى .............................................................................................

١٣

قراءة ا;علومات اJخرى والنظر فيها .......................................................................................

١٥–١٤

اWستجابة عندما يبدو أنه يوجد عدم اتساق جوهري أو عندما يبدو أن ا;علومات اJخرى محرفة بشكٍل جوهري ......

١٦

اWستجابة عندما يستنتج ا;راجع وجود }ريف جوهري ف ا;علومات اJخرى ...........................................

١٩–١٧

اWستجابة عند وجود }ريف جوهري ف القوائم ا;الية ,أو عندما يكون فهم ا;راجع للمنشأة وبيئتها بحاجة إلى }ديث

٢٠

التقرير ......................................................................................................................

٢٤–٢١

التوثيق .......................................................................................................................

٢٥

ا"واد التطبيقية وا"واد التفسيرية ا=خرى
التعريفات ...................................................................................................................

أ-١أ١٠

اNصول على ا;علومات اJخرى ............................................................................................

أ–١١أ٢٢

قراءة ا;علومات اJخرى والنظر فيها ……………………… .........................................................................

أ–٢٣أ٣٨

اWستجابة عندما يبدو أنه يوجد عدم اتساق جوهري أو عندما يبدو أن ا;علومات اJخرى محرفة بشكٍل جوهري ......

أ-٣٩أ٤٣

اWستجابة عندما يستنتج ا;راجع وجود }ريف جوهري ف ا;علومات اJخرى ...........................................

أ–٤٤أ٥٠

اWستجابة عند وجود }ريف جوهري ف القوائم ا;الية ,أو عندما يكون فهم ا;راجع للمنشأة وبيئتها بحاجة إلى }ديث

أ٥١

التقرير ......................................................................................................................

أ–٥٢أ٥٩

ا;لحق اJول :أمثلة ;بالغ أو بنود أخرى Ñكن إدراجها ف ا;علومات اJخرى
ا;لحق الثاني :أمثلة توضيحية لتقارير ا;راجع فيما يتعلق با;علومات اJخرى

ينبغي قراءة معيار ا;راجعة )" (٧٢٠مسؤوليات ا;راجع ذات العPقة با;علومات اJخرى" جنبًا إلى جنب مع معيار ا;راجعة )" (٢٠٠اJهداف
العامة للمراجع ا;ستقل والقيام با;راجعة وفقًا للمعايير الدولية للمراجعة ا;عتمدة ف ا;ملكة العربية السعودية".
ترجمة الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي

٦٩٢

مسؤوليات ا;راجع ذات العPقة
با;علومات اJخرى

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٧٢٠
مقدمة
نطاق هذا ا"عيار
.١

يتناول هذا ا;عيار مسؤوليات ا;راجع فيما يتعلق با;علومات اJخرى ,سواًء كانت معلومات مالية أو غير مالية )بخPف القوائم ا;الية
وتقرير ا;راجع عليها( ,ا;درجة ف التقرير السنوي للمنشأة .وقد يكون التقرير السنوي للمنشأة مستندًا واحدًا أو مجموعة من
ا;ستندات التي تخدم نفس الغرض.

.٢

éت صياغة هذا ا;عيار ف سياق اضطPع مراجع مستقل êراجعة القوائم ا;الية .ووفقًا لذلك ,فإن أهداف ا;راجع ف هذا ا;عيار
ُتفهم ف سياق اJهداف العامة للمراجع ا;نصوص عليها ف الفقرة  ١١من معيار ا;راجعة ) ١.(٢٠٠وتهدف ا;تطلبات ف معايير
ا;راجعة إلى éكي ا;راجع من }قيق اJهداف اîددة ف هذه ا;عايير ,وبالتالي }قيق اJهداف العامة للمراجع .و Wيغطي رأي
ا;راجع ف القوائم ا;الية ا;علومات اJخرى ,كما  Wيتطلب هذا ا;عيار من ا;راجع اNصول على أدلة مراجعة تتجاوز تلك ا;طلوبة
لتكوين رأي ف القوائم ا;الية.

.٣

يتطلب هذا ا;عيار من ا;راجع قراءة ا;علومات اJخرى والنظر فيهاJ ,ن ا;علومات اJخرى التي  Wتتسق بشكٍل جوهري مع القوائم
ا;الية أو مع ا;عرفة التي حصل عليها ا;راجع أثناء ا;راجعة قد تشير إلى وجود }ريف جوهري ف القوائم ا;الية ,أو وجود }ريف
جوهري ف ا;علومات اJخرى ,وقد يقوض أي من ذلك من مصداقية القوائم ا;الية وتقرير ا;راجع بشأنها .وقد تؤثر تلك التحريفات
اóوهرية أيضًا بشكٍل غير مناسب على القرارات اWقتصادية للمستخدمي ا;عد لهم تقرير ا;راجع.

.٤

قد يساعد هذا ا;عيار أيضًا ا;راجع ف اWلتزام با;تطلبات اJخPقية ذات الصلة ٢التي تتطلب من ا;راجع ôنب أن تكون له صلة -
عن علمê -علومات يعتقد ا;راجع أنها }توي على بيان خاطئ أو مضلل بشكٍل جوهري أو عبارات أو معلومات ُمعدة بإهمال ,أو
معلومات تغفل ذكر معلومات مطلوب تضمينها ,أو }جبها ,متى كان من شأن هذا اûغفال أو اNجب أن ُيعد

(*) .P
مضل ً

.٥

قد تتضمن ا;علومات اJخرى مبالغ أو بنودًا أخرى ا;قصد منها أن تكون هي نفس ا;بالغ أو البنود اJخرى الواردة ف القوائم ا;الية,
وا;بالغ أو البنود اJخرى التي حصل ا;راجع على معرفة بشأنها عند ا;راجعة ,أو ا;قصد منها أن تلخص هذه ا;بالغ أو البنود ,أو
 Pأكثر عنها .وقد تتضمن ا;علومات اJخرى أيضًا أمورًا أخرى.
توفر تفصي ً

.٦

إن مسؤوليات ا;راجع فيما يتعلق با;علومات اJخرى )بخPف مسؤوليات التقرير ا;نطبقة( تنطبق بغض النظر عّما إذا كان ا;راجع
قد حصل على ا;علومات اJخرى قبل تاريخ تقريره أو بعده.

.٧

 Wينطبق هذا ا;عيار على ما يلي:

.٨

)أ(

اûعPنات اJولية عن ا;علومات ا;الية; أو

)ب(

وثائق طرح اJوراق ا;اليةê ,ا ف ذلك نشرات اWكتتاب.

é Wثل مسؤوليات ا;راجع êوجب هذا ا;عيار ارتباط تأكيد بشأن ا;علومات اJخرى ,و Wتفرض على ا;راجع التزامًا بالوصول إلى
تأكيد عن ا;علومات اJخرى.

.٩

١
٢

*

قد يفرض نظام أو Wئحة التزامات إضافية على ا;راجع فيما يتعلق با;علومات اJخرى التي هي خارج نطاق هذا ا;عيار.

معيار ا;راجعة )" (٢٠٠اJهداف العامة للمراجع ا;ستقل والقيام با;راجعة وفقًا للمعايير الدولية للمراجعة".
قواعد أخPقيات ا;هنة للمحاسبي ا;هنيي الصادرة عن مجلس ا;عايير الدولية JخPقيات ا;هنة للمحاسبي ,الفقرة .٢-١١٠
يجب أن يشير ا;راجع إلى قواعد سلوك وآداب ا;هنة ا;عتمدة ف ا;ملكة العربية السعودية.

ترجمة الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي

٦٩٣

مسؤوليات ا;راجع ذات العPقة
با;علومات اJخرى

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٧٢٠
تاريخ السريان
.١٠

يسري هذا ا;عيار على أعمال مراجعة القوائم ا;الية ا;رتبط عليها اعتبارًا من  ٢٠١٧/١/١أو بعد ذلك التاريخ.

ا=هداف
.١١

تتمثل أهداف ا;راجع ,بعد قراءة ا;علومات اJخرى ,فيما يلي:
)أ(

النظر فيما إذا كان هناك عدم اتساق جوهري بي ا;علومات اJخرى والقوائم ا;الية;

)ب(

النظر فيما إذا كان هناك عدم اتساق جوهري بي ا;علومات اJخرى وا;عرفة التي حصل عليها ا;راجع أثناء ا;راجعة;

)ج(

اWستجابة بشكٍل مناسب عندما يحدد ا;راجع أنه توجد على ما يبدو أوجه عدم اتساق جوهري ,أو عندما يصبح على علم,
بطريقة أخرى ,بأن ا;علومات اJخرى فيما يبدو محرفة بشكٍل جوهري;

)د(

إعداد تقرير وفقًا لهذا ا;عيار.

التعريفات
.١٢

Jغراض معايير ا;راجعة ,تكون للمصطلحات ا©تية ا;عاني ا;بّينة قرين كل منها فيما يلي:
)أ(

التقرير السنوي :مستند ,أو مجموعة من ا;ستندات ,تعدها عادًة بشكل سنوي اûدارة أو ا;كلفون باNوكمة طبقًا ل™نظمة
أو اللوائح أو اJعراف ,ويتمثل الغرض منها ف تزويد ا;Pك )أو أصحاب مصلحة ´اثلي( êعلومات عن عمليات ا;نشأة
ونتائجها ا;الية ومركزها ا;الي كما هو موضح ف القوائم ا;الية .ويتضمن التقرير السنوي ,أو ُترفق به ,القوائم ا;الية وتقرير
ا;راجع بشأنها ,ويشتمل عادًة على معلومات عن التطورات التي شهدتها ا;نشأة ,وآفاقها ومخاطرها وحاWت عدم التأكد
ا;رتبطة بها ف ا;ستقبل ,وبيان من الهيئة اNاكمة للمنشأة ,وتقارير تتناول ا;سائل ا;تعلقة باNوكمة) .راجع :الفقرات أ–١
أ(٥

)ب(

}ريف ا;علومات اJخرى :يوجد }ريف ف ا;علومات اJخرى عندما يتم ذكر ا;علومات اJخرى بشكٍل غير صحيح أو عندما
تكون مضللة بأية صورة أخرى )Jسباب من بينها أنها تغفل أو }جب معلومات Wزمة لسPمة فهم أمر مفصح عنه ف
ا;علومات اJخرى() .راجع :الفقرتي أ ,٦أ(٧

)ج(

ا;علومات اJخرى :معلومات مالية أو غير مالية )بخPف القوائم ا;الية وتقرير ا;راجع بشأنها( يتم تضمينها ف التقرير
السنوي للمنشأة) .راجع :الفقرات أ–٨أ(١٠

ا"تطلبات
اRصول على ا"علومات ا=خرى
.١٣

يجب على ا;راجع) :راجع :الفقرات أ–١١أ(٢٢
)أ(

أن يحدد ,من خPل ا;ناقشة مع اûدارة ,ا;ستندات التي تشكل التقرير السنوي ,والطريقة التي تخطط ا;نشأة ûصدار تلك
ا;ستندات بها والتوقيت ا;قرر لهذا اûصدار;

)ب(

أن يضع الترتيبات ا;ناسبة مع اûدارة للحصول ف الوقت ا;ناسب ,وإن أمكن ,قبل تاريخ تقرير ا;راجع على النسخة النهائية
من ا;ستندات التي تشكل التقرير السنوي;

)ج(

أن يطلب من اûدارة تقدي إفادة مكتوبة بأن النسخة النهائية من ا;ستندات سيتم تقدÑها للمراجع عند توفرها ,وقبل أن
تصدرها ا;نشأة ,بحيث يستطيع ا;راجع إكمال اûجراءات التي يتطلبها هذا ا;عيار ,وذلك عندما تكون ا;ستندات اîددة
ف البند )أ( لن يتم إتاحتها كلها أو بعضها إ Wبعد تاريخ تقرير ا;راجع) .راجع :الفقرة أ(٢٢

قراءة ا"علومات ا=خرى والنظر فيها
.١٤

يجب أن يقرأ ا;راجع ا;علومات اJخرى ,وعند القيام بذلك يجب عليه) :راجع :الفقرتي أ ,٢٣أ(٢٤

ترجمة الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي

٦٩٤

مسؤوليات ا;راجع ذات العPقة
با;علومات اJخرى

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٧٢٠
)أ(

النظر فيما إذا كان هناك عدم اتساق جوهري بي ا;علومات اJخرى والقوائم ا;الية .وكأساس لهذا النظر ,ولتقوي مدى
اتساق ا;علومات اJخرى ,يجب على ا;راجع مقارنة مبالغ مختارة أو غيرها من البنود الواردة ف ا;علومات اJخرى )ا;قصود
أن تكون هي نفس ا;بالغ أو البنود اJخرى الواردة ف القوائم ا;الية ,أو ا;قصود أن تلخص هذه ا;بالغ أو البنود أو أن توفر
 Pأكثر عنها( مع تلك ا;بالغ أو البنود اJخرى ف القوائم ا;الية; )راجع :الفقرات أ–٢٥أ(٢٩
تفصي ً

)ب(

النظر فيما إذا كان هناك عدم اتساق جوهري بي ا;علومات اJخرى وا;عرفة التي حصل عليها ا;راجع أثناء ا;راجعة ,ف
سياق أدلة ا;راجعة التي ت اNصول عليها واWستنتاجات التي ت التوصل إليها عند ا;راجعة) .راجع :الفقرات أ–٣٠أ(٣٦

.١٥

أثناء قراءة ا;علومات اJخرى وفقًا للفقرة  ,١٤يجب على ا;راجع أن يظل منتبهًا لØشارات التي تفيد بأن ا;علومات اJخرى ,التي W
تتعلق بالقوائم ا;الية أو با;عرفة التي حصل عليها ا;راجع أثناء ا;راجعة ,محرفة بشكٍل جوهري فيما يبدو) .راجع :الفقرات أ,٢٤
أ ,٣٧أ(٣٨

ا[ستجابة عندما يبدو أنه يوجد عدم اتساق جوهري أو عندما يبدو أن ا"علومات ا=خرى محرفة بشكٍل جوهري
.١٦

إذا حدد ا;راجع أنه يوجد على ما يبدو عدم اتساق جوهري )أو علم بأن ا;علومات اJخرى يبدو أنها محرفة بشكٍل جوهري( ,فيجب
عليه أن يناقش اJمر مع اûدارة وأن ينفذ ,عند اللزوم ,إجراءات أخرى Wستنتاج ما إذا كان) :راجع :الفقرات أ–٣٩أ(٤٣
)أ(

يوجد }ريف جوهري ف ا;علومات اJخرى; أو

)ب(

يوجد }ريف جوهري ف القوائم ا;الية; أو

)ج(

فهم ا;راجع للمنشأة وبيئتها يحتاج إلى }ديث.

ا[ستجابة عندما يستنتج ا"راجع وجود hريف جوهري ف ا"علومات ا=خرى
.١٧

.١٨

.١٩

ص ا;راجع إلى وجود }ريف جوهري ف ا;علومات اJخرى ,فيجب عليه أن يطلب من اûدارة تصحيح ا;علومات اJخرى .وف
خُل َ
إذا َ
حالة:
)أ(

موافقة اûدارة على إجراء التصحيح ,فيجب على ا;راجع }ديد أن التصحيح قد ت إجراؤه; أو

)ب(

رفض اûدارة إجراء التصحيح ,فيجب على ا;راجع إبPغ اJمر للمكلفي باNوكمة ,ومطالبتهم بإجراء التصحيح.

ص ا;راجع إلى وجود }ريف جوهري ف ا;علومات اJخرى التي ت اNصول عليها قبل تاريخ تقرير ا;راجع ,ولم يتم تصحيح
خُل َ
إذا َ
تلك ا;علومات بعد إبPغ ا;كلفي باNوكمة ,فيجب على ا;راجع اتخاذ تصرف مناسبê ,ا ف ذلك) :راجع :الفقرة أ(٤٤
)أ(

النظر فيما يترتب على ذلك من آثار على تقرير ا;راجع ,وإبPغ ا;كلفي باNوكمة بالكيفية التي يخطط بها ا;راجع ;عاóة
التحريف اóوهري ف تقريره )انظر الفقرة )٢٢هـ() ;((٢أو )راجع :الفقرة أ(٤٥

)ب(

اWنسحاب من اWرتباط ,متى كان مسموحًا بذلك êوجب اJنظمة أو اللوائح ا;نطبقة) .راجع :الفقرتي أ ,٤٦أ(٤٧

ص ا;راجع إلى وجود }ريف جوهري ف ا;علومات اJخرى التي ت اNصول عليها بعد تاريخ تقرير ا;راجع ,فيجب عليه:
خُل َ
إذا َ
)أ(

تنفيذ اûجراءات الPزمة ف ظل الظروف القائمة إذا ت تصحيح ا;علومات اJخرى; أو )راجع :الفقرة أ(٤٨

)ب(

اتخاذ التصرف ا;ناسب ف ضوء اNقوق واWلتزامات القانونية للمراجع ,إذا لم يتم تصحيح ا;علومات اJخرى بعد إبPغ
ا;كلفي باNوكمة ,للسعي للفت انتباه ا;ستخدمي ا;عّد لهم تقرير ا;راجع ,بشكٍل مناسب ,للتحريف اóوهري غير ا;صحح.
)راجع :الفقرتي أ ,٤٩أ(٥٠

ا[ستجابة عند وجود hريف جوهري ف القوائم ا"الية ,أو عندما يكون فهم ا"راجع للمنشأة وبيئتها بحاجة إلى hديث
.٢٠

ص ا;راجع ,نتيجة لتنفيذ اûجراءات الواردة ف الفقرتي  ١٤و ,١٥إلى وجود }ريف جوهري ف القوائم ا;الية ,أو إذا كان
خُل َ
إذا َ
فهم ا;راجع للمنشأة وبيئتها بحاجة إلى }ديث ,فيجب عليه اWستجابة بشكٍل مناسب وفقًا ;عايير ا;راجعة اJخرى) .راجع :الفقرة
أ(٥١

ترجمة الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي

٦٩٥

مسؤوليات ا;راجع ذات العPقة
با;علومات اJخرى

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٧٢٠
التقرير
.٢١

.٢٢

.٢٣

 Pبعنوان "معلومات أخرى" ,أو عنوان آخر مناسب ,وذلك عندما يكون اNال ف تاريخ
يجب أن يتضمن تقرير ا;راجع قسمًا منفص ً
تقرير ا;راجع أنه:
)أ(

قد حصل على ا;علومات اJخرى ,أو يتوقع اNصول عليها ,وذلك بالنسبة ;راجعة القوائم ا;الية ;نشأة مدرجة; أو

)ب(

قد حصل على بعض أو كل ا;علومات اJخرى ,وذلك بالنسبة ;راجعة القوائم ا;الية ;نشأة غير مدرجة) .راجع :الفقرة أ(٥٢

عندما يتطلب اJمر أن يتضمن تقرير ا;راجع قسمًا للمعلومات اJخرى وفقًا للفقرة  ,٢١فيجب أن يتضمن هذا القسم) :راجع:
الفقرة أ(٥٣
)أ(

عبارة تفيد بأن اûدارة هي ا;سؤولة عن ا;علومات اJخرى;

)ب(

}ديدًا ;ا يلي:
.١

ا;علومات اJخرى ,إن وجدت ,التي حصل عليها ا;راجع قبل تاريخ تقريره;

.٢

ا;علومات اJخرى ,إن وجدت ,ا;توقع اNصول عليها بعد تاريخ تقرير ا;راجع ,وذلك بالنسبة ;راجعة القوائم ا;الية
;نشأة مدرجة;

)ج(

عبارة تفيد بأن رأي ا;راجع  Wيغطي ا;علومات اJخرى ,وبالتالي فإن ا;راجع  Wيبدي )أو لن ُيبدي( رأي مراجعة أو أي شكل
من أشكال اWستنتاج التأكيدي بشأنها;

)د(

وصفًا ;سؤوليات ا;راجع ا;تعلقة بقراءة ا;علومات اJخرى والنظر فيها والتقرير عنها ,حسبما هو مطلوب êوجب هذا
ا;عيار;

)ه(

عندما تكون ا;علومات اJخرى قد ت اNصول عليها قبل تاريخ تقرير ا;راجع ,يتضمن هذا القسم إّما:
.١

عبارة تفيد بأن ا;راجع ليس لديه ما يتم التقرير عنه; أو

.٢

ص ا;راجع إلى وجود }ريف جوهري
خُل َ
عبارة تصف التحريف اóوهري غير ا;صحح ف ا;علومات اJخرى إذا َ
غير مصحح ف ا;علومات اJخرى.

عندما يبدي ا;راجع رأيًا متحفظًا أو معارضًا وفقًا ;عيار ا;راجعة ) ٣,(٧٠٥فيجب عليه أن ينظر ف آثار اJمر الذي نشأ عنه تعديل
الرأي على العبارة ا;طلوبة ف الفقرة )٢٢هـ() .راجع :الفقرات أ–٥٤أ(٥٨

التقرير ا;فروض êوجب نظام أو Wئحة
.٢٤

إذا كان ا;راجع مطالبًا êوجب اJنظمة أو اللوائح ف دولة معينة باûشارة إلى ا;علومات اJخرى ف تقرير ا;راجع باستخدام تنسيق
أو صيغة محددة ,ف Pيجوز أن يشير تقرير ا;راجع إلى ا;عايير الدولية للمراجعة ا;عتمدة ف ا;ملكة العربية
تضمن التقرير ,كحد أدنى) :راجع :الفقرات أ(٥٩
)أ(

}ديد ا;علومات اJخرى التي حصل عليها ا;راجع قبل تاريخ تقريره;

)ب(

وصفًا ;سؤوليات ا;راجع فيما يتعلق با;علومات اJخرى;

)ج(

عبارة صريحة تتناول نتيجة عمل ا;راجع لهذا الغرض.

السعودية)*(

إ Wإذا

٣

معيار ا;راجعة )" (٧٠٥التعديPت على الرأي ف تقرير ا;راجع ا;ستقل".

*

معايير ا;راجعة ا;عتمدة ف ا;ملكة العربية السعودية هي معايير ا;راجعة الدولية كما صدرت من ا∂لس الدولي مع تعديPت محدودة لتكييف تطبيقها êا يتفق مع
البيئة النظامية ف ا;ملكة العربية السعودية .ولم تغير هذه التعديPت أيا من متطلبات تلك ا;عايير.
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التوثيق
.٢٥

عند تناول متطلبات معيار ا;راجعة ) ٤(٢٣٠ا;نطبقة على هذا ا;عيار ,يجب على ا;راجع أن ُيضّمن ف توثيقه Jعمال ا;راجعة:
)أ(

توثيق اûجراءات ا;نفذة êوجب هذا ا;عيار;

)ب(

النسخة النهائية من ا;علومات اJخرى التي نفذ ا;راجع عليها العمل ا;طلوب êوجب هذا ا;عيار.
***

ا"واد التطبيقية وا"واد التفسيرية ا=خرى
التعريفات
التقرير السنوي )راجع :الفقرة )١٢أ((

٤

أ.١

قد }دد اJنظمة أو اللوائح أو اJعراف السائدة محتوى التقرير السنوي للمنشآت ف دولة معينة ,واWسم الذي يجب أن ُيشار به
إليه; ومع ذلك ,فإن اîتوى واWسم قد يختلفان داخل الدولة الواحدة ومن دولة Jخرى.

أ.٢

ُيعد التقرير السنوي عادًة على أساس سنوي .ومع ذلك ,فعندما تكون القوائم ا;الية محل ا;راجعة ُمعﱠدة لفترة أقل من سنة أو أكثر
منها ,فيمكن أيضًا إعداد تقرير سنوي يغطي نفس الفترة التي تغطيها القوائم ا;الية.

أ.٣

ف بعض اNاWت ,قد يكون التقرير السنوي للمنشأة ف صورة مستند واحد وُيشار إليه بعنوان "التقرير السنوي" أو بعنوان آخر.
وف حاWت أخرى ,قد تتطلب اJنظمة أو اللوائح أو اJعراف السائدة أن ُتعد ا;نشأة تقريرًا للمPك )أو Jصحاب مصلحة ´اثلي(
يحتوي على معلومات عن عمليات ا;نشأة ونتائجها ا;الية ومركزها ا;الي ,كما هو موضح ف القوائم ا;الية )أي تقدم لهم تقريرًا
سنويًا( ف صورة مستند واحد ,أو ف صورة مستندين أو أكثر منفصلي يحققان معًا نفس الغرض .وعلى سبيل ا;ثال ,بناًء على
اJنظمة أو اللوائح أو اJعراف السائدة ف دولة معينة ,فقد يشكل واحدًا أو أكثر من ا;ستندات ا©تية جزءًا من التقرير السنوي:
•

تقرير اûدارة ,أو تعليقات اûدارة ,أو اWستعراض التشغيلي وا;الي أو تقارير ´اثلة من قبل ا;كلفي باNوكمة )على سبيل
ا;ثال ,تقرير مجلس اûدارة(.

•

بيان رئيس مجلس اûدارة.

•

بيان حوكمة الشركة.

•

تقارير الرقابة الداخلية وتقييم ا∫اطر.

أ.٤

قد ُيتاح التقرير السنوي للمستخدمي ف شكل مطبوع أو إلكترونيًاê ,ا ف ذلك على ا;وقع اûلكتروني للمنشأة .وقد يستوف مستند
ما )أو مجموعة من ا;ستندات( تعريف التقرير السنوي ,بغض النظر عن طريقة إتاحته للمستخدمي.

أ.٥

 Pلتلبية حاجة مجموعة معينة من
يختلف التقرير السنوي ف طبيعته والغرض منه ومحتواه عن التقارير اJخرى ,كالتقرير اُ;عّد مث ً
أصحاب ا;صالح إلى ا;علومات ,أو التقرير اُ;عّد لPلتزام بهدف تنظيمي معي من أهداف التقرير )حتى عندما يتطلب اJمر إتاحة
مثل هذا التقرير للعموم( .ومن أمثلة التقارير التي  Wتشكل عادًة جزءًا من مجموعة ا;ستندات التي يشملها التقرير السنوي ,عند
صدورها كمستندات قائمة بذاتها )مع مراعاة اJنظمة أو اللوائح أو اJعراف السائدة( ,ومن ثّم ُ Wتعّد من ا;علومات اJخرى الواقعة
ضمن نطاق هذا ا;عيار ,ما يلي:
•

تقارير الصناعة أو التقارير التنظيمية ا;نفصلة )على سبيل ا;ثال ,التقارير عن مدى كفاية رأس ا;ال( ,كتلك التي قد يتم
إعدادها ف صناعات ا;صارف والتأمي وا;عاشات التقاعدية.

•

تقارير ا;سؤولية اWجتماعية للشركات.

معيار ا;راجعة )" (٢٣٠توثيق أعمال ا;راجعة" ,الفقرات .١١-٨
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•

تقارير اWستدامة.

•

تقارير التنوع وتكافؤ الفرص.

•

تقارير ا;سؤولية عن ا;نتج.

•

تقارير ظروف العمل و´ارسات العمالة.

•

تقارير حقوق اWنسان.

}ريف ا;علومات اJخرى )راجع :الفقرة ) ١٢ب((
أ.٦

عندما يتم اûفصاح عن أمر معي ف ا;علومات اJخرى ,فإن ا;علومات اJخرى قد تغفل أو }جب ا;علومات الضرورية لسPمة فهم
ذلك اJمر .فعلى سبيل ا;ثال ,إذا كانت ا;علومات اJخرى تستهدف تناول مؤشرات اJداء الرئيسية التي تستخدمها اûدارة ,فإن
إغفال ذكر مؤشر أداء رئيسي تستخدمه اûدارة قد يشير إلى أن ا;علومات اJخرى مضللة.

أ.٧

Ñكن مناقشة مفهوم اJهمية النسبية ف إطار قابل للتطبيق على ا;علومات اJخرى ,وإذا كان اJمر كذلكÑ ,كن أن يوفر مثل هذا
اûطار إطارًا مرجعيًا للمراجع عند إصدار اJحكام عن اJهمية النسبية êوجب هذا ا;عيار .إ Wأنه ف العديد من اNاWت ,قد W
يكون هناك إطار قابل للتطبيق يتضمن مناقشة ;فهوم اJهمية النسبية عند تطبيقها على ا;علومات اJخرى .وف مثل هذه الظروف,
توفر اªصائص ا©تية للمراجع إطارًا مرجعيًا ف }ديد ما إذا كان }ريف ا;علومات اJخرى ُيعّد جوهريًا:
•

أن يتم النظر ل™همية النسبية ف سياق اWحتياجات ا;شتركة من ا;علومات للمستخدمي كمجموعة واحدة .ومن ا;توقع أن
يكون مستخدمو ا;علومات اJخرى هم نفس مستخدمي القوائم ا;الية ,وعلى هذا النحو Ñكن توقع أن ا;ستخدمي سيقرؤون
ا;علومات اJخرى لتوفير سياق للقوائم ا;الية.

•

أن تأخذ اJحكام بشأن اJهمية النسبية ف اNسبان الظروف اªاصة بالتحريف ,مع مراعاة ما إذا كان ا;ستخدمون
سيتأثرون بالتحريف غير ا;صحح .و Wتؤثر كل التحريفات على القرارات اWقتصادية للمستخدمي.

•

أن تشتمل اJحكام بشأن اJهمية النسبية على كل من اWعتبارات النوعية والكمية .وبناًء عليه ,قد تأخذ مثل تلك اJحكام
ف اNسبان طبيعة أو حجم البنود التي تتناولها ا;علومات اJخرى ف سياق التقرير السنوي للمنشأة.

ا;علومات اJخرى )راجع :الفقرة ) ١٢ج((
أ.٨

يحتوي ا;لحق اJول على أمثلة للمبالغ أو البنود اJخرى التي قد يتم تضمينها ف ا;علومات اJخرى.

أ.٩

ف بعض اNاWت ,قد يتطلب إطار التقرير ا;الي ا;نطبق إفصاحات محددة ,ولكن يسمح بوضعها خارج القوائم ا;الية ٥.وJن مثل
هذه اûفصاحات مطلوبة êوجب إطار التقرير ا;الي ا;نطبق ,فإنها تشكل جزءًا من القوائم ا;الية .وبالتاليé W ,ثل معلومات أخرى
لغرض هذا ا;عيار.

أ.١٠

é Wثل لغة تقارير اJعمال التجارية ا;وسعة ) (XBRLمعلومات أخرى حسب التعريف الوارد ف هذا ا;عيار.

اRصول على ا"علومات ا=خرى )راجع :الفقرة (١٣
أ.١١

٥

يكون }ديد ا;ستند الذي Ñثل التقرير السنوي أو ا;ستندات التي يتشكل منها ذلك التقرير ,واضحًا غالبًا استنادًا إلى اJنظمة أو
اللوائح أو اJعراف السائدة .وف العديد من اNاWت ,رêا تكون اûدارة أو ا;كلفون باNوكمة قد أصدرت وفقًا ;ا جرت عليه العادة
حزمة من ا;ستندات التي تشكل معًا التقرير السنوي ,أو رêا تكون قد آلت على نفسها القيام بذلك .إ Wأنه ف بعض اNاWت ,قد
 Wيكون واضحًا ما هي ا;ستندات التي éثل ,أو التي يتشكل منها ,التقرير السنوي .وف مثل هذه اNاWتُ ,يعد توقيت ا;ستندات

على سبيل ا;ثال ,يسمح ا;عيار الدولي للتقرير ا;الي )" (٧اJدوات ا;الية :اûفصاحات" بأن يتم إدراج إفصاحات معينة تتطلبها ا;عايير الدولية للتقرير ا;الي ا;عتمدة ف
ا;ملكة العربية السعودية ف القوائم ا;الية ,أو بتضمي هذه اûفصاحات عن طريق وضع إشارات مرجعية ف القوائم ا;الية إلى بعض القوائم اJخرى ,مثل تعليق اûدارة
أو تقرير ا∫اطر ,التي تكون متاحة ;ستخدمي القوائم ا;الية بنفس شروط القوائم ا;الية وف نفس الوقت.
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والغرض منها )وا;ستهدفي باستخدامها( من اJمور التي قد تكون ذات صلة بتحديد ا;راجع للمستندات التي éثل ,أو التي يتشكل
منها ,التقرير السنوي.
أ.١٢

عندما تتم ترجمة التقرير السنوي إلى لغات أخرى êقتضى اJنظمة أو اللوائح )مثلما قد يحدث عندما توجد ف دولة معينة أكثر
من لغة رسمية( ,أو عندما يتم إعداد "تقارير سنوية" متعددة êوجب قواني مختلفة )على سبيل ا;ثال ,عندما تكون ا;نشأة مدرجة
ف أكثر من دولة( ,فقد تكون هناك حاجة إلى النظر فيما إذا كان أحد "التقارير السنوية" ,أو أكثر من تقرير منها ,تشكل جزءًا من
ا;علومات اJخرى .وقد توفر اJنظمة أو اللوائح اîلية ا;زيد من اûرشادات ف هذا الصدد.

أ.١٣

اûدارة أو ا;كلفون باNوكمة هم ا;سؤولون عن إعداد التقرير السنوي .وÑكن أن يتصل ا;راجع باûدارة أو ا;كلفي باNوكمة بشأن
ما يلي:

أ.١٤

٦

•

توقعات ا;راجع فيما يتعلق باNصول على النسخة النهائية من التقرير السنوي )êا ف ذلك أية مجموعة من ا;ستندات
التي تشكل معًا التقرير السنوي( ف الوقت ا;ناسب قبل تاريخ تقرير ا;راجع ,بحيث يستطيع ا;راجع إΩاز اûجراءات
ا;طلوبة êوجب هذا ا;عيار قبل تاريخ تقريره ,أو إذا لم يكن ذلك ´كنًا ,ففي أقرب وقت ´كن عمليًا ,وعلى أية حال يجب
أن يكون ذلك قبل إصدار ا;نشأة لتلك ا;علومات.

•

ا©ثار اîتملة ا;ترتبة عندما يتم اNصول على ا;علومات اJخرى بعد تاريخ تقرير ا;راجع.

قد تكون اWتصاWت ا;شار إليها ف الفقرة أ ١٣مناسبة بشكٍل خاص ,على سبيل ا;ثال:
•

عند تنفيذ ارتباط مراجعة Jول مرة.

•

عندما يكون هناك تغيير ف اûدارة أو ا;كلفي باNوكمة.

•

عندما يكون من ا;توقع أن يتم اNصول على ا;علومات اJخرى بعد تاريخ تقرير ا;راجع.

أ.١٥

عندما يتعي أن يقوم ا;كلفون باNوكمة باعتماد ا;علومات اJخرى قبل إصدارها من ا;نشأة ,فإن النسخة النهائية من مثل هذه
ا;علومات اJخرى هي تلك التي ت اعتمادها من ا;كلفي باNوكمة لØصدار.

أ.١٦

ف بعض اNاWت ,قد يكون التقرير السنوي للمنشأة عبارة عن مستند واحد يتم إصداره ,وفقًا ل™نظمة أو اللوائح أو ´ارسات
التقرير اªاصة با;نشأة ,بعد فترة وجيزة من فترة التقرير ا;الي للمنشأة بحيث يكون متاحًا للمراجع قبل تاريخ تقرير ا;راجع .وف
ت Wحق ,أو قد يتم إصداره ف وقت تختاره ا;نشأة .وقد
حاWت أخرى ,قد  Wتكون هناك حاجة ûصدار مثل هذا ا;ستند حتى وق ٍ
تكون هناك أيضًا ظروف يكون فيها التقرير السنوي للمنشأة عبارة عن مجموعة من ا;ستندات ,يخضع كل منها ;تطلبات مختلفة
أو ´ارسات تقرير مختلفة من قبل ا;نشأة فيما يتعلق بتوقيت صدورها.

أ.١٧

ف تاريخ تقرير ا;راجع ,قد تكون هناك ظروف تأخذ عندها ا;نشأة ف اNسبان إعداد مستند قد يكون جزءًا من التقرير السنوي
للمنشأة )على سبيل ا;ثال ,تقرير اختياري Jصحاب ا;صالح( ولكن  Wيكون باستطاعة اûدارة أن تؤكد للمراجع غرض أو توقيت
صدور مثل هذا ا;ستند .وإذا كان ا;راجع غير قادر على التأكد من غرض أو توقيت صدور مثل هذا ا;ستند ,فإن ا;ستند  Wيعد
معلومات أخرى Jغراض هذا ا;عيار.

أ.١٨

ّÑكن اNصول على ا;علومات اJخرى ف الوقت ا;ناسب قبل تاريخ تقرير ا;راجع من القيام بأي تعديPت يتبي أنه من الضروري
إجراؤها على القوائم ا;الية ,أو على تقرير ا;راجع ,أو على ا;علومات اJخرى قبل صدورها .وقد يشير خطاب ارتباط ا;راجعة ٦إلى
اتفاق مع اûدارة على أن تتيح ا;علومات اJخرى للمراجع ف الوقت ا;ناسب ,وإن أمكن ,قبل تاريخ تقرير ا;راجع.

أ.١٩

عند إتاحة ا;علومات اJخرى للمستخدمي عبر ا;وقع اûلكتروني للمنشأة فقط ,فإن نسخة ا;علومات اJخرى التي ت اNصول
عليها من ا;نشأة ,وليس مباشرًة من موقع ا;نشأة ,هي الوثيقة ذات الصلة التي سينفذ عليها ا;راجع اûجراءات وفقًا لهذا ا;عيار.
و Wيتحمل ا;راجع أية مسؤولية êوجب هذا ا;عيار للبحث عن ا;علومات اJخرىê ,ا ف ذلك ا;علومات اJخرى التي قد تكون على

معيار ا;راجعة )" (٢١٠اWتفاق على شروط ارتباطات ا;راجعة" ,الفقرة أ.٢٤
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مسؤوليات ا;راجع ذات العPقة
با;علومات اJخرى

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٧٢٠
ا;وقع اûلكتروني للمنشأة ,و Wأية مسؤولية لتنفيذ أي إجراءات للتأكد من أن ا;علومات اJخرى معروضة بشكٍل مناسب على ا;وقع
اûلكتروني للمنشأة ,أو أنها قد ت إرسالها أو عرضها إلكترونيًا بشكٍل مناسب.
أ.٢٠

 Wيوجد ما Ñنع ا;راجع من تأريخ أو إصدار تقريره ف حالة عدم حصوله على بعض أو جميع ا;علومات اJخرى.

أ.٢١

عندما يتم اNصول على ا;علومات اJخرى بعد تاريخ تقرير ا;راجعُ W ,يطالب ا;راجع بتحديث اûجراءات ا;نفذة وفقًا للفقرتي ٦
و ٧من معيار ا;راجعة )٧.(٥٦٠

أ.٢٢

يضع معيار ا;راجعة ) ٨(٥٨٠متطلبات ويقدم إرشادات بشأن استخدام اûفادات ا;كتوبة .ويتمثل الهدف من اûفادة ا;كتوبة ,التي
تتطلب الفقرة ) ١٣ج( اNصول عليها فيما يتعلق با;علومات اJخرى التي لن تكون متاحة إ Wبعد تاريخ تقرير ا;راجع ,ف دعم قدرة
ا;راجع على استكمال اûجراءات التي يتطلبها هذا ا;عيار فيما يتعلق بتلك ا;علومات .وإضافة لذلك ,قد يجد ا;راجع أنه من ا;فيد
طلب اNصول على إفادات مكتوبة أخرى تفيد ,على سبيل ا;ثالê ,ا يلي:
•

أن اûدارة قد أبلغت ا;راجع بجميع ا;ستندات ا;توقع أن تصدرها والتي قد تتشكل منها ا;علومات اJخرى;

•

أن القوائم ا;الية وأي معلومات أخرى حصل عليها ا;راجع قبل تاريخ تقريره ُتعد متسقة مع بعضها ,وأن ا;علومات اJخرى
} Wتوي على أي }ريفات جوهرية;

•

أن اûدارة تعتزم إعداد وإصدار ا;علومات اJخرى التي لم يحصل عليها ا;راجع قبل تاريخ تقريره ,والتوقيت ا;توقع لذلك
اûصدار.

قراءة ا"علومات ا=خرى والنظر فيها )راجع :الفقرة (١٥ ,١٤
أ.٢٣

أ.٢٤

٧
٨
٩
١٠

ُيعد ا;راجع مطالبًا êوجب معيار ا;راجعة ) ٩(٢٠٠بالتخطيط للمراجعة وتنفيذها مع التحلي بنزعة الشك ا;هني .ويتضمن اNفاظ
على نزعة الشك ا;هني عند قراءة ا;علومات اJخرى والنظر فيها ,على سبيل ا;ثال ,إدراك أن اûدارة قد تكون مفرطة ف التفاؤل
بشأن Ωاح خططها ,واWنتباه للمعلومات التي قد تكون غير مّتسقة مع:
)أ(

القوائم ا;الية; أو

)ب(

ا;عرفة التي حصل عليها ا;راجع أثناء ا;راجعة.

وفقًا ;عيار ا;راجعة ) ١٠,(٢٢٠فإن الشريك ا;سؤول عن اWرتباط مطالب بتحمل ا;سؤولية عن توجيه ارتباط ا;راجعة وتنفيذه
واûشراف عليه ,ف إطار اWلتزام با;عايير ا;هنية وا;تطلبات النظامية والتنظيمية ا;نطبقة .وف سياق هذا ا;عيار ,فإن العوامل التي
Ñكن أن تؤخذ ف اNسبان عند }ديد أعضاء فريق اWرتباط ا;ناسبي ;عاóة متطلبات الفقرتي  ١٤و ,١٥تشمل ما يلي:
•

اªبرة النسبية Jعضاء فريق اWرتباط.

•

ما إذا كان أعضاء فريق اWرتباط الذي سيتم تكليفهم با;هام لديهم ا;عرفة ا;Pئمة التي ت اNصول عليها أثناء ا;راجعة
لتحديد أوجه عدم اWتساق بي ا;علومات اJخرى وتلك ا;عرفة.

•

درجة اNكم التي ينطوي عليها تناول متطلبات الفقرتي  ١٤و .١٥فعلى سبيل ا;ثال ,قد يقوم اJعضاء اJقل خبرة ف فريق
اWرتباط بتنفيذ اûجراءات التي تهدف إلى تقوي اتساق ا;بالغ الواردة ف ا;علومات اJخرى التي من ا;قصود أن تكون هي
نفس ا;بالغ الواردة ف القوائم ا;الية.

•

ما إذا كان من الضروري ف حالة مراجعة ا∂موعة توجيه استفسارات ;راجع أحد ا;كونات عند معاóة ا;علومات اJخرى
ا;تعلقة بذلك ا;كون.

معيار ا;راجعة )" (٥٦٠اJحداث الPحقة".
معيار ا;راجعة )" (٥٨٠اûفادات ا;كتوبة".
معيار ا;راجعة  ,٢٠٠الفقرة .١٥
معيار ا;راجعة )" (٢٢٠رقابة اóودة ;راجعة القوائم ا;الية" ,الفقرة ) ١٥أ(.
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النظر فيما إذا كان هناك عدم اتساق جوهري بي ا;علومات اJخرى والقوائم ا;الية )راجع :الفقرة ) ١٤أ((
أ.٢٥

قد تتضمن ا;علومات اJخرى مبالغ أو بنود أخرى ا;قصود منها أن تكون هي نفس ا;بالغ أو البنود اJخرى الواردة ف القوائم ا;الية,
 Pأكثر عنها .وقد تتضمن أمثلة تلك ا;بالغ أو البنود اJخرى:
أو ا;قصود أن تلخص هذه ا;بالغ أو البنود أو أن توفر تفصي ً
•

جداول أو خرائط أو رسوم بيانية }توي على معلومات مستخلصة من القوائم ا;الية.

•

 Pأكبر عن رصيد أو حساب يظهر ف القوائم ا;الية ,مثل "اûيراد لسنة  ٢٠×١يشمل  XXXمليون من
إفصاحًا يوفر تفصي ً
ا;نتج  ,Xو YYYمليون من ا;نتج ."Y

•

توضيحات للنتائج ا;الية ,مثل "إجمالي مصروفات البحث والتطوير كان  XXXف عام ."٢٠×١

أ.٢٦

عند تقوي مدى اتساق ا;بالغ أو البنود اJخرى ا∫تارة الواردة ف ا;علومات اJخرى مع القوائم ا;اليةُ W ,يعد ا;راجع مطالبًا êقارنة
جميع ا;بالغ أو البنود اJخرى الواردة ف ا;علومات اJخرى ,ا;قصود منها أن تكون هي نفس ا;بالغ أو البنود اJخرى الواردة ف
 Pأكثر عنها ,مع تلك ا;بالغ أو البنود اJخرى الواردة ف
القوائم ا;الية ,أو ا;قصود أن تلخص هذه ا;بالغ أو البنود أو أن توفر تفصي ً
القوائم ا;الية.

أ.٢٧

ُيعد اختيار ا;بالغ أو البنود اJخرى التي سيتم ا;قارنة بينها مسألة حكم مهني .ومن بي العوامل ذات الصلة بهذا اNكم ما يلي:

أ.٢٨

أ.٢٩

•

أهمية ا;بلغ أو البند ا©خر ف السياق الذي يتم عرضه فيه ,والتي قد تؤثر على اJهمية التي قد يوليها ا;ستخدمون لهذا
ا;بلغ أو البند ا©خر )على سبيل ا;ثال ,نسبة أو مبلغ رئيسي(.

•

ف حالة القياس الكّمي ,اNجم النسبي للمبلغ با;قارنة مع اNسابات أو البنود التي يتعلق بها الواردة ف القوائم ا;الية أو
ا;علومات اJخرى.

•

حساسية ا;بلغ أو البند ا©خر ا;عي الوارد ف ا;علومات اJخرى ,على سبيل ا;ثال ,ا;دفوعات على أساس اJسهم لØدارة
العليا.

ُيعّد }ديد طبيعة ومدى اûجراءات التي تتناول ا;تطلب الوارد ف الفقرة ) ١٤أ( مسألة حكم مهني ,مع إدراك أن مسؤوليات ا;راجع
êوجب هذا ا;عيار  Wتشكل ارتباط تأكيد بشأن ا;علومات اJخرى ,و Wتفرض التزامًا بالوصول إلى تأكيد عن ا;علومات اJخرى.
ومن أمثلة هذه اûجراءات ما يلي:
•

مقارنة ا;علومات بالقوائم ا;الية ,وذلك بالنسبة للمعلومات التي ُيقصد منها أن تكون هي نفس ا;علومات الواردة ف القوائم
ا;الية.

•

مقارنة الكلمات ا;ستخدمة واJخذ ف اNسبان أهمية اWختPفات ف الصيغة ا;ستخدمة ,وما إذا كانت تلك اWختPفات
تعني ضمنًا معاني مختلفة ,وذلك بالنسبة للمعلومات التي ُيقصد منها أن ُتعطي نفس معنى اûفصاحات الواردة ف القوائم
ا;الية.

•

اNصول من اûدارة على مطابقة بي ا;بلغ ف ا;علومات اJخرى وا;بلغ ف القوائم ا;الية والقيام êا يلي:
o

مقارنة البنود الواردة ف ا;طابقة مع القوائم ا;الية وا;علومات اJخرى;

o

التحقق ´ا إذا كانت العمليات اNسابية داخل ا;طابقة دقيقة حسابيًا.

يتضمن تقوي اتساق ا;بالغ أو البنود اJخرى ا∫تارة الواردة ف ا;علومات اJخرى مع القوائم ا;الية ,تقوي طريقة عرضها مقارنًة
بالقوائم ا;الية ,عندما يكون ذلك مPئمًا بالنظر لطبيعة ا;علومات اJخرى.

النظر فيما إذا كان هناك عدم اتساق جوهري بي ا;علومات اJخرى وا;عرفة التي حصل عليها ا;راجع أثناء ا;راجعة )راجع :الفقرة ) ١٤ب((
أ.٣٠

قد تتضمن ا;علومات اJخرى مبالغ أو بنود لها عPقة با;عرفة التي حصل عليها ا;راجع أثناء ا;راجعة )بخPف تلك الواردة ف
الفقرة )١٤أ(( .وقد تتضمن أمثلة تلك ا;بالغ أو البنود:
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•

إفصاحًا عن الوحدات ا;نَتجة ,أو جدوً Wيلخص ذلك اûنتاج حسب ا;نطقة اóغرافية.

•

إفادة بأن "الشركة استحدثت ا;نتج  Xوا;نتج  YخPل العام".

•

ملخصًا ;واقع العمليات الرئيسية للمنشأة ,مثل "مركز العمليات الرئيسي للمنشأة يقع ف الدولة  ,Xوتوجد أيضًا عمليات
ف الدولتي Yو ."Z

أ.٣١

تشمل ا;عرفة التي يحصل عليها ا;راجع أثناء ا;راجعة فهم ا;راجع للمنشأة وبيئتهاê ,ا ف ذلك فهمه للرقابة الداخلية ف ا;نشأة,
الذي يتم التوصل إليه وفقًا ;عيار ا;راجعة ) ١١.(٣١٥ويحدد معيار ا;راجعة ) (٣١٥الفهم ا;طلوب من ا;راجع ,والذي يتضمن بعض
اJمور مثل التوصل إلى فهم ;ا يلي:
)أ(

عوامل الصناعة والتنظيم والعوامل اªارجية اJخرى ذات الصلة;

)ب(

طبيعة ا;نشأة;

)ج(

اختيار وتطبيق ا;نشأة للسياسات اîاسبية;

)د(

أهداف ا;نشأة واستراتيجياتها;

)ه(

قياس وفحص اJداء ا;الي للمنشأة;

)و(

الرقابة الداخلية للمنشأة.

أ.٣٢

قد تتضمن ا;عرفة التي يحصل عليها ا;راجع أثناء ا;راجعة أيضًا اJمور التي تعد مستقبلية بطبيعتها .ومثل هذه اJمور قد تتضمن,
على سبيل ا;ثال ,التوقعات التجارية والتدفقات النقدية ا;ستقبلية التي يأخذها ا;راجع ف اNسبان عند تقوي اWفتراضات التي
تستخدمها اûدارة ف تطبيق اختبارات الهبوط ف القيمة على اJصول غير ا;لموسة مثل الشهرة ,أو عند تقوي تقدير اûدارة لقدرة
ا;نشأة على البقاء كمنشأة مستمرة.

أ.٣٣

عند النظر فيما إذا كان هناك عدم اتساق جوهري بي ا;علومات اJخرى وا;عرفة التي حصل عليها ا;راجع أثناء ا;راجعة ,قد يركز
ف من اJهمية بحيث إن أي }ريف ف ا;علومات اJخرى
ا;راجع على تلك اJمور الواردة ف ا;علومات اJخرى والتي على قدٍر كا ٍ
فيما يتعلق بتلك اJمور قد يكون جوهريًا.

أ.٣٤

فيما يتعلق بالعديد من اJمور الواردة ف ا;علومات اJخرى ,فإن تذكر ا;راجع Jدلة ا;راجعة التي ت اNصول عليها واWستنتاجات
التي ت التوصل إليها أثناء ا;راجعة قد يكون كافيًا لتمكي ا;راجع من النظر فيما إذا كان هناك عدم اتساق جوهري بي ا;علومات
اJخرى وا;عرفة التي حصل عليها ا;راجع أثناء ا;راجعة .وكلما زادت خبرة ا;راجع ودرايته باóوانب الرئيسية للمراجعة ,زادت
احتمالية أن يكون تذكر ا;راجع ل™مور ذات الصلة كافيًا .فعلى سبيل ا;ثال ,قد يكون ا;راجع قادرًا على النظر فيما إذا كان هناك
عدم اتساق جوهري بي ا;علومات اJخرى وا;عرفة التي حصل عليها أثناء ا;راجعة ,دون اNاجة Wتخاذ مزيد من التصرفات ,ف
ضوء تذكر ا;راجع للمناقشات التي جرت مع اûدارة أو ا;كلفي باNوكمة ,أو نتائج اûجراءات التي ت القيام بها أثناء ا;راجعة ,مثل
قراءة محاضر اجتماعات مجلس اûدارة.

أ.٣٥

قد يحدد ا;راجع أن الرجوع إلى توثيق أعمال ا;راجعة ذي الصلة أو توجيه اWستفسارات إلى اJعضاء ا;عنيي ف فريق اWرتباط أو
إلى مراجعي مكونات ا∂موعة ا;عنيي هو أمر مناسب كأساس لنظر ا;راجع فيما إذا كان يوجد عدم اتساق جوهري .فعلى سبيل
ا;ثال:
•

١١

عندما تصف ا;علومات اJخرى التوقف ا∫طط ªط إنتاج رئيسي ,فإن ا;راجع على الرغم من علمه بهذا التوقف ,قد
يقوم بتوجيه استفسارات إلى أعضاء فريق اWرتباط ا;عنيي الذين نفذوا إجراءات ا;راجعة ف هذا ا∂ال لدعم نظر ا;راجع
فيما إذا كان الوصف غير متسق بشكٍل جوهري مع ا;عرفة التي حصل عليها ا;راجع أثناء ا;راجعة.

معيار ا;راجعة )}" (٣١٥ديد مخاطر التحريف اóوهري وتقييمها من خPل فهم ا;نشأة وبيئتها" ,الفقرتان  ١١و١٢
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•

أ.٣٦

عندما تصف ا;علومات اJخرى تفاصيل مهمة لدعوى قضائية ت تناولها أثناء ا;راجعة ,ولكن لم يستطع ا;راجع تذكرها
ف ,فقد يكون من الضروري الرجوع إلى توثيق أعمال ا;راجعة الذي يحتوي على ملخص لهذه التفاصيل.
على نحو كا ٍ

ُيعد رجوع ا;راجع إلى توثيق أعمال ا;راجعة ذي الصلة ومدى ذلك الرجوع ,أو توجيه اWستفسارات إلى اJعضاء ا;عنيي ف فريق
اWرتباط أو إلى مراجعي مكونات ا∂موعة ا;عنيي ,مسألة حكم مهني .ومع ذلك ,قد  Wيكون من الضروري للمراجع الرجوع إلى
توثيق أعمال ا;راجعة ذي الصلة ,أو توجيه اWستفسارات إلى اJعضاء ا;عنيي ف فريق اWرتباط أو إلى مراجعي مكونات ا∂موعة
ا;عنيي عن أي أمر وارد ف ا;علومات اJخرى.

اWنتباه الدائم لØشارات اJخرى التي تفيد بأن ا;علومات اJخرى يبدو أنها محرفة بشكٍل جوهري )راجع :الفقرة (١٥
أ.٣٧

قد تتضمن ا;علومات اJخرى مناقشة ل™مور غير ا;تعلقة بالقوائم ا;الية ,وقد éتد أيضًا إلى ما هو أبعد من ا;عرفة التي حصل
عليها ا;راجع أثناء ا;راجعة .فعلى سبيل ا;ثال ,قد تتضمن ا;علومات اJخرى قوائم عن انبعاثات الغازات ا;سببة لPحتباس اNراري
من ا;نشأة.

أ.٣٨

إن اWنتباه الدائم لØشارات اJخرى التي تفيد بأن ا;علومات اJخرى التي  Wتتعلق بالقوائم ا;الية أو با;عرفة التي حصل عليها
ا;راجع أثناء ا;راجعة ُمحﱠرفة بشكٍل جوهري فيما يبدو يساعد ا;راجع ف اWلتزام با;تطلبات اJخPقية ذات الصلة التي تتطلب من
ا;راجع ôنب أن تكون له صلة عن علم با;علومات اJخرى التي يعتقد ا;راجع أنها }توي على بيان خاطئ أو مضلل بشكٍل جوهري
أو عبارات ُمعدة بإهمال ,أو تغفل ذكر معلومات ضرورية أو }جبها بحيث ُتعد ا;علومات اJخرى مضللة ١٢.ويحتمل أن يؤدي اWنتباه
الدائم لØشارات اJخرى التي تفيد بأن ا;علومات اJخرى يبدو أنها محرفة بشكٍل جوهري إلى تعرف ا;راجع على أمور ,مثل:
•

 Pعن ا;عرفة
اWختPفات بي ا;علومات اJخرى وا;عرفة العامة لعضو فريق اWرتباط الذي يقرأ تلك ا;علومات اJخرى ,فض ً
التي ت اNصول عليها أثناء ا;راجعة ,التي تدعو ا;راجع إلى اWعتقاد بأن ا;علومات اJخرى يبدو أنها محرفة بشكٍل
جوهري; أو

•

عدم اWتساق الداخلي ف ا;علومات اJخرى الذي يدعو ا;راجع إلى اWعتقاد بأن ا;علومات اJخرى يبدو أنها محرفة بشكٍل
جوهري.

ا[ستجابة عندما يبدو أنه يوجد عدم اتساق جوهري أو عندما يبدو أن ا"علومات ا=خرى محرفة بشكٍل جوهري )راجع :الفقرة (١٦

١٢

أ.٣٩

قد تتضمن مناقشة ا;راجع مع اûدارة حول عدم اWتساق اóوهري )أو ا;علومات اJخرى التي يبدو أنها محرفة بشكٍل جوهري(
مطالبة اûدارة بتقدي الدعم Jساس إفاداتها ف ا;علومات اJخرى .واستنادًا إلى ا;علومات أو التفسيرات اûضافية ا;قدمة من
اûدارة ,قد يقتنع ا;راجع بأن ا;علومات اJخرى غير محرفة بشكٍل جوهري .فعلى سبيل ا;ثال ,قد تشير تفسيرات اûدارة إلى وجود
أسباب معقولة وكافية لPختPفات الوجيهة ف اWجتهاد.

أ.٤٠

وف ا;قابل ,قد توفر ا;ناقشة مع اûدارة ا;زيد من ا;علومات التي تدعم استنتاج ا;راجع بشأن وجود }ريف جوهري ف ا;علومات
اJخرى.

أ.٤١

قد تكون مخالفة ا;راجع لØدارة ف اJمور اWجتهادية أصعب من مخالفته لها ف اJمور التي éثل حقائق بشكل أكبر .ومع ذلك,
فقد تكون هناك ظروف يخُلص ا;راجع فيها إلى أن ا;علومات اJخرى }توي على عبارة  Wتتسق مع القوائم ا;الية أو مع ا;عرفة
التي حصل عليها ا;راجع أثناء ا;راجعة .وقد تثير هذه الظروف شكوكًا حول ا;علومات اJخرى أو القوائم ا;الية أو ا;عرفة التي
حصل عليها ا;راجع أثناء ا;راجعة.

أ.٤٢

نظرًا Wتساع نطاق التحريفات اóوهرية اîتملة ف ا;علومات اJخرى ,فإن طبيعة ومدى اûجراءات اJخرى التي قد ينفذها
ا;راجع Wستنتاج ما إذا كان هناك }ريف جوهري ف ا;علومات اJخرى هما من اJمور التي تعود إلى اNكم ا;هني للمراجع بحسب
الظروف القائمة.

قواعد أخPقيات ا;هنة الصادرة عن مجلس ا;عايير الدولية JخPقيات ا;هنة للمحاسبي ,الفقرة ٢-١١٠
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٧٠٣

مسؤوليات ا;راجع ذات العPقة
با;علومات اJخرى

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٧٢٠
أ.٤٣

عندما يوجد أمر ما غير متعلق بالقوائم ا;الية أو با;عرفة التي حصل عليها ا;راجع أثناء ا;راجعة ,فإن ا;راجع قد  Wيكون قادرًا
على إجراء تقييم كامل لردود اûدارة على استفساراته .ومع ذلك ,واستنادًا إلى ا;علومات أو التفسيرات اûضافية ا;قدمة من اûدارة,
أو بعد التغييرات التي ôريها اûدارة على ا;علومات اJخرى ,قد يقتنع ا;راجع بأن عدم اWتساق اóوهري لم يعد من الواضح أنه
موجود أو أن ا;علومات اJخرى لم يعد من الواضح أنها محرفة بشكٍل جوهري .وعندما  Wيكون ا;راجع قادرًا على استنتاج أن عدم
اWتساق اóوهري لم يعد من الواضح أنه موجود ,أو أن ا;علومات اJخرى لم يعد من الواضح أنها محرفة بشكٍل جوهري ,فإنه قد
يطلب من اûدارة التشاور مع طرف ثالث مؤهل )على سبيل ا;ثال ,أحد اªبراء الذين تستعي بهم اûدارة أو مستشار قانوني( .وف
حاWت معينة ,وبعد اJخذ ف اNسبان الردود ا;تحصل عليها من التشاور مع اûدارة ,قد  Wيكون ا;راجع قادرًا على استنتاج ما إذا
كان هناك }ريف جوهري ف ا;علومات اJخرى أم  .Wومن بي التصرفات التي قد يتخذها ا;راجع عندئذ واحد أو أكثر ´ا يلي:
•

استشارة ا;ستشار القانوني للمراجع; أو

•

النظر فيما يترتب على ذلك من آثار على تقرير ا;راجع ,على سبيل ا;ثال ما إذا كان سيتم وصف الظروف عندما يوجد قيد
مفروض من اûدارة; أو

•

اWنسحاب من ا;راجعة ,متى كان مسموحًا بذلك êوجب اJنظمة أو اللوائح ا;نطبقة.

ا[ستجابة عندما يستنتج ا"راجع وجود hريف جوهري ف ا"علومات ا=خرى
اWستجابة عندما يستنتج ا;راجع وجود }ريف جوهري ف ا;علومات اJخرى التي ت اNصول عليها قبل تاريخ تقرير ا;راجع )راجع :الفقرة
(١٨
أ.٤٤

ُتعد التصرفات التي يتخذها ا;راجع ف حالة عدم تصحيح ا;علومات اJخرى بعد إبPغ ا;كلفي باNوكمة بها ,مسألة حكم مهني
للمراجع .وقد يأخذ ا;راجع ف اNسبان ما إذا كان ا;برر الذي قدمته اûدارة وا;كلفون باNوكمة لعدم إجراء التصحيح يثير شكوكًا
حول نزاهة أو أمانة اûدارة أو ا;كلفي باNوكمة ,مثلما يكون عليه اNال عندما يشك ا;راجع ف وجود نية للتضليل .وقد يرى
ا;راجع أيضًا أنه من ا;ناسب اNصول على مشورة قانونية .وف بعض اNاWت ,قد يكون مطلوبًا من ا;راجع êوجب اJنظمة أو
اللوائح أو معايير مهنية أخرى إبPغ اJمر لسلطة تنظيمية أو هيئة مهنية معنية.

ا©ثار على عملية التقرير )راجع :الفقرة ) ١٨أ((
أ.٤٥

ف حاWت نادرة ,قد يكون من ا;ناسب اWمتناع عن إبداء رأي ف القوائم ا;الية عندما يثير الرفض لتصحيح التحريف اóوهري ف
ا;علومات اJخرى شكوكًا حول نزاهة اûدارة وا;كلفي باNوكمة ´ا يدعو للشك ف إمكانية اWعتماد على أدلة ا;راجعة بشكٍل عام.

اWنسحاب من اWرتباط )راجع :الفقرة ) ١٨ب((
أ.٤٦

قد يكون من ا;ناسب اWنسحاب من اWرتباط ,متى كان ذلك ´كنًا êوجب اJنظمة أو اللوائح ا;نطبقة ,عندما تثير الظروف اîيطة
برفض تصحيح التحريف اóوهري ف ا;علومات اJخرى شكوكًا حول نزاهة اûدارة وا;كلفي باNوكمة ´ا يدعو للشك ف إمكانية
اWعتماد على اûفادات التي ت اNصول عليها منهم أثناء ا;راجعة.

اWعتبارات اªاصة êنشآت القطاع العام )راجع :الفقرة ) ١٨ب((
أ.٤٧

قد  Wيكون اWنسحاب من اWرتباط ´كنًا ف القطاع العام .وف مثل هذه اNاWت ,قد يصدر ا;راجع تقريرًا إلى السلطة ا;عنية
يذكر فيه تفاصيل اJمر ,أو قد يتخذ تصرفات أخرى مناسبة.

اWستجابة عندما يستنتج ا;راجع وجود }ريف جوهري ف ا;علومات اJخرى التي ت اNصول عليها بعد تاريخ تقرير ا;راجع )راجع :الفقرة
(١٩
أ.٤٨

إذا خُلص ا;راجع إلى وجود }ريف جوهري ف ا;علومات اJخرى التي ت اNصول عليها بعد تاريخ تقريره ,وقد ت تصحيح ذلك
التحريف اóوهري ,فإن إجراءات ا;راجع الPزمة ف ظل الظروف القائمة تتضمن }ديد أن التصحيح قد ت إجراؤه )وفقًا للفقرة
) ١٧أ(( وقد تتضمن مراجعة اªطوات التي اتخذتها اûدارة لPتصال بأولئك الذين استلموا ا;علومات اJخرى ,إذا كانت قد صدرت
سابقًاû ,بPغهم بالتعديل.
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٧٠٤

مسؤوليات ا;راجع ذات العPقة
با;علومات اJخرى

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٧٢٠
أ.٤٩

ف حالة عدم موافقة ا;كلفي باNوكمة على إعادة النظر ف ا;علومات اJخرى ,فإن اتخاذ التصرف ا;ناسب سعيًا للفت انتباه
ا;ستخدمي اُ;عّد لهم تقرير ا;راجع بشكل مناسب إلى التحريف اóوهري غير ا;صحح ,يتطلب ´ارسة اNكم ا;هني ,وقد يتأثر
ذلك باJنظمة أو اللوائح ذات الصلة .وبناًء عليه ,فقد يرى ا;راجع أنه من ا;ناسب اNصول على مشورة قانونية بشأن حقوقه
والتزاماته القانونية.

أ.٥٠

عندما يظل التحريف اóوهري للمعلومات اJخرى دون تصحيح ,فإن التصرفات ا;ناسبة التي قد يتخذها ا;راجع سعيًا للفت انتباه
ا;ستخدمي اُ;عّد لهم تقرير ا;راجع بشكٍل مناسب إلى التحريف اóوهري غير ا;صحح ,عندما تسمح اJنظمة أو اللوائح بذلك,
تتضمن على سبيل ا;ثال:
•

تقدي تقرير مراجع جديد أو معدل لØدارةê ,ا ف ذلك قسم معدل وفقًا للفقرة  ,٢٢ومطالبة اûدارة بتقدي هذا التقرير
اóديد أو ا;عدل للمستخدمي اُ;عّد لهم تقرير ا;راجع .وعند القيام بذلك ,قد يحتاج ا;راجع إلى النظر ف التأثير ,إن
وجد ,على تاريخ تقرير ا;راجع اóديد أو ا;عدل ,ف ضوء متطلبات معايير ا;راجعة أو ف ضوء اJنظمة أو اللوائح ا;نطبقة.
وقد يقوم ا;راجع أيضًا êراجعة اªطوات التي اتخذتها اûدارة لتقدي التقرير اóديد أو ا;عدل لهؤWء ا;ستخدمي; أو

•

لفت انتباه ا;ستخدمي اُ;عّد لهم تقرير ا;راجع إلى التحريف اóوهري ف ا;علومات اJخرى )على سبيل ا;ثال ,عن طريق
تناول اJمر ف اجتماع اóمعية العمومية للمساهمي(; أو

•

إبPغ السلطة التنظيمية أو الهيئة ا;هنية ا;عنية بالتحريف اóوهري غير ا;صحح; أو

•

النظر فيما يترتب على ذلك من آثار على استمرار اWرتباط )انظر أيضًا الفقرة أ.(٤٦

ا[ستجابة عند وجود hريف جوهري ف القوائم ا"الية ,أو عندما يكون فهم ا"راجع للمنشأة وبيئتها بحاجة إلى hديث )راجع :الفقرة (٢٠
أ.٥١

عند قراءة ا;علومات اJخرى ,قد يصبح ا;راجع على علم êعلومات جديدة لها آثار على:
•

فهم ا;راجع للمنشأة وبيئتها´ ,ا قد يشير إلى اNاجة إلى إعادة النظر ف تقييم ا;راجع

•

حة ,إن وجدت ,على
ح َ
ص َ
مسؤولية ا;راجع عن تقوي تأثير التحريفات اُ;كتشفة على ا;راجعة وتأثير التحريفات غير اُ; َ
القوائم ا;الية١٤.

•

مسؤوليات ا;راجع فيما يتعلق باJحداث

للمخاطر١٣.

الPحقة١٥.

عملية التقرير )راجع :الفقرات (٢٤-٢١
أ.٥٢

;راجعة القوائم ا;الية ;نشأة غير مدرجة ,قد يرى ا;راجع أنه من ا;ناسب أن يحدد ف تقريره ا;علومات اJخرى التي يتوقع اNصول
عليها بعد تاريخ تقريره ,من أجل توفير ا;زيد من الشفافية بشأن ا;علومات اJخرى اªاضعة ;سؤوليات ا;راجع êوجب هذا ا;عيار.
وقد يرى ا;راجع أنه من ا;ناسب القيام بذلك ,على سبيل ا;ثال ,عندما تكون اûدارة قادرة على أن تؤكد للمراجع أن هذه ا;علومات
اJخرى ستصدر بعد تاريخ تقريره.

عبارات توضيحية )راجع :الفقرتي (٢٢ ,٢١
أ.٥٣

يتضمن ا;لحق الثاني أمثلة توضيحية لقسم "ا;علومات اJخرى" ف تقرير ا;راجع.

ا©ثار التي تلحق عملية التقرير عندما يكون رأي ا;راجع ف القوائم ا;الية متحفظًا أو معارضًا )راجع :الفقرة (٢٣
أ.٥٤

١٣
١٤
١٥

قد  Wيكون لرأي ا;راجع ا;تحفظ أو ا;عارض ف القوائم ا;الية تأثير على العبارة ا;طلوبة êوجب الفقرة )٢٢هـ( إذا كان اJمر
ا;تعلق به تعديل رأي ا;راجع لم يتم تضمينه أو تناوله بطريقة أخرى ف ا;علومات اJخرى ,ولم يكن ل™مر تأثير على أي جزء من

معيار ا;راجعة ) ,(٣١٥الفقرات  ١١و ٣١وأ.١
معيار ا;راجعة )" (٤٥٠تقوي التحريفات ا;كتشفة خPل ا;راجعة".
معيار ا;راجعة ) ,(٥٦٠الفقرتان  ١٠و.١٤
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مسؤوليات ا;راجع ذات العPقة
با;علومات اJخرى

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٧٢٠
ا;علومات اJخرى .فعلى سبيل ا;ثال ,قد  Wيكون للرأي ا;تحفظ ف القوائم ا;الية بسبب عدم اûفصاح عن أجور أعضاء مجلس
اûدارة على النحو ا;طلوب êوجب إطار التقرير ا;الي ا;نطبق ,أي آثار على عملية التقرير ا;طلوبة êوجب هذا ا;عيار .وف ظروف
أخرى ,قد تكون هناك آثار على عملية التقرير كما هو موضح ف الفقرات أ-٥٥أ.٥٨
الرأي ا;تحفظ بسبب }ريف جوهري ف القوائم ا;الية
أ.٥٥

ف اNاWت التي يبدي فيها ا;راجع رأيًا متحفظًاÑ ,كن النظر فيما إذا كانت ا;علومات اJخرى أيضًا ُمحﱠرفة بشكٍل جوهري لنفس
اJمر الذي نشأ عنه الرأي ا;تحفظ ف القوائم ا;الية أو Jمر ذي عPقة به.

الرأي ا;تحفظ بسبب قيد على النطاق
أ.٥٦

عندما يكون هناك قيد على النطاق فيما يتعلق ببند جوهري ف القوائم ا;الية ,فإن ا;راجع لن يحصل على ما يكفي من أدلة ا;راجعة
ا;ناسبة عن هذا اJمر .وف هذه الظروف ,قد يكون ا;راجع غير قادر على استنتاج ما إذا كانت ا;بالغ أو البنود اJخرى الواردة ف
ا;علومات اJخرى فيما يتعلق بهذا اJمر تؤدي إلى }ريف جوهري ف ا;علومات اJخرى .وبناًء عليه ,فإن ا;راجع قد يحتاج إلى
تعديل العبارة ا;طلوبة êوجب الفقرة )٢٢ه( لØشارة إلى عدم قدرته على النظر ف الوصف الذي أوردته اûدارة ف ا;علومات اJخرى
ل™مر الذي يتعلق به رأي ا;راجع ا;تحفظ ف القوائم ا;الية حسبما هو موضح ف فقرة أساس الرأي ا;تحفظ .ومع ذلك يتعي على
ا;راجع التقرير عن أي }ريفات جوهرية أخرى غير مصححة يتم اكتشافها ف ا;علومات اJخرى.

الرأي ا;عارض
أ.٥٧

إن إبداء رأي معارض ف القوائم ا;الية فيما يتعلق بأمر أو أمور معينة موضحة ف فقرة أساس الرأي ا;عارض  Wيبرر عدم التقرير
ف تقرير ا;راجع وفقًا للفقرة ) ٢٢هـ( ) (٢عن التحريفات اóوهرية التي اكتشفها ا;راجع ف ا;علومات اJخرى .وعندما يتم إبداء
رأي معارض ف القوائم ا;الية ,فقد يحتاج ا;راجع إلى تعديل العبارة ا;طلوبة êوجب الفقرة ) ٢٢هـ( بشكٍل مناسب ,على سبيل
ا;ثال ,لØشارة إلى أن ا;بالغ أو البنود الواردة ف ا;علومات اJخرى ُمحﱠرفة بشكٍل جوهري لنفس اJمر الذي نشأ عنه الرأي ا;عارض
ف القوائم ا;الية أو Jمر ذي عPقة به.

اWمتناع عن إبداء رأي
أ.٥٨

عندما Ñتنع ا;راجع عن إبداء رأي ف القوائم ا;الية ,فإن توفير ا;زيد من التفاصيل عن ا;راجعةê ,ا ف ذلك تضمي قسم يتناول
ا;علومات اJخرى ,قد يؤدي إلى حجب حقيقة اWمتناع عن إبداء رأي ف القوائم ا;الية ككل .وتبعًا لذلك ,يتطلب معيار ا;راجعة
) (٧٠٥أ Wيتضمن تقرير ا;راجع ف تلك الظروف قسمًا يتناول متطلبات التقرير التي êوجب هذا ا;عيار.

التقرير ا;فروض êوجب نظام أو Wئحة )راجع :الفقرة (٢٤
أ.٥٩

١٦

يوضح معيار ا;راجعة ) ١٦(٢٠٠أن ا;راجع قد يكون مطالبًا باWلتزام êتطلبات نظامية أو تنظيمية ,باûضافة إلى معايير ا;راجعة.
وعندما يكون هذا هو اNال ,فقد يلتزم ا;راجع باستخدام تنسيق أو صيغة محددة ف تقريره تختلف عن تلك ا;وضحة ف هذا
ا;عيار .ويعزز اWتساق ف تقرير ا;راجع ,عندما تكون عملية ا;راجعة قد éت وفقًا ;عايير ا;راجعة ,ا;صداقيَة ف السوق العا;ية
عن طريق تسهيل التعرف على عمليات ا;راجعة التي éت وفقًا للمعايير ا;عترف بها عا;يًا .وعندما تكون اWختPفات فيما يتعلق
با;علومات اJخرى بي ا;تطلبات النظامية أو التنظيمية ûعداد التقرير وبي هذا ا;عيار متعلقة فقط بالتنسيق والصيغة ف تقرير
ا;راجع ,وعندما يتضمن تقرير ا;راجع كحد أدنى كل عنصر من العناصر اîددة ف الفقرة Ñ ,٢٤كن أن يشير تقرير ا;راجع عندئذ
إلى ا;عايير الدولية للمراجعة .وبناًء عليهُ ,يعد ا;راجع ف مثل هذه الظروف أنه قد التزم êتطلبات هذا ا;عيار ,حتى عندما يكون
التنسيق والصيغة ا;ستخدمان ف تقرير ا;راجع محددين êوجب متطلبات تقرير نظامية أو تنظيمية.

معيار ا;راجعة ) ,(٢٠٠الفقرة أ.٥٧
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٧٠٦

مسؤوليات ا;راجع ذات العPقة
با;علومات اJخرى

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٧٢٠
ا"لحق ا=ول
)راجع :الفقرتي  ,١٤أ(٨
أمثلة للمبالغ أو البنود ا=خرى التي قد يتم تضمينها ف ا"علومات ا=خرى
فيما يلي أمثلة للمبالغ أو البنود اJخرى التي قد يتم تضمينها ف ا;علومات اJخرى .وليس ا;قصود أن تكون هذه القائمة قائمة شاملة.
ا"بالغ
•

بنود تلخص النتائج ا;الية الرئيسية ,مثل صاف الدخل وربحية كل سهم وتوزيعات اJرباح وإيرادات ا;بيعات واûيرادات التشغيلية
اJخرى وا;شتريات وا;صروفات التشغيلية.

•

بيانات تشغيلية ُمختارة ,مثل الدخل من العمليات ا;ستمرة حسب مناطق التشغيل الرئيسية ,أو ا;بيعات حسب القطاعات اóغرافية
أو خطوط اûنتاج.

•

بنود خاصة ,مثل عمليات استبعاد اJصول ,ومخصصات الدعاوى القضائية ,والهبوط ف قيمة اJصول ,والتعديPت الزكوية والضريبية,
ومخصصات اNفاظ على البيئة ,ومصروفات إعادة الهيكلة وإعادة التنظيم.

•

معلومات عن السيولة وا;وارد الرأسمالية ,مثل النقد ومعادWت النقد ,واJوراق ا;الية القابلة للتداول ,وتوزيعات اJرباح; والديون
واûيجار الرأسمالي ,والتزامات حقوق اJقلية.

•

النفقات الرأسمالية حسب كل قطاع أو قسم.

•

ا;بالغ التي تنطوي عليها ترتيبات خارج قائمة ا;ركز ا;الي ,والتأثيرات ا;الية ذات الصلة.

•

ا;بالغ التي تنطوي عليها الضمانات واWلتزامات التعاقدية ,وا;طالبات القانونية أو البيئية ,واWلتزامات اîتملة اJخرى.

•

ا;قاييس أو ا;عدWت ا;الية مثل هامش الربح ,والعائد على متوسط رأس ا;ال ا;ستخدم ,والعائد على متوسط حقوق ا;ساهمي ,ومعدل
 Pللمطابقة مع القوائم ا;الية بشكل مباشر.
السيولة ,ونسبة تغطية الفائدة ونسبة الديون .وبعض هذه ا;بالغ قد يكون قاب ً

البنود ا=خرى
•

تفسيرات للتقديرات اîاسبية ا;همة واWفتراضات ا;تعلقة بها.

•

}ديد اJطراف ذات العPقة ووصف ا;عامPت معهم.

•

اûعPن عن سياسات ا;نشأة أو منهجها ف إدارة السلع ,ومخاطر تبادل العمPت اJجنبية أو مخاطر معدل الفائدة ,على سبيل ا;ثال
من خPل استخدام العقود ا©جلة ,وعقود مبادلة معدWت الفائدة ,أو غيرها من اJدوات ا;الية.

•

توضيحات لطبيعة الترتيبات خارج قائمة ا;ركز ا;الي.

•

توضيحات للضمانات ,والتعويضات ,واWلتزامات التعاقدية ,وحاWت اWلتزام البيئي أو êوجب الدعاوى القضائية ,واWلتزامات اîتملة
اJخرىê ,ا ف ذلك تقييمات اûدارة النوعية للمخاطر ا;تعلقة با;نشأة.

•

توضيحات للتغيرات ف ا;تطلبات النظامية أو التنظيمية ,كفرض لوائح ضريبية أو بيئية جديدة ,التي أّثرت بشكٍل جوهري على عمليات
ا;نشأة أو مركزها ا;الي ,أو التي سيكون لها تأثير جوهري على التوقعات ا;الية ا;ستقبلية للمنشأة.

•

تقييمات اûدارة النوعية لتأثيرات معايير التقرير ا;الي اóديدة التي دخلت حيز النفاذ خPل هذه الفترة ,أو التي ستدخل حيز النفاذ
ف الفترة التالية ,على النتائج ا;الية وا;ركز ا;الي والتدفقات النقدية للمنشأة.

•

التوضيحات العامة لبيئة اJعمال وا©فاق ا;ستقبلية.
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٧٠٧

مسؤوليات ا;راجع ذات العPقة
با;علومات اJخرى

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٧٢٠
•

نظرة عامة على اWستراتيجية.

•

توضيحات ôWاهات اJسعار السوقية للسلع اJساسية أو ا;واد اªام.

•

التباين ف العرض والطلب والظروف التنظيمية بي اJقاليم اóغرافية.

•

تفسيرات لعوامل معينة تؤثر على القدرة الربحية للمنشأة ف قطاعات محددة.

ترجمة الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي

٧٠٨

مسؤوليات ا;راجع ذات العPقة
با;علومات اJخرى

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٧٢٠
ا"لحق الثاني
)راجع :الفقرات  ,٢٢ ,٢١أ(٥٣
أمثلة توضيحية لتقارير ا"راجع ا"ستقل فيما يتعلق با"علومات ا=خرى
•

ا;ثال التوضيحي ) :(١تقرير ا;راجع عن أية منشأة ,سواًء مدرجة أو غير مدرجة ,والذي يحتوي على رأي غير معدل عند حصول
ا;راجع على جميع ا;علومات اJخرى قبل تاريخ تقريره وعدم اكتشافه لتحريف جوهري ف تلك ا;علومات.

•

ا;ثال التوضيحي ) :(٢تقرير ا;راجع عن منشأة مدرجة والذي يحتوي على رأي غير معدل عند حصول ا;راجع على جزء من ا;علومات
اJخرى قبل تاريخ تقريره وعدم اكتشافه لتحريف جوهري ف تلك ا;علومات ,وتوقعه باNصول على ا;علومات اJخرى بعد تاريخ تقريره.

•

ا;ثال التوضيحي ) :(٣تقرير ا;راجع عن منشأة غير مدرجة والذي يحتوي على رأي غير معدل عند حصول ا;راجع على جزء من
ا;علومات اJخرى قبل تاريخ تقريره وعدم اكتشافه لتحريف جوهري ف تلك ا;علومات ,وتوقعه باNصول على ا;علومات اJخرى بعد
تاريخ تقريره.

•

ا;ثال التوضيحي ) :(٤تقرير ا;راجع عن منشأة مدرجة والذي يحتوي على رأي غير معدل عند عدم حصول ا;راجع على أي معلومات
أخرى قبل تاريخ تقريره ولكنه يتوقع اNصول على ا;علومات اJخرى بعد تاريخ تقريره.

•

ا;ثال التوضيحي ) :(٥تقرير ا;راجع عن أية منشأة ,سواًء مدرجة أو غير مدرجة ,والذي يحتوي على رأي غير معدل عند حصول
ا;راجع على جميع ا;علومات اJخرى قبل تاريخ تقريره وخلوصه إلى وجود }ريف جوهري ف تلك ا;علومات.

•

ا;ثال التوضيحي ) :(٦تقرير ا;راجع عن أية منشأة ,سواًء مدرجة أو غير مدرجة ,والذي يحتوي على رأي معدل عند حصول ا;راجع
على جميع ا;علومات اJخرى قبل تاريخ تقريره ووجود قيد على النطاق فيما يتعلق ببند جوهري ف القوائم ا;الية ا;وحدة يؤثر أيضًا
على ا;علومات اJخرى.

•

ا;ثال التوضيحي ) :(٧تقرير ا;راجع عن أية منشأة ,سواًء مدرجة أو غير مدرجة ,والذي يحتوي على رأي معارض عند حصول ا;راجع
على جميع ا;علومات اJخرى قبل تاريخ تقريره ,وتأثير الرأي ا;عارض ف القوائم ا;الية ا;وحدة أيضًا على ا;علومات اJخرى.
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٧٠٩

مسؤوليات ا;راجع ذات العPقة
با;علومات اJخرى

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٧٢٠
ا"ثال التوضيحي ) :(١تقرير ا"راجع عن أية منشأة ,سواًء مدرجة أو غير مدرجة ,والذي يحتوي على رأي غير معدل عند حصول
ا"راجع على جميع ا"علومات ا=خرى قبل تاريخ تقريره وعدم اكتشافه لتحريف جوهري ف تلك ا"علومات.
=غراض هذا ا"ثال التوضيحي لتقرير ا"راجع ,ت افتراض الظروف اÇتية:

١
٢
٣

•

مراجعة مجموعة كاملة من القوائم ا"الية "نشأة ,سواًء كانت مدرجة أو غير مدرجة ,باستخدام إطار عرض عادل .وا"راجعة
ليست مراجعة Üموعة )أي أن معيار ا"راجعة ) ١(٦٠٠غير منطبق(.

•

ت إعداد القوائم ا"الية من قبل إدارة ا"نشأة وفقًا للمعايير الدولية للتقرير ا"الي ا"عتمدة ف ا"ملكة العربية السعودية,
وا"عايير واàصدارات ا=خرى ا"عتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي )إطار ذو غرض عام(.

•

تعكس شروط ارتباط ا"راجعة وصف مسؤولية اàدارة عن القوائم ا"الية ا"نصوص عليه ف معيار ا"راجعة ).(٢١٠

•

توصل ا"راجع إلى أن إبداء رأي غير معدل )أي "خال من التحفظات"(ُ ,يعد مناسبًا ,استنادًا إلى أدلة ا"راجعة التي ت اRصول
عليها.

•

ا"تطلبات ا=خ9قية ذات الصلة ا"نطبقة على ا"راجعة هي قواعد سلوك وآداب ا"هنة ا"عتمدة ف ا"ملكة العربية السعودية.

•

استنادًا إلى أدلة ا"راجعة التي ت اRصول عليها ,خلص ا"راجع إلى أنه [ ترتبط با=حداث أو الظروف حالة عدم تأكد
جوهري قد تثير شكوكًا كبيرة حول قدرة ا"نشأة على البقاء كمنشأة مستمرة وفقًا "عيار ا"راجعة )٢.(٥٧٠

•

ت اàب9غ عن ا=مور الرئيسة للمراجعة ,وفقًا "عيار ا"راجعة

•

حصل ا"راجع على جميع ا"علومات ا=خرى قبل تاريخ تقريره ,ولم يكتشف hريفًا جوهريًا ف تلك ا"علومات.

•

يختلف ا"سؤولون عن اàشراف على القوائم ا"الية عن أولئك ا"سؤولي عن إعداد هذه القوائم.

•

باàضافة إلى مراجعة القوائم ا"الية ,يتحمل ا"راجع مسؤوليات تقرير أخرى مطلوبة ôوجب نظام محلي.

)٣.(٧٠١

معيار ا;راجعة )" (٦٠٠اعتبارات خاصة  -عمليات مراجعة القوائم ا;الية للمجموعة )êا ف ذلك عمل مراجعي مكونات ا∂موعة("
معيار ا;راجعة )" (٥٧٠اWستمرارية"
معيار ا;راجعة )" (٧٠١اûبPغ عن اJمور الرئيسة للمراجعة ف تقرير ا;راجع ا;ستقل" قسم اJمور الرئيسة للمراجعة مطلوب للمنشآت ا;درجة فقط.
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٧١٠

مسؤوليات ا;راجع ذات العPقة
با;علومات اJخرى

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٧٢٠
تقرير ا"راجع ا"ستقل
طب آخر مناسب[
إلى مساهمي الشركة )س( ]أو أي ُمخا َ
التقرير عن مراجعة القوائم

ا"الية٤

الرأي
لقد راجعنا القوائم ا;الية للشركة )س( )الشركة( ,والتي تشمل قائمة ا;ركز ا;الي كما ف  ٣١ديسمبر  ,٢٠×١وقائمة الدخل الشامل ,وقائمة
التغيرات ف حقوق ا;لكية ,وقائمة التدفقات النقدية عن السنة ا;نتهية ف ذلك التاريخ ,واûيضاحات ا;رفقة بالقوائم ا;اليةê ,ا ف ذلك ملخص
للسياسات اîاسبية ا;همة.
وف رأينا ,فإن القوائم ا;الية ا;رفقة تعرض بشكل عادل ,من جميع اóوانب اóوهرية) ,أو تعطي صورة حقيقية وعادلة لـ( ا;ركز ا;الي للشركة
كما ف  ٣١ديسمبر  ٢٠×١وأدائها ا;الي وتدفقاتها النقدية للسنة ا;نتهية ف ذلك التاريخ ,وفقًا للمعايير الدولية للتقرير ا;الي ا;عتمدة ف ا;ملكة
العربية السعودية ,وا;عايير واûصدارات اJخرى ا;عتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي.
أساس الرأي
لقد قمنا با;راجعة وفقًا للمعايير الدولية للمراجعة ا;عتمدة ف ا;ملكة العربية السعودية .ومسؤولياتنا êوجب تلك ا;عايير موضحة êزيد من
التفصيل ف قسم "مسؤوليات ا;راجع عن مراجعة القوائم ا;الية" الوارد ف تقريرنا .ونحن مستقلون عن الشركة وفقًا لقواعد سلوك وآداب
ا;هنة ا;عتمدة ف ا;ملكة العربية السعودية ذات الصلة êراجعتنا للقوائم ا;الية ,وقد وفينا أيضًا êسؤولياتنا اJخPقية اJخرى وفقًا لتلك
القواعد .وف اعتقادنا فإن أدلة ا;راجعة التي حصلنا عليها ُتعد كافية ومناسبة لتوفير أساس لرأينا.
]ا=مور الرئيسة للمراجعة

٥

اJمور الرئيسة للمراجعة هي تلك اJمور التي كانت لها ,بحسب حكمنا ا;هني ,اJهمية البالغة عند مراجعتنا للقوائم ا;الية للفترة اNالية .وقد
 Pف هذه اJمور.
ت تناول هذه اJمور ف سياق مراجعتنا للقوائم ا;الية ككل ,وعند تكوين رأينا فيها ,ونحن  Wنقدم رأيًا منفص ً
]يتم وصف كل أمر من اJمور الرئيسة للمراجعة وفقًا ;عيار ا;راجعة )[[(٧٠١
ا"علومات ا=خرى ]أو عنوان آخر إذا كان ذلك مناسبًا مثل "معلومات أخرى بخ9ف القوائم ا"الية وتقرير ا"راجع بشأنها"[
اûدارة ٦هي ا;سؤولة عن ا;علومات اJخرى .وتشمل ا;علومات اJخرى ]ا;علومات الواردة ف التقرير  ٧,Xولكنها  Wتتضمن القوائم ا;الية وتقرير
ا;راجع عنها[.
و Wيغطي رأينا ف القوائم ا;الية ا;علومات اJخرى ,ونحن  Wنبدي أي شكل من أشكال اWستنتاج التأكيدي بشأنها.
وفيما يتصل êراجعتنا للقوائم ا;الية ,فإن مسؤوليتنا تتمثل ف قراءة ا;علومات اJخرى ,والنظر عند القيام بذلك فيما إذا كانت ا;علومات
اJخرى غير متسقة بشكٍل جوهري مع القوائم ا;الية أو مع ا;عرفة التي حصلنا عليها أثناء ا;راجعة ,أو ما إذا كانت تبدو بأية صورة أخرى
خُلصنا إلى وجود }ريف جوهري ف هذه ا;علومات اJخرى ,استنادًا إلى العمل الذي قمنا بتنفيذه ,فإننا مطالبون
ُمحﱠرفة بشكٍل جوهري .وإذا َ
بالتقرير عن تلك اNقيقة .وليس لدينا ما نقرر عنه ف هذا الشأن.

٤

العنوان الفرعي "التقرير عن مراجعة القوائم ا;الية" غير ضروري ف الظروف التي  Wيكون فيها العنوان الفرعي الثاني "التقرير عن ا;تطلبات النظامية والتنظيمية
اJخرى" منطبقًا.

٥

قسم اJمور الرئيسة للمراجعة مطلوب للمنشآت ا;درجة فقط.

٦

خPل هذه اJمثلة التوضيحية لتقارير ا;راجع ,قد يحتاج مصطلحا اûدارة وا;كلفون باNوكمة أن يتم استبدالهما êصطلح آخر مناسب ف سياق اûطار القانوني ف
ا;ملكة العربية السعودية
Ñكن استخدام وصف أكثر }ديدًا للمعلومات اJخرى ,مثل "تقرير اûدارة وبيان رئيس مجلس اûدارة" لتحديد ا;علومات اJخرى.

٧

ترجمة الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي

٧١١

مسؤوليات ا;راجع ذات العPقة
با;علومات اJخرى

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٧٢٠
مسؤوليات اàدارة وا"كلفي باRوكمة عن القوائم

ا"الية٨

]يتم التقرير وفقًا ;عيار ا;راجعة ) - ٩(٧٠٠انظر ا;ثال التوضيحي ) (١الوارد ف معيار ا;راجعة )[(٧٠٠
مسؤوليات ا"راجع عن مراجعة القوائم ا"الية
]يتم التقرير وفقًا ;عيار ا;راجعة ) - (٧٠٠انظر ا;ثال التوضيحي ) (١الوارد ف معيار ا;راجعة )[(٧٠٠
التقرير عن ا"تطلبات النظامية والتنظيمية ا=خرى
]يتم التقرير وفقًا ;عيار ا;راجعة ) - (٧٠٠انظر ا;ثال التوضيحي ) (١الوارد ف معيار ا;راجعة )[(٧٠٠
]الشريك ا;سؤول عن اWرتباط ف ا;راجعة التي أدت إلى صدور تقرير ا;راجع ا;ستقل ا;اثل هو ]اWسم[[١٠.
]التوقيع باسم مكتب ا;راجعة ,أو اWسم الشخصي للمراجع ,أو بكليهما ,حسب اWقتضاء)*([
]عنوان ا;راجع[
]التاريخ[

٨

٩
١٠

*

خPل هذه اJمثلة التوضيحية لتقارير ا;راجع ,قد يحتاج مصطلحا اûدارة وا;كلفون باNوكمة إلى استبدالهما êصطلح آخر مناسب ف سياق اûطار القانوني ف ا;ملكة
العربية السعودية.
معيار ا;راجعة )" (٧٠٠تكوين الرأي والتقرير عن القوائم ا;الية"
ُيذكر اسم الشريك ا;سؤول عن اWرتباط ف تقرير ا;راجع Jعمال مراجعة مجموعة كاملة من القوائم ا;الية ذات الغرض العام للمنشآت ا;درجة ,ما لم يكن من ا;توقع
بدرجة معقولة ,وذلك ف ظروف نادرة للغاية ,أن يؤدي ذلك اûفصاح إلى تهديد كبير ل™من الشخصي )انظر معيار ا;راجعة ) ,(٧٠٠الفقرة .(٤٦
ينبغي اWلتزام بنظام اîاسبي القانونيي ف ا;ملكة العربية السعودية.

ترجمة الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي

٧١٢

مسؤوليات ا;راجع ذات العPقة
با;علومات اJخرى

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٧٢٠
ا"ثال التوضيحي ) :(٢تقرير ا"راجع عن منشأة مدرجة والذي يحتوي على رأي غير معدل عند حصول ا"راجع على جزء من ا"علومات ا=خرى
قبل تاريخ تقريره وعدم اكتشافه لتحريف جوهري ف تلك ا"علومات ,وتوقعه باRصول على ا"علومات ا=خرى بعد تاريخ تقريره.
=غراض هذا ا"ثال التوضيحي لتقرير ا"راجع ,ت افتراض الظروف اÇتية:
•

مراجعة مجموعة كاملة من القوائم ا"الية "نشأة مدرجة باستخدام إطار عرض عادل .وا"راجعة ليست مراجعة Üموعة )أي أن معيار
ا"راجعة ) (٦٠٠غير منطبق(.

•

ت إعداد القوائم ا"الية من قبل إدارة ا"نشأة وفقًا للمعايير الدولية للتقرير ا"الي ا"عتمدة ف ا"ملكة العربية السعودية ,وا"عايير
واàصدارات ا=خرى ا"عتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي )إطار ذو غرض عام(.

•

تعكس شروط ارتباط ا"راجعة وصف مسؤولية اàدارة عن القوائم ا"الية ا"نصوص عليه ف معيار ا"راجعة ).(٢١٠

•

توصل ا"راجع إلى أن إبداء رأي غير معدل )أي "خال من التحفظات"(ُ ,يعد مناسبًا ,استنادًا إلى أدلة ا"راجعة التي ت اRصول عليها.

•

ا"تطلبات ا=خ9قية ذات الصلة ا"نطبقة على ا"راجعة هي قواعد سلوك وآداب ا"هنة ا"عتمدة ف ا"ملكة العربية السعودية.

•

استنادًا إلى أدلة ا"راجعة التي ت اRصول عليها ,خلص ا"راجع إلى أنه [ ترتبط با=حداث أو الظروف حالة عدم تأكد جوهري قد تثير
شكوكًا كبيرة حول قدرة ا"نشأة على البقاء كمنشأة مستمرة وفقًا "عيار ا"راجعة ).(٥٧٠

•

ت اàب9غ عن ا=مور الرئيسة للمراجعة ,وفقًا "عيار ا"راجعة ).(٧٠١

•

حصل ا"راجع على جزء من ا"علومات ا=خرى قبل تاريخ تقريره ولم يكتشف أي hريف جوهري ف تلك ا"علومات ,ويتوقع اRصول
على ا"علومات ا=خرى بعد تاريخ تقريره.

•

يختلف ا"سؤولون عن اàشراف على القوائم ا"الية عن أولئك ا"سؤولي عن إعداد هذه القوائم.

•

باàضافة إلى مراجعة القوائم ا"الية ,يتحمل ا"راجع مسؤوليات تقرير أخرى مطلوبة ôوجب نظام محلي.

ترجمة الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي

٧١٣

مسؤوليات ا;راجع ذات العPقة
با;علومات اJخرى

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٧٢٠
تقرير ا"راجع ا"ستقل
طب آخر مناسب[
إلى مساهمي الشركة )س( ]أو أي ُمخا َ
التقرير عن مراجعة القوائم

ا"الية١١

الرأي
لقد راجعنا القوائم ا;الية للشركة )س( )الشركة( ,والتي تشمل قائمة ا;ركز ا;الي كما ف  ٣١ديسمبر  ,٢٠×١وقائمة الدخل الشامل ,وقائمة
التغيرات ف حقوق ا;لكية ,وقائمة التدفقات النقدية عن السنة ا;نتهية ف ذلك التاريخ ,واûيضاحات ا;رفقة بالقوائم ا;اليةê ,ا ف ذلك ملخص
للسياسات اîاسبية ا;همة.
وف رأينا ,فإن القوائم ا;الية ا;رفقة تعرض بشكل عادل ,من جميع اóوانب اóوهرية) ,أو تعطي صورة حقيقية وعادلة لـ( ا;ركز ا;الي للشركة
كما ف  ٣١ديسمبر  ٢٠×١وأدائها ا;الي وتدفقاتها النقدية للسنة ا;نتهية ف ذلك التاريخ ,وفقًا للمعايير الدولية للتقرير ا;الي ا;عتمدة ف ا;ملكة
العربية السعودية ,وا;عايير واûصدارات اJخرى ا;عتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي.
أساس الرأي
لقد قمنا با;راجعة وفقًا للمعايير الدولية للمراجعة ا;عتمدة ف ا;ملكة العربية السعودية .ومسؤولياتنا êوجب تلك ا;عايير موضحة êزيد من
التفصيل ف قسم "مسؤوليات ا;راجع عن مراجعة القوائم ا;الية" الوارد ف تقريرنا .ونحن مستقلون عن الشركة وفقًا لقواعد سلوك وآداب
ا;هنة ا;عتمدة ف ا;ملكة العربية السعودية ذات الصلة êراجعتنا للقوائم ا;الية ,وقد وفينا أيضًا êسؤولياتنا اJخPقية اJخرى وفقًا لتلك
القواعد .وف اعتقادنا فإن أدلة ا;راجعة التي حصلنا عليها ُتعد كافية ومناسبة لتوفير أساس لرأينا.
ا=مور الرئيسة للمراجعة
اJمور الرئيسة للمراجعة هي تلك اJمور التي كانت لها ,بحسب حكمنا ا;هني ,اJهمية البالغة عند مراجعتنا للقوائم ا;الية للفترة اNالية .وقد
 Pف هذه اJمور.
ت تناول هذه اJمور ف سياق مراجعتنا للقوائم ا;الية ككل ,وعند تكوين رأينا فيها ,ونحن  Wنقدم رأيًا منفص ً
]يتم وصف كل أمر من اJمور الرئيسة للمراجعة وفقًا ;عيار ا;راجعة )[(٧٠١
ا"علومات ا=خرى ]أو عنوان آخر إذا كان ذلك مناسبًا مثل "معلومات أخرى بخ9ف القوائم ا"الية وتقرير ا"راجع بشأنها"[
اàدارة ١٢هي ا"سؤولة عن ا"علومات ا=خرى .وتشمل ا"علومات ا=خرى التقرير ) ١٣Xولكنها [ تتضمن القوائم ا"الية وتقريرنا عنها( ,الذي
حصلنا عليه قبل تاريخ تقرير ا"راجع ,والتقرير  ,Yالذي من ا"توقع أن يكون متاحًا لنا بعد ذلك التاريخ.
و Wيغطي رأينا ف القوائم ا;الية ا;علومات اJخرى ,ونحن  Wنبدي ,ولن نبدي ,أي شكل من أشكال اWستنتاج التأكيدي بشأنها.
وفيما يتصل êراجعتنا للقوائم ا;الية ,فإن مسؤوليتنا تتمثل ف قراءة ا;علومات اJخرى اîددة أعPه ,والنظر عند القيام بذلك فيما إذا كانت
ا;علومات اJخرى غير متسقة بشكٍل جوهري مع القوائم ا;الية أو مع ا;عرفة التي حصلنا عليها أثناء ا;راجعة ,أو ما إذا كانت تبدو بأية صورة
أخرى ُمحﱠرفة بشكٍل جوهري.
خُلصنا إلى وجود }ريف جوهري ف هذه ا;علومات اJخرى ,استنادًا إلى العمل الذي قمنا بتنفيذه على ا;علومات اJخرى التي حصلنا
وإذا َ
عليها قبل تاريخ هذا التقرير ,فإننا مطالبون بالتقرير عن تلك اNقيقة .وليس لدينا ما نقرر عنه ف هذا الشأن.

١١

العنوان الفرعي "التقرير عن مراجعة القوائم ا;الية" غير ضروري ف الظروف التي  Wيكون فيها العنوان الفرعي الثاني "التقرير عن ا;تطلبات النظامية والتنظيمية
اJخرى" منطبقًا.

١٢

خPل هذه اJمثلة التوضيحية لتقارير ا;راجع ,قد يحتاج مصطلحا اûدارة وا;كلفون باNوكمة أن يتم استبدالهما êصطلح آخر مناسب ف سياق اûطار القانوني ف
ا;ملكة العربية السعودية.
Ñكن استخدام وصف أكثر }ديدًا للمعلومات اJخرى ,مثل "تقرير اûدارة وبيان رئيس مجلس اûدارة" لتحديد ا;علومات اJخرى.

١٣

ترجمة الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي

٧١٤

مسؤوليات ا;راجع ذات العPقة
با;علومات اJخرى

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٧٢٠
]وعند قراءتنا للتقرير  ,Yفإذا خلصنا إلى وجود }ريف جوهري فيه ,فإننا نكون مطالبي باûبPغ عن ذلك اJمر للمكلفي باNوكمة و]وصف
التصرفات ا;نطبقة ف

الدولة١٤[[.

مسؤوليات اàدارة وا"كلفي باRوكمة عن القوائم

ا"الية١٥

]يتم التقرير وفقًا ;عيار ا;راجعة ) - (٧٠٠انظر ا;ثال التوضيحي ) (١الوارد ف معيار ا;راجعة )[(٧٠٠
مسؤوليات ا"راجع عن مراجعة القوائم ا"الية
]يتم التقرير وفقًا ;عيار ا;راجعة ) - (٧٠٠انظر ا;ثال التوضيحي ) (١الوارد ف معيار ا;راجعة )[(٧٠٠
التقرير عن ا"تطلبات النظامية والتنظيمية ا=خرى
]يتم التقرير وفقًا ;عيار ا;راجعة ) - (٧٠٠انظر ا;ثال التوضيحي ) (١الوارد ف معيار ا;راجعة )[(٧٠٠
[١٦.

الشريك ا;سؤول عن اWرتباط ف ا;راجعة التي أدت إلى صدور تقرير ا;راجع ا;ستقل ا;اثل هو ]اWسم
]التوقيع باسم مكتب ا;راجعة ,أو اWسم الشخصي للمراجع ,أو بكليهما ,حسب اWقتضاء)*([
]عنوان ا;راجع[
]التاريخ[

١٤

١٥

١٦

*

قد تكون هذه الفقرة اûضافية مفيدة عندما يكتشف ا;راجع }ريفًا جوهريًا غير مصحح ف ا;علومات اJخرى التي ت اNصول عليها بعد تاريخ تقرير ا;راجع ,مع
}مله Wلتزام قانوني باتخاذ تصرف محدد استجابة لذلك.
خPل هذه اJمثلة التوضيحية لتقارير ا;راجع ,قد يحتاج مصطلحا اûدارة وا;كلفون باNوكمة أن يتم استبدالهما êصطلح آخر مناسب ف سياق اûطار القانوني ف
ا;ملكة العربية السعودية.
ُيذكر اسم الشريك ا;سؤول عن اWرتباط ف تقرير ا;راجع Jعمال مراجعة مجموعة كاملة من القوائم ا;الية ذات الغرض العام للمنشآت ا;درجة ,ما لم يكن من ا;توقع
بدرجة معقولة ,وذلك ف ظروف نادرة للغاية ,أن يؤدي ذلك اûفصاح إلى تهديد كبير ل™من الشخصي )انظر معيار ا;راجعة ) ,(٧٠٠الفقرة .(٤٦
ينبغي اWلتزام بنظام اîاسبي القانونيي ف ا;ملكة العربية السعودية.
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٧١٥

مسؤوليات ا;راجع ذات العPقة
با;علومات اJخرى

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٧٢٠
ا"ثال التوضيحي ) :(٣تقرير ا"راجع عن منشأة غير مدرجة والذي يحتوي على رأي غير معدل عند حصول ا"راجع على جزء من ا"علومات
ا=خرى قبل تاريخ تقريره وعدم اكتشافه لتحريف جوهري ف تلك ا"علومات ,وتوقعه باRصول على ا"علومات ا=خرى بعد تاريخ تقريره.
=غراض هذا ا"ثال التوضيحي لتقرير ا"راجع ,ت افتراض الظروف اÇتية:
•

مراجعة مجموعة كاملة من القوائم ا"الية "نشأة غير مدرجة باستخدام إطار عرض عادل .وا"راجعة ليست مراجعة Üموعة )أي أن
معيار ا"راجعة ) (٦٠٠غير منطبق(.

•

ت إعداد القوائم ا"الية من قبل إدارة ا"نشأة وفقًا للمعايير الدولية للتقرير ا"الي ا"عتمدة ف ا"ملكة العربية السعودية ,وا"عايير
واàصدارات ا=خرى ا"عتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي )إطار ذو غرض عام(.

•

تعكس شروط ارتباط ا"راجعة وصف مسؤولية اàدارة عن القوائم ا"الية ا"نصوص عليه ف معيار ا"راجعة ).(٢١٠

•

توصل ا"راجع إلى أن إبداء رأي غير معدل )أي "خال من التحفظات"(ُ ,يعد مناسبًا ,استنادًا إلى أدلة ا"راجعة التي ت اRصول عليها.

•

ا"تطلبات ا=خ9قية ذات الصلة ا"نطبقة على ا"راجعة هي قواعد سلوك وآداب ا"هنة ا"عتمدة ف ا"ملكة العربية السعودية.

•

استنادًا إلى أدلة ا"راجعة التي ت اRصول عليها ,خلص ا"راجع إلى أنه [ ترتبط با=حداث أو الظروف حالة عدم تأكد جوهري قد
تثير شكوكًا كبيرة حول قدرة ا"نشأة على البقاء كمنشأة مستمرة وفقًا "عيار ا"راجعة ).(٥٧٠

•

ا"راجع غير مطالب باàب9غ عن ا=مور الرئيسة للمراجعة وفقًا "عيار ا"راجعة ) ,(٧٠١ولم يقرر اàب9غ عنها على أي نحو آخر.

•

حصل ا"راجع على جزء من ا"علومات ا=خرى قبل تاريخ تقريره ولم يكتشف أي hريف جوهري ف تلك ا"علومات ,ويتوقع اRصول
على ا"علومات ا=خرى بعد تاريخ تقريره.

•

يختلف ا"سؤولون عن اàشراف على القوائم ا"الية عن أولئك ا"سؤولي عن إعداد هذه القوائم.

•

[ يتحمل ا"راجع مسؤوليات تقرير أخرى مطلوبة ôوجب أنظمة أو لوائح.

تقرير ا"راجع ا"ستقل
طب آخر مناسب[
إلى مساهمي الشركة )س( ]أو أي ُمخا َ
الرأي
لقد راجعنا القوائم ا;الية للشركة )س( )الشركة( ,والتي تشمل قائمة ا;ركز ا;الي كما ف  ٣١ديسمبر  ,٢٠×١وقائمة الدخل الشامل ,وقائمة
التغيرات ف حقوق ا;لكية ,وقائمة التدفقات النقدية عن السنة ا;نتهية ف ذلك التاريخ ,واûيضاحات ا;رفقة بالقوائم ا;اليةê ,ا ف ذلك ملخص
للسياسات اîاسبية ا;همة.
وف رأينا ,فإن القوائم ا;الية ا;رفقة تعرض بشكل عادل ,من جميع اóوانب اóوهرية) ,أو تعطي صورة حقيقية وعادلة لـ( ا;ركز ا;الي للشركة
كما ف  ٣١ديسمبر  ٢٠×١وأدائها ا;الي وتدفقاتها النقدية للسنة ا;نتهية ف ذلك التاريخ ,وفقًا للمعايير الدولية للتقرير ا;الي ا;عتمدة ف ا;ملكة
العربية السعودية ,وا;عايير واûصدارات اJخرى ا;عتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي.
أساس الرأي
لقد قمنا با;راجعة وفقًا للمعايير الدولية للمراجعة ا;عتمدة ف ا;ملكة العربية السعودية .ومسؤولياتنا êوجب تلك ا;عايير موضحة êزيد من
التفصيل ف قسم "مسؤوليات ا;راجع عن مراجعة القوائم ا;الية" الوارد ف تقريرنا .ونحن مستقلون عن الشركة وفقًا لقواعد سلوك وآداب
ا;هنة ا;عتمدة ف ا;ملكة العربية السعودية ذات الصلة êراجعتنا للقوائم ا;الية ,وقد وفينا أيضًا êسؤولياتنا اJخPقية اJخرى وفقًا لتلك
القواعد .وف اعتقادنا فإن أدلة ا;راجعة التي حصلنا عليها ُتعد كافية ومناسبة لتوفير أساس لرأينا.
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٧١٦

مسؤوليات ا;راجع ذات العPقة
با;علومات اJخرى

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٧٢٠
ا"علومات ا=خرى ]أو عنوان آخر إذا كان ذلك مناسبًا مثل "معلومات أخرى بخ9ف القوائم ا"الية وتقرير ا"راجع بشأنها"[
اûدارة ١٧هي ا;سؤولة عن ا;علومات اJخرى .وتتمثل ا;علومات اJخرى التي ت اNصول عليها ف تاريخ هذا التقرير ف ]ا;علومات الواردة ف
التقرير  ١٨,Xولكنها  Wتتضمن القوائم ا;الية وتقرير ا;راجع عنها[
و Wيغطي رأينا ف القوائم ا;الية ا;علومات اJخرى ,ونحن  Wنبدي أي شكل من أشكال اWستنتاج التأكيدي بشأنها.
وفيما يتصل êراجعتنا للقوائم ا;الية ,فإن مسؤوليتنا تتمثل ف قراءة ا;علومات اJخرى ,والنظر عند القيام بذلك فيما إذا كانت ا;علومات
اJخرى غير متسقة بشكٍل جوهري مع القوائم ا;الية أو مع ا;عرفة التي حصلنا عليها أثناء ا;راجعة ,أو ما إذا كانت تبدو بأية صورة أخرى
ُمحﱠرفة بشكٍل جوهري.
خُلصنا إلى وجود }ريف جوهري ف هذه ا;علومات اJخرى ,استنادًا إلى العمل الذي قمنا بتنفيذه على ا;علومات اJخرى التي حصلنا
وإذا َ
عليها قبل تاريخ هذا التقرير ,فإننا مطالبون بالتقرير عن تلك اNقيقة .وليس لدينا ما نقرر عنه ف هذا الشأن.
مسؤوليات اàدارة وا"كلفي باRوكمة عن القوائم

ا"الية١٩

]يتم التقرير وفقًا ;عيار ا;راجعة ) - (٧٠٠انظر ا;ثال التوضيحي ) (١الوارد ف معيار ا;راجعة )[(٧٠٠
مسؤوليات ا"راجع عن مراجعة القوائم ا"الية
]يتم التقرير وفقًا ;عيار ا;راجعة ) - (٧٠٠انظر ا;ثال التوضيحي ) (١الوارد ف معيار ا;راجعة )[(٧٠٠
]التوقيع باسم مكتب ا;راجعة ,أو اWسم الشخصي للمراجع ,أو بكليهما ,حسب اWقتضاء)*([
]عنوان ا;راجع[
]التاريخ[

١٧

١٨
١٩

*

خPل هذه اJمثلة التوضيحية لتقارير ا;راجع ,قد يحتاج مصطلحا اûدارة وا;كلفون باNوكمة أن يتم استبدالهما êصطلح آخر مناسب ف سياق اûطار القانوني ف
ا;ملكة العربية السعودية.
Ñكن استخدام وصف أكثر }ديدًا للمعلومات اJخرى ,مثل "تقرير اûدارة وبيان رئيس مجلس اûدارة" لتحديد ا;علومات اJخرى.
خPل هذه اJمثلة التوضيحية لتقارير ا;راجع ,قد يحتاج مصطلحا اûدارة وا;كلفون باNوكمة أن يتم استبدالهما êصطلح آخر مناسب ف سياق اûطار القانوني ف
ا;ملكة العربية السعودية
ينبغي اWلتزام بنظام اîاسبي القانونيي ف ا;ملكة العربية السعودية.
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٧١٧

مسؤوليات ا;راجع ذات العPقة
با;علومات اJخرى

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٧٢٠
ا"ثال التوضيحي ) :(٤تقرير ا"راجع عن منشأة مدرجة والذي يحتوي على رأي غير معدل عند عدم حصول ا"راجع على أي معلومات أخرى
قبل تاريخ تقريره ولكنه يتوقع اRصول على ا"علومات ا=خرى بعد تاريخ تقريره.
=غراض هذا ا"ثال التوضيحي لتقرير ا"راجع ,ت افتراض الظروف اÇتية:
•

مراجعة مجموعة كاملة من القوائم ا"الية "نشأة مدرجة باستخدام إطار عرض عادل .وا"راجعة ليست مراجعة Üموعة )أي أن معيار
ا"راجعة ) (٦٠٠غير منطبق(.

•

ت إعداد القوائم ا"الية من قبل إدارة ا"نشأة وفقًا للمعايير الدولية للتقرير ا"الي ا"عتمدة ف ا"ملكة العربية السعودية ,وا"عايير
واàصدارات ا=خرى ا"عتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي )إطار ذو غرض عام(.

•

تعكس شروط ارتباط ا"راجعة وصف مسؤولية اàدارة عن القوائم ا"الية ا"نصوص عليه ف معيار ا"راجعة ).(٢١٠

•

توصل ا"راجع إلى أن إبداء رأي غير معدل )أي "خال من التحفظات"(ُ ,يعد مناسبًا ,استنادًا إلى أدلة ا"راجعة التي ت اRصول عليها.

•

ا"تطلبات ا=خ9قية ذات الصلة ا"نطبقة على ا"راجعة هي قواعد سلوك وآداب ا"هنة ا"عتمدة ف ا"ملكة العربية السعودية.

•

استنادًا إلى أدلة ا"راجعة التي ت اRصول عليها ,خلص ا"راجع إلى أنه [ ترتبط با=حداث أو الظروف حالة عدم تأكد جوهري قد
تثير شكوكًا كبيرة حول قدرة ا"نشأة على البقاء كمنشأة مستمرة وفقًا "عيار ا"راجعة ).(٥٧٠

•

ت اàب9غ عن ا=مور الرئيسة للمراجعة ,وفقًا "عيار ا"راجعة ).(٧٠١

•

لم يحصل ا"راجع على أي معلومات أخرى قبل تاريخ تقريره ولكنه يتوقع اRصول على ا"علومات ا=خرى بعد تاريخ تقريره.

•

يختلف ا"سؤولون عن اàشراف على القوائم ا"الية عن أولئك ا"سؤولي عن إعداد هذه القوائم.

•

باàضافة إلى مراجعة القوائم ا"الية ,يتحمل ا"راجع مسؤوليات تقرير أخرى مطلوبة ôوجب نظام محلي.

تقرير ا"راجع ا"ستقل
طب آخر مناسب[
إلى مساهمي الشركة )س( ]أو أي ُمخا َ
التقرير عن مراجعة القوائم

ا"الية٢٠

الرأي
لقد راجعنا القوائم ا;الية للشركة )س( )الشركة( ,والتي تشمل قائمة ا;ركز ا;الي كما ف  ٣١ديسمبر  ,٢٠×١وقائمة الدخل الشامل ,وقائمة
التغيرات ف حقوق ا;لكية ,وقائمة التدفقات النقدية عن السنة ا;نتهية ف ذلك التاريخ ,واûيضاحات ا;رفقة بالقوائم ا;اليةê ,ا ف ذلك ملخص
للسياسات اîاسبية ا;همة.
وف رأينا ,فإن القوائم ا;الية ا;رفقة تعرض بشكل عادل ,من جميع اóوانب اóوهرية) ,أو تعطي صورة حقيقية وعادلة لـ( ا;ركز ا;الي للشركة
كما ف  ٣١ديسمبر  ٢٠×١وأدائها ا;الي وتدفقاتها النقدية للسنة ا;نتهية ف ذلك التاريخ ,وفقًا للمعايير الدولية للتقرير ا;الي ا;عتمدة ف ا;ملكة
العربية السعودية ,وا;عايير واûصدارات اJخرى ا;عتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي.
أساس الرأي
لقد قمنا با;راجعة وفقًا للمعايير الدولية للمراجعة ا;عتمدة ف ا;ملكة العربية السعودية .ومسؤولياتنا êوجب تلك ا;عايير موضحة êزيد من
التفصيل ف قسم "مسؤوليات ا;راجع عن مراجعة القوائم ا;الية" الوارد ف تقريرنا .ونحن مستقلون عن الشركة وفقًا لقواعد سلوك وآداب
ا;هنة ا;عتمدة ف ا;ملكة العربية السعودية ذات الصلة êراجعتنا للقوائم ا;الية ,وقد وفينا أيضًا êسؤولياتنا اJخPقية اJخرى وفقًا لتلك
٢٠

العنوان الفرعي "التقرير عن مراجعة القوائم ا;الية" غير ضروري ف الظروف التي  Wيكون فيها العنوان الفرعي الثاني "التقرير عن ا;تطلبات النظامية والتنظيمية
اJخرى" منطبقًا.
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٧١٨

مسؤوليات ا;راجع ذات العPقة
با;علومات اJخرى

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٧٢٠
القواعد .وف اعتقادنا فإن أدلة ا;راجعة التي حصلنا عليها ُتعد كافية ومناسبة لتوفير أساس لرأينا.
ا=مور الرئيسة للمراجعة
اJمور الرئيسة للمراجعة هي تلك اJمور التي كانت لها ,بحسب حكمنا ا;هني ,اJهمية البالغة عند مراجعتنا للقوائم ا;الية للفترة اNالية .وقد
 Pف هذه اJمور.
ت تناول هذه اJمور ف سياق مراجعتنا للقوائم ا;الية ككل ,وعند تكوين رأينا فيها ,ونحن  Wنقدم رأيًا منفص ً
]يتم وصف كل أمر من اJمور الرئيسة للمراجعة وفقًا ;عيار ا;راجعة )[(٧٠١
ا"علومات ا=خرى ]أو عنوان آخر إذا كان ذلك مناسبًا مثل "معلومات أخرى بخ9ف القوائم ا"الية وتقرير ا"راجع بشأنها"[
اûدارة ٢١هي ا;سؤولة عن ا;علومات اJخرى .وتشمل ا;علومات اJخرى ]ا;علومات الواردة ف التقرير  ٢٢,Xولكنها  Wتتضمن القوائم ا;الية
وتقرير ا;راجع عنها[ .ومن ا;توقع أن يكون التقرير  Xمتاحًا لنا بعد تاريخ هذا التقرير.
و Wيغطي رأينا ف القوائم ا;الية ا;علومات اJخرى ,ونحن لن نبدي أي شكل من أشكال اWستنتاج التأكيدي بشأنها.
وفيما يتصل êراجعتنا للقوائم ا;الية ,فإن مسؤوليتنا تتمثل ف قراءة ا;علومات اJخرى اîددة أعPه عندما تصبح متاحة لنا ,والنظر عند
القيام بذلك فيما إذا كانت ا;علومات اJخرى غير متسقة بشكٍل جوهري مع القوائم ا;الية أو مع ا;عرفة التي حصلنا عليها أثناء ا;راجعة ,أو
ما إذا كانت تبدو بأية صورة أخرى ُمحﱠرفة بشكٍل جوهري.
]وعند قراءتنا للتقرير  ,Xفإذا خلصنا إلى وجود }ريف جوهري فيه ,فإننا نكون مطالبي باûبPغ عن ذلك اJمر للمكلفي باNوكمة و]وصف
التصرفات ا;نطبقة ف

الدولة[٢٣[.

مسؤوليات اàدارة وا"كلفي باRوكمة عن القوائم

ا"الية٢٤

]يتم التقرير وفقًا ;عيار ا;راجعة ) - (٧٠٠انظر ا;ثال التوضيحي ) (١الوارد ف معيار ا;راجعة )[(٧٠٠
مسؤوليات ا"راجع عن مراجعة القوائم ا"الية
]يتم التقرير وفقًا ;عيار ا;راجعة ) - (٧٠٠انظر ا;ثال التوضيحي ) (١الوارد ف معيار ا;راجعة )[(٧٠٠
التقرير عن ا"تطلبات النظامية والتنظيمية ا=خرى
]يتم التقرير وفقًا ;عيار ا;راجعة ) - (٧٠٠انظر ا;ثال التوضيحي ) (١الوارد ف معيار ا;راجعة )[(٧٠٠
الشريك ا;سؤول عن اWرتباط ف ا;راجعة التي أدت إلى صدور تقرير ا;راجع ا;ستقل ا;اثل هو ]اWسم[.
]التوقيع باسم مكتب ا;راجعة ,أو اWسم الشخصي للمراجع ,أو بكليهما ,حسب اWقتضاء)*([
]عنوان ا;راجع[
]التاريخ[

٢١

٢٢
٢٣

٢٤

*

خPل هذه اJمثلة التوضيحية لتقارير ا;راجع ,قد يحتاج مصطلحا اûدارة وا;كلفون باNوكمة أن يتم استبدالهما êصطلح آخر مناسب ف سياق اûطار القانوني ف
ا;ملكة العربية السعودية.
Ñكن استخدام وصف أكثر }ديدًا للمعلومات اJخرى ,مثل "تقرير اûدارة وبيان رئيس مجلس اûدارة" لتحديد ا;علومات اJخرى.
قد تكون هذه الفقرة اûضافية مفيدة عندما يكتشف ا;راجع }ريفًا جوهريًا غير مصحح ف ا;علومات اJخرى التي ت اNصول عليها بعد تاريخ تقرير ا;راجع ,مع
}مله Wلتزام قانوني باتخاذ تصرف محدد استجابة لذلك.
خPل هذه اJمثلة التوضيحية لتقارير ا;راجع ,قد يحتاج مصطلحا اûدارة وا;كلفون باNوكمة أن يتم استبدالهما êصطلح آخر مناسب ف سياق اûطار القانوني ف
ا;ملكة العربية السعودية
ينبغي اWلتزام بنظام اîاسبي القانونيي ف ا;ملكة العربية السعودية.
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٧١٩

مسؤوليات ا;راجع ذات العPقة
با;علومات اJخرى

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٧٢٠
ا"ثال التوضيحي ) :(٥تقرير ا"راجع عن أية منشأة ,سواًء مدرجة أو غير مدرجة ,والذي يحتوي على رأي غير معدل عند حصول ا"راجع على
جميع ا"علومات ا=خرى قبل تاريخ تقريره وخلوصه إلى وجود hريف جوهري ف تلك ا"علومات.
=غراض هذا ا"ثال التوضيحي لتقرير ا"راجع ,ت افتراض الظروف اÇتية:
•

مراجعة مجموعة كاملة من القوائم ا"الية "نشأة ,سواًء كانت مدرجة أو غير مدرجة ,باستخدام إطار عرض عادل .وا"راجعة ليست
مراجعة Üموعة )أي أن معيار ا"راجعة ) (٦٠٠غير منطبق(.

•

ت إعداد القوائم ا"الية من قبل إدارة ا"نشأة وفقًا للمعايير الدولية للتقرير ا"الي ا"عتمدة ف ا"ملكة العربية السعودية ,وا"عايير
واàصدارات ا=خرى ا"عتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي )إطار ذو غرض عام(.

•

تعكس شروط ارتباط ا"راجعة وصف مسؤولية اàدارة عن القوائم ا"الية ا"نصوص عليه ف معيار ا"راجعة ).(٢١٠

•

توصل ا"راجع إلى أن إبداء رأي غير معدل )أي "خال من التحفظات"(ُ ,يعد مناسبًا ,استنادًا إلى أدلة ا"راجعة التي ت اRصول عليها.

•

ا"تطلبات ا=خ9قية ذات الصلة ا"نطبقة على ا"راجعة هي قواعد سلوك وآداب ا"هنة ا"عتمدة ف ا"ملكة العربية السعودية.

•

استنادًا إلى أدلة ا"راجعة التي ت اRصول عليها ,خلص ا"راجع إلى أنه [ ترتبط با=حداث أو الظروف حالة عدم تأكد جوهري قد تثير
شكوكًا كبيرة حول قدرة ا"نشأة على البقاء كمنشأة مستمرة وفقًا "عيار ا"راجعة ).(٥٧٠

•

ت اàب9غ عن ا=مور الرئيسة للمراجعة ,وفقًا "عيار ا"راجعة ).(٧٠١

•

حصل ا"راجع على جميع ا"علومات ا=خرى قبل تاريخ تقريره ,وخلص إلى وجود hريف جوهري ف تلك ا"علومات.

•

يختلف ا"سؤولون عن اàشراف على القوائم ا"الية عن أولئك ا"سؤولي عن إعداد هذه القوائم.

•

[ يتحمل ا"راجع مسؤوليات تقرير أخرى مطلوبة ôوجب أنظمة أو لوائح.

تقرير ا"راجع ا"ستقل
طب آخر مناسب[
إلى مساهمي الشركة )س( ]أو أي ُمخا َ
الرأي
لقد راجعنا القوائم ا;الية للشركة )س( )الشركة( ,والتي تشمل قائمة ا;ركز ا;الي كما ف  ٣١ديسمبر  ,٢٠×١وقائمة الدخل الشامل ,وقائمة
التغيرات ف حقوق ا;لكية ,وقائمة التدفقات النقدية عن السنة ا;نتهية ف ذلك التاريخ ,واûيضاحات ا;رفقة بالقوائم ا;اليةê ,ا ف ذلك ملخص
للسياسات اîاسبية ا;همة.
وف رأينا ,فإن القوائم ا;الية ا;رفقة تعرض بشكل عادل ,من جميع اóوانب اóوهرية) ,أو تعطي صورة حقيقية وعادلة لـ( ا;ركز ا;الي للشركة
كما ف  ٣١ديسمبر  ٢٠×١وأدائها ا;الي وتدفقاتها النقدية للسنة ا;نتهية ف ذلك التاريخ ,وفقًا للمعايير الدولية للتقرير ا;الي ا;عتمدة ف ا;ملكة
العربية السعودية ,وا;عايير واûصدارات اJخرى ا;عتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي.
أساس الرأي
لقد قمنا با;راجعة وفقًا للمعايير الدولية للمراجعة ا;عتمدة ف ا;ملكة العربية السعودية .ومسؤولياتنا êوجب تلك ا;عايير موضحة êزيد من
التفصيل ف قسم "مسؤوليات ا;راجع عن مراجعة القوائم ا;الية" الوارد ف تقريرنا .ونحن مستقلون عن الشركة وفقًا لقواعد سلوك وآداب
ا;هنة ا;عتمدة ف ا;ملكة العربية السعودية ذات الصلة êراجعتنا للقوائم ا;الية ,وقد وفينا أيضًا êسؤولياتنا اJخPقية اJخرى وفقًا لتلك
القواعد .وف اعتقادنا فإن أدلة ا;راجعة التي حصلنا عليها ُتعد كافية ومناسبة لتوفير أساس لرأينا.

ترجمة الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي

٧٢٠

مسؤوليات ا;راجع ذات العPقة
با;علومات اJخرى

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٧٢٠
ا"علومات ا=خرى ]أو عنوان آخر إذا كان ذلك مناسبًا مثل "معلومات أخرى بخ9ف القوائم ا"الية وتقرير ا"راجع بشأنها"[
اûدارة ٢٥هي ا;سؤولة عن ا;علومات اJخرى .وتشمل ا;علومات اJخرى ]ا;علومات الواردة ف التقرير  ٢٦,Xولكنها  Wتتضمن القوائم ا;الية
وتقرير ا;راجع عنها[.
و Wيغطي رأينا ف القوائم ا;الية ا;علومات اJخرى ,ونحن  Wنبدي أي شكل من أشكال اWستنتاج التأكيدي بشأنها.
وفيما يتصل êراجعتنا للقوائم ا;الية ,فإن مسؤوليتنا تتمثل ف قراءة ا;علومات اJخرى ,والنظر عند القيام بذلك فيما إذا كانت ا;علومات
اJخرى غير متسقة بشكٍل جوهري مع القوائم ا;الية أو مع ا;عرفة التي حصلنا عليها أثناء ا;راجعة ,أو ما إذا كانت تبدو بأية صورة أخرى
ُمحﱠرفة بشكٍل جوهري.
خُلصنا إلى وجود }ريف جوهري ف هذه ا;علومات اJخرى ,استنادًا إلى العمل الذي قمنا بتنفيذه ,فإننا مطالبون بالتقرير عن تلك
وإذا َ
خُلصنا إلى وجود }ريف جوهري من ذلك القبيل ف ا;علومات اJخرى.
اNقيقة .وكما هو موضح أدناه ,فقد َ
]وصف التحريف اóوهري ف ا;علومات اJخرى[
]ا=مور الرئيسة

للمراجعة٢٧

اJمور الرئيسة للمراجعة هي تلك اJمور التي كانت لها ,بحسب حكمنا ا;هني ,اJهمية البالغة عند مراجعتنا للقوائم ا;الية للفترة اNالية .وقد
 Pف هذه اJمور.
ت تناول هذه اJمور ف سياق مراجعتنا للقوائم ا;الية ككل ,وعند تكوين رأينا فيها ,ونحن  Wنقدم رأيًا منفص ً
]يتم وصف كل أمر من اJمور الرئيسة للمراجعة وفقًا ;عيار ا;راجعة )[[.(٧٠١
مسؤوليات اàدارة وا"كلفي باRوكمة عن القوائم

ا"الية٢٨

]يتم التقرير وفقًا ;عيار ا;راجعة ) - (٧٠٠انظر ا;ثال التوضيحي ) (١الوارد ف معيار ا;راجعة )[(٧٠٠
مسؤوليات ا"راجع عن مراجعة القوائم ا"الية
]يتم التقرير وفقًا ;عيار ا;راجعة ) - (٧٠٠انظر ا;ثال التوضيحي ) (١الوارد ف معيار ا;راجعة )[(٧٠٠
]الشريك ا;سؤول عن اWرتباط ف ا;راجعة التي أدت إلى صدور تقرير ا;راجع ا;ستقل ا;اثل هو ]اWسم[[٢٩.
]التوقيع باسم مكتب ا;راجعة ,أو اWسم الشخصي للمراجع ,أو بكليهما ,حسب اWقتضاء)*([
]عنوان ا;راجع[
]التاريخ[

٢٥

خPل هذه اJمثلة التوضيحية لتقارير ا;راجع ,قد يحتاج مصطلحا اûدارة وا;كلفون باNوكمة أن يتم استبدالهما êصطلح آخر مناسب ف سياق اûطار القانوني ف
ا;ملكة العربية السعودية.
Ñكن استخدام وصف أكثر }ديدًا للمعلومات اJخرى ,مثل "تقرير اûدارة وبيان رئيس مجلس اûدارة" لتحديد ا;علومات اJخرى.

٢٧

قسم اJمور الرئيسة للمراجعة مطلوب للمنشآت ا;درجة فقط.
خPل هذه اJمثلة التوضيحية لتقارير ا;راجع ,قد يحتاج مصطلحا اûدارة وا;كلفون باNوكمة أن يتم استبدالهما êصطلح آخر مناسب ف سياق اûطار القانوني ف
ا;ملكة العربية السعودية.
ُيذكر اسم الشريك ا;سؤول عن اWرتباط ف تقرير ا;راجع Jعمال مراجعة مجموعة كاملة من القوائم ا;الية ذات الغرض العام للمنشآت ا;درجة ,ما لم يكن من ا;توقع
بدرجة معقولة ,وذلك ف ظروف نادرة للغاية ,أن يؤدي ذلك اûفصاح إلى تهديد كبير ل™من الشخصي )انظر معيار ا;راجعة ) ,(٧٠٠الفقرة .(٤٦
ينبغي اWلتزام بنظام اîاسبي القانونيي ف ا;ملكة العربية السعودية.

٢٦

٢٨

٢٩

*
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٧٢١

مسؤوليات ا;راجع ذات العPقة
با;علومات اJخرى

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٧٢٠
ا"ثال التوضيحي ) :(٦تقرير ا"راجع عن أية منشأة ,سواًء مدرجة أو غير مدرجة ,والذي يحتوي على رأي معدل عند حصول ا"راجع على جميع
ا"علومات ا=خرى قبل تاريخ تقريره ووجود قيد على النطاق فيما يتعلق ببند جوهري ف القوائم ا"الية ا"وحدة يؤثر أيضًا على ا"علومات
ا=خرى.
=غراض هذا ا"ثال التوضيحي لتقرير ا"راجع ,ت افتراض الظروف اÇتية:
•

مراجعة مجموعة كاملة من القوائم ا"الية ا"وحدة "نشأة ,سواًء كانت مدرجة أو غير مدرجة ,باستخدام إطار عرض عادل .وا"راجعة
ُتعد مراجعة مجموعة )أي أن معيار ا"راجعة ) (٦٠٠منطبق(.

•

ت إعداد القوائم ا"الية ا"وحدة من قبل إدارة ا"نشأة ,وفقًا للمعايير الدولية للتقرير ا"الي ا"عتمدة ف ا"ملكة العربية السعودية,
وا"عايير واàصدارات ا=خرى ا"عتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي )إطار ذو غرض عام(.

•

تعكس شروط ارتباط ا"راجعة وصف مسؤولية اàدارة عن القوائم ا"الية ا"وحدة ا"نصوص عليه ف معيار ا"راجعة ).(٢١٠

•

لم يكن ا"راجع قادرًا على اRصول على ما يكفي من أدلة ا"راجعة ا"ناسبة فيما يتعلق با[ستثمار ف منشأة أجنبية زميلة .وُتعّد
التأثيرات ا¢تملة لعدم القدرة على اRصول على ما يكفي من أدلة ا"راجعة ا"ناسبة جوهرية ,لكنها غير منتشرة ف القوائم ا"الية
ا"وحدة )أي ا"ناسب هو إبداء رأي متحفظ(.

•

ا"تطلبات ا=خ9قية ذات الصلة ا"نطبقة على ا"راجعة هي قواعد سلوك وآداب ا"هنة ا"عتمدة ف ا"ملكة العربية السعودية.

•

استنادًا إلى أدلة ا"راجعة التي ت اRصول عليها ,خلص ا"راجع إلى أنه [ ترتبط با=حداث أو الظروف حالة عدم تأكد جوهري قد
تثير شكوكًا كبيرة حول قدرة ا"نشأة على البقاء كمنشأة مستمرة وفقًا "عيار ا"راجعة ).(٥٧٠

•

ت اàب9غ عن ا=مور الرئيسة للمراجعة ,وفقًا "عيار ا"راجعة ).(٧٠١

•

حصل ا"راجع على جميع ا"علومات ا=خرى قبل تاريخ تقريره ,وا=مر الذي نتج عنه الرأي ا"تحفظ ف القوائم ا"الية ا"وحدة يؤثر
أيضًا على ا"علومات ا=خرى.

•

يختلف ا"سؤولون عن اàشراف على القوائم ا"الية ا"وحدة عن أولئك ا"سؤولي عن إعداد هذه القوائم.

•

[ يتحمل ا"راجع مسؤوليات تقرير أخرى مطلوبة ôوجب أنظمة أو لوائح.

تقرير ا"راجع ا"ستقل
طب آخر مناسب[
إلى مساهمي الشركة )س( ]أو أي ُمخا َ
الرأي ا"تحفظ
لقد راجعنا القوائم ا;الية ا;وحدة للشركة )س( وا;نشآت التابعة لها )ا∂موعة( ,والتي تشمل قائمة ا;ركز ا;الي ا;وحدة كما ف  ٣١ديسمبر
 ,٢٠×١وقائمة الدخل الشامل ا;وحدة ,وقائمة التغيرات ف حقوق ا;لكية ا;وحدة ,وقائمة التدفقات النقدية ا;وحدة للسنة ا;نتهية ف ذلك
التاريخ ,واûيضاحات ا;رفقة بالقوائم ا;الية ا;وحدةê ,ا ف ذلك ملخص للسياسات اîاسبية ا;همة.
وف رأينا ,وباستثناء التأثيرات اîتملة ل™مر ا;وضح ف قسم "أساس الرأي ا;تحفظ" الوارد ف تقريرنا ,فإن القوائم ا;الية ا;وحدة ا;رفقة
تعرض بشكل عادل ,من جميع اóوانب اóوهرية) ,أو تعطي صورة حقيقية وعادلة لـ( ا;ركز ا;الي للمجموعة كما ف  ٣١ديسمبر ,٢٠×١
وأدائها ا;الي ا;وحد وتدفقاتها النقدية ا;وحدة للسنة ا;نتهية ف ذلك التاريخ ,وفقًا للمعايير الدولية للتقرير ا;الي ا;عتمدة ف ا;ملكة العربية
السعودية ,وا;عايير واûصدارات اJخرى ا;عتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي.
أساس الرأي ا"تحفظ
ت تسجيل استثمار ا∂موعة ف الشركة )ص( ,وهي منشأة أجنبية زميلة ت اWستحواذ عليها خPل العام ,وتتم اîاسبة عنها بطريقة حقوق
ا;لكيةê ,بلغ ××× ف قائمة ا;ركز ا;الي ا;وحدة كما ف  ٣١ديسمبر  ,٢٠×١وت تضمي حصة الشركة )س( من صاف دخل الشركة )ص(
ترجمة الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي

٧٢٢

مسؤوليات ا;راجع ذات العPقة
با;علومات اJخرى

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٧٢٠
والبالغة قيمتها ××× ف دخل الشركة )س( للسنة ا;نتهية ف ذلك التاريخ .ولم يكن êقدورنا اNصول على ما يكفي من أدلة ا;راجعة ا;ناسبة
بشأن ا;بلغ الدفتري Wستثمار الشركة )س( ف الشركة )ص( كما ف  ٣١ديسمبر  ,٢٠×١وحصة الشركة )س( ف صاف دخل الشركة )ص(
لنفس العام Jننا ¡ Wلك حق الوصول إلى ا;علومات ا;الية أو اûدارة أو ا;راجعي ف الشركة )ص( .وبناًء عليه ,فلم نكن قادرين على }ديد
ما إذا كانت هناك ضرورة ûجراء أية تعديPت على هذه ا;بالغ.
لقد قمنا با;راجعة وفقًا للمعايير الدولية للمراجعة ا;عتمدة ف ا;ملكة العربية السعودية .ومسؤولياتنا êوجب تلك ا;عايير موضحة êزيد من
التفصيل ف قسم "مسؤوليات ا;راجع عن مراجعة القوائم ا;الية ا;وحدة" الوارد ف تقريرنا .ونحن مستقلون عن ا∂موعة وفقًا لقواعد سلوك
وآداب ا;هنة ا;عتمدة ف ا;ملكة العربية السعودية ذات الصلة êراجعتنا للقوائم ا;الية ,وقد وفينا أيضًا êسؤولياتنا اJخPقية اJخرى وفقًا
لتلك القواعد .وف اعتقادنا فإن أدلة ا;راجعة التي حصلنا عليها ُتعد كافية ومناسبة لتوفير أساس لرأينا ا;تحفظ.
ا"علومات ا=خرى ]أو عنوان آخر إذا كان ذلك مناسبًا مثل "معلومات أخرى بخ9ف القوائم ا"الية وتقرير ا"راجع بشأنها"[
اûدارة ٣٠هي ا;سؤولة عن ا;علومات اJخرى .وتشمل ا;علومات اJخرى ]ا;علومات الواردة ف التقرير  ٣١,Xولكنها  Wتتضمن القوائم ا;الية
ا;وحدة وتقرير ا;راجع عنها[.
و Wيغطي رأينا ف القوائم ا;الية ا;وحدة ا;علومات اJخرى ,ونحن  Wنبدي أي شكل من أشكال اWستنتاج التأكيدي بشأنها.
وفيما يتصل êراجعتنا للقوائم ا;الية ا;وحدة ,فإن مسؤوليتنا تتمثل ف قراءة ا;علومات اJخرى ,والنظر عند القيام بذلك فيما إذا كانت
ا;علومات اJخرى غير متسقة بشكٍل جوهري مع القوائم ا;الية ا;وحدة أو مع ا;عرفة التي حصلنا عليها أثناء ا;راجعة ,أو ما إذا كانت تبدو بأية
صورة أخرى ُمحﱠرفة بشكٍل جوهري.
خُلصنا إلى وجود }ريف جوهري ف هذه ا;علومات اJخرى ,استنادًا إلى العمل الذي قمنا بتنفيذه ,فإننا مطالبون بالتقرير عن تلك
وإذا َ
اNقيقة .وكما هو موضح ف قسم أساس الرأي ا;تحفظ أعPه ,فإننا لم نتمكن من اNصول على ما يكفي من أدلة ا;راجعة ا;ناسبة عن ا;بلغ
الدفتري Wستثمار الشركة )س( ف الشركة )ص( كما ف  ٣١ديسمبر  ,٢٠×١وحصة الشركة )س( ف صاف دخل الشركة )ص( لنفس السنة.
وبالتالي ,فلم نتمكن من استنتاج ما إذا كانت ا;علومات اJخرى ُمحﱠرفة بشكٍل جوهري فيما يتعلق بهذا اJمر أم .W
]ا=مور الرئيسة

للمراجعة٣٢

اJمور الرئيسة للمراجعة هي تلك اJمور التي كانت لها ,بحسب حكمنا ا;هني ,اJهمية البالغة عند مراجعتنا للقوائم ا;الية ا;وحدة للفترة
 Pف هذه
اNالية .وقد ت تناول هذه اJمور ف سياق مراجعتنا للقوائم ا;الية ا;وحدة ككل ,وعند تكوين رأينا فيها ,ونحن  Wنقدم رأيًا منفص ً
اJمور .وباûضافة إلى اJمر ا;وضح ف قسم "أساس الرأي ا;تحفظ" ,حددنا اJمور ا;وضحة أدناه لتكون اJمور الرئيسة للمراجعة التي يلزم
اûبPغ عنها ف تقريرنا.
]يتم وصف كل أمر من اJمور الرئيسة للمراجعة وفقًا ;عيار ا;راجعة )[[(٧٠١
مسؤوليات اàدارة وا"كلفي باRوكمة عن القوائم

ا"الية٣٣

]يتم التقرير وفقًا ;عيار ا;راجعة ) - (٧٠٠انظر ا;ثال التوضيحي ) (٢الوارد ف معيار ا;راجعة )[(٧٠٠
مسؤوليات ا"راجع عن مراجعة القوائم ا"الية
]يتم التقرير وفقًا ;عيار ا;راجعة ) - (٧٠٠انظر ا;ثال التوضيحي ) (٢الوارد ف معيار ا;راجعة )[(٧٠٠

٣٠

خPل هذه اJمثلة التوضيحية لتقارير ا;راجع ,قد يحتاج مصطلحا اûدارة وا;كلفون باNوكمة أن يتم استبدالهما êصطلح آخر مناسب ف سياق اûطار القانوني ف
ا;ملكة العربية السعودية.
Ñكن استخدام وصف أكثر }ديدًا للمعلومات اJخرى ,مثل "تقرير اûدارة وبيان رئيس مجلس اûدارة" لتحديد ا;علومات اJخرى.

٣٢

قسم اJمور الرئيسة للمراجعة مطلوب للمنشآت ا;درجة فقط.
خPل هذه اJمثلة التوضيحية لتقارير ا;راجع ,قد يحتاج مصطلحا اûدارة وا;كلفون باNوكمة أن يتم استبدالهما êصطلح آخر مناسب ف سياق اûطار القانوني ف
ا;ملكة العربية السعودية.

٣١

٣٣

ترجمة الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي

٧٢٣

مسؤوليات ا;راجع ذات العPقة
با;علومات اJخرى

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٧٢٠
]الشريك ا;سؤول عن اWرتباط ف ا;راجعة التي أدت إلى صدور تقرير ا;راجع ا;ستقل ا;اثل هو ]اWسم[[٣٤.
]التوقيع باسم مكتب ا;راجعة ,أو اWسم الشخصي للمراجع ,أو بكليهما ,حسب اWقتضاء)*([
]عنوان ا;راجع[
]التاريخ[

٣٤

*

ُيذكر اسم الشريك ا;سؤول عن اWرتباط ف تقرير ا;راجع Jعمال مراجعة مجموعة كاملة من القوائم ا;الية ذات الغرض العام للمنشآت ا;درجة ,ما لم يكن من ا;توقع
بدرجة معقولة ,وذلك ف ظروف نادرة للغاية ,أن يؤدي ذلك اûفصاح إلى تهديد كبير ل™من الشخصي )انظر معيار ا;راجعة ) ,(٧٠٠الفقرة .(٤٦
ينبغي اWلتزام بنظام اîاسبي القانونيي ف ا;ملكة العربية السعودية.

ترجمة الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي

٧٢٤

مسؤوليات ا;راجع ذات العPقة
با;علومات اJخرى

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٧٢٠
ا"ثال التوضيحي ) :(٧تقرير ا"راجع عن أية منشأة ,سواًء مدرجة أو غير مدرجة ,والذي يحتوي على رأي معارض عند حصول ا"راجع على
جميع ا"علومات ا=خرى قبل تاريخ تقريره ,وتأثير الرأي ا"عارض ف القوائم ا"الية ا"وحدة أيضًا على ا"علومات ا=خرى.
=غراض هذا ا"ثال التوضيحي لتقرير ا"راجع ,ت افتراض الظروف اÇتية:
•

مراجعة مجموعة كاملة من القوائم ا"الية ا"وحدة "نشأة ,سواًء كانت مدرجة أو غير مدرجة ,باستخدام إطار عرض عادل .وا"راجعة
ُتعد مراجعة مجموعة )أي أن معيار ا"راجعة ) (٦٠٠منطبق(.

•

ت إعداد القوائم ا"الية ا"وحدة من قبل إدارة ا"نشأة ,وفقًا للمعايير الدولية للتقرير ا"الي ا"عتمدة ف ا"ملكة العربية السعودية,
وا"عايير واàصدارات ا=خرى ا"عتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي )إطار ذو غرض عام(.

•

تعكس شروط ارتباط ا"راجعة وصف مسؤولية اàدارة عن القوائم ا"الية ا"وحدة ا"نصوص عليه ف معيار ا"راجعة ).(٢١٠

•

القوائم ا"الية ا"وحدة محّرفة بشكٍل جوهري بسبب عدم توحيد منشأة تابعة .ويعد التحريف ا§وهري منتشرًا ف القوائم ا"الية
ا"وحدة .ولم يتم hديد تأثيرات التحريف على القوائم ا"الية ا"وحدة= ,نه لم يكن من ا"مكن عمليًا القيام بذلك )أي ا"ناسب هو
إبداء رأي معارض(.

•

ا"تطلبات ا=خ9قية ذات الصلة ا"نطبقة على ا"راجعة هي قواعد سلوك وآداب ا"هنة ا"عتمدة ف ا"ملكة العربية السعودية.

•

استنادًا إلى أدلة ا"راجعة التي ت اRصول عليها ,خلص ا"راجع إلى أنه [ ترتبط با=حداث أو الظروف حالة عدم تأكد جوهري قد
تثير شكوكًا كبيرة حول قدرة ا"نشأة على البقاء كمنشأة مستمرة وفقًا "عيار ا"راجعة ).(٥٧٠

•

ت اàب9غ عن ا=مور الرئيسة للمراجعة ,وفقًا "عيار ا"راجعة ).(٧٠١

•

حصل ا"راجع على جميع ا"علومات ا=خرى قبل تاريخ تقريره ,وا=مر الذي نتج عنه الرأي ا"عارض ف القوائم ا"الية ا"وحدة يؤثر
أيضًا على ا"علومات ا=خرى.

•

يختلف ا"سؤولون عن اàشراف على القوائم ا"الية ا"وحدة عن أولئك ا"سؤولي عن إعداد هذه القوائم.

•

[ يتحمل ا"راجع مسؤوليات تقرير أخرى مطلوبة ôوجب أنظمة أو لوائح.

تقرير ا"راجع ا"ستقل
طب آخر مناسب[
إلى مساهمي الشركة )س( ]أو أي ُمخا َ
الرأي ا"عارض
لقد راجعنا القوائم ا;الية ا;وحدة للشركة )س( وا;نشآت التابعة لها )ا∂موعة( ,والتي تشمل قائمة ا;ركز ا;الي ا;وحدة كما ف  ٣١ديسمبر
 ,٢٠×١وقائمة الدخل الشامل ا;وحدة ,وقائمة التغيرات ف حقوق ا;لكية ا;وحدة ,وقائمة التدفقات النقدية ا;وحدة للسنة ا;نتهية ف ذلك
التاريخ ,واûيضاحات ا;رفقة بالقوائم ا;الية ا;وحدةê ,ا ف ذلك ملخص للسياسات اîاسبية ا;همة.
وف رأينا ,وبسبب أهمية اJمر الذي éت مناقشته ف قسم "أساس الرأي ا;عارض" الوارد ف تقريرنا ,فإن القوائم ا;الية ا;وحدة ا;رفقة W
تعرض بشكل عادل) ,أو  Wتعطي صورة حقيقية وعادلة لـ( ا;ركز ا;الي ا;وحد للمجموعة كما ف  ٣١ديسمبر  ,٢٠×١وأدائها ا;الي ا;وحد
وتدفقاتها النقدية ا;وحدة للسنة ا;نتهية ف ذلك التاريخ ,وفقًا للمعايير الدولية للتقرير ا;الي ا;عتمدة ف ا;ملكة العربية السعودية ,وا;عايير
واûصدارات اJخرى ا;عتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي.
أساس الرأي ا"عارض
كما هو مبي ف اûيضاح × ,لم توحد ا∂موعة الشركة التابعة )ص( التي استحوذت عليها ا∂موعة خPل عام J ,٢٠×١نها لم تكن قادرة على
}ديد القيم العادلة لبعض اJصول واWلتزامات ا;همة للشركة التابعة ف تاريخ اWستحواذ .ولذلك éت اîاسبة عن هذا اWستثمار على أساس
التكلفة .وêوجب ا;عايير الدولية للتقرير ا;الي ا;عتمدة ف ا;ملكة العربية السعودية وا;عايير واûصدارات اJخرى ا;عتمدة من الهيئة السعودية
ترجمة الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي

٧٢٥

مسؤوليات ا;راجع ذات العPقة
با;علومات اJخرى

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٧٢٠
للمحاسبي القانونيي ,فقد كان ينبغي على ا∂موعة أن تقوم بتوحيد هذه الشركة التابعة ,واîاسبة عن اWستحواذ على أساس مبالغ مبدئية.
ولو كانت الشركة )ص( قد ت توحيدها ,لكان العديد من عناصر القوائم ا;الية ا;وحدة ا;رفقة قد تأثر بشكٍل جوهري .ولم يتم }ديد تأثيرات
الفشل ف التوحيد على القوائم ا;الية ا;وحدة.
لقد قمنا با;راجعة وفقًا للمعايير الدولية للمراجعة ا;عتمدة ف ا;ملكة العربية السعودية .ومسؤولياتنا êوجب تلك ا;عايير موضحة êزيد من
التفصيل ف قسم "مسؤوليات ا;راجع عن مراجعة القوائم ا;الية ا;وحدة" الوارد ف تقريرنا .ونحن مستقلون عن ا∂موعة وفقًا لقواعد سلوك
وآداب ا;هنة ا;عتمدة ف ا;ملكة العربية السعودية ذات الصلة êراجعتنا للقوائم ا;الية ,وقد وفينا أيضًا êسؤولياتنا اJخPقية اJخرى وفقًا
لتلك القواعد .وف اعتقادنا فإن أدلة ا;راجعة التي حصلنا عليها ُتعد كافية ومناسبة لتوفير أساس لرأينا ا;عارض.
ا"علومات ا=خرى ]أو عنوان آخر إذا كان ذلك مناسبًا مثل "معلومات أخرى بخ9ف القوائم ا"الية وتقرير ا"راجع بشأنها"[
اûدارة ٣٥هي ا;سؤولة عن ا;علومات اJخرى .وتشمل ا;علومات اJخرى ]ا;علومات الواردة ف التقرير  ٣٦,Xولكنها  Wتتضمن القوائم ا;الية
ا;وحدة وتقرير ا;راجع عنها[.
و Wيغطي رأينا ف القوائم ا;الية ا;وحدة ا;علومات اJخرى ,ونحن  Wنبدي أي شكل من أشكال اWستنتاج التأكيدي بشأنها.
وفيما يتصل êراجعتنا للقوائم ا;الية ا;وحدة ,فإن مسؤوليتنا تتمثل ف قراءة ا;علومات اJخرى ,والنظر عند القيام بذلك فيما إذا كانت
ا;علومات اJخرى غير متسقة بشكٍل جوهري مع القوائم ا;الية ا;وحدة أو مع ا;عرفة التي حصلنا عليها أثناء ا;راجعة ,أو ما إذا كانت تبدو بأية
خُلصنا إلى وجود }ريف جوهري ف هذه ا;علومات اJخرى ,استنادًا إلى العمل الذي قمنا بتنفيذه,
صورة أخرى ُمحﱠرفة بشكٍل جوهري .وإذا َ
فإننا مطالبون بالتقرير عن تلك اNقيقة .وكما هو موضح ف قسم أساس الرأي ا;عارض أعPه ,فقد كان ينبغي على ا∂موعة أن تقوم بتوحيد
خُلصنا إلى أن ا;علومات اJخرى ُمحﱠرفة بشكٍل جوهري لنفس السبب
الشركة )ص( واîاسبة عن اWستحواذ على أساس مبالغ مبدئية .وقد َ
فيما يتعلق با;بالغ أو البنود اJخرى الواردة ف التقرير  Xوالتي تأثرت بعدم توحيد الشركة )ص(.
]ا=مور الرئيسة

للمراجعة٣٧

اJمور الرئيسة للمراجعة هي تلك اJمور التي كانت لها ,بحسب حكمنا ا;هني ,اJهمية البالغة عند مراجعتنا للقوائم ا;الية ا;وحدة للفترة
 Pف هذه
اNالية .وقد ت تناول هذه اJمور ف سياق مراجعتنا للقوائم ا;الية ا;وحدة ككل ,وعند تكوين رأينا فيها ,ونحن  Wنقدم رأيًا منفص ً
اJمور .وباûضافة إلى اJمر ا;وضح ف قسم "أساس الرأي ا;عارض" ,حددنا اJمور ا;وضحة أدناه لتكون اJمور الرئيسة للمراجعة التي يلزم
اûبPغ عنها ف تقريرنا.
]يتم وصف كل أمر من اJمور الرئيسة للمراجعة وفقًا ;عيار ا;راجعة )[[(٧٠١
مسؤوليات اàدارة وا"كلفي باRوكمة عن القوائم

ا"الية٣٨

]يتم التقرير وفقًا ;عيار ا;راجعة ) - (٧٠٠انظر ا;ثال التوضيحي ) (٢الوارد ف معيار ا;راجعة )[(٧٠٠
مسؤوليات ا"راجع عن مراجعة القوائم ا"الية
]يتم التقرير وفقًا ;عيار ا;راجعة ) - (٧٠٠انظر ا;ثال التوضيحي ) (٢الوارد ف معيار ا;راجعة )[(٧٠٠
]الشريك ا;سؤول عن اWرتباط ف ا;راجعة التي أدت إلى صدور تقرير ا;راجع ا;ستقل ا;اثل هو ]اWسم[[٣٩.
]التوقيع باسم مكتب ا;راجعة ,أو اWسم الشخصي للمراجع ,أو بكليهما ,حسب اWقتضاء)*([
]عنوان ا;راجع[
]التاريخ[
٣٥

خPل هذه اJمثلة التوضيحية لتقارير ا;راجع ,قد يحتاج مصطلحا اûدارة وا;كلفون باNوكمة أن يتم استبدالهما êصطلح آخر مناسب ف سياق اûطار القانوني ف
ا;ملكة العربية السعودية.
Ñكن استخدام وصف أكثر }ديدًا للمعلومات اJخرى ,مثل "تقرير اûدارة وبيان رئيس مجلس اûدارة" لتحديد ا;علومات اJخرى.

٣٧

قسم اJمور الرئيسة للمراجعة مطلوب للمنشآت ا;درجة فقط.
خPل هذه اJمثلة التوضيحية لتقارير ا;راجع ,قد يحتاج مصطلحا اûدارة وا;كلفون باNوكمة أن يتم استبدالهما êصطلح آخر مناسب ف سياق اûطار القانوني ف
ا;ملكة العربية السعودية.
ُيذكر اسم الشريك ا;سؤول عن اWرتباط ف تقرير ا;راجع Jعمال مراجعة مجموعة كاملة من القوائم ا;الية ذات الغرض العام للمنشآت ا;درجة ,ما لم يكن من ا;توقع
بدرجة معقولة ,وذلك ف ظروف نادرة للغاية ,أن يؤدي ذلك اûفصاح إلى تهديد كبير ل™من الشخصي )انظر معيار ا;راجعة ) ,(٧٠٠الفقرة .(٤٦
ينبغي اWلتزام بنظام اîاسبي القانونيي ف ا;ملكة العربية السعودية.

٣٦

٣٨

٣٩

*
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٧٢٦

مسؤوليات ا;راجع ذات العPقة
با;علومات اJخرى

ا"عيار الدولي للمراجعة ) :(٨٠٠اعتبارات خاصة – عمليات مراجعة القوائم ا"الية اُ"عدة وفقًا Aطر ذات غرض خاص

اعتمدت الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي معيار ا;راجعة ) ,(٨٠٠كما صدر من مجلس ا;عايير الدولية للمراجعة والتأكيد ,مع اIخذ ف
اMسبان التعديOت العامة السابق إيضاحها ف وثيقة اVعتماد.

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٨٠٠
ا"عيار الدولي للمراجعة )(٨٠٠
اعتبارات خاصة  -عمليات مراجعة القوائم ا"الية
ا"عدة وفقًا Aطر ذات غرض خاص
)يسري هذا ا;عيار على أعمال مراجعة القوائم ا;الية ا;رتبط عليها اعتبارًا من  ٢٠١٧/١/١أو بعد ذلك التاريخ(
الفهرس
الفقرة
مقدمة
نطاق هذا ا;عيار ................................................................................................................

٣-١

تاريخ السريان ....................................................................................................................

٤

الهدف ...........................................................................................................................

٥

التعريفات .......................................................................................................................

٧-٦

ا"تطلبات
اVعتبارات التي تؤخذ ف اMسبان عند قبول اVرتباط ........................................................................

٨

اVعتبارات التي تؤخذ ف اMسبان عند التخطيط للمراجعة وتنفيذها ........................................................

١٠–٩

اVعتبارات التي تؤخذ ف اMسبان عند تكوين الرأي وإعداد التقرير ..........................................................

١٤–١١

ا"واد التطبيقية وا"واد التفسيرية اAخرى
تعريف ا~طار ذي الغرض اÄاص ..............................................................................................

أ–١أ٤

اVعتبارات التي تؤخذ ف اMسبان عند قبول اVرتباط ........................................................................

أ–٥أ٨

اVعتبارات التي تؤخذ ف اMسبان عند التخطيط للمراجعة وتنفيذها ........................................................

أ–٩أ١٢

اVعتبارات التي تؤخذ ف اMسبان عند تكوين الرأي وإعداد التقرير ..........................................................

أ–١٣أ٢١

ا;لحق :أمثلة توضيحية لتقارير ا;راجع ا;ستقل عن القوائم ا;الية ذات الغرض اÄاص

ينبغي قراءة معيار ا;راجعة )" (٨٠٠اعتبارات خاصة  -عمليات مراجعة القوائم ا;الية ا;عدة وفقًا Iطر ذات غرض خاص" جنبًا إلى جنب مع
معيار ا;راجعة )" (٢٠٠اIهداف العامة للمراجع ا;ستقل والقيام با;راجعة وفقًا للمعايير الدولية للمراجعة ا;عتمدة ف ا;ملكة العربية السعودية".

ترجمة الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي

٧٢٨

اعتبارات خاصة – عمليات مراجعة القوائم
ا;الية اُ;عدة وفقًا Iطر ذات غرض خاص

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٨٠٠

مقدمة
نطاق هذا ا"عيار
.١

تنطبق معايير ا;راجعة ف السلسلة  ٧٠٠-١٠٠على مراجعة القوائم ا;الية .ويتناول هذا ا;عيار اعتبارات خاصة عند تطبيق تلك
ا;عايير على مراجعة القوائم ا;الية اُ;عّدة وفقًا ~طار ذي غرض خاص.

.٢

âت صياغة هذا ا;عيار ف سياق مراجعة مجموعة كاملة من القوائم ا;الية اُ;عدة وفقًا ~طار ذي غرض خاص .ويتناول معيار
ا;راجعة ) ١(٨٠٥اعتبارات خاصة ذات صلة ãراجعة قائمة مالية واحدة ,أو عناصر أو حسابات أو بنود محددة ف قائمة مالية.

.٣

 Vيتجاوز هذا ا;عيار متطلبات معايير ا;راجعة اIخرى; و Vيهدف إلى تناول جميع اVعتبارات اÄاصة التي قد تكون ذات صلة ف
ظل ظروف اVرتباط.

تاريخ السريان
.٤

يسري هذا ا;عيار على أعمال مراجعة القوائم ا;الية ا;رتبط عليها اعتبارًا من  ٢٠١٧/١/١أو بعد ذلك التاريخ.

الهدف
.٥

هدف ا;راجع من تطبيق معايير ا;راجعة عند مراجعة القوائم ا;الية اُ;عّدة وفقًا ~طار ذي غرض خاص هو التناول ا;ناسب
لOعتبارات اÄاصة ذات الصلة ãا يلي:
)أ(

قبول اVرتباط;

)ب(

التخطيط لOرتباط وتنفيذه;

)ج(

تكوين رأي وإعداد تقرير عن القوائم ا;الية.

التعريفات
.٦

Iغراض معايير ا;راجعة ,تكون للمصطلحات اîتية ا;عاني ا;بّينة قرين كل منها فيما يلي:
)أ(

القوائم ا;الية ذات الغرض اÄاص :قوائم مالية ُمعﱠدة طبقًا ~طار ذي غرض خاص) .راجع :الفقرة أ(٤

)ب(

ا~طار ذو الغرض اÄاص :إطار تقرير مالي مصمم لتلبية احتياجات مستخدمي معيني من ا;علومات ا;الية .وñكن أن
يكون إطار التقرير ا;الي إطار عرض عادل أو إطار

.٧

١
٢

التزام٢.

)راجع :الفقرات أ–١أ(٤

ا~شارة إلى "القوائم ا;الية" ف هذا ا;عيار تعني "مجموعة كاملة من القوائم ا;الية ذات الغرض اÄاص" .وôدد متطلبات إطار
التقرير ا;الي ا;نطبق عرض القوائم ا;الية وهيكلها ومحتواها ,وما ñثل مجموعًة كاملًة من القوائم ا;الية .وتتضمن ا~شارة إلى
"القوائم ا;الية ذات الغرض اÄاص" ما يتعلق بها من إفصاحات.

معيار ا;راجعة " ,٨٠٥اعتبارات خاصة  -عمليات مراجعة قائمة مالية واحدة وعناصر أو حسابات أو بنود محددة ف قائمة مالية"
معيار ا;راجعة " ٢٠٠اIهداف العامة للمراجع ا;ستقل والقيام با;راجعة وفقًا للمعايير الدولية للمراجعة" ,الفقرة ) ١٣أ(.
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٧٢٩

اعتبارات خاصة – عمليات مراجعة القوائم
ا;الية اُ;عدة وفقًا Iطر ذات غرض خاص

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٨٠٠
ا"تطلبات
اWعتبارات التي تؤخذ ف اZسبان عند قبول اWرتباط

إمكانية قبول إطار التقرير ا;الي
.٨

يتطلب معيار ا;راجعة ) (٢١٠من ا;راجع أن يحدد مدى قبول إطار التقرير ا;الي ا;طبق ف إعداد القوائم ا;الية ٣.وعند مراجعة
قوائم مالية ذات غرض خاص ,يجب على ا;راجع أن يتوصل إلى فهم ;ا يلي) :راجع :الفقرات أ–٥أ(٨
)أ(

الغرض الذي أعدت القوائم ا;الية من أجله;

)ب(

ا;ستخدمي ا;ستهدفي;

)ج(

اÄطوات التي اتخذتها ا~دارة لتحديد أن إطار التقرير ا;الي ا;نطبق يعد مقبوً Vف ظل الظروف القائمة.

اWعتبارات التي تؤخذ ف اZسبان عند التخطيط للمراجعة وتنفيذها
يتطلب معيار ا;راجعة ) (٢٠٠أن يلتزم ا;راجع بجميع معايير ا;راجعة ا;عتمدة ف ا;ملكة العربية السعودية)*( ذات الصلة
وعند التخطيط ;راجعة قوائم مالية ذات غرض خاص ,وتنفيذ ا;راجعة ,يجب على ا;راجع أن يحدد ما إذا كان تطبيق معايير

.٩

با;راجعة٤.

ا;راجعة يتطلب إيOء اعتبار خاص بحسب ظروف اVرتباط) .راجع :الفقرات أ–٩أ(١٢
.١٠

يتطلب معيار ا;راجعة ) (٣١٥من ا;راجع أن يتوصل إلى فهم بشأن اختيار ا;نشأة للسياسات اùاسبية وتطبيقها ٥.وف حالة القوائم
ا;الية اُ;عّدة وفقًا Iحكام أحد العقود ,يجب على ا;راجع أن يتوصل إلى فهم Iي تفسيرات مهمة للعقد قامت بها ا~دارة عند إعداد
تلك القوائم ا;الية .ويكون التفسير مهمًا عندما يؤدي تبني تفسير آخر معقول إلى اختOف جوهري ف ا;علومات ا;عروضة ف
القوائم ا;الية.

اWعتبارات التي تؤخذ ف اZسبان عند تكوين الرأي وإعداد التقرير
.١١

عند تكوين رأي وإعداد تقرير عن القوائم ا;الية ذات الغرض اÄاص ,يجب على ا;راجع تطبيق متطلبات معيار ا;راجعة

)٦.(٧٠٠

)راجع :الفقرات أ–١٣أ(١٩

وصف إطار التقرير ا;الي ا;نطبق
.١٢

يتطلب معيار ا;راجعة ) (٧٠٠أن يقوم ا;راجع بتقوي ما إذا كانت القوائم ا;الية تشير إلى إطار التقرير ا;الي ا;نطبق أو تصفه بشكٍل
ف
ف ٧.وف حالة القوائم ا;الية اُ;عدة وفقًا Iحكام عقد ما ,يجب على ا;راجع تقوي ما إذا كانت القوائم ا;الية تصف بشكٍل كا ٍ
كا ٍ
أي تفسيرات مهمة للعقد الذي ُأعدت على أساسه القوائم ا;الية.

.١٣

يتناول معيار ا;راجعة ) (٧٠٠شكل تقرير ا;راجع ومحتواهã ,ا ف ذلك الترتيب اùدد لعناصر معينة .وف حالة إعداد تقرير ا;راجع
عن قوائم مالية ذات غرض خاص:
)أ(

يجب أن يوضح تقرير ا;راجع أيضًا الغرض الذي من أجله ُأعدت القوائم ا;الية ,وعند الضرورة ,ا;ستخدمي ا;ستهدفي,
أو يشير إلى إيضاح ف القوائم ا;الية ذات الغرض اÄاص يحتوي على تلك ا;علومات;

٣

معيار ا;راجعة )" (٢١٠اVتفاق على شروط ارتباطات ا;راجعة" ,الفقرة ) ٦أ(.

*

معايير ا;راجعة ا;عتمدة ف ا;ملكة العربية السعودية هي معايير ا;راجعة الدولية كما صدرت من ا£لس الدولي مع تعديOت محدودة لتكييف تطبيقها ãا يتفق مع
البيئة النظامية ف ا;ملكة العربية السعودية .ولم تغير هذه التعديOت أيا من متطلبات تلك ا;عايير.
معيار ا;راجعة ) ,(٢٠٠الفقرة .١٨
معيار ا;راجعة )ô" (٣١٥ديد مخاطر التحريف ا§وهري وتقييمها من خOل فهم ا;نشأة وبيئتها" ,الفقرة ) ١١ج(.
معيار ا;راجعة )" (٧٠٠تكوين الرأي والتقرير عن القوائم ا;الية"
معيار ا;راجعة ) ,(٧٠٠الفقرة ١٥

٤
٥
٦
٧
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٧٣٠

اعتبارات خاصة – عمليات مراجعة القوائم
ا;الية اُ;عدة وفقًا Iطر ذات غرض خاص

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٨٠٠
)ب(

طر للتقرير ا;الي عند إعداد تلك القوائم ا;الية ,فإن توضيح مسؤولية
إذا كان متاحًا ل•دارة إمكانية اVختيار من بي عدة ُأ ُ
ا~دارة ٨عن القوائم ا;الية يجب أيضًا أن ُيشار فيه إلى مسؤوليتها عن ôديد أن إطار التقرير ا;الي ا;نطبق ُيعد مقبوً Vف
ظل الظروف القائمة.

تنبيه القراء إلى أن القوائم ا;الية ُمعﱠدة وفقًا ~طار ذي غرض خاص
.١٤

يجب أن يتضمن تقرير ا;راجع عن القوائم ا;الية ذات الغرض اÄاص فقرة لفت انتباه ,تنبه مستخدمي تقرير ا;راجع إلى أن القوائم
ا;الية ُمعدة وفقًا ~طار ذي غرض خاص وأن القوائم ا;الية ,نتيجة لذلك ,قد  Vتكون مناسبة لغرض آخر) .راجع :الفقرتي أ,٢٠
أ(٢١
***

ا"واد التطبيقية وا"واد التفسيرية اAخرى
تعريف اgطار ذي الغرض اiاص )راجع :الفقرة (٦
أ.١

أ.٢

أمثلة لßطر ذات الغرض اÄاص:
•

أساس محاسبة زكوي وضريبي £موعة قوائم مالية مرفقة مع ا~قرار الزكوي والضريبي ;نشأة; أو

•

اIساس النقدي للمقبوضات وا;صروفات للمحاسبة عن معلومات التدفقات النقدية التي قد يطلب من ا;نشأة إعدادها
للدائني; أو

•

أحكام التقرير ا;الي التي تضعها سلطة تنظيمية للوفاء ãتطلبات تلك السلطة; أو

•

أحكام التقرير ا;الي لعقد معي ,مثل عقد سند ,أو اتفاقية قرض ,أو منحة مشروع.

قد توجد ظروف يستند فيها ا~طار ذو الغرض اÄاص إلى إطار تقرير مالي موضوع من جهة معترف بها أو مصرح لها بوضع
ا;عايير ,أو موضوع ãوجب نظام أو Vئحة ,ولكنه  Vيلتزم بكل متطلبات ذلك ا~طار .ومثال ذلك ,وجود عقد يتطلب إعداد القوائم
ا;الية وفقًا ;عظم ,وليس جميع ,معايير التقرير ا;الي للدولة  .Xوعندما يكون ذلك مقبوً Vبحسب ظروف اVرتباط ,فمن غير ا;ناسب
لوصف إطار التقرير ا;الي ا;نطبق الوارد ف القوائم ا;الية ذات الغرض اÄاص أن يفيد باVلتزام الكامل بإطار التقرير ا;الي
ا;وضوع من ا§هة ا;عترف بها أو ا;صرح لها أو بوضع ا;عايير ,أو ا;وضوع ãوجب النظام أو الOئحة .وف مثال العقد السابق,
ñكن أن يشير وصف إطار التقرير ا;الي ا;نطبق إلى أحكام التقرير ا;الي للعقد ,بدً Vمن ا~شارة إلى معايير التقرير ا;الي للدولة
.X

٨
٩

أ.٣

وفقًا للظروف ا;وضحة ف الفقرة أ ,٢فإن ا~طار ذا الغرض اÄاص قد  Vيكون إطار عرض عادل ,حتى ولو كان إطار التقرير ا;الي
الذي استند إليه ُيعد إطار عرض عادل .وهذا Iن ا~طار ذا الغرض اÄاص قد  Vيلتزم بجميع ا;تطلبات الOزمة لتحقيق العرض
العادل للقوائم ا;الية وا;نصوص عليها ف إطار التقرير ا;الي ا;وضوع من ا§هة ا;عترف بها أو ا;صرح لها بوضع ا;عايير ,أو
ا;وضوع ãوجب نظام أو Vئحة.

أ.٤

قد تكون القوائم ا;الية اُ;عّدة وفقًا ~طار ذي غرض خاص هي القوائم ا;الية الوحيدة التي تعدها ا;نشأة .وف مثل هذه الظروف,
قد يتم استخدام تلك القوائم ا;الية من ِقَبل مستخدمي آخرين بخOف هؤVء الذين يستهدفهم إطار التقرير ا;الي .وبالرغم من
التوزيع واسع النطاق للقوائم ا;الية ف تلك الظروف ,تظل تلك القوائم ا;الية قوائم مالية ذات غرض خاص Iغراض معايير ا;راجعة.
وتهدف ا;تطلبات الواردة ف الفقرتي  ١٣و ١٤إلى ¨نب سوء فهم الغرض الذي ُأعدت القوائم ا;الية من أجله .وتشتمل ا~فصاحات
على معلومات توضيحية أو وصفية ,موضحة حسبما هو مطلوب أو مسموح به صراحًة أو مصرح به بأي شكل آخر ãوجب إطار
منة فيها بإشارات مرجعية٩.
التقرير ا;الي ا;نطبق ,ف صلب القوائم ا;الية أو ف ا~يضاحات ,أو ُمض ّ

أو مصطلح آخر مناسب ف سياق ا~طار القانوني ف ا;ملكة العربية السعودية
معيار ا;راجعة  ,٢٠٠الفقرة ) ١٣و(
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اعتبارات خاصة – عمليات مراجعة القوائم
ا;الية اُ;عدة وفقًا Iطر ذات غرض خاص

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٨٠٠
اWعتبارات التي تؤخذ ف اZسبان عند قبول اWرتباط
إمكانية قبول إطار التقرير ا;الي )راجع :الفقرة (٨
أ.٥

ف حالة القوائم ا;الية ذات الغرض اÄاصُ ,تعد احتياجات ا;ستخدمي ا;ستهدفي إلى ا;علومات ا;الية أحد العوامل الرئيسية ف
ôديد مدى قبول إطار التقرير ا;الي ا;طبق ف إعداد القوائم ا;الية.

أ.٦

قد يشمل إطار التقرير ا;الي ا;نطبق معايير التقرير ا;الي ا;وضوعة من جهة معترف بها أو مرخص لها بإصدار ا;عايير للقوائم
ا;الية ذات الغرض اÄاص .وف تلك اMالةُ ,يفترض أن تكون تلك ا;عايير مقبولة لذلك الغرض إذا اتبعت تلك ا§هة آلية مستقرة
وشفافة تشتمل على التشاور ومراعاة وجهات نظر أصحاب ا;صالح ا;عنيي .وف بعض الدول قد يفرض نظام أو Vئحة إطار التقرير
ا;الي الذي سيتم استخدامه من قبل ا~دارة ف إعداد القوائم ا;الية ذات الغرض اÄاص ;نشأة من نوع معي .فعلى سبيل ا;ثال,
قد تضع سلطة تنظيمية أحكامًا للتقرير ا;الي للوفاء ãتطلبات تلك السلطة .وف حالة عدم وجود ما يدل على نقيض ذلكُ ,يفترض
أن يكون أي إطار تقرير مالي من هذا القبيل مقبوً~ Vعداد القوائم ا;الية ذات الغرض اÄاص بواسطة هذه ا;نشأة.

أ.٧

حينما يضاف إلى معايير التقرير ا;الي اُ;شار إليها ف الفقرة أ ٦متطلبات نظامية أو تنظيمية ,فإن معيار ا;راجعة ) (٢١٠يتطلب
من ا;راجع ôديد ما إذا كان هناك أي أوجه تعارض موجودة بي معايير التقرير ا;الي وا;تطلبات ا~ضافية ,ويفرض التصرفات
التي سيتم اتخاذها من قبل ا;راجع ف حال وجود مثل هذا التعارض١٠ .

أ.٨

ñكن أن يشتمل إطار التقرير ا;الي ا;نطبق على أحكام عقد تتعلق بالتقرير ا;الي أو مصادر أخرى بخOف تلك ا;وضحة ف الفقرتي
أ ٦وأ .٧وف تلك اMالة ,فإن مدى قبول إطار التقرير ا;الي بحسب ظروف اVرتباط يتحدد عن طريق النظر فيما إذا كان ا~طار
ُيظهر السمات التي تتسم بها عادًة ُأطر التقرير ا;الي ا;قبولة كما هو موضح ف ا;لحق ) (٢من معيار ا;راجعة ) .(٢١٠وف حالة
ا~طار ذي الغرض اÄاص ,فإن الوزن النسبي ف ارتباط معي Iهمية كل سمة من السمات التي تبديها عادًة أطر التقرير ا;الي
ا;قبولة ُيعد مسألة حكم مهني .فعلى سبيل ا;ثالI ,غراض ôديد القيمة لصاف أصول إحدى ا;نشآت ف تاريخ بيعها ,رãا يكون
ا;ورد وا;شتري قد اتفقا على أن التقديرات اMذرة جدًا ±صصات ا;بالغ مستحقة التحصيل التي ñ Vكن ôصيلها مناسبة
Vحتياجاتهما ,على الرغم من عدم حيادية تلك ا;علومات ا;الية عند مقارنتها با;علومات ا;الية اُ;عﱠدة وفقًا ~طار ذي غرض عام.

اWعتبارات التي تؤخذ ف اZسبان عند التخطيط للمراجعة وتنفيذها )راجع :الفقرة (٩
أ.٩

يتطلب معيار ا;راجعة ) (٢٠٠من ا;راجع اVلتزام باîتي )أ( ا;تطلبات اIخOقية ذات الصلةã ,ا ف ذلك تلك التي تخص اVستقOل,
فيما يتعلق بارتباطات مراجعة القوائم ا;الية ,و)ب( جميع معايير ا;راجعة ا;عتمدة ف ا;ملكة العربية السعودية ذات الصلة با;راجعة.
كما يتطلب من ا;راجع اVلتزام بكل متطلب وارد ف أي معيار من معايير ا;راجعة ما لم يكن معيار ا;راجعة بالكامل غير ذي صلة أو
ما لم يكن ا;تطلب غير ذي صلة بسبب أنه مشروط والشرط غير متحقق ,بحسب ظروف ا;راجعة .وف ظروف استثنائية ,قد يرى
ا;راجع أنه من الضروري اÄروج عن متطلب ذي صلة وارد ف أحد معايير ا;راجعة عن طريق تنفيذ إجراءات مراجعة بديلة لتحقيق
الهدف من ذلك ا;تطلب١١.

أ .١٠قد يتطلب تطبيق بعض متطلبات معايير ا;راجعة عند مراجعة قوائم مالية ذات غرض خاص إيOء اعتبار خاص من جانب ا;راجع.
فعلى سبيل ا;ثال ,ف معيار ا;راجعة ) ,(٣٢٠تستند اIحكام ا;تعلقة باIمور التي ُتعد جوهرية ;ستخدمي القوائم ا;الية إلى النظر
ف ا;علومات ا;الية ا;شتركة التي يحتاج إليها ا;ستخدمون كمجموعة ١٢.أّما ف حالة مراجعة القوائم ا;الية ذات الغرض اÄاص,
فإن تلك اIحكام تستند إلى النظر ف ا;علومات ا;الية التي يحتاج إليها ا;ستخدمون ا;ستهدفون.
أ .١١ف حالة القوائم ا;الية ذات الغرض اÄاص ,مثل تلك اُ;عﱠدة وفقًا ;تطلبات عقد ما ,قد تتفق ا~دارة مع ا;ستخدمي ا;ستهدفي
على اMد الذي إذا لم تتخطاه التحريفات ا;كتشفة أثناء ا;راجعة فإنه لن يتم تصحيحها أو تعديلها بأية صورة أخرى .وُ Vيعفي
وجود مثل هذا اMد ا;راجع من متطلب ôديد اIهمية النسبية وفقًا ;عيار ا;راجعة )I (٣٢٠غراض التخطيط ;راجعة القوائم
ا;الية ذات الغرض اÄاص ,وتنفيذها.
١٠
١١
١٢

معيار ا;راجعة ) ,(٢١٠الفقرة ١٨
معيار ا;راجعة ) ,(٢٠٠الفقرات  ١٤و ١٨و ٢٢و٢٣
معيار ا;راجعة )" (٣٢٠اIهمية النسبية عند تخطيط وتنفيذ ا;راجعة" ,الفقرة .٢
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اعتبارات خاصة – عمليات مراجعة القوائم
ا;الية اُ;عدة وفقًا Iطر ذات غرض خاص

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٨٠٠
أ.١٢

يتطلب معيار ا;راجعة ) (٢٦٠أن يقوم ا;راجع بتحديد الشخص )اIشخاص( ا;عني ضمن هيكل حوكمة ا;نشأة الذي سيتم اVتصال
به ١٣.ويشير معيار ا;راجعة ) (٢٦٠كذلك إلى أنه ف بعض اMاVت ,يشارك جميع ا;كلفي باMوكمة ف إدارة ا;نشأة ,ويتم تعديل
تطبيق متطلبات اVتصال ãا يناسب هذا الوضع ١٤.وعندما تعد ا;نشأة أيضًا مجموعة كاملة من القوائم ا;الية ذات الغرض العام,
فإن هؤVء اIشخاص ا;سؤولي عن ا~شراف على إعداد القوائم ا;الية ذات الغرض اÄاص قد  Vيكونون هم أنفسهم ا;كلفي
باMوكمة ا;سؤولي عن ا~شراف على إعداد القوائم ا;الية ذات الغرض العام.

اWعتبارات التي تؤخذ ف اZسبان عند تكوين الرأي وإعداد التقرير )راجع :الفقرة (١١
أ.١٣

يحتوي ملحق هذا ا;عيار على أمثلة توضيحية لتقارير ا;راجع ا;ستقل عن قوائم مالية ذات غرض خاص .وقد تكون هناك أمثلة
توضيحية أخرى لتقارير ا;راجع التي ñكن أن تكون ذات صلة بعملية التقرير عن القوائم ا;الية ذات الغرض اÄاص )انظر على
سبيل ا;ثال ,مOحق معيار ا;راجعة ) (٧٠٠ومعيار ا;راجعة ) ١٥(٧٠٥ومعيار ا;راجعة ) ١٦(٥٧٠ومعيار ا;راجعة ) ١٧(٧٢٠ومعيار
ا;راجعة )١٨.((٧٠٦

تطبيق معيار ا;راجعة ) (٧٠٠عند التقرير عن قوائم مالية ذات غرض خاص
أ .١٤توضح الفقرة  ١١من هذا ا;عيار أن ا;راجع مطالب بتطبيق معيار ا;راجعة ) (٧٠٠عند تكوين رأي وإعداد تقرير عن القوائم ا;الية
ذات الغرض اÄاص .وف سبيل القيام بذلكُ ,يعد ا;راجع مطالبًا أيضًا بتطبيق متطلبات التقرير الواردة ف معايير ا;راجعة اIخرى,
وقد يستعي ا;راجع ف ذلك باVعتبارات اÄاصة ا;تناولة ف الفقرات أ-١٥أ ١٩أدناه.
اVستمرارية
أ.١٥

قد يتم ,أو  Vيتم ,إعداد القوائم ا;الية ذات الغرض اÄاص وفقًا ~طار تقرير مالي يكون أساس اVستمرارية ف اùاسبة مOئمًا
له )على سبيل ا;ثالُ V ,يعد أساس اVستمرارية ف اùاسبة مOئمًا لبعض القوائم ا;الية اُ;عدة على أساس الضريبة ف دول
معينة( ١٩.وبناًء على إطار التقرير ا;الي ا;نطبق ا;ستخدم ف إعداد القوائم ا;الية ذات الغرض اÄاص ,فإن الوصف الوارد ف تقرير
ا;راجع ;سؤوليات ا~دارة ٢٠فيما يتعلق باVستمرارية قد يحتاج إلى تكييفه عند الضرورة .وقد يحتاج أيضًا الوصف الوارد ف تقرير
ا;راجع ;سؤوليات ا;راجع ٢١إلى تكييفه عند الضرورة تبعًا لكيفية تطبيق معيار ا;راجعة ) (٥٧٠ف ظل ظروف اVرتباط.

اIمور الرئيسة للمراجعة
أ.١٦

١٣
١٤
١٥
١٦
١٧
١٨
١٩
٢٠
٢١
٢٢
٢٣

يتطلب معيار ا;راجعة ) (٧٠٠من ا;راجع ا~بOغ عن اIمور الرئيسة للمراجعة وفقًا ;عيار ا;راجعة ) ٢٢(٧٠١عند مراجعة مجموعات
كاملة من القوائم ا;الية ذات الغرض العام ;نشآت مدرجة .وIغراض مراجعة القوائم ا;الية ذات الغرض اÄاص ,فإن معيار ا;راجعة
)ُ V (٧٠١يطبق إ Vعندما يكون ا~بOغ عن اIمور الرئيسة للمراجعة ف تقرير ا;راجع عن القوائم ا;الية ذات الغرض اÄاص مطلوبًا
ãوجب نظام أو Vئحة ,أو عندما يقرر ا;راجع ا~بOغ عن اIمور الرئيسة للمراجعة Iي سبب آخر .وعندما يتم ا~بOغ عن اIمور
الرئيسة للمراجعة ف تقرير ا;راجع عن القوائم ا;الية ذات الغرض اÄاص ,فإن معيار ا;راجعة ) (٧٠١يطبق بكامله٢٣.

معيار ا;راجعة )" (٢٦٠اVتصال با;كلفي باMوكمة".
معيار ا;راجعة ) ,(٢٦٠الفقرة أ.٨
معيار ا;راجعة )" (٧٠٥التعديOت على الرأي ف تقرير ا;راجع ا;ستقل".
معيار ا;راجعة )" (٥٧٠اVستمرارية".
معيار ا;راجعة )" (٧٢٠مسؤوليات ا;راجع ذات العOقة با;علومات اIخرى".
معيار ا;راجعة )" (٧٠٦فقرات لفت اVنتباه وفقرات أمور أخرى ف تقرير ا;راجع ا;ستقل".
معيار ا;راجعة ) ,(٥٧٠الفقرة ٢
معيار ا;راجعة ) ,(٧٠٠الفقرتان ) ٣٤ب( وأ.٤٨
معيار ا;راجعة ) ,(٧٠٠الفقرة ) ٣٩ب( ).(٤
معيار ا;راجعة )" (٧٠١ا~بOغ عن اIمور الرئيسة للمراجعة ف تقرير ا;راجع ا;ستقل"
معيار ا;راجعة ) ,(٧٠٠الفقرة .٣١
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اعتبارات خاصة – عمليات مراجعة القوائم
ا;الية اُ;عدة وفقًا Iطر ذات غرض خاص

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٨٠٠
ا;علومات اIخرى
أ .١٧يتناول معيار ا;راجعة ) (٧٢٠مسؤوليات ا;راجع فيما يتعلق با;علومات اIخرى .وف سياق هذا ا;عيار ,فإن التقارير التي ôتوي على
قوائم مالية ذات غرض خاص ,أو التي ُترفق بها ,والتي يكون الغرض منها تزويد ا;Oك )أو أصحاب مصالح مشابهي( ãعلومات
عن اIمور الواردة ف القوائم ا;الية ذات الغرض اÄاصُ ,تعد تقارير سنوية Iغراض معيار ا;راجعة ) .(٧٢٠وف حالة القوائم ا;الية
اُ;عدة باستخدام إطار ذي غرض خاص ,فإن مصطلح "أصحاب مصالح مشابهي" يتضمن ا;ستخدمي اùددين الذين يلبي
احتياجاتهم من ا;علومات ا;الية تصميُم ا~طار ذي الغرض اÄاص ا;ستخدم ف إعداد القوائم ا;الية ذات الغرض اÄاص .وعندما
يحدد ا;راجع أن ا;نشأة تخطط ~صدار مثل هذا التقرير ,فإن ا;تطلبات الواردة ف معيار ا;راجعة ) (٧٢٠تنطبق على مراجعة
القوائم ا;الية ذات الغرض اÄاص.
اسم الشريك ا;سؤول عن اVرتباط
أ.١٨

إن ا;تطلب الوارد ف معيار ا;راجعة ) ,(٧٠٠بشأن تضمي ا;راجع Vسم الشريك ا;سؤول عن اVرتباط ف تقرير ا;راجع ,ينطبق
أيضًا عند مراجعة القوائم ا;الية ذات الغرض اÄاص للمنشآت ا;درجة ٢٤.وقد يكون مطلوبًا من ا;راجع ãوجب نظام أو Vئحة أن
ُيضّمن اسم الشريك ا;سؤول عن اVرتباط ف تقرير ا;راجع ,أو قد يقرر ا;راجع Iي سبب آخر القيام بذلك عند التقرير عن القوائم
ا;الية ذات الغرض اÄاص للمنشآت غير ا;درجة.

تضمي إشارة إلى تقرير ا;راجع عن مجموعة كاملة من القوائم ا;الية ذات الغرض العام
أ .١٩قد يرى ا;راجع أنه من ا;ناسب ا~شارة ,ف فقرة أمر آخر ف تقريره عن القوائم ا;الية ذات الغرض اÄاص ,إلى تقريره عن
ا£موعة الكاملة من القوائم ا;الية ذات الغرض العام أو إلى أمر أو أمور ت التقرير عنها فيه )انظر معيار ا;راجعة ) ٢٥.((٧٠٦فعلى
سبيل ا;ثال ,قد يرى ا;راجع أنه من ا;ناسب ا~شارة ف تقريره عن القوائم ا;الية ذات الغرض اÄاص إلى قسم بعنوان "عدم التأكد
ا§وهري ا;تعلق باVستمرارية" وارد ف تقريره عن ا£موعة الكاملة من القوائم ا;الية ذات الغرض العام.
تنبيه القراء إلى أن القوائم ا;الية ُمعﱠدة وفقًا ~طار ذي غرض خاص )راجع :الفقرة (١٤
أ.٢٠

قد ُتستخدم القوائم ا;الية ذات الغرض اÄاص Iغراض أخرى غير تلك التي كانت مقصودة منها .فعلى سبيل ا;ثال ,قد تطلب
سلطة تنظيمية من منشآت معينة أن تضع القوائم ا;الية ذات الغرض اÄاص ف سجل عام .و¨نبًا لسوء الفهم ,ينبه ا;راجع
مستخدمي تقريره عن طريق تضمي فقرة لفت انتباه توضح أن القوائم ا;الية معدة وفقًا ~طار ذي غرض خاص ,ولهذا فإنها قد V
تكون مناسبة لغرض آخر .ويتطلب معيار ا;راجعة ) (٧٠٦تضمي هذه الفقرة ف قسم منفصل من تقرير ا;راجع ôت عنوان مناسب
يتضمن العبارة "لفت انتباه"٢٦.

تقييد التوزيع أو اVستخدام )راجع :الفقرة (١٤
أ.٢١

٢٤
٢٥
٢٦

إضافة إلى التنبيه الذي تتطلبه الفقرة  ,١٤قد يرى ا;راجع أنه من ا;ناسب ا~شارة إلى أن تقريره موجه فقط ;ستخدمي محددين.
وبناًء على اIنظمة أو اللوائح ف الدولة ا;عنيةñ ,كن ôقيق ذلك عن طريق تقييد توزيع تقرير ا;راجع أو تقييد استخدامه .وف
هذه الظروفñ ,كن توسيع نطاق الفقرة ا;شار إليها ف الفقرة  ١٤لتتضمن هذه اIمور اIخرى ,مع تعديل عنوان الفقرة تبعًا لذلك.
)انظر اIمثلة التوضيحية الواردة ف ملحق هذا ا;عيار(.

معيار ا;راجعة ) ,(٧٠٠الفقرات  ٤٥وأ-٥٦أ.٥٨
معيار ا;راجعة ) ,(٧٠٦الفقرتان  ١٠و.١١
انظر الفقرة ) ٩أ( من معيار ا;راجعة ).(٧٠٦
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٧٣٤

اعتبارات خاصة – عمليات مراجعة القوائم
ا;الية اُ;عدة وفقًا Iطر ذات غرض خاص

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٨٠٠
ا"لحق)*(

)راجع :الفقرة أ(١٤
أمثلة توضيحية لتقارير ا"راجع ا"ستقل عن القوائم ا"الية ذات الغرض

اiاص)**(

•

ا;ثال التوضيحي ) :(١تقرير مراجع عن مجموعة كاملة من القوائم ا;الية ;نشأة غير مدرجةُ ,معﱠدة وفقًا Iحكام تقرير مالي لعقد ما
)إطار التزامI ,غراض هذا ا;ثال التوضيحي(.

•

ا;ثال التوضيحي ) :(٢تقرير مراجع عن مجموعة كاملة من القوائم ا;الية ;نشأة غير مدرجةُ ,معﱠدة وفقًا Iساس محاسبة زكوي
وضريبي ف الدولة ) Xإطار التزامI ,غراض هذا ا;ثال التوضيحي(.

•

ا;ثال التوضيحي ) :(٣تقرير مراجع عن مجموعة كاملة من القوائم ا;الية ;نشأة مدرجةُ ,معﱠدة وفقًا Iحكام تقرير مالي ت وضعه من
جانب سلطة تنظيمية )إطار عرض عادلI ,غراض هذا ا;ثال التوضيحي(.

*

ت إدخال بعض التعديOت على صياغة ∂اذج تقرير ا;راجع ا;ستقل الواردة ف هذا ا;عيار ومعايير التقرير اIخرىã ,ا يتفق مع البيئة النظامية ف ا;ملكة العربية
السعودية .ولم تغير أي من تلك التعديOت من مكونات تقرير ا;راجع ا;ستقل حسب ما يتطلبه كل معيار.

**

يعني مصطلح معايير ا;راجعة  -أينما يرد  -ا;عايير الدولية للمراجعة ا;عتمدة ف ا;ملكة العربية السعودية ,وفقًا لوثيقة اVعتماد الصادرة من مجلس إدارة الهيئة
السعودية للمحاسبي القانونيي ,والتي تتضمن بعض ا~ضافات الضرورية لتكييف تطبيق ا;عايير الدولية للمراجعة ا;عتمدة ف ا;ملكة العربية السعودية ,ولكنها لم تغير
من متطلباتها.
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٧٣٥

اعتبارات خاصة – عمليات مراجعة القوائم
ا;الية اُ;عدة وفقًا Iطر ذات غرض خاص

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٨٠٠
ا"ثال التوضيحي ) :(١تقرير مراجع عن مجموعة كاملة من القوائم ا"الية "نشأة غير مدرجةُ ,معﱠدة وفقًا Aحكام تقرير مالي لعقد ما
)إطار التزامA ,غراض هذا ا"ثال التوضيحي(.
Aغراض هذا ا"ثال التوضيحي لتقرير ا"راجع ,ت افتراض الظروف ا|تية:
•

ت إعداد القوائم ا"الية من قبل إدارة ا"نشأة وفقًا Aحكام تقرير مالي لعقد ما )بعبارة أخرى ,إطار ذو غرض خاص( .و~ Wلك
اgدارة إمكانية اختيار إطار التقرير ا"الي.

•

إطار التقرير ا"الي ا"نطبق هو إطار التزام.

•

لم يصدر تقرير مراجع عن اÅموعة الكاملة من القوائم ا"الية ذات الغرض العام.

•

تعكس شروط ارتباط ا"راجعة وصف مسؤولية اgدارة عن القوائم ا"الية ا"نصوص عليه ف معيار ا"راجعة ).(٢١٠

•

توصل ا"راجع إلى أن إبداء رأي غير معدل )أي "خال من التحفظات"(ُ ,يعد مناسبًا ,استنادًا إلى أدلة ا"راجعة التي ت اZصول
عليها.
)*(

•

ا"تطلبات اAخâقية ذات الصلة ا"نطبقة على ا"راجعة هي قواعد سلوك وآداب ا"هنة ا"عتمدة ف ا"ملكة العربية السعودية.

•

استنادًا إلى أدلة ا"راجعة التي ت اZصول عليها ,خلص ا"راجع إلى أنه  Wترتبط باAحداث أو الظروف حالة عدم تأكد جوهري
قد تثير شكوكًا كبيرة حول قدرة ا"نشأة على البقاء كمنشأة مستمرة وفقًا "عيار ا"راجعة ).(٥٧٠

•

ثمة قيد مفروض على توزيع تقرير ا"راجع واستخدامه.

•

ا"راجع غير مطالب باgبâغ عن اAمور الرئيسة للمراجعة وفقًا "عيار ا"راجعة ) ,(٧٠١ولم يقرر اgبâغ عنها على أي نحو آخر.

•

حدد ا"راجع أنه  Wتوجد أي معلومات أخرى )أي إن متطلبات معيار ا"راجعة ) (٧٢٠غير منطبقة(.

•

يختلف ا"سؤولون عن اgشراف على آلية التقرير ا"الي عن أولئك ا"سؤولي عن إعداد القوائم ا"الية.

•

 Wيتحمل ا"راجع مسؤوليات تقرير أخرى مطلوبة óوجب أنظمة أو لوائح محلية.

تقرير ا"راجع ا"ستقل
]ا±اطبون ا;عنيون[
الرأي
لقد راجعنا القوائم ا;الية للشركة )س( )الشركة( ,والتي تشمل قائمة ا;ركز ا;الي كما ف  ٣١ديسمبر  ,٢٠×١وقائمة الدخل ,وقائمة التغيرات
ف حقوق ا;لكية ,وقائمة التدفقات النقدية عن السنة ا;نتهية ف ذلك التاريخ ,وا~يضاحات ا;رفقة بالقوائم ا;اليةã ,ا ف ذلك ملخص للسياسات
اùاسبية ا;همة.
وف رأينا ,فإن القوائم ا;الية ا;رفقة للشركة عن السنة ا;نتهية ف  ٣١ديسمبر ُ ,٢٠×١معﱠدة من جميع ا§وانب ا§وهرية وفقًا Iحكام التقرير
ا;الي الواردة ف البند )ي( من العقد ا;ؤرخ ف  ١يناير  ٢٠×١بي الشركة والشركة )ع( )"العقد"(.

أساس الرأي
لقد قمنا با;راجعة وفقًا للمعايير الدولية للمراجعة ا;عتمدة ف ا;ملكة العربية السعودية .ومسؤولياتنا ãوجب تلك ا;عايير موضحة ãزيد من
التفصيل ف قسم "مسؤوليات ا;راجع عن مراجعة القوائم ا;الية" الوارد ف تقريرنا .ونحن مستقلون عن الشركة وفقًا لقواعد سلوك وآداب
ا;هنة ا;عتمدة ف ا;ملكة العربية السعودية ذات الصلة ãراجعتنا للقوائم ا;الية ,وقد وفينا أيضًا ãسؤولياتنا اIخOقية اIخرى وفقًا لتلك
القواعد .وف اعتقادنا فإن أدلة ا;راجعة التي حصلنا عليها ُتعد كافية ومناسبة لتوفير أساس لرأينا.
*

يجب أن يشير ا;راجع إلى قواعد سلوك وآداب ا;هنة ا;عتمدة ف ا;ملكة العربية السعودية.
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٧٣٦

اعتبارات خاصة – عمليات مراجعة القوائم
ا;الية اُ;عدة وفقًا Iطر ذات غرض خاص

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٨٠٠
لفت انتباه – اAساس اõاسبي وتقييد التوزيع واWستخدام
نود أن نلفت اVنتباه إلى ا~يضاح  Xا;رفق بالقوائم ا;الية ,الذي يوضح اIساس اùاسبي .وقد ت إعداد القوائم ا;الية ;ساعدة الشركة ف
اVلتزام بأحكام التقرير ا;الي للعقد اُ;شار إليه أعOه .ونتيجة لذلك ,فإن القوائم ا;الية قد  Vتكون مناسبة Iغراض أخرى .وتقريرنا ُمعّد فقط
للشركة والشركة )ع( ,و Vينبغي توزيعه على ,أو استخدامه من قبل ,أي أطراف أخرى بخOف الشركة أو الشركة )ع( .ولم يتم تعديل رأينا فيما
يتعلق بهذا اIمر.
مسؤوليات اgدارة)*( وا"كلفي باZوكمة عن القوائم

ا"الية٢٧

ا~دارة هي ا;سؤولة عن إعداد القوائم ا;الية وفقًا Iحكام التقرير ا;الي للبند )ي( من العقد ,وهي ا;سؤولة عن الرقابة الداخلية التي تراها
ضرورية لتمكينها من إعداد قوائم مالية خالية من التحريف ا§وهري ,سواًء بسبب غش أو خطأ.
وعند إعداد القوائم ا;الية ,فإن ا~دارة هي ا;سؤولة عن تقييم قدرة الشركة على البقاء كمنشأة مستمرة وعن ا~فصاح بحسب مقتضى اMال,
عن اIمور ا;تعلقة باVستمرارية ,واستخدام أساس اVستمرارية ف اùاسبة ,ما لم تكن هناك نية لدى ا~دارة لتصفية الشركة أو إيقاف
عملياتها ,أو ما لم يكن لديها أي خيار آخر واقعي سوى القيام بذلك.
وا;كلفون باMوكمة هم ا;سؤولون عن ا~شراف على آلية التقرير ا;الي ف الشركة)**(.
مسؤوليات ا"راجع عن مراجعة القوائم ا"الية
تتمثل أهدافنا ف الوصول إلى تأكيد معقول عّما إذا كانت القوائم ا;الية ككل تخلو من التحريف ا§وهري ,سواًء بسبب غش أو خطأ ,وف
إصدار تقرير ا;راجع الذي يتضمن رأينا .والتأكيد ا;عقول هو مستوى عاٍل من التأكيد ,لكنه  Vيضمن أن ا;راجعة التي ت القيام بها وفقًا
;عايير ا;راجعة ستكشف دائمًا عن التحريف ا§وهري متى كان موجودًا .وñكن أن تنشأ التحريفات عن غش أو خطأ ,وُتَعد التحريفات جوهرية
إذا كان من ا;توقع بدرجة معقولة أن تؤثر ,منفردة أو ف مجملها ,على القرارات اVقتصادية التي يتخذها ا;ستخدمون على أساس هذه القوائم
ا;الية.
وكجزء من ا;راجعة وفقًا للمعايير الدولية للمراجعة ا;عتمدة ف ا;ملكة العربية السعودية ,فإننا ∂ارس اMكم ا;هني ,ونلتزم بنزعة الشك ا;هني
طوال عملية ا;راجعة .ونقوم أيضًا ãا يلي)*(:
•

ôديد وتقييم مخاطر التحريف ا§وهري ف القوائم ا;الية ,سواًء بسبب غش أو خطأ ,وتصميم وتنفيذ إجراءات مراجعة تستجيب
لتلك ا±اطر ,واMصول على أدلة مراجعة كافية ومناسبة لتوفير أساس لرأينا .وُيعد خطر عدم اكتشاف التحريف ا§وهري النات
عن غش أعلى من اÄطر النات عن خطأ ,نظرًا Iن الغش قد ينطوي على تواطؤ أو تزوير أو إغفال ذكر متعمد أو إفادات مضللة أو
¨اوز للرقابة الداخلية.

•

التوصل إلى فهم للرقابة الداخلية ذات الصلة با;راجعة من أجل تصميم إجراءات ا;راجعة ا;ناسبة ف ظل الظروف القائمة ,وليس
لغرض إبداء رأي ف فاعلية الرقابة الداخلية للشركة٢٨.

*

ا;قصود با~دارة هي ا§هة ا;سؤولة ãوجب نظام أو Vئحة )أو وفقًا لعقد اVرتباط ف ظل غياب نظام أو Vئحة محددة(عن إعداد القوائم ا;الية وعن محتوياتها ¨اه
اVطراف اÄارجية.
خOل هذه اIمثلة التوضيحية لتقارير ا;راجع ,قد يحتاج مصطلحا ا~دارة وا;كلفون باMوكمة إلى استبدالهما ãصطلح آخر مناسب ف سياق ا~طار القانوني ف ا;ملكة
العربية السعودية.

٢٧

** يجب على ا;راجع أن يسّمي هنا من هم ا;كلفون باMوكمة ف الشركة التي يراجعها وذلك وفقًا ;عيار ا;راجعة ).(٢٦٠
*

٢٨

توضح الفقرة ) ٤١ب( من معيار ا;راجعة ) (٧٠٠أن مسؤوليات ا;راجع عن مراجعة القوائم ا;الية ñكن أن تكون موجودة ف ملحق مرفق بتقرير ا;راجع .وتوضح الفقرة
)٤١ج( من معيار ا;راجعة ) (٧٠٠أنه عندما يسمح نظام أو Vئحة أو معايير مراجعة وطنية صراحًة بذلك ,فيمكن أن تتم ا~شارة إلى موقع إلكتروني خاص بسلطة
معنية ,يحتوي على وصف ;سؤوليات ا;راجع ,بدً Vمن تضمي هذه ا;واد ف تقرير ا;راجع ,بشرط أن يكون الوصف ا;وجود على ا;وقع ا~لكتروني يتناول ,و Vيتعارض
مع ,وصف مسؤوليات ا;راجع أدناه.
يتم تعديل هذه ا§ملة ,حسب مقتضى اMال ,ف الظروف التي يكون ا;راجع فيها مسؤوً Vأيضًا عن إصدار رأي ف فاعلية الرقابة الداخلية بالتزامن مع مراجعة القوائم
ا;الية.
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٧٣٧

اعتبارات خاصة – عمليات مراجعة القوائم
ا;الية اُ;عدة وفقًا Iطر ذات غرض خاص

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٨٠٠
•

تقوي مدى مناسبة السياسات اùاسبية ا;ستخدمة ومدى معقولية التقديرات اùاسبية وا~فصاحات ا;تعلقة بها التي أعدتها
اﻹدارة.

•

التوصل إلى استنتاج بشأن مدى مناسبة استخدام ا~دارة Iساس اVستمرارية ف اùاسبة ,وما إذا كان هناك عدم تأكد جوهري متعلق
بأحداث أو ظروف قد تثير شكًا كبيرًا حول قدرة الشركة على البقاء كمنشأة مستمرة استنادًا إلى أدلة ا;راجعة التي ت اMصول عليها.
وإذا خلصنا إلى وجود عدم تأكد جوهري ,فإن علينا أن نلفت اVنتباه ف تقريرنا إلى ا~فصاحات ذات العOقة الواردة ف القوائم ا;الية,
أو علينا أن نقوم بتعديل رأينا إذا كانت تلك ا~فصاحات غير كافية .وتستند استنتاجاتنا إلى أدلة ا;راجعة التي يتم اMصول عليها
حتى تاريخ تقرير ا;راجع .ومع ذلك ,فإن أحداثًا أو ظروفًا مستقبلية قد تتسبب ف توقف الشركة عن البقاء كمنشأة مستمرة.

ونحن نتواصل مع ا;كلفي باMوكمة فيما يتعلق بجملة أمور من بينها نطاق ا;راجعة وتوقيتها ا±طط لهما والنتائج ا;همة للمراجعةã ,ا ف
ذلك أي أوجه قصور مهمة ف الرقابة الداخلية اكتشفناها أثناء ا;راجعة.
]التوقيع باسم مكتب ا;راجعة ,أو اVسم الشخصي للمراجع ,أو بكليهما ,حسب اVقتضاء)**([
]عنوان ا;راجع[ ]ñكن تبديل اIماكن بي التاريخ والعنوان[
]التاريخ[

**

ينبغي اVلتزام بنظام اùاسبي القانونيي ف ا;ملكة العربية السعودية.
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٧٣٨

اعتبارات خاصة – عمليات مراجعة القوائم
ا;الية اُ;عدة وفقًا Iطر ذات غرض خاص

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٨٠٠
ا"ثال التوضيحي ) :(٢تقرير مراجع عن مجموعة كاملة من القوائم ا"الية "نشأة غير مدرجةُ ,معﱠدة وفقًا Aساس محاسبة زكوي وضريبي
ف الدولة ) Xإطار التزامA ,غراض هذا ا"ثال التوضيحي(.
Aغراض هذا ا"ثال التوضيحي لتقرير ا"راجع ,ت افتراض الظروف ا|تية:
مراجعة مجموعة كاملة من القوائم ا"الية ا"عدة من قبل إدارة شركة تضامن ,وفقًا Aساس محاسبة زكوي وضريبي ف الدولة X

•

)بعبارة أخرى ,إطار ذو غرض خاص( "ساعدة الشركاء ف إعداد إقرارات الزكاة وضريبة الدخل اiاصة بهم .و~ Wلك اgدارة
إمكانية اختيار إطار التقرير ا"الي.
•

إطار التقرير ا"الي ا"نطبق هو إطار التزام.

•

تعكس شروط ارتباط ا"راجعة وصف مسؤولية اgدارة عن القوائم ا"الية ا"نصوص عليه ف معيار ا"راجعة ).(٢١٠

•

توصل ا"راجع إلى أن إبداء رأي غير معدل )أي "خال من التحفظات"(ُ ,يعد مناسبًا ,استنادًا إلى أدلة ا"راجعة التي ت اZصول
عليها.
السعودية(* ).

•

ا"تطلبات اAخâقية ذات الصلة ا"نطبقة على ا"راجعة هي قواعد سلوك وآداب ا"هنة ا"عتمدة ف ا"ملكة العربية

•

استنادًا إلى أدلة ا"راجعة التي ت اZصول عليها ,خلص ا"راجع إلى أنه  Wترتبط باAحداث أو الظروف حالة عدم تأكد جوهري
قد تثير شكوكًا كبيرة حول قدرة ا"نشأة على البقاء كمنشأة مستمرة وفقًا "عيار ا"راجعة ).(٥٧٠

•

ثمة قيد مفروض على توزيع تقرير ا"راجع.

•

ا"راجع غير مطالب باgبâغ عن اAمور الرئيسة للمراجعة وفقًا "عيار ا"راجعة ) ,(٧٠١ولم يقرر اgبâغ عنها على أي نحو آخر.

•

حدد ا"راجع أنه  Wتوجد أي معلومات أخرى )أي إن متطلبات معيار ا"راجعة ) (٧٢٠غير منطبقة(.

•

يختلف ا"سؤولون عن اgشراف على القوائم ا"الية عن أولئك ا"سؤولي عن إعداد هذه القوائم.

•

 Wيتحمل ا"راجع مسؤوليات تقرير أخرى مطلوبة óوجب أنظمة أو لوائح محلية.

تقرير ا"راجع ا"ستقل
]ا±اطبون ا;عنيون[
الرأي
لقد راجعنا القوائم ا;الية لشركة التضامن )س( )شركة التضامن( ,والتي تشمل قائمة ا;ركز ا;الي كما ف  ٣١ديسمبر  ,٢٠×١وقائمة الدخل
عن السنة ا;نتهية ف ذلك التاريخ ,وا~يضاحات ا;رفقة بالقوائم ا;اليةã ,ا ف ذلك ملخص للسياسات اùاسبية ا;همة.
وف رأينا ,فإن القوائم ا;الية ا;رفقة لشركة التضامن عن السنة ا;نتهية ف  ٣١ديسمبر ُ ,٢٠×١معﱠدة من جميع ا§وانب ا§وهرية وفقًا لـ
]وصف نظام ضريبة الدخل ا;نطبق[.
أساس الرأي
لقد قمنا با;راجعة وفقًا للمعايير الدولية للمراجعة ا;عتمدة ف ا;ملكة العربية السعودية .ومسؤولياتنا ãوجب تلك ا;عايير موضحة ãزيد من
التفصيل ف قسم "مسؤوليات ا;راجع عن مراجعة القوائم ا;الية" الوارد ف تقريرنا .ونحن مستقلون عن شركة التضامن وفقًا لقواعد سلوك
*

يجب أن يشير ا;راجع إلى قواعد سلوك وآداب ا;هنة ا;عتمدة ف ا;ملكة العربية السعودية.
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٧٣٩

اعتبارات خاصة – عمليات مراجعة القوائم
ا;الية اُ;عدة وفقًا Iطر ذات غرض خاص

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٨٠٠
وآداب ا;هنة ا;عتمدة ف ا;ملكة العربية السعودية ذات الصلة ãراجعتنا للقوائم ا;الية ا;وحدة ,وقد وفينا أيضًا ãسؤولياتنا اIخOقية اIخرى
وفقًا لتلك القواعد .وف اعتقادنا فإن أدلة ا;راجعة التي حصلنا عليها ُتعد كافية ومناسبة لتوفير أساس لرأينا.
لفت انتباه – اAساس اõاسبي وتقييد التوزيع
نود أن نلفت اVنتباه إلى ا~يضاح  Xا;رفق بالقوائم ا;الية ,الذي يوضح اIساس اùاسبي .وقد ت إعداد القوائم ا;الية ;ساعدة الشركاء ف
شركة التضامن ف إعداد إقرارات الزكاة وضريبة الدخل اÄاصة بهم .ونتيجة لذلك ,فإن القوائم ا;الية قد  Vتكون مناسبة Iغراض أخرى.
وتقريرنا ُمعّد فقط لشركة التضامن وشركائها ,و Vينبغي توزيعه على أي أطراف أخرى بخOف شركة التضامن وشركائها .ولم يتم تعديل رأينا
فيما يتعلق بهذا اIمر.
مسؤوليات اgدارة وا"كلفي باZوكمة عن القوائم

ا"الية٢٩

ا~دارة هي ا;سؤولة عن إعداد القوائم ا;الية وفقًا لßساس اùاسبي الضريبي ف الدولة ) ,(Xوهي ا;سؤولة عن الرقابة الداخلية التي تراها
ضرورية لتمكينها من إعداد قوائم مالية خالية من التحريف ا§وهري ,سواًء بسبب غش أو خطأ.
وعند إعداد القوائم ا;الية ,فإن ا~دارة هي ا;سؤولة عن تقييم قدرة الشركة على البقاء كمنشأة مستمرة وعن ا~فصاح بحسب مقتضى اMال,
عن اIمور ا;تعلقة باVستمرارية ,واستخدام أساس اVستمرارية ف اùاسبة ,ما لم تكن هناك نية لدى ا~دارة لتصفية الشركة أو إيقاف
عملياتها ,أو ما لم يكن لديها أي خيار آخر واقعي سوى القيام بذلك.
وا;كلفون باMوكمة هم ا;سؤولون عن ا~شراف على آلية التقرير ا;الي ف شركة

التضامن(**).

مسؤوليات ا"راجع عن مراجعة القوائم ا"الية
تتمثل أهدافنا ف الوصول إلى تأكيد معقول عّما إذا كانت القوائم ا;الية ككل تخلو من التحريف ا§وهري ,سواًء بسبب غش أو خطأ ,وف
إصدار تقرير ا;راجع الذي يتضمن رأينا .والتأكيد ا;عقول هو مستوى عاٍل من التأكيد ,لكنه  Vيضمن أن ا;راجعة التي ت القيام بها وفقًا
للمعايير الدولية للمراجعة ا;عتمدة ف ا;ملكة العربية السعودية ستكشف دائمًا عن التحريف ا§وهري متى كان موجودًا .وñكن أن تنشأ
التحريفات عن غش أو خطأ ,وُتَعد التحريفات جوهرية إذا كان من ا;توقع بدرجة معقولة أن تؤثر ,منفردة أو ف مجملها ,على القرارات
اVقتصادية التي يتخذها ا;ستخدمون على أساس هذه القوائم ا;الية.
وكجزء من ا;راجعة وفقًا للمعايير الدولية للمراجعة ا;عتمدة ف ا;ملكة العربية السعودية ,فإننا ∂ارس اMكم ا;هني ,ونلتزم بنزعة الشك ا;هني
طوال عملية ا;راجعة .ونقوم أيضًا ãا يلي)*(:
•

ôديد وتقييم مخاطر التحريف ا§وهري ف القوائم ا;الية ,سواًء بسبب غش أو خطأ ,وتصميم وتنفيذ إجراءات مراجعة تستجيب
لتلك ا±اطر ,واMصول على أدلة مراجعة كافية ومناسبة لتوفير أساس لرأينا .وُيعد خطر عدم اكتشاف التحريف ا§وهري النات
عن غش أعلى من اÄطر النات عن خطأ ,نظرًا Iن الغش قد ينطوي على تواطؤ أو تزوير أو إغفال ذكر متعمد أو إفادات مضللة أو
¨اوز للرقابة الداخلية.

٢٩

خOل هذه اIمثلة التوضيحية لتقارير ا;راجع ,قد يحتاج مصطلحا ا~دارة وا;كلفون باMوكمة أن يتم استبدالهما ãصطلح آخر مناسب ف سياق ا~طار القانوني ف
ا;ملكة العربية السعودية.

**

يجب على ا;راجع أن يسّمي هنا من هم ا;كلفون باMوكمة ف الشركة التي يراجعها وذلك وفقًا ;عيار ا;راجعة ).(٢٦٠

*

توضح الفقرة ) ٤١ب( من معيار ا;راجعة ) (٧٠٠أن مسؤوليات ا;راجع عن مراجعة القوائم ا;الية ñكن أن تكون موجودة ف ملحق مرفق بتقرير ا;راجع .وتوضح الفقرة
) ٤١ج( من معيار ا;راجعة ) (٧٠٠أنه عندما يسمح نظام أو Vئحة أو معايير مراجعة وطنية صراحًة بذلك ,فيمكن أن تتم ا~شارة إلى موقع إلكتروني خاص بسلطة
معنية ,يحتوي على وصف ;سؤوليات ا;راجع ,بدً Vمن تضمي هذه ا;واد ف تقرير ا;راجع ,بشرط أن يكون الوصف ا;وجود على ا;وقع ا~لكتروني يتناول ,و Vيتعارض
مع ,وصف مسؤوليات ا;راجع أدناه.
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٧٤٠

اعتبارات خاصة – عمليات مراجعة القوائم
ا;الية اُ;عدة وفقًا Iطر ذات غرض خاص

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٨٠٠
•

التوصل إلى فهم للرقابة الداخلية ذات الصلة با;راجعة من أجل تصميم إجراءات ا;راجعة ا;ناسبة ف ظل الظروف القائمة ,وليس
لغرض إبداء رأي ف فاعلية الرقابة الداخلية لشركة

•

التضامن٣٠ .

التوصل إلى استنتاج بشأن مدى مناسبة استخدام ا~دارة Iساس اVستمرارية ف اùاسبة ,وما إذا كان هناك عدم تأكد جوهري
متعلق بأحداث أو ظروف قد تثير شكًا كبيرًا حول قدرة الشركة على البقاء كمنشأة مستمرة استنادًا إلى أدلة ا;راجعة التي ت اMصول
عليها .وإذا خلصنا إلى وجود عدم تأكد جوهري ,فإن علينا أن نلفت اVنتباه ف تقريرنا إلى ا~فصاحات ذات العOقة الواردة ف القوائم
ا;الية ,أو علينا أن نقوم بتعديل رأينا إذا كانت تلك ا~فصاحات غير كافية .وتستند استنتاجاتنا إلى أدلة ا;راجعة التي يتم اMصول
عليها حتى تاريخ تقرير ا;راجع .ومع ذلك ,فإن أحداثًا أو ظروفًا مستقبلية قد تتسبب ف توقف الشركة عن البقاء كمنشأة مستمرة.

•

تقوي مدى مناسبة السياسات اùاسبية ا;ستخدمة ومدى معقولية التقديرات اùاسبية وا~فصاحات ا;تعلقة بها التي أعدتها ا~دارة.

ونحن نتواصل مع ا;كلفي باMوكمة فيما يتعلق بجملة أمور من بينها نطاق ا;راجعة وتوقيتها ا±طط لهما والنتائج ا;همة للمراجعةã ,ا ف
ذلك أي أوجه قصور مهمة ف الرقابة الداخلية اكتشفناها أثناء ا;راجعة.
]التوقيع باسم مكتب ا;راجعة ,أو اVسم الشخصي للمراجع ,أو بكليهما ,حسب اVقتضاء)**([
]عنوان ا;راجع[ ]ñكن تبديل اIماكن بي التاريخ والعنوان[
]التاريخ[

٣٠

يتم تعديل هذه ا§ملة ,حسب مقتضى اMال ,ف الظروف التي يكون ا;راجع فيها مسؤوً Vأيضًا عن إصدار رأي ف فاعلية الرقابة الداخلية بالتزامن مع مراجعة
القوائم ا;الية.

** ينبغي اVلتزام بنظام اùاسبي القانونيي ف ا;ملكة العربية السعودية.
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٧٤١

اعتبارات خاصة – عمليات مراجعة القوائم
ا;الية اُ;عدة وفقًا Iطر ذات غرض خاص

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٨٠٠
ا"ثال التوضيحي ) :(٣تقرير مراجع عن مجموعة كاملة من القوائم ا"الية "نشأة مدرجةُ ,معﱠدة وفقًا Aحكام تقرير مالي ت وضعه من جانب
سلطة تنظيمية )إطار عرض عادلA ,غراض هذا ا"ثال التوضيحي(.
Aغراض هذا ا"ثال التوضيحي لتقرير ا"راجع ,ت افتراض الظروف ا|تية:
•

مراجعة مجموعة كاملة من القوائم ا"الية "نشأة مدرجةُ ,معﱠدة من قبل إدارة ا"نشأة ,وفقًا Aحكام التقرير ا"الي التي وضعتها سلطة
تنظيمية )بعبارة أخرى ,إطار ذو غرض خاص( للوفاء óتطلبات تلك السلطة .و~ Wلك اgدارة إمكانية اختيار إطار التقرير ا"الي.

•

إطار التقرير ا"الي ا"نطبق هو إطار عرض عادل.

•

تعكس شروط ارتباط ا"راجعة وصف مسؤولية اgدارة عن القوائم ا"الية ا"نصوص عليه ف معيار ا"راجعة ).(٢١٠

•

توصل ا"راجع إلى أن إبداء رأي غير معدل )أي "خال من التحفظات"(ُ ,يعد مناسبًا ,استنادًا إلى أدلة ا"راجعة التي ت اZصول عليها.

•

ا"تطلبات اAخâقية ذات الصلة ا"نطبقة على ا"راجعة هي قواعد سلوك وآداب ا"هنة ا"عتمدة ف ا"ملكة العربية السعودية.

•

استنادًا إلى أدلة ا"راجعة التي ت اZصول عليها ,خلص ا"راجع إلى وجود عدم تأكد جوهري مرتبط بأحداث أو ظروف قد تثير شكوكًا
كبيرة حول قدرة ا"نشأة على البقاء كمنشأة مستمرة وفقًا "عيار ا"راجعة ) .(٥٧٠وُيعد اgفصاح ف القوائم ا"الية عن عدم التأكد
ا°وهري إفصاحًا كافيًا.

•

ثمة قيد مفروض على توزيع تقرير ا"راجع أو استخدامه.

•

ا"راجع مطالب من قبل السلطة التنظيمية باgبâغ عن اAمور الرئيسة للمراجعة وفقًا "عيار ا"راجعة ).(٧٠١

•

تشير الفقرة "أمر آخر" إلى حقيقة أن ا"راجع قد أصدر أيضًا تقريرًا عن القوائم ا"الية ا"عدة من الشركة )س( لنفس الفترة وفقًا gطار
ذي غرض عام.

•

حدد ا"راجع أنه  Wتوجد أي معلومات أخرى )أي إن متطلبات معيار ا"راجعة ) (٧٢٠غير منطبقة(.

•

يختلف ا"سؤولون عن اgشراف على القوائم ا"الية عن أولئك ا"سؤولي عن إعداد هذه القوائم.

•

 Wيتحمل ا"راجع مسؤوليات تقرير أخرى مطلوبة óوجب أنظمة أو لوائح محلية.

تقرير ا"راجع ا"ستقل
طب آخر مناسب[
]إلى مساهمي الشركة )س( أو أي ُمخا َ
الرأي
لقد راجعنا القوائم ا;الية للشركة )س( )الشركة( ,والتي تشمل قائمة ا;ركز ا;الي كما ف  ٣١ديسمبر  ,٢٠×١وقائمة الدخل ,وقائمة التغيرات
ف حقوق ا;لكية ,وقائمة التدفقات النقدية عن السنة ا;نتهية ف ذلك التاريخ ,وا~يضاحات على القوائم ا;اليةã ,ا ف ذلك ملخص للسياسات
اùاسبية ا;همة.
وف رأينا ,فإن القوائم ا;الية ا;رفقة تعرض بشكل عادل ,من جميع ا§وانب ا§وهرية) ,أو تعطي صورة حقيقية وعادلة لـ( ا;ركز ا;الي للشركة
كما ف  ٣١ديسمبر  ٢٠×١وأدائها ا;الي وتدفقاتها النقدية للسنة ا;نتهية ف ذلك التاريخ ,وفقًا Iحكام التقرير ا;الي الواردة ف البند )س( من
الOئحة )ي(.
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٧٤٢

اعتبارات خاصة – عمليات مراجعة القوائم
ا;الية اُ;عدة وفقًا Iطر ذات غرض خاص

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٨٠٠
أساس الرأي
لقد قمنا با;راجعة وفقًا للمعايير الدولية للمراجعة ا;عتمدة ف ا;ملكة العربية السعودية .ومسؤولياتنا ãوجب تلك ا;عايير موضحة ãزيد من
التفصيل ف قسم "مسؤوليات ا;راجع عن مراجعة القوائم ا;الية" الوارد ف تقريرنا .ونحن مستقلون عن الشركة وفقًا لقواعد سلوك وآداب
ا;هنة ا;عتمدة ف ا;ملكة العربية السعودية ذات الصلة ãراجعتنا للقوائم ا;الية ,وقد وفينا أيضًا ãسؤولياتنا اIخOقية اIخرى وفقًا لتلك
القواعد .وف اعتقادنا فإن أدلة ا;راجعة التي حصلنا عليها ُتعد كافية ومناسبة لتوفير أساس لرأينا.
لفت انتباه  -اAساس اõاسبي
نود أن نلفت اVنتباه إلى ا~يضاح  Xا;رفق بالقوائم ا;الية ,الذي يوضح اIساس اùاسبي .وقد ت إعداد القوائم ا;الية ;ساعدة الشركة ف
الوفاء ãتطلبات السلطة التنظيمية )ع( .ونتيجة لذلك ,فإن القوائم ا;الية قد  Vتكون مناسبة Iغراض أخرى .ولم يتم تعديل رأينا فيما يتعلق
بهذا اIمر.
عدم التأكد ا°وهري ا"تعلق باWستمرارية
نود أن نلفت اVنتباه ل•يضاح ) (٦ا;رفق بالقوائم ا;الية ,الذي يشير إلى أن الشركة تكبدت صاف خسارة قدرها )س( خOل السنة ا;نتهية ف
 ٣١ديسمبر  ,٢٠×١واعتبارًا من ذلك التاريخ¨ ,اوزت اVلتزامات ا;تداولة للشركة مجموع أصولها ãقدار )ص( .ووفقًا ;ا هو مذكور ف ا~يضاح
) ,(٦فإن هذه اIحداث أو الظروف ,جنبًا إلى جنب مع اIمور اIخرى ا;نصوص عليها ف ا~يضاح ) ,(٦تشير إلى وجود عدم تأكد جوهري,
قد يثير شكوكًا كبيرة حول قدرة الشركة على البقاء كمنشأة مستمرة .ولم يتم تعديل رأينا فيما يتعلق بهذا اIمر.
اAمور الرئيسة للمراجعة
اIمور الرئيسة للمراجعة هي تلك اIمور التي كانت لها ,بحسب حكمنا ا;هني ,اIهمية البالغة عند مراجعتنا للقوائم ا;الية للفترة اMالية .وقد
 Oف هذه اIمور .وبا~ضافة إلى
ت تناول هذه اIمور ف سياق مراجعتنا للقوائم ا;الية ككل ,وعند تكوين رأينا فيها ,ونحن  Vنقدم رأيًا منفص ً
اIمر ا;وضح ف قسم "عدم التأكد ا§وهري ا;تعلق باVستمرارية" أعOه ,حددنا اIمور ا;وضحة أدناه لتكون اIمور الرئيسة للمراجعة التي
يلزم ا~بOغ عنها ف تقريرنا.
]يتم وصف كل أمر من اIمور الرئيسة للمراجعة وفقًا ;عيار ا;راجعة ) (٧٠١وفقًا ;ا ينطبق على هذه ا;راجعة[.
أمر آخر
لقد أعدت الشركة مجموعة منفصلة من القوائم ا;الية للسنة ا;نتهية ف  ٣١ديسمبر  ٢٠×١وفقًا للمعايير الدولية للتقرير ا;الي ا;عتمدة ف
ا;ملكة العربية السعودية)*( ,وا;عايير وا~صدارات اIخرى ا;عتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي)**( ,والتي على أساسها أصدرنا
تقرير مراجع منفصل ;ساهمي الشركة بتاريخ  ٣١مارس .٢٠×٢

*

ا;عايير الدولية ا;عتمدة هي ا;عايير الدولية للتقرير ا;الي كما صدرت من ا£لس الدولي با~ضافة إلى إفصاحات أضافتها الهيئة لبعض تلك ا;عايير وفقًا ;ا ورد ف
وثيقة اعتماد ا;عايير الدولية للتقرير ا;الي الصادرة من الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي.

** يقصد با;عايير وا~صدارات اIخرى هو ما تعتمده الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي من معايير أو آراء فنية ;واضيع  Vتغطيها ا;عايير الدولية مثل موضوع الزكاة.
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٧٤٣

اعتبارات خاصة – عمليات مراجعة القوائم
ا;الية اُ;عدة وفقًا Iطر ذات غرض خاص

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٨٠٠
مسؤوليات اgدارة وا"كلفي باZوكمة عن القوائم

ا"الية٣١

ا~دارة هي ا;سؤولة عن إعداد القوائم ا;الية وعرضها بشكل عادل وفقًا Iحكام التقرير ا;الي الواردة ف البند )س( من الOئحة )ي( ,٣٢وهي
ا;سؤولة عن الرقابة الداخلية التي تراها ضرورية لتمكينها من إعداد قوائم مالية خالية من التحريف ا§وهري ,سواًء بسبب غش أو خطأ.
وعند إعداد القوائم ا;الية ,فإن ا~دارة هي ا;سؤولة عن تقييم قدرة الشركة على البقاء كمنشأة مستمرة وعن ا~فصاح بحسب مقتضى اMال,
عن اIمور ا;تعلقة باVستمرارية ,واستخدام أساس اVستمرارية ف اùاسبة ,ما لم تكن هناك نية لدى ا~دارة لتصفية الشركة أو إيقاف
عملياتها ,أو ما لم يكن لديها أي خيار آخر واقعي سوى القيام بذلك.
وا;كلفون باMوكمة هم ا;سؤولون عن ا~شراف على آلية التقرير ا;الي ف

الشركة(*).

مسؤوليات ا"راجع عن مراجعة القوائم ا"الية
تتمثل أهدافنا ف الوصول إلى تأكيد معقول عّما إذا كانت القوائم ا;الية ككل تخلو من التحريف ا§وهري ,سواًء بسبب غش أو خطأ ,وف
إصدار تقرير ا;راجع الذي يتضمن رأينا .والتأكيد ا;عقول هو مستوى عاٍل من التأكيد ,لكنه  Vيضمن أن ا;راجعة التي ت القيام بها وفقًا
للمعايير الدولية للمراجعة ا;عتمدة ف ا;ملكة العربية السعودية ستكشف دائمًا عن التحريف ا§وهري متى كان موجودًا .وñكن أن تنشأ
التحريفات عن غش أو خطأ ,وُتَعد التحريفات جوهرية إذا كان من ا;توقع بدرجة معقولة أن تؤثر ,منفردة أو ف مجملها ,على القرارات
اVقتصادية التي يتخذها ا;ستخدمون على أساس هذه القوائم ا;الية.
وكجزء من ا;راجعة وفقًا للمعايير الدولية للمراجعة ا;عتمدة ف ا;ملكة العربية السعودية ,فإننا ∂ارس اMكم ا;هني ,ونلتزم بنزعة الشك ا;هني
طوال عملية ا;راجعة .ونقوم أيضًا ãا يلي)**(:
•

ôديد وتقييم مخاطر التحريف ا§وهري ف القوائم ا;الية ,سواًء بسبب غش أو خطأ ,وتصميم وتنفيذ إجراءات مراجعة تستجيب
لتلك ا±اطر ,واMصول على أدلة مراجعة كافية ومناسبة لتوفير أساس لرأينا .وُيعد خطر عدم اكتشاف التحريف ا§وهري النات
عن غش أعلى من اÄطر النات عن خطأ ,نظرًا Iن الغش قد ينطوي على تواطؤ أو تزوير أو إغفال ذكر متعمد أو إفادات مضللة أو
¨اوز للرقابة الداخلية.

•

التوصل إلى فهم للرقابة الداخلية ذات الصلة با;راجعة من أجل تصميم إجراءات ا;راجعة ا;ناسبة ف ظل الظروف القائمة ,وليس
لغرض إبداء رأي ف فاعلية الرقابة الداخلية

للشركة٣٣.

•

تقوي مدى مناسبة السياسات اùاسبية ا;ستخدمة ومدى معقولية التقديرات اùاسبية وا~فصاحات ا;تعلقة بها التي أعدتها ا~دارة.

•

التوصل إلى استنتاج بشأن مدى مناسبة استخدام ا~دارة Iساس اVستمرارية ف اùاسبة ,وما إذا كان هناك عدم تأكد جوهري متعلق
بأحداث أو ظروف قد تثير شكًا كبيرًا حول قدرة الشركة على البقاء كمنشأة مستمرة استنادًا إلى أدلة ا;راجعة التي ت اMصول عليها.

٣١

خOل هذه اIمثلة التوضيحية لتقارير ا;راجع ,قد يحتاج مصطلحا ا~دارة وا;كلفون باMوكمة أن يتم استبدالهما ãصطلح آخر مناسب ف سياق ا~طار القانوني ف
ا;ملكة العربية السعودية.
عندما تكون مسؤولية ا~دارة هي إعداد قوائم مالية تعطي صورة حقيقية وعادلة ,فيمكن قراءة هذه العبارة على النحو اîتي" :ا~دارة هي ا;سؤولة عن إعداد القوائم
ا;الية التي تعطي صورة حقيقية وعادلة وفقًا Iحكام التقرير ا;الي الواردة ف البند )س( من الOئحة )ي( ,وهي ا;سؤولة عن ."...

*

يجب على ا;راجع أن يسّمي هنا من هم ا;كلفون باMوكمة ف الشركة التي يراجعها وذلك وفقًا ;عيار ا;راجعة ).(٢٦٠

٣٢

** توضح الفقرة ) ٤١ب( من معيار ا;راجعة ) (٧٠٠أن مسؤوليات ا;راجع عن مراجعة القوائم ا;الية ñكن أن تكون موجودة ف ملحق مرفق بتقرير ا;راجع .وتوضح الفقرة
)٤١ج( من معيار ا;راجعة ) (٧٠٠أنه عندما يسمح نظام أو Vئحة أو معايير مراجعة وطنية صراحًة بذلك ,فيمكن أن تتم ا~شارة إلى موقع إلكتروني خاص بسلطة
معنية ,يحتوي على وصف ;سؤوليات ا;راجع ,بدً Vمن تضمي هذه ا;واد ف تقرير ا;راجع ,بشرط أن يكون الوصف ا;وجود على ا;وقع ا~لكتروني يتناول ,و Vيتعارض
مع ,وصف مسؤوليات ا;راجع أدناه.
 ٣٣يتم تعديل هذه ا§ملة ,حسب مقتضى اMال ,ف الظروف التي يكون ا;راجع فيها مسؤوً Vأيضًا عن إصدار رأي ف فاعلية الرقابة الداخلية بالتزامن مع مراجعة القوائم
ا;الية.
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٧٤٤

اعتبارات خاصة – عمليات مراجعة القوائم
ا;الية اُ;عدة وفقًا Iطر ذات غرض خاص

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٨٠٠
وإذا خلصنا إلى وجود عدم تأكد جوهري ,فإن علينا أن نلفت اVنتباه ف تقريرنا إلى ا~فصاحات ذات العOقة الواردة ف القوائم ا;الية,
أو علينا أن نقوم بتعديل رأينا إذا كانت تلك ا~فصاحات غير كافية .وتستند استنتاجاتنا إلى أدلة ا;راجعة التي يتم اMصول عليها
حتى تاريخ تقرير ا;راجع .ومع ذلك ,فإن أحداثًا أو ظروفًا مستقبلية قد تتسبب ف توقف الشركة عن البقاء كمنشأة مستمرة.
•

تقوي العرض العام للقوائم ا;الية وهيكلها ومحتواهاã ,ا فيها ا~فصاحات ,وما إذا كانت القوائم ا;الية تعبر عن ا;عامOت واIحداث
التي âثلها بطريقة ôقق العرض العادل.

ونحن نتواصل مع ا;كلفي باMوكمة فيما يتعلق بجملة أمور من بينها نطاق ا;راجعة وتوقيتها ا±طط لهما والنتائج ا;همة للمراجعةã ,ا ف
ذلك أي أوجه قصور مهمة ف الرقابة الداخلية اكتشفناها أثناء ا;راجعة.
ونقدم أيضًا للمكلفي باMوكمة بيانًا يفيد بأننا قد التزمنا با;تطلبات اIخOقية ذات الصلة ا;تعلقة باVستقOل ,ونبلغهم بجميع العOقات
واIمور اIخرى التي قد ُيعتقد بشكل معقول أنها تؤثر على استقOلنا ,ونبلغهم أيضًا عند اVقتضاء بالتدابير الوقائية ذات العOقة.
ومن بي اIمور التي نتواصل بشأنها مع ا;كلفي باMوكمة ,نحدد تلك اIمور التي كانت لها اIهمية البالغة عند مراجعة القوائم ا;الية للفترة
اMالية ,ومن ثّم ُتَعد هذه اIمور هي اIمور الرئيسة للمراجعة .ونوضح هذه اIمور ف تقريرنا ما لم âنع اIنظمة أو اللوائح ا~فصاح العلني
عن اIمر ,أو عندما نرى ,ف ظروف نادرة للغاية ,أن اIمر ينبغي أ Vيتم ا~بOغ عنه ف تقريرنا Iن التبعات السلبية للقيام بذلك من ا;توقع
بدرجة معقولة أن تفوق فوائد ا;صلحة العامة ا;ترتبة على هذا ا~بOغ.
الشريك ا;سؤول عن اVرتباط ف ا;راجعة التي أدت إلى صدور تقرير ا;راجع ا;ستقل ا;اثل هو ]اVسم[.
]التوقيع باسم مكتب ا;راجعة ,أو اVسم الشخصي للمراجع ,أو بكليهما ,حسب اVقتضاء)*([
]عنوان ا;راجع[ ]ñكن تبديل اIماكن بي التاريخ والعنوان[
]التاريخ[

*

ينبغي اVلتزام بنظام اùاسبي القانونيي ف ا;ملكة العربية السعودية.
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٧٤٥

اعتبارات خاصة – عمليات مراجعة القوائم
ا;الية اُ;عدة وفقًا Iطر ذات غرض خاص

ا"عيار الدولي للمراجعة ) :(٨٠٥اعتبارات خاصة – عمليات مراجعة قائمة مالية واحدة ,وعناصر أو حسابات أو بنود محددة ف
قائمة مالية

اعتمدت الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي معيار ا;راجعة ) ,(٨٠٥كما صدر من مجلس ا;عايير الدولية للمراجعة والتأكيد ,مع اJخذ ف
اNسبان التعديPت العامة السابق إيضاحها ف وثيقة اWعتماد.

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٨٠٥
ا"عيار الدولي للمراجعة )(٨٠٥
اعتبارات خاصة  -عمليات مراجعة قائمة مالية واحدة
وعناصر أو حسابات أو بنود محددة ف قائمة مالية
)يسري هذا ا;عيار على أعمال ا;راجعة ا;رتبط عليها اعتبارًا من  ٢٠١٧/١/١أو بعد ذلك التاريخ(
الفهرس

الف قر ة
مقدمة
نطاق هذا ا;عيار ................................................................................................................

٣-١

تاريخ السريان ....................................................................................................................

٤

الهدف ...........................................................................................................................

٥

التعريفات .......................................................................................................................

٦

ا"تطلبات
اWعتبارات التي تؤخذ ف اNسبان عند قبول اWرتباط ........................................................................

٩–٧

اWعتبارات التي تؤخذ ف اNسبان عند التخطيط للمراجعة وتنفيذها .......................................................

١٠

اWعتبارات التي تؤخذ ف اNسبان عند تكوين الرأي وإعداد التقرير ..........................................................

١٧-١١

ا"واد التطبيقية وا"واد التفسيرية اNخرى
نطاق هذا ا;عيار ................................................................................................................

أ–١أ٤

اWعتبارات التي تؤخذ ف اNسبان عند قبول اWرتباط ........................................................................

أ–٥أ٩

اWعتبارات التي تؤخذ ف اNسبان عند التخطيط للمراجعة وتنفيذها ........................................................

أ–١٠أ١٥

اWعتبارات التي تؤخذ ف اNسبان عند تكوين الرأي وإعداد التقرير .........................................................

أ–١٦أ٢٨

ا;لحق اJول :أمثلة لعناصر أو حسابات أو بنود محددة ف قائمة مالية
ا;لحق الثاني :أمثلة توضيحية لتقارير ا;راجع عن قائمة مالية واحدة ,وعن عنصر محدد ف قائمة مالية

ينبغي قراءة معيار ا;راجعة )" (٨٠٥اعتبارات خاصة  -عمليات مراجعة قائمة مالية واحدة وعناصر أو حسابات أو بنود محددة ف قائمة
مالية" جنبًا إلى جنب مع معيار ا;راجعة )" (٢٠٠اJهداف العامة للمراجع ا;ستقل والقيام با;راجعة وفقًا للمعايير الدولية للمراجعة ا;عتمدة
ف ا;ملكة العربية السعودية".
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٧٤٨

اعتبارات خاصة – عمليات مراجعة قائمة مالية واحدة,
وعناصر أو حسابات أو بنود محددة ف قائمة مالية

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٨٠٥

مقدمة
نطاق هذا ا"عيار
ُتطﱠبق ا;عايير الدولية للمراجعة ا;عتمدة ف ا;ملكة العربية السعودية)*( ف السلسلة  ٧٠٠-١٠٠على مراجعة القوائم ا;الية ,ويتم
تكييفها حسب اNاجة ف ظل الظروف القائمة ,عندما ُتطﱠبق على عمليات مراجعة معلومات مالية تاريخية أخرى .ويتناول هذا
ا;عيار اعتبارات خاصة عند تطبيق تلك ا;عايير على مراجعة قائمة مالية واحدة أو مراجعة عنصر أو حساب أو بند محدد ف
قائمة مالية .وقد يتم إعداد القائمة ا;الية الواحدة أو العنصر أو اNساب أو البند اáدد ف قائمة مالية وفقًا àطار ذي غرض
عام أو غرض خاص .وف حالة اàعداد وفقًا àطار ذي غرض خاص ,فإن معيار ا;راجعة ) ١(٨٠٠ينطبق أيضًا على ا;راجعة.

.١

)راجع :الفقرة أ–١أ.(٤
.٢

 Wينطبق هذا ا;عيار على تقرير مراجع مكون اéموعة ,الصادر نتيجة لعمل ت تنفيذه على ا;علومات ا;الية ;كون ,بناًء على طلب
من فريق ارتباط اéموعة Jغراض مراجعة القوائم ا;الية للمجموعة )انظر معيار ا;راجعة )٢.((٦٠٠

.٣

 Wيتجاوز هذا ا;عيار متطلبات معايير ا;راجعة اJخرى; و Wيستهدف منه أن يتناول جميع اWعتبارات اîاصة التي قد تكون ذات
صلة بحسب ظروف اWرتباط.

تاريخ السريان
.٤

يسري هذا ا;عيار على أعمال مراجعة قائمة مالية واحدة أو مراجعة عناصر أو حسابات أو بنود محددة ,مرتبط عليها اعتبارًا من
 ٢٠١٧/١/١أو بعد ذلك التاريخ .وف حالة أعمال مراجعة قائمة مالية واحدة أو مراجعة عناصر أو حسابات أو بنود محددة ف
قائمة مالية ف تاريخ معي ,يسري هذا ا;عيار على أعمال مراجعة هذه ا;علومات ا;رتبط عليها اعتبارًا من  ٢٠١٧/١/١أو بعد
ذلك التاريخ.

الهدف
.٥

هدف ا;راجع من تطبيق معايير ا;راجعة عند مراجعة قائمة مالية واحدة أو عنصر أو حساب أو بند محدد ف قائمة مالية ,هو
التناول ا;ناسب لPعتبارات اîاصة التي ُتعد ذات صلة ïا يلي:
)أ(

قبول اWرتباط;

)ب(

التخطيط لPرتباط وتنفيذه;

)ج(

تكوين رأي وإعداد تقرير عن القائمة ا;الية الواحدة أو عن العنصر أو اNساب أو البند اáدد ف قائمة مالية.

التعريفات
.٦

Jغراض هذا ا;عيار ,فإن اàشارة إلى:
)أ(

"عنصر ف قائمة مالية" أو "عنصر" تعني "عنصرًا أو حسابًا أو بندًا ف قائمة مالية";

)ب(

"ا;عايير الدولية للتقرير ا;الي" تعني ا;عايير الدولية للتقرير ا;الي الصادرة عن مجلس ا;عايير الدولية للمحاسبة)*(;

*

معايير ا;راجعة ا;عتمدة ف ا;ملكة العربية السعودية هي معايير ا;راجعة الدولية كما صدرت من اéلس الدولي مع تعديPت محدودة لتكييف تطبيقها ïا يتفق مع
البيئة النظامية ف ا;ملكة العربية السعودية .ولم تغير هذه التعديPت أيا من متطلبات تلك ا;عايير
معيار ا;راجعة )" (٨٠٠اعتبارات خاصة  -عمليات مراجعة القوائم ا;الية ا;عدة وفقًا Jطر ذات غرض خاص"
معيار ا;راجعة )" (٦٠٠اعتبارات خاصة  -عمليات مراجعة القوائم ا;الية للمجموعة )ïا ف ذلك عمل مراجعي مكونات اéموعة(".

*

يقصد ïصطلح ا;عايير الدولية للتقرير ا;الي ,ا;عايير الدولية للتقرير ا;الي ا;عتمدة ف ا;ملكة العربية السعودية ,كما صدرت من اéلس الدولي باàضافة إلى
إفصاحات أضافتها الهيئة لبعض تلك ا;عايير وفقًا ;ا ورد ف وثيقة اعتماد ا;عايير الدولية للتقرير ا;الي الصادرة من الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي.

١
٢

ترجمة الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي

٧٤٩

اعتبارات خاصة – عمليات مراجعة قائمة مالية واحدة,
وعناصر أو حسابات أو بنود محددة ف قائمة مالية

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٨٠٥
)ج(

قائمة مالية واحدة أو عنصر محدد ف قائمة مالية تتضمن اàفصاحات ذات الصلة .وتشتمل اàفصاحات ذات الصلة
عادًة على معلومات توضيحية أو أخرى وصفية ذات صلة بالقائمة ا;الية أو بالعنصر) .راجع :الفقرة أ(٢

ا"تطلبات
اWعتبارات التي تؤخذ ف اYسبان عند قبول اWرتباط

تطبيق معايير ا;راجعة
.٧

يتطلب معيار ا;راجعة ) (٢٠٠أن يلتزم ا;راجع بجميع معايير ا;راجعة ذات الصلة با;راجعة ٣.وف حالة مراجعة قائمة مالية واحدة
أو عنصر محدد ف قائمة مالية ,فإن هذا ا;تطلب ينطبق أيضًا بغض النظر عّما إذا كان ا;راجع ُمكﱠلف أيضًا ïراجعة مجموعة
كاملة من القوائم ا;الية للمنشأة .وإذا لم يكن ا;راجع ُمكﱠلفًا ïراجعة اéموعة الكاملة من القوائم ا;الية للمنشأة ,فيجب عليه أن
يحدد ما إذا كان من ا;مكن عمليًا مراجعة قائمة مالية واحدة أو عنصر محدد ف تلك القوائم ا;الية وفقًا ;عايير ;راجعة) .راجع:
الفقرتي أ ,٥أ(٦

مدى قبول إطار التقرير ا;الي
.٨

يتطلب معيار ا;راجعة ) (٢١٠من ا;راجع أن يحدد مدى قبول إطار التقرير ا;الي ا;طبق ف إعداد القوائم ا;الية ٤.وف حالة
مراجعة قائمة مالية واحدة أو عنصر محدد ف قائمة مالية ,فيجب أن يتضمن هذا ما إذا كان تطبيق إطار التقرير ا;الي سيؤدي
إلى عرض يوفر إفصاحات كافية ّûكن ا;ستخدمي ا;ستهدفي من فهم ا;علومات الواردة ف القائمة ا;الية أو العنصر ,وفهم تأثير
ا;عامPت واJحداث ا;همة على ا;علومات الواردة ف القائمة ا;الية أو العنصر) .راجع :الفقرة أ(٧

شكل الرأي
.٩

يتطلب معيار ا;راجعة ) (٢١٠أن تتضمن شروط اWتفاق على ارتباط ا;راجعة الشكل ا;توقع Jي تقارير سيصدرها ا;راجع ٥.وف
حالة مراجعة قائمة مالية واحدة أو عنصر محدد ف قائمة مالية ,فيجب على ا;راجع أن يأخذ ف اNسبان ما إذا كان الشكل
ا;توقع للرأي ُيعد مناسبًا ف ظل الظروف القائمة) .راجع :الفقرتي أ ,٨أ(٩

اWعتبارات التي تؤخذ ف اYسبان عند التخطيط للمراجعة وتنفيذها
.١٠

ينص معيار ا;راجعة ) (٢٠٠على أن معايير ا;راجعة قد ûت صياغتها ف سياق مراجعة القوائم ا;الية; وأنها يتم تكييفها حسب
اNاجة ف ظل الظروف القائمة ,عندما يتم تطبيقها على عمليات مراجعة معلومات مالية تاريخية أخرى ٧ ,٦.وعند التخطيط
;راجعة قائمة مالية واحدة أو عنصر محدد ف قائمة مالية ,وتنفيذ هذه ا;راجعة ,يجب على ا;راجع تكييف جميع معايير ا;راجعة
ذات الصلة با;راجعة حسب اNاجة ف ظل ظروف اWرتباط) .راجع :الفقرات أ–١٠أ(١٥

اWعتبارات التي تؤخذ ف اYسبان عند تكوين الرأي وإعداد التقرير
.١١

عند تكوين رأي وإعداد تقرير عن قائمة مالية واحدة أو عن عنصر محدد ف قائمة مالية ,فيجب على ا;راجع تطبيق ا;تطلبات
الواردة ف معيار ا;راجعة ) ٨,(٧٠٠وعند اWقتضاء ,معيار ا;راجعة ) (٨٠٠بعد تكييفهما حسب اNاجة ف ظل ظروف اWرتباط.
)راجع :الفقرات أ–١٦أ(٢٢

٣
٤
٥
٦
٧

٨

معيار ا;راجعة )" (٢٠٠اJهداف العامة للمراجع ا;ستقل والقيام با;راجعة وفقًا للمعايير الدولية للمراجعة" ,الفقرة .١٨
معيار ا;راجعة )" (٢١٠اWتفاق على شروط ارتباطات ا;راجعة" ,الفقرة ) ٦أ(.
معيار ا;راجعة ) ,(٢١٠الفقرة )١٠ه(
معيار ا;راجعة ) ,(٢٠٠الفقرة ٢
توضح الفقرة )١٣و( من معيار ا;راجعة ) (٢٠٠أن مصطلح "القوائم ا;الية" يشير عادًة إلى مجموعة كاملة من القوائم ا;الية التي £ددها متطلبات إطار التقرير ا;الي
ا;نطبق.
معيار ا;راجعة " ٧٠٠تكوين الرأي والتقرير عن القوائم ا;الية"

ترجمة الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي

٧٥٠

اعتبارات خاصة – عمليات مراجعة قائمة مالية واحدة,
وعناصر أو حسابات أو بنود محددة ف قائمة مالية

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٨٠٥

التقرير عن اéموعة الكاملة من القوائم ا;الية للمنشأة وعن قائمة مالية واحدة أو عنصر محدد ف تلك القوائم ا;الية
.١٢

إذا التزم ا;راجع بتنفيذ ارتباط للتقرير عن قائمة مالية واحدة ,أو عن عنصر محدد ف قائمة مالية بالتزامن مع ارتباط ;راجعة
اéموعة الكاملة من القوائم ا;الية للمنشأة ,فيجب عليه إبداء رأي منفصل لكل ارتباط.

.١٣

قد يتم نشر القائمة ا;الية الواحدة التي ûت مراجعتها أو العنصر اáدد الذي ûت مراجعته ف إحدى القوائم ا;الية مع
اéموعة الكاملة من القوائم ا;الية التي ûت مراجعتها للمنشأة .وإذا استنتج ا;راجع أن عرض القائمة ا;الية الواحدة أو العنصر
اáدد ف إحدى القوائم ا;الية • Wيز هذه القائمة أو هذا العنصر عن اéموعة الكاملة من القوائم ا;الية ,فيجب على ا;راجع
أن يطلب من اàدارة تصحيح هذا الوضع .ومع مراعاة الفقرتي  ١٥و ,١٦يجب على ا;راجع أيضًا أن •يز بي الرأي ف القائمة
ا;الية الواحدة أو العنصر اáدد ف إحدى القوائم ا;الية والرأي ف اéموعة الكاملة من القوائم ا;الية .و Wيجوز أن يصدر
ا;راجع تقريره الذي يحتوي على رأيه ف القائمة ا;الية الواحدة أو العنصر اáدد ف إحدى القوائم ا;الية حتى يكون مقتنعًا بهذا
التمييز.
النظر ف انعكاسات بعض اJمور اُ;ضﱠمنة ف تقرير ا;راجع عن اéموعة الكاملة من القوائم ا;الية للمنشأة على مراجعة القائمة
ا;الية الواحدة أو العنصر اáدد ف إحدى القوائم ا;الية وعلى تقرير ا;راجع عن هذه القائمة أو هذا العنصر.

.١٤

إذا كان تقرير ا;راجع عن مجموعة كاملة من القوائم ا;الية ;نشأة يتضمن:
)أ(

رأيًا معدً Wوفقًا ;عيار ا;راجعة ) ٩;(٧٠٥أو

)ب(

فقرة لفت انتباه أو فقرة أمر آخر ,وفقًا ;عيار ا;راجعة ) ١٠;(٧٠٦أو

)ج(

قسمًا بعنوان "عدم التأكد اßوهري ا;تعلق باWستمرارية" وفقًا ;عيار ا;راجعة ) ١١;(٥٧٠أو

)د(

إبPغًا عن اJمور الرئيسة للمراجعة وفقًا ;عيار ا;راجعة ) ١٢;(٧٠١أو

)ه(

عبارة تصف £ريفًا جوهريًا غير مصحح ف ا;علومات اJخرى وفقًا ;عيار ا;راجعة

)١٣;(٧٢٠

فيجب على ا;راجع النظر ف انعكاسات مثل هذه اJمور ,إن وجدت ,على مراجعة القائمة ا;الية الواحدة أو العنصر اáدد ف
إحدى القوائم ا;الية وعلى تقرير ا;راجع عنهما) .راجع :الفقرات أ–٢٣أ(٢٧
الرأي ا;عارض أو اWمتناع عن إبداء رأي ف تقرير ا;راجع عن اéموعة الكاملة من القوائم ا;الية للمنشأة
.١٥

إذا خلص ا;راجع إلى أنه من الضروري إبداء رأي معارض أو اWمتناع عن إبداء رأي ف اéموعة الكاملة من القوائم ا;الية
ي غير معدل ف نفس تقرير ا;راجع عن قائمة مالية واحدة
للمنشأة ككل ,فإن معيار ا;راجعة ) W (٧٠٥يسمح للمراجع بتضمي رأ ٍ
١٤
تشكل جزءًا من تلك القوائم ا;الية أو عن عنصر محدد من تلك القوائم ا;الية .وهذا Jن مثل هذا الرأي غير ا;عدل سيتناقض
مع الرأي ا;عارض أو اWمتناع عن إبداء الرأي ف اéموعة الكاملة من القوائم ا;الية للمنشأة ككل) .راجع :الفقرة أ(٢٨

.١٦

إذا خلص ا;راجع إلى أنه من الضروري إبداء رأي معارض أو اWمتناع عن إبداء رأي ف اéموعة الكاملة من القوائم ا;الية
للمنشأة ككل ,ولكن ف سياق إجراء مراجعة منفصلة لعنصر محدد ف تلك القوائم ا;الية ,رأي ا;راجع أنه من ا;ناسب مع ذلك
إبداء رأي غير معدل عن ذلك العنصر ,ف Pيجوز للمراجع أن يقوم بذلك إ Wإذا:
)أ(

لم توجد أنظمة أو لوائح ûنع ا;راجع من القيام بذلك;

٩

معيار ا;راجعة )" (٧٠٥التعديPت على الرأي ف تقرير ا;راجع ا;ستقل"

١٠

معيار ا;راجعة )" (٧٠٦فقرات لفت اWنتباه وفقرات أمور أخرى ف تقرير ا;راجع ا;ستقل"
معيار ا;راجعة )" (٥٧٠اWستمرارية" ,الفقرة ٢٢
معيار ا;راجعة )" (٧٠١اàبPغ عن اJمور الرئيسة للمراجعة ف تقرير ا;راجع ا;ستقل" ,الفقرة ١٣
معيار ا;راجعة )" (٧٢٠مسؤوليات ا;راجع ذات العPقة با;علومات اJخرى" ,الفقرة )٢٢ه()(٢
معيار ا;راجعة ) ,(٧٠٥الفقرة ١٥

١١
١٢
١٣
١٤

ترجمة الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي

٧٥١

اعتبارات خاصة – عمليات مراجعة قائمة مالية واحدة,
وعناصر أو حسابات أو بنود محددة ف قائمة مالية

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٨٠٥

.١٧

)ب(

ت إبداء ذلك الرأي ف تقرير للمراجع  Wيتم نشره مع تقرير ا;راجع الذي يحتوي على الرأي ا;عارض أو اWمتناع عن إبداء
الرأي;

)ج(

كان العنصر • Wثل جزءًا كبيرًا من اéموعة الكاملة من القوائم ا;الية للمنشأة.

 Wيجوز للمراجع إبداء رأي غير معدل عن قائمة مالية واحدة من مجموعة كاملة من القوائم ا;الية إذا كان قد أبدى رأيًا معارضًا
أو امتنع عن إبداء رأي ف اéموعة الكاملة من القوائم ا;الية ككل .وينطبق هذا حتى وإن لم يتم نشر تقرير ا;راجع عن القائمة
ا;الية الواحدة مع تقرير ا;راجع الذي يحتوي على الرأي ا;عارض أو اWمتناع عن إبداء الرأي .وهذا Jن القائمة ا;الية الواحدة
يفترض أنها ûثل جزءًا كبيرًا من تلك القوائم ا;الية.
***

ا"واد التطبيقية وا"واد التفسيرية اNخرى
نطاق هذا ا"عيار )راجع :الفقرتي ) ٦ ,١ج((
أ.١

ت تخص منشأة معينةُ ,معبٌر عنها ïصطلحات
يعّرف معيار ا;راجعة ) (٢٠٠مصطلح "ا;علومات ا;الية التاريخية" بأنها معلوما ٌ
مالية ,ومستمدة أساسًا من النظام اáاسبي لتلك ا;نشأة ,بشأن اJحداث اWقتصادية التي حدثت ف فترات زمنية سابقة ,أو
بشأن اJوضاع أو الظروف اWقتصادية ف نقاط زمنية ف ا;اضي١٥.

أ.٢

يعّرف معيار ا;راجعة ) (٢٠٠مصطلح "القوائم ا;الية" بأنها عرض مهيكل ;علومات مالية تاريخيةï ,ا فيها اàفصاحات ,بهدف
اàبPغ باWلتزامات أو ا;وارد اWقتصادية ;نشأة ما ف Nظة زمنية معينة ,أو التغيرات التي طرأت على هذه ا;وارد أو اWلتزامات
طر التقرير ا;الي .ويشير مصطلح "القوائم ا;الية" عادًة إلى مجموعة كاملة من القوائم
خPل فترة زمنية معينة ,وذلك وفقًا Jحد ُأ ُ
ا;الية ,كما £ددها متطلبات إطار التقرير ا;الي ا;نطبق ,ولكنه •كن أن يشير أيضًا إلى قائمة مالية واحدة .وتشتمل اàفصاحات
على معلومات توضيحية أو وصفية ,موضحة حسبما هو مطلوب أو مسموح به صراحًة أو مصرح به بأي شكل آخر ïوجب إطار
التقرير ا;الي ا;نطبق ,ف صلب القوائم ا;الية أو ف اàيضاحات ,أو ُمضّمنة فيها بإشارات مرجعية ١٦.ووفقًا ;ا هو مذكور ف
الفقرة ) ٦ج( ,فإن اàشارة إلى قائمة مالية واحدة أو عنصر محدد ف قائمة مالية تتضمن اàفصاحات ذات الصلة.

أ.٣

ûت صياغة معايير ا;راجعة ف سياق مراجعة القوائم ا;الية ١٧,ويتعي تكييفها حسب اNاجة ف ظل الظروف القائمة عندما
تطبق على مراجعة معلومات مالية تاريخية أخرى ,مثل قائمة مالية واحدة أو عنصر محدد ف قائمة مالية .ويقدم هذا ا;عيار
دعمًا ف هذا الصدد) .يتضمن ا;لحق اJول أمثلة لهذه ا;علومات ا;الية التاريخية اJخرى(.

أ.٤

ُينﱠفذ أي ارتباط تأكيد معقول بخPف إجراء مراجعة للمعلومات ا;الية التاريخية وفقًا ;عيار ارتباطات التأكيد

)١٨.(٣٠٠٠

اWعتبارات التي تؤخذ ف اYسبان عند قبول اWرتباط
تطبيق معايير ا;راجعة )راجع :الفقرة (٧
أ.٥

١٥
١٦
١٧
١٨

يتطلب معيار ا;راجعة ) (٢٠٠من ا;راجع اWلتزام با≠تي )أ( ا;تطلبات اJخPقية ذات الصلةï ,ا ف ذلك تلك التي تخص
اWستقPل ,فيما يتعلق بارتباطات مراجعة القوائم ا;الية ,و)ب( جميع معايير ا;راجعة ا;عتمدة ف ا;ملكة العربية السعودية ذات
الصلة با;راجعة .كما يتطلب من ا;راجع اWلتزام بكل متطلب وارد ف أي معيار من معايير ا;راجعة ما لم يكن معيار ا;راجعة
بالكامل غير ذي صلة أو ما لم يكن ا;تطلب غير ذي صلة بسبب أنه مشروط والشرط غير متحقق ,بحسب ظروف ا;راجعة .وف
ظروف استثنائية ,قد يرى ا;راجع أنه من الضروري اîروج عن متطلب ذي صلة وارد ف أحد معايير ا;راجعة عن طريق تنفيذ

معيار ا;راجعة ) ,(٢٠٠الفقرة ) ١٣ز(.
معيار ا;راجعة  ,٢٠٠الفقرة ) ١٣و(.
معيار ا;راجعة ) ,(٢٠٠الفقرة .٢
معيار ارتباطات التأكيد )" (٣٠٠٠ارتباطات التأكيد اJخرى بخPف عمليات مراجعة أو فحص ا;علومات ا;الية التاريخية".

ترجمة الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي

٧٥٢

اعتبارات خاصة – عمليات مراجعة قائمة مالية واحدة,
وعناصر أو حسابات أو بنود محددة ف قائمة مالية

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٨٠٥
إجراءات مراجعة بديلة لتحقيق الهدف من ذلك
أ.٦

ا;تطلب١٩.

إن اWلتزام ïتطلبات معايير ا;راجعة ذات الصلة ïراجعة قائمة مالية واحدة أو عنصر محدد ف إحدى القوائم ا;الية قد  Wيكون
Æكنًا عمليًا عندما  Wيكون ا;راجع مكﱠلفًا أيضًا ïراجعة اéموعة الكاملة من القوائم ا;الية للمنشأة .ففي مثل هذه اNاWت,
غالبًا  Wيكون فهم ا;راجع للمنشأة وبيئتهاï ,ا ف ذلك رقابتها الداخلية ,هو نفس الفهم الذي يحظى به ا;راجع الذي يراجع أيضًا
اéموعة الكاملة من القوائم ا;الية للمنشأة .و• Wلك ا;راجع أيضًا أدلة ا;راجعة عن اßودة العامة للسجPت اáاسبية أو
ا;علومات اáاسبية اJخرى التي كان سيتم اNصول عليها عند إجراء مراجعة للمجموعة الكاملة من القوائم ا;الية للمنشأة.
وبناًء عليه ,قد يحتاج ا;راجع إلى أدلة إضافية لتأييد أدلة ا;راجعة التي ت اNصول عليها من السجPت اáاسبية .وف حالة
مراجعة عنصر محدد ف قائمة مالية ,فإن بعض معايير ا;راجعة تتطلب أعمال مراجعة قد تكون غير متناسبة مع العنصر الذي
تتم مراجعته .فعلى سبيل ا;ثال ,على الرغم من أن متطلبات معيار ا;راجعة ) (٥٧٠من ا;رجح أن تكون ذات صلة بظروف مراجعة
جدول للمبالغ مستحقة التحصيل ,فإن اWلتزام بتلك ا;تطلبات قد  Wيكون Æكنًا عمليًا نظرًا ßهد ا;راجعة ا;طلوب .وإذا خلص
ا;راجع إلى أن مراجعة قائمة مالية واحدة أو عنصر محدد ف قائمة مالية وفقًا ;عايير ا;راجعة قد  Wيكون Æكنًا عمليًا ,فيمكن
أن يناقش ا;راجع مع اàدارة ما إذا كان هناك نوع آخر من أنواع اWرتباط من ا;مكن أن يكون عمليًا بدرجة أكبر.

مدى قبول إطار التقرير ا;الي )راجع :الفقرة (٨
أ.٧

قد يتم إعداد قائمة مالية واحدة أو عنصر محدد ف قائمة مالية وفقًا àطار تقرير مالي منطبق يستند إلى إطار تقرير مالي
موضوع من جهة معترف بها أو مصرح لها بوضع ا;عاييرà ,عداد مجموعة كاملة من القوائم ا;الية )على سبيل ا;ثال ,ا;عايير
الدولية للتقرير ا;الي( .وإذا كانت اNال كذلك ,فإن £ديد مدى قبول اàطار ا;نطبق قد يشمل النظر فيما إذا كان ذلك اàطار
يتضمن جميع متطلبات اàطار الذي استند إليه والتي تتعلق بعرض قائمة مالية واحدة أو عنصر محدد ف قائمة مالية مع توفير
ما يكفي من اàفصاحات.

شكل الرأي )راجع :الفقرة (٩
أ.٨

يعتمد شكل الرأي الذي سيبديه ا;راجع على إطار التقرير ا;الي ا;نطبق وأي أنظمة أو لوائح منطبقة ٢٠.ووفقًا ;عيار ا;راجعة
)٢١:(٧٠٠
)أ(

عند إبداء رأي غير معدل ف مجموعة كاملة من القوائم ا;الية ا;عدة وفقًا àطار عرض عادل ,فإن رأي ا;راجع يستخدم -
ما لم تتطلب اJنظمة أو اللوائح خPف ذلك -إحدى العبارتي ا≠تيتي)*(:

)ب(

)(١

إن القوائم ا;الية تعرض بشكل عادل ,من جميع اßوانب اßوهرية ,وفقًا لـ ]إطار التقرير ا;الي ا;نطبق[; أو

)(٢

إن القوائم ا;الية تعطي صورة حقيقية وعادلة وفقًا لـ ]إطار التقرير ا;الي ا;نطبق[;

عند إبداء رأي غير معدل ف مجموعة كاملة من القوائم ا;الية ا;عدة وفقًا àطار التزام ,فإن رأي ا;راجع ينص على أن
القوائم ا;الية ُمعﱠدة ,من جميع اßوانب اßوهرية ,وفقًا لـ ]إطار التقرير ا;الي ا;نطبق[.

١٩

معيار ا;راجعة ) ,(٢٠٠الفقرات  ١٤و ١٨و ٢٢و.٢٣
معيار ا;راجعة ) ,(٢٠٠الفقرة .٨
معيار ا;راجعة ) ,(٧٠٠الفقرتان  ٢٥و.٢٦

*

"ûشيًا مع العرف السائد ف ا;ملكة العربية السعودية ,فإن العبارة التي سيتم استخدامها ف ≥اذج تقارير ا;راجع ا;ستقل هي :وف رأينا ,فإن القوائم ا;الية ا;رفقة,
تعرض بعدل من جميع اßوانب اßوهرية ]…[ وفقًا لـ ]إطار التقرير ا;الي ا;نطبق[.

٢٠
٢١

ترجمة الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي

٧٥٣

اعتبارات خاصة – عمليات مراجعة قائمة مالية واحدة,
وعناصر أو حسابات أو بنود محددة ف قائمة مالية

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٨٠٥
أ.٩

ف حالة مراجعة قائمة مالية واحدة أو عنصر محدد ف قائمة مالية ,قد  Wيتناول إطار التقرير ا;الي ا;نطبق بشكل صريح عرض
القائمة ا;الية أو العنصر اáدد ف القائمة ا;الية .وقد يكون هذا هو اNال عندما يستند إطار التقرير ا;الي ا;نطبق إلى إطار
تقرير مالي موضوع من جهة معترف بها أو مصرح لها بوضع ا;عاييرà ,عداد مجموعة كاملة من القوائم ا;الية )على سبيل ا;ثال,
ا;عايير الدولية للتقرير ا;الي( .ولهذا ينظر ا;راجع فيما إذا كان الشكل ا;توقع للرأي ُيعد مناسبًا ف ضوء إطار التقرير ا;الي
ا;نطبق .وتتضمن العوامل التي قد تؤثر على نظر ا;راجع فيما إذا كان سيستخدم ف رأيه عبارة "تعرض بشكل عادل ,من جميع
اßوانب اßوهرية ",أو "تعطي صورة حقيقية وعادلة":
•

ما إذا كان إطار التقرير ا;الي ا;نطبق قاصرًا ,بشكل صريح أو ضمني ,على إعداد مجموعة كاملة من القوائم ا;الية.

•

ما إذا كانت القائمة ا;الية الواحدة أو العنصر اáدد ف إحدى القوائم ا;الية سوف:
○

يلتزم بالكامل بكل متطلبات اàطار ذات الصلة بالقائمة ا;الية ا;عينة أو بالعنصر ا;عي ,وعرض القائمة ا;الية أو
العنصر اáدد ف إحدى القوائم ا;الية سيتضمن اàفصاحات ذات الصلة.

○

يوفر إفصاحات تتجاوز تلك التي يتطلبها اàطار على وجه اîصوص ,أو سيخرج -ف ظروف استثنائية -عن أحد
متطلبات اàطار ,إذا كان ذلك ضروريًا لتحقيق العرض العادل.

وُيعد قرار ا;راجع بشأن الشكل ا;توقع للرأي مسألة حكم مهني .وقد يتأثر ذلك ïا إذا كان استخدام عبارة "تعرض بشكل عادل,
من جميع اßوانب اßوهرية" أو عبارة "تعطي صورة حقيقية وعادلة" ف رأي ا;راجع بشأن قائمة مالية واحدة أو عنصر محدد ف
قائمة مالية ت إعدادها وفقًا àطار عرض عادل ُيعد مقبوً Wبشكل عام ف الدولة ا;عنية.
اWعتبارات التي تؤخذ ف اYسبان عند التخطيط للمراجعة وتنفيذها )راجع :الفقرة (١٠

٢٢
٢٣
٢٤
٢٥
٢٦

أ.١٠

إن £ديد مدى مPءمة كل معيار من معايير ا;راجعة يتطلب نظرًا متأنيًا .وحتى عندما يقتصر موضوع ا;راجعة على عنصر محدد
ف قائمة مالية ,فمن حيث ا;بدأ تعد معايير ا;راجعة مثل معيار ا;راجعة ) ٢٢(٢٤٠ومعيار ا;راجعة ) ٢٣(٥٥٠ومعيار ا;راجعة )(٥٧٠
ذات صلة .ويرجع ذلك إلى أن العنصر قد يكون محرفَا نتيجة لغش ,أو لتأثير ا;عامPت مع اJطراف ذات العPقة ,أو التطبيق غير
الصحيح Jساس اWستمرارية ف اáاسبة ف ظل إطار التقرير ا;الي ا;نطبق.

أ.١١

يتطلب معيار ا;راجعة ) (٢٦٠أن يقوم ا;راجع بتحديد الشخص )اJشخاص( ا;عني ضمن هيكل حوكمة ا;نشأة الذي سيتم
اWتصال به ٢٤.ويشير معيار ا;راجعة ) (٢٦٠كذلك إلى أنه ف بعض اNاWت ,يشارك جميع ا;كلفي باNوكمة ف إدارة ا;نشأة,
ويتم تعديل تطبيق متطلبات اWتصال ïا يناسب هذا الوضع ٢٥.وعندما تعد ا;نشأة أيضًا مجموعة كاملة من القوائم ا;الية ,فإن
هؤWء اJشخاص ا;سؤولي عن اàشراف على إعداد القائمة ا;الية الواحدة أو إعداد العنصر قد  Wيكونون هم أنفسهم ا;كلفي
باNوكمة ا;سؤولي عن اàشراف على إعداد اéموعة الكاملة من القوائم ا;الية.

أ.١٢

وعPوة على ذلك ,فقد ûت صياغة معايير ا;راجعة ف سياق مراجعة القوائم ا;الية; ويتعي تكييفها حسب اNاجة ف ظل
الظروف القائمة عندما تطبق على مراجعة قائمة مالية واحدة ٢٦أو عنصر محدد ف قائمة مالية .فعلى سبيل ا;ثال ,اàفادات
ا;كتوبة من اàدارة بشأن اéموعة الكاملة من القوائم ا;الية سيحل محلها اàفادات ا;كتوبة بشأن عرض القائمة ا;الية أو العنصر
وفقًا àطار التقرير ا;الي ا;نطبق.

أ.١٣

قد يكون ل∏مور اُ;ضﱠمنة ف تقرير ا;راجع عن اéموعة الكاملة من القوائم ا;الية انعكاسات على مراجعة قائمة مالية واحدة أو
عنصر ف قائمة مالية )انظر الفقرة  .(١٤وعند التخطيط ;راجعة قائمة مالية واحدة أو عنصر محدد ف قائمة مالية وتنفيذ
ا;راجعة بالتزامن مع مراجعة اéموعة الكاملة من القوائم ا;الية للمنشأة ,فقد يستطيع ا;راجع استخدام أدلة ا;راجعة التي ت

معيار ا;راجعة )" (٢٤٠مسؤوليات ا;راجع ذات العPقة بالغش عند مراجعة القوائم ا;الية".
معيار ا;راجعة )" (٥٥٠اJطراف ذات العPقة".
معيار ا;راجعة )" (٢٦٠اWتصال با;كلفي باNوكمة" ,الفقرة .١١
معيار ا;راجعة ) ,(٢٦٠الفقرات )١٠ب( و ١٣وأ) ١النقطة الثالثة( وأ ٢وأ.٨
معيار ا;راجعة ) ,(٢٠٠الفقرة .٢
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٧٥٤

اعتبارات خاصة – عمليات مراجعة قائمة مالية واحدة,
وعناصر أو حسابات أو بنود محددة ف قائمة مالية

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٨٠٥
اNصول عليها ف إطار مراجعة اéموعة الكاملة من القوائم ا;الية للمنشأة عند مراجعة القائمة ا;الية أو العنصر .ومع ذلك,
فإن معايير ا;راجعة تتطلب من ا;راجع التخطيط ;راجعة القائمة ا;الية أو العنصر ,وتنفيذ ا;راجعة ,للحصول على ما يكفي من
أدلة ا;راجعة ا;ناسبة التي تشكل أساسًا للرأي الذي سيتم إبداؤه ف القائمة ا;الية أو العنصر.
أ.١٤

تتداخل القوائم ا;الية الفردية التي تتكون منها أية مجموعة كاملة من القوائم ا;الية ,وكذلك العديد من العناصر اáددة ف تلك
القوائمï ,ا ف ذلك إفصاحاتها ذات الصلة .ولذلك ,فإنه عند مراجعة قائمة مالية واحدة أو عنصر محدد ف قائمة مالية ,قد W
يستطيع ا;راجع النظر ف القائمة ا;الية أو العنصر ïعزل عن القوائم أو العناصر اJخرى .وبالتالي ,قد يحتاج ا;راجع إلى تنفيذ
إجراءات فيما يتعلق بالبنود ا;تداخلة لتحقيق هدف ا;راجعة.

أ .١٥باàضافة ;ا سبق ,فإن اJهمية النسبية اáددة لقائمة مالية واحدة أو لعنصر محدد ف قائمة مالية قد تكون أقل من اJهمية
النسبية للمجموعة الكاملة من القوائم ا;الية للمنشأة; وسوف يؤثر هذا ف طبيعة وتوقيت ومدى إجراءات ا;راجعة وتقوي
التحريفات غير ا;صححة.
اWعتبارات التي تؤخذ ف اYسبان عند تكوين الرأي وإعداد التقرير )راجع :الفقرة (١١
أ.١٦

يتطلب معيار ا;راجعة ) (٧٠٠من ا;راجع أن يقوم ,عند تكوين رأيه ,بتقوي ما إذا كانت القوائم ا;الية توفر إفصاحات كافية
لتمكي ا;ستخدمي ا;ستهدفي من فهم تأثير ا;عامPت واJحداث ا;همة على ا;علومات الواردة ف القوائم ا;الية ٢٧.وف حالة
مراجعة قائمة مالية واحدة أو عنصر محدد ف قائمة مالية ,فمن ا;هم أن توفر القائمة ا;الية أو العنصر ,ف ضوء متطلبات إطار
التقرير ا;الي ا;نطبق ,إفصاحات كافية ّûكن ا;ستخدمي ا;ستهدفي من فهم ا;علومات الواردة ف القائمة ا;الية أو العنصر,
وفهم تأثير ا;عامPت واJحداث ا;همة على ا;علومات الواردة ف القائمة ا;الية أو العنصر.

أ.١٧

يحتوي ا;لحق الثاني على أمثلة توضيحية لتقارير ا;راجع ا;ستقل عن قائمة مالية واحدة أو عنصر محدد ف قائمة مالية .وقد
تكون هناك أمثلة توضيحية أخرى لتقارير ا;راجع التي •كن أن تكون ذات صلة بعملية التقرير عن قائمة مالية واحدة أو عن
عنصر محدد ف قائمة مالية )انظر على سبيل ا;ثال ,مPحق معيار ا;راجعة ) (٧٠٠ومعيار ا;راجعة ) (٧٠٥ومعيار ا;راجعة )(٥٧٠
ومعيار ا;راجعة ) (٧٢٠ومعيار ا;راجعة ).((٧٠٦

تطبيق معيار ا;راجعة ) (٧٠٠عند التقرير عن قائمة مالية واحدة أو عن عنصر محدد ف قائمة مالية
أ .١٨توضح الفقرة  ١١من هذا ا;عيار أن ا;راجع مطالب بتطبيق ا;تطلبات الواردة ف معيار ا;راجعة ) ,(٧٠٠بعد تكييفها حسب
اNاجة ف ظل ظروف اWرتباط ,عند تكوين رأي وإعداد تقرير عن قائمة مالية واحدة أو عن عنصر محدد ف قائمة مالية .وف
ب أيضًا بتطبيق متطلبات التقرير الواردة ف معايير ا;راجعة اJخرى بعد تكييفها حسب
سبيل القيام بذلك ,فإن ا;راجع مطال ٌ
اNاجة ف ظل ظروف اWرتباط ,وقد يستعي ا;راجع ف ذلك باWعتبارات ا;تناولة ف الفقرات أ-١٩أ ٢١أدناه.
اWستمرارية
أ.١٩

وبناًء على إطار التقرير ا;الي ا;نطبق ا;ستخدم ف إعداد القائمة ا;الية الواحدة أو العنصر اáدد ف إحدى القوائم ا;الية ,فإن
الوصف الوارد ف تقرير ا;راجع ;سؤوليات اàدارة ٢٨فيما يتعلق باWستمرارية قد يحتاج إلى تكييفه عند الضرورة .وقد يحتاج
أيضًا الوصف الوارد ف تقرير ا;راجع ;سؤوليات ا;راجع ٢٩إلى تكييفه عند الضرورة تبعًا لكيفية تطبيق معيار ا;راجعة ) (٥٧٠ف
ظل ظروف اWرتباط.

اJمور الرئيسة للمراجعة
أ.٢٠

٢٧
٢٨
٢٩
٣٠

يتطلب معيار ا;راجعة ) (٧٠٠من ا;راجع اàبPغ عن اJمور الرئيسة للمراجعة وفقًا ;عيار ا;راجعة ) (٧٠١عند مراجعة مجموعات
كاملة من القوائم ا;الية ذات الغرض العام ;نشآت مدرجة ٣٠.وعند مراجعة قائمة مالية واحدة أو عنصر محدد من قائمة مالية,

معيار ا;راجعة ) ,(٧٠٠الفقرات ) ١٣هـ(.
معيار ا;راجعة ) ,(٧٠٠الفقرتان ) ٣٤ب( وأ.٤٨
معيار ا;راجعة ) ,(٧٠٠الفقرة ) ٣٩ب( ).(٤
معيار ا;راجعة ) ,(٧٠٠الفقرة .٣٠
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٧٥٥

اعتبارات خاصة – عمليات مراجعة قائمة مالية واحدة,
وعناصر أو حسابات أو بنود محددة ف قائمة مالية

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٨٠٥
فإن معيار ا;راجعة )ُ W (٧٠١يطبق إ Wعندما يكون اàبPغ عن اJمور الرئيسة للمراجعة ف تقرير ا;راجع عن هذه القوائم ا;الية
أو هذه العناصر مطلوبًا ïوجب نظام أو Wئحة ,أو عندما يقرر ا;راجع اàبPغ عن اJمور الرئيسة للمراجعة Jي سبب آخر.
وعندما يتم اàبPغ عن اJمور الرئيسة للمراجعة ف تقرير ا;راجع عن قائمة مالية واحدة أو عنصر محدد ف إحدى القوائم
ا;الية ,فإن معيار ا;راجعة ) (٧٠١يطبق بكامله٣١.
ا;علومات اJخرى
أ.٢١

يتناول معيار ا;راجعة ) (٧٢٠مسؤوليات ا;راجع فيما يتعلق با;علومات اJخرى .وف سياق هذا ا;عيار ,فإن التقارير التي £توي
على ,أو التي ُترفق بها ,قائمة مالية واحدة أو عنصر محدد ف قائمة مالية ,والتي يكون الغرض منها تزويد ا;Pك )أو أصحاب
مصالح مشابهي( ïعلومات عن اJمور الواردة ف القائمة ا;الية الواحدة أو العنصر اáدد ف إحدى القوائم ا;اليةُ ,تعد تقارير
سنوية Jغراض معيار ا;راجعة ) .(٧٢٠وعندما يحدد ا;راجع أن ا;نشأة تخطط àصدار مثل هذا التقرير ,فإن ا;تطلبات الواردة
ف معيار ا;راجعة ) (٧٢٠تنطبق على مراجعة القائمة ا;الية الواحدة أو العنصر.

اسم الشريك ا;سؤول عن اWرتباط
أ.٢٢

إن ا;تطلب الوارد ف معيار ا;راجعة ) ,(٧٠٠بشأن تضمي ا;راجع Wسم الشريك ا;سؤول عن اWرتباط ف تقرير ا;راجع ,ينطبق
أيضًا على عمليات مراجعة القوائم ا;الية الواحدة للمنشآت ا;درجة أو العناصر اáددة ف القوائم ا;الية للمنشآت
وقد يكون مطلوبًا من ا;راجع ïوجب نظام أو Wئحة أن ُيضّمن اسم الشريك ا;سؤول عن اWرتباط ف تقرير ا;راجع ,أو قد يقرر
ا;راجع Jي سبب آخر القيام بذلك عند التقرير عن قائمة مالية واحدة أو عن عنصر ف إحدى القوائم ا;الية للمنشآت غير
ا;درجة.

ا;درجة٣٢.

التقرير عن اéموعة الكاملة من القوائم ا;الية للمنشأة وعن قائمة مالية واحدة أو عنصر محدد ف قائمة مالية )راجع :الفقرة (١٤
النظر ف انعكاسات بعض اJمور اُ;ضﱠمنة ف تقرير ا;راجع عن اéموعة الكاملة من القوائم ا;الية للمنشأة على مراجعة القائمة ا;الية
الواحدة أو العنصر اáدد ف إحدى القوائم ا;الية وعلى تقرير ا;راجع عن هذه القائمة أو هذا العنصر
أ .٢٣تتطلب الفقرة  ١٤من ا;راجع أن ينظر ف انعكاسات بعض اJمور ,إن وجدت ,اُ;ضﱠمنة ف تقرير ا;راجع عن اéموعة الكاملة من
القوائم ا;الية على مراجعة القائمة ا;الية الواحدة أو العنصر اáدد ف إحدى القوائم ا;الية ,وعلى تقرير ا;راجع عن هذه القائمة
أو هذا العنصر .و•اَرس اNكم ا;هني عند النظر فيما إذا كان أمر ُمضﱠمن ف تقرير ا;راجع عن اéموعة الكاملة من القوائم
ا;الية ُيعد ذا صلة ف سياق تنفيذ ارتباط للتقرير عن قائمة مالية واحدة أو عنصر محدد ف قائمة مالية.
أ .٢٤من بي العوامل التي قد تكون ذات صلة عند النظر ف تلك اWنعكاسات:

أ.٢٥

٣١
٣٢

•

طبيعة اJمر أو اJمور ا;وضحة ف تقرير ا;راجع عن اéموعة الكاملة من القوائم ا;الية ,ومدى عPقتها ïا هو مضﱠمن
ف القائمة ا;الية الواحدة أو العنصر اáدد ف إحدى القوائم ا;الية.

•

مدى انتشار اJمر أو اJمور ا;وضحة ف تقرير ا;راجع عن اéموعة الكاملة من القوائم ا;الية.

•

طبيعة ومدى اWختPفات بي أطر التقرير ا;الي ا;نطبقة.

•

مدى اWختPف بي الفترة أو الفترات التي تغطيها اéموعة الكاملة من القوائم ا;الية مقارنًة بفترة أو فترات أو تواريخ
القائمة ا;الية الواحدة أو العنصر اáدد ف إحدى القوائم ا;الية.

•

الوقت ا;نقضي منذ تاريخ تقرير ا;راجع عن اéموعة الكاملة من القوائم ا;الية.

على سبيل ا;ثال ,ف حالة وجود £فظ ف رأي ا;راجع فيما يتعلق با;بالغ مستحقة التحصيل ف تقرير ا;راجع عن اéموعة

معيار ا;راجعة ) ,(٧٠٠الفقرة . ٣١
معيار ا;راجعة ) ,(٧٠٠الفقرات  ٤٦وأ-٦١أ٦٣
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٧٥٦

اعتبارات خاصة – عمليات مراجعة قائمة مالية واحدة,
وعناصر أو حسابات أو بنود محددة ف قائمة مالية

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٨٠٥
الكاملة من القوائم ا;الية ,واشتمال القائمة ا;الية الواحدة على مبالغ مستحقة التحصيل ,أو تعلق العنصر اáدد ف إحدى
القوائم ا;الية ïبالغ مستحقة التحصيلُ ,يرجح عندئذ أن تكون هناك انعكاسات على ا;راجعة .ومن جهة أخرى ,إذا كان التحفظ
ف رأي ا;راجع عن اéموعة الكاملة من القوائم ا;الية متعلقًا بتصنيف دين طويل اJجل ,تقل عندئذ احتمالية وجود انعكاسات
على مراجعة القائمة ا;الية الواحدة إذا كانت قائمة دخل ,أو إذا كان العنصر اáدد ف القائمة ا;الية متعلقًا با;بالغ مستحقة
التحصيل.
أ.٢٦

قد يكون ل∏مور الرئيسة للمراجعة ا;بلغ عنها ف تقرير ا;راجع عن اéموعة الكاملة من القوائم ا;الية انعكاسات على مراجعة
قائمة مالية واحدة أو عنصر محدد ف قائمة مالية .وقد تكون ا;علومات اُ;ضﱠمنة ف قسم اJمور الرئيسة للمراجعة عن الكيفية
التي ت بها تناول اJمر عند مراجعة اéموعة الكاملة من القوائم ا;الية ,مفيدة عند £ديد ا;راجع للكيفية التي سيتناول بها
اJمر عندما يكون ذا صلة ïراجعة القائمة ا;الية الواحدة أو العنصر اáدد ف القائمة ا;الية.

تضمي إشارة إلى تقرير ا;راجع عن اéموعة الكاملة من القوائم ا;الية
أ .٢٧حتى عندما  Wيكون لبعض اJمور اُ;ضﱠمنة ف تقرير ا;راجع عن اéموعة الكاملة من القوائم ا;الية انعكاسات على مراجعة
القائمة ا;الية الواحدة أو العنصر اáدد ف إحدى القوائم ا;الية ,أو على تقرير ا;راجع عن هذه القائمة أو هذا العنصر ,فقد
يرى ا;راجع أنه من ا;ناسب اàشارة إلى اJمر أو اJمور ف فقرة أمر آخر ف تقريره عن القائمة ا;الية الواحدة أو عن العنصر
اáدد ف إحدى القوائم ا;الية )انظر معيار ا;راجعة ) ٣٣.((٧٠٦فعلى سبيل ا;ثال ,قد يرى ا;راجع أنه من ا;ناسب اàشارة ف
تقريره عن القائمة ا;الية الواحدة أو عن عنصر محدد ف القائمة ا;الية إلى قسم بعنوان "عدم التأكد اßوهري ا;تعلق
باWستمرارية" وارد ف تقريره عن اéموعة الكاملة من القوائم ا;الية.
الرأي ا;عارض أو اWمتناع عن إبداء رأي ف تقرير ا;راجع عن اéموعة الكاملة من القوائم ا;الية للمنشأة )راجع :الفقرة (١٥
أ .٢٨ف تقرير ا;راجع عن مجموعة كاملة من القوائم ا;الية àحدى ا;نشآتُ ,يسمح باWمتناع عن إبداء رأي فيما يتعلق بنتائج العمليات
والتدفقات النقدية ,عند اWقتضاء ,وإبداء رأي غير معدل فيما يتعلق با;ركز ا;الي ,وذلك Jن اWمتناع عن إبداء الرأي متعلق
بنتائج العمليات والتدفقات النقدية فقط ,وليس بالقوائم ا;الية ككل٣٤.

٣٣
٣٤

معيار ا;راجعة ) ,(٧٠٦الفقرتان  ١٠و.١١
معيار ا;راجعة )" (٥١٠ارتباطات ا;راجعة Jول مرة – اJرصدة اWفتتاحية" ,الفقرة أ ,٨ومعيار ا;راجعة ) ,(٧٠٥الفقرة أ.١٦

ترجمة الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي

٧٥٧

اعتبارات خاصة – عمليات مراجعة قائمة مالية واحدة,
وعناصر أو حسابات أو بنود محددة ف قائمة مالية

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٨٠٥
ا"لحق اNول
)راجع :الفقرة أ(٣
أمثلة لعناصر أو حسابات أو بنود محددة ف قائمة مالية
•

ا;بالغ مستحقة التحصيل ,أو مخصص اNسابات ا;شكوك ف £صيلها ,أو اΩزون ,أو اWلتزامات بشأن ا;نافع ا;ستحقة وفقًا
îطة معاشات تقاعد خاصة ,أو القيمة ا;سجلة Jصول غير ملموسة محددة ,أو اWلتزام ا;تعلق با;طالبات "ا;تكبدة ولكن دون أن
يتم اàبPغ عنها" ف محفظة تأميï ,ا ف ذلك اàيضاحات ذات الصلة.

•

جدول باJصول ا;دارة خارجيًا والدخل من خطة معاشات تقاعد خاصةï ,ا ف ذلك اàيضاحات ذات الصلة.

•

جدول بصاف اJصول ا;لموسةï ,ا ف ذلك اàيضاحات ذات الصلة.

•

جدول بالنفقات ا;تعلقة بعقار مستأجرï ,ا ف ذلك اàيضاحات التفسيرية.

•

جدول با;شاركة ف اJرباح أو مكافآت ا;وظفيï ,ا ف ذلك اàيضاحات التفسيرية.
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٧٥٨

اعتبارات خاصة – عمليات مراجعة قائمة مالية واحدة,
وعناصر أو حسابات أو بنود محددة ف قائمة مالية

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٨٠٥
ا"لحق

الثاني)*(

)راجع :الفقرة أ(١٧
أمثلة توضيحية لتقارير ا"راجع ا"ستقل عن قائمة مالية واحدة وعن عنصر محدد ف قائمة

مالية)**(

•

ا;ثال التوضيحي ) :(١تقرير مراجع عن قائمة مالية واحدة ;نشأة غير مدرجةُ ,معﱠدة وفقًا àطار ذي غرض عام )إطار عرض عادل,
Jغراض هذا ا;ثال التوضيحي(.

•

ا;ثال التوضيحي ) :(٢تقرير مراجع عن قائمة مالية واحدة ;نشأة غير مدرجةُ ,معﱠدة وفقًا àطار ذي غرض خاص )إطار عرض
عادلJ ,غراض هذا ا;ثال التوضيحي(.

•

ا;ثال التوضيحي ) :(٣تقرير مراجع عن عنصر محدد ف قائمة مالية ;نشأة مدرجةُ ,معﱠدة وفقًا àطار ذي غرض خاص )إطار التزام,
Jغراض هذا ا;ثال التوضيحي(.

*

ت إدخال بعض التعديPت على صياغة ≥اذج تقرير ا;راجع ا;ستقل الواردة ف هذا ا;عيار ومعايير التقرير اJخرىï ,ا يتفق مع البيئة النظامية ف ا;ملكة العربية السعودية .ولم
تغير أي من تلك التعديPت من مكونات تقرير ا;راجع ا;ستقل حسب ما يتطلبه كل معيار.
يعني مصطلح معايير ا;راجعة  -أينما يرد  -ا;عايير الدولية للمراجعة ا;عتمدة ف ا;ملكة العربية السعودية ,وفقًا لوثيقة اWعتماد الصادرة من مجلس إدارة الهيئة السعودية
للمحاسبي القانونيي ,والتي تتضمن بعض اàضافات الضرورية لتكييف تطبيق ا;عايير الدولية للمراجعة ا;عتمدة ف ا;ملكة العربية السعودية ,ولكنها لم تغير من متطلباتها.

**
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٧٥٩

اعتبارات خاصة – عمليات مراجعة قائمة مالية واحدة,
وعناصر أو حسابات أو بنود محددة ف قائمة مالية

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٨٠٥

ا"ثال التوضيحي ) :(١تقرير مراجع عن قائمة مالية واحدة "نشأة غير مدرجةُ ,معﱠدة وفقًا pطار ذي غرض عام )إطار عرض عادل,
Nغراض هذا ا"ثال التوضيحي(.
Nغراض هذا ا"ثال التوضيحي لتقرير ا"راجع ,ت افتراض الظروف اwتية:
•

مراجعة قائمة ا"ركز ا"الي )بعبارة أخرى ,قائمة مالية واحدة( "نشأة غير مدرجة.

•

ت إعداد قائمة ا"ركز ا"الي من قبل إدارة ا"نشأة وفقًا "تطلبات إطار التقرير ا"الي ذات الصلة بإعداد قائمة ا"ركز ا"الي ف الدولة
.X

•

تعكس شروط ارتباط ا"راجعة وصف مسؤولية اpدارة عن القوائم ا"الية ا"نصوص عليه ف معيار ا"راجعة ).(٢١٠

•

إطار التقرير ا"الي ا"نطبق هو إطار عرض عادل يهدف إلى تلبية اWحتياجات ا"شتركة من ا"علومات ا"الية لقطاع عريض من
ا"ستخدمي.

•

حدد ا"راجع أنه من ا"ناسب أن يستخدم ف رأيه عبارة "تعرض بشكل عادل ,من جميع اàوانب اàوهرية".

•

ا"تطلبات اNخâقية ذات الصلة ا"نطبقة على ا"راجعة هي قواعد سلوك وآداب ا"هنة ا"عتمدة ف ا"ملكة العربية

•

استنادًا إلى أدلة ا"راجعة التي ت اYصول عليها ,خلص ا"راجع إلى وجود عدم تأكد جوهري مرتبط بأحداث أو ظروف قد تثير
شكوكًا كبيرة حول قدرة ا"نشأة على البقاء كمنشأة مستمرة وفقًا "عيار ا"راجعة ) .(٥٧٠وُيعد اpفصاح ف القائمة ا"الية الواحدة
عن عدم التأكد اàوهري إفصاحًا كافيًا.

•

ا"راجع غير مطالب باpبâغ عن اNمور الرئيسة للمراجعة وفقًا "عيار ا"راجعة ) (٧٠١ف سياق مراجعة قائمة ا"ركز ا"الي ,ولم يقرر
اpبâغ عنها Nي سبب آخر.

•

حدد ا"راجع أنه  Wتوجد أي معلومات أخرى )أي إن متطلبات معيار ا"راجعة ) (٧٢٠غير منطبقة(.

•

يختلف ا"سؤولون عن اpشراف على القائمة ا"الية عن أولئك ا"سؤولي عن إعداد هذه القائمة.

•

 Wيتحمل ا"راجع مسؤوليات تقرير أخرى مطلوبة óوجب أنظمة أو لوائح محلية.

السعودية(*).

تقرير ا"راجع ا"ستقل
]اΩاطبون ا;عنيون[
الرأي
لقد راجعنا قائمة ا;ركز ا;الي للشركة )س( )الشركة( كما ف  ٣١ديسمبر  ,٢٠×١واWيضاحات ا;رفقة بالقائمة ا;اليةï ,ا ف ذلك ملخص
للسياسات اáاسبية ا;همة )يشار إليهم معًا بلفظ "القائمة ا;الية"(.
وف رأينا ,فإن القائمة ا;الية ا;رفقة تعرض بشكل عادل ,من جميع اßوانب اßوهرية ,ا;ركز ا;الي للشركة كما ف  ٣١ديسمبر  ,٢٠×١وفقًا
;تطلبات إطار التقرير ا;الي ذات الصلة بإعداد مثل هذه القائمة

ا;الية(**).

أساس الرأي
لقد قمنا با;راجعة وفقًا للمعايير الدولية للمراجعة ا;عتمدة ف ا;ملكة العربية السعودية .ومسؤولياتنا ïوجب تلك ا;عايير موضحة ïزيد من
التفصيل ف قسم "مسؤوليات ا;راجع عن مراجعة القائمة ا;الية" الوارد ف تقريرنا .ونحن مستقلون عن الشركة وفقًا لقواعد سلوك وآداب
*
**

يجب أن يشير ا;راجع إلى قواعد سلوك وآداب ا;هنة ا;عتمدة ف ا;ملكة العربية السعودية.
ت وضع قسم الرأي أوً Wكما هو مطلوب ïوجب معيار ا;راجعة ).(٧٠٠

ترجمة الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي

٧٦٠

اعتبارات خاصة – عمليات مراجعة قائمة مالية واحدة,
وعناصر أو حسابات أو بنود محددة ف قائمة مالية

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٨٠٥
ا;هنة ا;عتمدة ف ا;ملكة العربية السعودية ذات الصلة ïراجعتنا للقائمة ا;الية ,وقد وفينا أيضًا ïسؤولياتنا اJخPقية اJخرى وفقًا لتلك
القواعد .وف اعتقادنا ,فإن أدلة ا;راجعة التي حصلنا عليها ُتعد كافية ومناسبة لتوفير أساس

لرأينا(*).

عدم التأكد اàوهري ا"تعلق باWستمرارية
نود أن نلفت اWنتباه لøيضاح ) (٦ا;رفق بالقائمة ا;الية ,الذي يشير إلى أن الشركة تكبدت صاف خسارة قدرها )س( خPل السنة ا;نتهية ف
 ٣١ديسمبر  ,٢٠×١واعتبارًا من ذلك التاريخ¿ ,اوزت اWلتزامات ا;تداولة للشركة مجموع أصولها ïقدار )ص( .ووفقًا ;ا هو مذكور ف
اàيضاح ) ,(٦فإن هذه اJحداث أو الظروف ,جنبًا إلى جنب مع اJمور اJخرى ا;نصوص عليها ف اàيضاح ) ,(٦تشير إلى وجود عدم تأكد
جوهري ,قد يثير شكوكًا كبيرة حول قدرة الشركة على البقاء كمنشأة مستمرة .ولم يتم تعديل رأينا فيما يتعلق بهذا اJمر.
مسؤوليات اpدارة)**( وا"كلفي باYوكمة عن القائمة

ا"الية٣٥

اàدارة هي ا;سؤولة عن إعداد القائمة ا;الية وعرضها بشكل عادل وفقًا ;تطلبات إطار التقرير ا;الي ذات الصلة بإعداد مثل هذه القائمة
ا;الية ف الدولة  ,Xوهي ا;سؤولة عن الرقابة الداخلية التي تراها اàدارة ضرورية لتمكينها من إعداد قائمة مالية خالية من التحريف
اßوهري ,سواًء بسبب غش أو خطأ.
وعند إعداد القائمة ا;الية ,فإن اàدارة هي ا;سؤولة عن تقييم قدرة الشركة على البقاء كمنشأة مستمرة وعن اàفصاح بحسب مقتضى
اNال ,عن اJمور ا;تعلقة باWستمرارية ,واستخدام أساس اWستمرارية ف اáاسبة ,ما لم تكن هناك نية لدى اàدارة لتصفية الشركة أو
إيقاف عملياتها ,أو ما لم يكن لديها أي خيار آخر واقعي سوى القيام بذلك.
وا;كلفون باNوكمة هم ا;سؤولون عن اàشراف على آلية التقرير ا;الي ف

الشركة(***).

مسؤوليات ا"راجع عن مراجعة القائمة ا"الية
تتمثل أهدافنا ف الوصول إلى تأكيد معقول عّما إذا كانت القائمة ا;الية ككل تخلو من التحريف اßوهري ,سواًء بسبب غش أو خطأ ,وف
إصدار تقرير ا;راجع الذي يتضمن رأينا .والتأكيد ا;عقول هو مستوى عاٍل من التأكيد ,لكنه  Wيضمن أن ا;راجعة التي ت القيام بها وفقًا
;عايير ا;راجعة ستكشف دائمًا عن التحريف اßوهري متى كان موجودًا .و•كن أن تنشأ التحريفات عن غش أو خطأ ,وُتَعد التحريفات
جوهرية إذا كان من ا;توقع بدرجة معقولة أن تؤثر ,منفردة أو ف مجملها ,على القرارات اWقتصادية التي يتخذها ا;ستخدمون على أساس
هذه القائمة ا;الية.
وكجزء من ا;راجعة وفقًا للمعايير الدولية للمراجعة ا;عتمدة ف ا;ملكة العربية السعودية ,فإننا ≥ارس اNكم ا;هني ,ونلتزم بنزعة الشك
ا;هني طوال عملية ا;راجعة .ونقوم أيضًا ïا
•

يلي(*):

£ديد وتقييم مخاطر التحريف اßوهري ف القائمة ا;الية ,سواًء بسبب غش أو خطأ ,وتصميم وتنفيذ إجراءات مراجعة تستجيب
لتلك اΩاطر ,واNصول على أدلة مراجعة كافية ومناسبة لتوفير أساس لرأينا .وُيعد خطر عدم اكتشاف التحريف اßوهري النات
عن غش أعلى من اîطر النات عن خطأ ,نظرًا Jن الغش قد ينطوي على تواطؤ أو تزوير أو إغفال ذكر متعمد أو إفادات مضللة أو
¿اوز للرقابة الداخلية.

ُتذكر عادًة اßملتان اJولى واJخيرة الواردتان ف هذا القسم ف قسم "مسؤوليات ا;راجع" .كما ت وضع قسم "أساس الرأي" مباشرة بعد قسم "الرأي" وفقًا ;تطلبات معيار
*
ا;راجعة ).(٧٠٠
** ا;قصود باàدارة هي اßهة ا;سؤولة ïوجب نظام أو Wئحة )أو وفقًا لعقد اWرتباط ف ظل غياب نظام أو Wئحة محددة( عن إعداد القوائم ا;الية وعن محتوياتها ¿اه اWطراف
اîارجية.
 ٣٥خPل هذه اJمثلة التوضيحية لتقارير ا;راجع ,قد يحتاج مصطلحا اàدارة وا;كلفون باNوكمة إلى استبدالهما ïصطلح آخر مناسب ف سياق اàطار القانوني ف
ا;ملكة العربية السعودية.
*** يجب على ا;راجع أن يسّمي هنا من هم ا;كلفون باNوكمة ف الشركة التي يراجعها وذلك وفقًا ;عيار ا;راجعة )(٢٦٠
* توضح الفقرة )٤١ب( من معيار ا;راجعة ) (٧٠٠أن مسؤوليات ا;راجع عن مراجعة القوائم ا;الية •كن أن تكون موجودة ف ملحق مرفق بتقرير ا;راجع .وتوضح الفقرة )٤١ج( من
معيار ا;راجعة ) (٧٠٠أنه عندما يسمح نظام أو Wئحة أو معايير مراجعة وطنية صراحًة بذلك ,فيمكن أن تتم اàشارة إلى موقع إلكتروني خاص بسلطة معنية ,يحتوي على وصف
;سؤوليات ا;راجع ,بدً Wمن تضمي هذه ا;واد ف تقرير ا;راجع ,بشرط أن يكون الوصف ا;وجود على ا;وقع اàلكتروني يتناول ,و Wيتعارض مع ,وصف مسؤوليات ا;راجع أدناه.

ترجمة الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي

٧٦١

اعتبارات خاصة – عمليات مراجعة قائمة مالية واحدة,
وعناصر أو حسابات أو بنود محددة ف قائمة مالية

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٨٠٥
•

التوصل إلى فهم للرقابة الداخلية ذات الصلة با;راجعة من أجل تصميم إجراءات ا;راجعة ا;ناسبة ف ظل الظروف القائمة ,وليس
لغرض إبداء رأي ف فاعلية الرقابة الداخلية للشركة٣٦.

•

تقوي مدى مناسبة السياسات اáاسبية ا;ستخدمة ومدى معقولية التقديرات اáاسبية ,إن وجدت ,واàفصاحات ا;تعلقة بها التي
أعدتها اàدارة.

•

التوصل إلى استنتاج بشأن مدى مناسبة استخدام اàدارة Jساس اWستمرارية ف اáاسبة ,وما إذا كان هناك عدم تأكد جوهري
متعلق بأحداث أو ظروف قد تثير شكًا كبيرًا حول قدرة الشركة على البقاء كمنشأة مستمرة استنادًا إلى أدلة ا;راجعة التي ت
اNصول عليها .وإذا خلصنا إلى وجود عدم تأكد جوهري ,فإن علينا أن نلفت اWنتباه ف تقريرنا إلى اàفصاحات ذات العPقة
الواردة ف القوائم ا;الية ,أو علينا أن نقوم بتعديل رأينا إذا كانت تلك اàفصاحات غير كافية .وتستند استنتاجاتنا إلى أدلة ا;راجعة
التي يتم اNصول عليها حتى تاريخ تقرير ا;راجع .ومع ذلك ,فإن أحداثًا أو ظروفًا مستقبلية قد تتسبب ف توقف الشركة عن البقاء
كمنشأة مستمرة.

•

تقوي العرض العام للقائمة ا;الية وهيكلها ومحتواهاï ,ا فيها اàفصاحات ,وما إذا كانت القائمة ا;الية تعبر عن ا;عامPت
واJحداث التي ûثلها بطريقة £قق العرض العادل.

ونحن نتواصل مع ا;كلفي باNوكمة فيما يتعلق بجملة أمور من بينها نطاق ا;راجعة وتوقيتها اΩطط لهما والنتائج ا;همة للمراجعةï ,ا ف
ذلك أي أوجه قصور مهمة ف الرقابة الداخلية اكتشفناها أثناء ا;راجعة.
]التوقيع باسم مكتب ا;راجعة ,أو اWسم الشخصي للمراجع ,أو بكليهما ,حسب اWقتضاء)**([
]عنوان ا;راجع[ ]•كن تبديل اJماكن بي التاريخ والعنوان[
]التاريخ[

٣٦

**

يتم تعديل هذه اßملة ,حسب مقتضى اNال ,ف الظروف التي يكون ا;راجع فيها مسؤوً Wأيضًا عن إصدار رأي ف فاعلية الرقابة الداخلية بالتزامن مع مراجعة
القائمة ا;الية.
ينبغي اWلتزام بنظام اáاسبي القانونيي ف ا;ملكة العربية السعودية.

ترجمة الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي

٧٦٢

اعتبارات خاصة – عمليات مراجعة قائمة مالية واحدة,
وعناصر أو حسابات أو بنود محددة ف قائمة مالية

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٨٠٥
ا"ثال التوضيحي ) :(٢تقرير ا"راجع عن قائمة مالية واحدة "نشأة غير مدرجةُ ,معﱠدة وفقًا pطار ذي غرض خاص
Nغراض هذا ا"ثال التوضيحي لتقرير ا"راجع ,ت افتراض الظروف اwتية:
•

مراجعة قائمة ا"قبوضات وا"دفوعات النقدية )بعبارة أخرى ,قائمة مالية واحدة( "نشأة غير مدرجة.

•

لم يصدر تقرير مراجع عن اöموعة الكاملة من القوائم ا"الية.

•

أعدت إدارة ا"نشأة القائمة ا"الية وفقًا لõساس اúاسبي للمقبوضات وا"دفوعات النقدية استجابة لطلب مستَلم من دائن
باYصول على معلومات التدفقات النقدية .ولüدارة إمكانية اختيار إطار التقرير ا"الي.

•

إطار التقرير ا"الي ا"نطبق هو إطار عرض عادل يهدف إلى تلبية احتياجات مستخدمي محددين إلى ا"علومات

•

توصل ا"راجع إلى أنه من ا"ناسب إبداء رأي غير معدل )أي "خال من التحفظات"( ,استنادًا إلى أدلة ا"راجعة التي ت اYصول
عليها.

•

حدد ا"راجع أنه من ا"ناسب أن يستخدم ف رأيه عبارة "تعرض بشكل عادل ,من جميع اàوانب اàوهرية".

•

ا"تطلبات اNخâقية ذات الصلة ا"نطبقة على ا"راجعة هي قواعد سلوك وآداب ا"هنة ا"عتمدة ف ا"ملكة العربية

•

ثمة قيد مفروض على توزيع تقرير ا"راجع أو استخدامه.

•

استنادًا إلى أدلة ا"راجعة التي ت اYصول عليها ,خلص ا"راجع إلى أنه  Wترتبط باNحداث أو الظروف حالة عدم تأكد جوهري
قد تثير شكوكًا كبيرة حول قدرة ا"نشأة على البقاء كمنشأة مستمرة وفقًا "عيار ا"راجعة ).(٥٧٠

•

ا"راجع غير مطالب باpبâغ عن اNمور الرئيسة للمراجعة وفقًا "عيار ا"راجعة ) (٧٠١ف سياق مراجعة قائمة ا"قبوضات
وا"دفوعات النقدية.

•

حدد ا"راجع أنه  Wتوجد أي معلومات أخرى )أي إن متطلبات معيار ا"راجعة ) (٧٢٠غير منطبقة(.

•

اpدارة هي ا"سؤولة عن إعداد القائمة ا"الية واWشراف على آلية التقرير ا"الي pعداد هذه القائمة ا"الية.

•

 Wيتحمل ا"راجع مسؤوليات تقرير أخرى مطلوبة óوجب أنظمة أو لوائح محلية.

ا"الية٣٧.

السعودية(*) .

تقرير ا"راجع ا"ستقل
]اΩاطبون ا;عنيون[
الرأي
لقد راجعنا قائمة ا;قبوضات وا;دفوعات النقدية للشركة )س( )الشركة( للسنة ا;نتهية ف  ٣١ديسمبر  ٢٠×١واàيضاحات ا;رفقة بهذه
القائمةï ,ا ف ذلك ملخص للسياسات اáاسبية ا;همة )يشار إليهم معًا بلفظ "القائمة ا;الية"(.
وف رأينا ,فإن القائمة ا;الية ا;رفقة تعرض بشكل عادل ,من جميع اßوانب اßوهرية ,ا;قبوضات وا;دفوعات النقدية للشركة عن السنة
ا;نتهية ف  ٣١ديسمبر  ,٢٠×١وفقًا ل∏ساس اáاسبي للمقبوضات وا;دفوعات النقدية ا;بي ف اàيضاح

)(*) .(X

أساس الرأي
لقد قمنا با;راجعة وفقًا للمعايير الدولية للمراجعة ا;عتمدة ف ا;ملكة العربية السعودية .ومسؤولياتنا ïوجب تلك ا;عايير موضحة ïزيد من
التفصيل ف قسم "مسؤوليات ا;راجع عن مراجعة القائمة ا;الية" الوارد ف تقريرنا .ونحن مستقلون عن الشركة وفقًا لقواعد سلوك وآداب
٣٧

*
*

يحتوي معيار ا;راجعة ) (٨٠٠على متطلبات وإرشادات بشأن شكل ومحتوى القوائم ا;الية ا;عدة وفقًا àطار ذي غرض خاص.
يجب أن يشير ا;راجع إلى قواعد سلوك وآداب ا;هنة ا;عتمدة ف ا;ملكة العربية السعودية.
ت وضع قسم الرأي أوً Wكما هو مطلوب ïوجب معيار ا;راجعة ).(٧٠٠

ترجمة الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي

٧٦٣

اعتبارات خاصة – عمليات مراجعة قائمة مالية واحدة,
وعناصر أو حسابات أو بنود محددة ف قائمة مالية

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٨٠٥
ا;هنة ا;عتمدة ف ا;ملكة العربية السعودية ذات الصلة ïراجعتنا للقائمة ا;الية ,وقد وفينا أيضًا ïسؤولياتنا اJخPقية اJخرى وفقًا لتلك
القواعد .وف اعتقادنا فإن أدلة ا;راجعة التي حصلنا عليها ُتعد كافية ومناسبة لتوفير أساس

لرأينا(**) .

لفت انتباه  -اNساس اúاسبي
نود أن نلفت اWنتباه إلى اàيضاح  Xا;رفق بالقائمة ا;الية ,الذي يوضح اJساس اáاسبي .وقد ت إعداد القائمة ا;الية لتوفير معلومات
للدائن )ص( .ونتيجًة لذلك ,فإن القائمة قد  Wتكون مناسبة Jغراض أخرى .ولم يتم تعديل رأينا فيما يتعلق بهذا اJمر.
مسؤوليات اpدارة وا"كلفي باYوكمة عن القائمة

ا"الية٣٨

اàدارة هي ا;سؤولة عن إعداد القائمة ا;الية وعرضها بشكل عادل وفقًا ل∏ساس اáاسبي للمقبوضات وا;دفوعات النقدية ا;بي ف
اàيضاح  ;Xويشمل هذا £ديد أن اJساس اáاسبي للمقبوضات وا;دفوعات النقدية ُيعد أساسًا مقبوًà Wعداد القائمة ا;الية ف ظل
الظروف القائمة ,وهي ا;سؤولة كذلك عن الرقابة الداخلية التي تراها ضرورية لتمكينها من إعداد قائمة مالية خالية من التحريف
اßوهري ,سواًء بسبب غش أو خطأ.
وعند إعداد القائمة ا;الية ,فإن اàدارة هي ا;سؤولة عن تقييم قدرة الشركة على البقاء كمنشأة مستمرة وعن اàفصاح بحسب مقتضى
اNال ,عن اJمور ا;تعلقة باWستمرارية ,واستخدام أساس اWستمرارية ف اáاسبة ,ما لم تكن هناك نية لدى اàدارة لتصفية الشركة أو
إيقاف عملياتها ,أو ما لم يكن لديها أي خيار آخر واقعي سوى القيام بذلك.
مسؤوليات ا"راجع عن مراجعة القائمة ا"الية
تتمثل أهدافنا ف الوصول إلى تأكيد معقول عّما إذا كانت القائمة ا;الية ككل تخلو من التحريف اßوهري ,سواًء بسبب غش أو خطأ ,وف
إصدار تقرير ا;راجع الذي يتضمن رأينا .والتأكيد ا;عقول هو مستوى عاٍل من التأكيد ,لكنه  Wيضمن أن ا;راجعة التي ت القيام بها وفقًا
;عايير ا;راجعة ستكشف دائمًا عن التحريف اßوهري متى كان موجودًا .و•كن أن تنشأ التحريفات عن غش أو خطأ ,وُتَعد التحريفات
جوهرية إذا كان من ا;توقع بدرجة معقولة أن تؤثر ,منفردة أو ف مجملها ,على القرارات اWقتصادية التي يتخذها ا;ستخدمون على أساس
هذه القائمة ا;الية.
وكجزء من ا;راجعة وفقًا للمعايير الدولية للمراجعة ا;عتمدة ف ا;ملكة العربية السعودية ,فإننا ≥ارس اNكم ا;هني ,ونلتزم بنزعة الشك
ا;هني طوال عملية ا;راجعة .ونقوم أيضًا ïا

يلي(*):

•

£ديد وتقييم مخاطر التحريف اßوهري ف القائمة ا;الية ,سواًء بسبب غش أو خطأ ,وتصميم وتنفيذ إجراءات مراجعة تستجيب
لتلك اΩاطر ,واNصول على أدلة مراجعة كافية ومناسبة لتوفير أساس لرأينا .وُيعد خطر عدم اكتشاف التحريف اßوهري النات
عن غش أعلى من اîطر النات عن خطأ ,نظرًا Jن الغش قد ينطوي على تواطؤ أو تزوير أو إغفال ذكر متعمد أو إفادات مضللة أو
¿اوز للرقابة الداخلية.

•

التوصل إلى فهم للرقابة الداخلية ذات الصلة با;راجعة من أجل تصميم إجراءات ا;راجعة ا;ناسبة ف ظل الظروف القائمة ,وليس
لغرض إبداء رأي ف فاعلية الرقابة الداخلية للشركة٣٩.

**
٣٨

*

٣٩

ُتذكر عادًة اßملتان اJولى واJخيرة الواردتان ف هذا القسم ف قسم "مسؤوليات ا;راجع" .كما ت وضع قسم "أساس الرأي" مباشرة بعد قسم "الرأي" وفقًا ;تطلبات معيار
ا;راجعة )(٧٠٠
خPل هذه اJمثلة التوضيحية لتقارير ا;راجع ,قد يحتاج مصطلحا اàدارة وا;كلفون باNوكمة أن يتم استبدالهما ïصطلح آخر مناسب ف سياق اàطار القانوني ف
ا;ملكة العربية السعودية
توضح الفقرة ) ٤١ب( من معيار ا;راجعة ) (٧٠٠أن مسؤوليات ا;راجع عن مراجعة القوائم ا;الية •كن أن تكون موجودة ف ملحق مرفق بتقرير ا;راجع .وتوضح الفقرة )٤١ج(
من معيار ا;راجعة ) (٧٠٠أنه عندما يسمح نظام أو Wئحة أو معايير مراجعة وطنية صراحًة بذلك ,فيمكن أن تتم اàشارة إلى موقع إلكتروني خاص بسلطة معنية ,يحتوي على
وصف ;سؤوليات ا;راجع ,بدً Wمن تضمي هذه ا;واد ف تقرير ا;راجع ,بشرط أن يكون الوصف ا;وجود على ا;وقع اàلكتروني يتناول ,و Wيتعارض مع ,وصف مسؤوليات ا;راجع
أدناه.
يتم تعديل هذه اßملة ,حسب مقتضى اNال ,ف الظروف التي يكون ا;راجع فيها مسؤوً Wأيضًا عن إصدار رأي ف فاعلية الرقابة الداخلية بالتزامن مع مراجعة
القائمة ا;الية.

ترجمة الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي

٧٦٤

اعتبارات خاصة – عمليات مراجعة قائمة مالية واحدة,
وعناصر أو حسابات أو بنود محددة ف قائمة مالية

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٨٠٥
•

التوصل إلى استنتاج بشأن مدى مناسبة استخدام اàدارة Jساس اWستمرارية ف اáاسبة ,وما إذا كان هناك عدم تأكد جوهري
متعلق بأحداث أو ظروف قد تثير شكًا كبيرًا حول قدرة الشركة على البقاء كمنشأة مستمرة استنادًا إلى أدلة ا;راجعة التي ت
اNصول عليها .وإذا خلصنا إلى وجود عدم تأكد جوهري ,فإن علينا أن نلفت اWنتباه ف تقريرنا إلى اàفصاحات ذات العPقة
الواردة ف القائمة ا;الية ,أو علينا أن نقوم بتعديل رأينا إذا كانت تلك اàفصاحات غير كافية .وتستند استنتاجاتنا إلى أدلة ا;راجعة
التي يتم اNصول عليها حتى تاريخ تقرير ا;راجع .ومع ذلك ,فإن أحداثًا أو ظروفًا مستقبلية قد تتسبب ف توقف الشركة عن البقاء
كمنشأة مستمرة.

•

تقوي مدى مناسبة السياسات اáاسبية ا;ستخدمة ومدى معقولية التقديرات اáاسبية ,إن وجدت ,واàفصاحات ا;تعلقة بها التي
أعدتها اﻹدارة.

•

تقوي العرض العام للقائمة ا;الية وهيكلها ومحتواهاï ,ا فيها اàفصاحات ,وما إذا كانت القائمة ا;الية تعبر عن ا;عامPت
واJحداث التي ûثلها بطريقة £قق العرض العادل.

ونحن نتواصل مع ا;كلفي باNوكمة فيما يتعلق بجملة أمور من بينها نطاق ا;راجعة وتوقيتها اΩطط لهما والنتائج ا;همة للمراجعةï ,ا ف
ذلك أي أوجه قصور مهمة ف الرقابة الداخلية اكتشفناها أثناء ا;راجعة.
]التوقيع باسم مكتب ا;راجعة ,أو اWسم الشخصي للمراجع ,أو بكليهما ,حسب اWقتضاء)**([
]عنوان ا;راجع[ ]•كن تبديل اJماكن بي التاريخ والعنوان[
]التاريخ[

**

ينبغي اWلتزام بنظام اáاسبي القانونيي ف ا;ملكة العربية السعودية.

ترجمة الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي

٧٦٥

اعتبارات خاصة – عمليات مراجعة قائمة مالية واحدة,
وعناصر أو حسابات أو بنود محددة ف قائمة مالية

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٨٠٥
ا"ثال التوضيحي ) :(٣تقرير ا"راجع عن عنصر محدد ف قائمة مالية "نشأة مدرجةُ ,معﱠدة وفقًا pطار ذي غرض خاص.
Nغراض هذا ا"ثال التوضيحي لتقرير ا"راجع ,ت افتراض الظروف اwتية:
•

مراجعة جدول ا"بالغ مستحقة التحصيل )بعبارة أخرى ,عنصر أو حساب أو بند ف قائمة مالية(.

•

أعدت إدارة ا"نشأة ا"علومات ا"الية وفقًا Nحكام التقرير ا"الي التي وضعتها سلطة تنظيمية للوفاء óتطلبات تلك السلطة .وW
§لك اpدارة إمكانية اختيار إطار التقرير ا"الي.

•

إطار التقرير ا"الي ا"نطبق هو إطار التزام يهدف إلى تلبية احتياجات مستخدمي محددين إلى ا"علومات

•

تعكس شروط ارتباط ا"راجعة وصف مسؤولية اpدارة عن القوائم ا"الية ا"نصوص عليه ف معيار ا"راجعة ).(٢١٠

•

توصل ا"راجع إلى أنه من ا"ناسب إبداء رأي غير معدل )أي "خال من التحفظات"( ,استنادًا إلى أدلة ا"راجعة التي ت اYصول
عليها.

•

ا"تطلبات اNخâقية ذات الصلة ا"نطبقة على ا"راجعة هي قواعد سلوك وآداب ا"هنة ا"عتمدة ف ا"ملكة العربية السعودية.

•

ثمة قيد مفروض على توزيع تقرير ا"راجع.

•

استنادًا إلى أدلة ا"راجعة التي ت اYصول عليها ,خلص ا"راجع إلى أنه  Wترتبط باNحداث أو الظروف حالة عدم تأكد جوهري
قد تثير شكوكًا كبيرة حول قدرة ا"نشأة على البقاء كمنشأة مستمرة وفقًا "عيار ا"راجعة ).(٥٧٠

•

ا"راجع غير مطالب باpبâغ عن اNمور الرئيسة للمراجعة وفقًا "عيار ا"راجعة ) (٧٠١ف سياق مراجعة جدول ا"بالغ مستحقة
التحصيل ,ولم يقرر اpبâغ عنها Nي سبب آخر.

•

حدد ا"راجع أنه  Wتوجد أي معلومات أخرى )أي إن متطلبات معيار ا"راجعة ) (٧٢٠غير منطبقة(.

•

يختلف ا"سؤولون عن اpشراف على القائمة ا"الية عن أولئك ا"سؤولي عن إعداد هذه القائمة.

•

 Wيتحمل ا"راجع مسؤوليات تقرير أخرى مطلوبة óوجب أنظمة أو لوائح محلية.

ا"الية٤٠.

تقرير ا"راجع ا"ستقل
طب آخر مناسب[
]إلى مساهمي الشركة )س( أو أي ُمخا َ
الرأي
لقد راجعنا جدول ا;بالغ مستحقة التحصيل للشركة )س( )الشركة( كما ف  ٣١ديسمبر ") ٢٠×١اßدول"(.
وف رأينا ,فإن ا;علومات ا;الية ف جدول الشركة كما ف  ٣١ديسمبر ُ ,٢٠×١معﱠدة من جميع اßوانب اßوهرية وفقًا لـ ]توضيح أحكام
التقرير ا;الي ا;وضوعة من قبل السلطة

التنظيمية[(*).

أساس الرأي
لقد قمنا با;راجعة وفقًا للمعايير الدولية للمراجعة ا;عتمدة ف ا;ملكة العربية السعودية .ومسؤولياتنا ïوجب تلك ا;عايير موضحة ïزيد من
التفصيل ف قسم "مسؤوليات ا;راجع عن مراجعة اßدول" الوارد ف تقريرنا .ونحن مستقلون عن الشركة وفقًا لقواعد سلوك وآداب ا;هنة

٤٠

*

يحتوي معيار ا;راجعة ) (٨٠٠على متطلبات وإرشادات بشأن شكل ومحتوى القوائم ا;الية ا;عدة وفقًا àطار ذي غرض خاص.
ت وضع قسم الرأي أوً Wكما هو مطلوب ïوجب معيار ا;راجعة ).(٧٠٠

ترجمة الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي

٧٦٦

اعتبارات خاصة – عمليات مراجعة قائمة مالية واحدة,
وعناصر أو حسابات أو بنود محددة ف قائمة مالية

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٨٠٥
ا;عتمدة ف ا;ملكة العربية السعودية ذات الصلة ïراجعتنا للجدول ,وقد وفينا أيضًا ïسؤولياتنا اJخPقية اJخرى وفقًا لتلك القواعد .وف
اعتقادنا فإن أدلة ا;راجعة التي حصلنا عليها ُتعد كافية ومناسبة لتوفير أساس

لرأينا(*).

لفت انتباه – اNساس اúاسبي وتقييد التوزيع
نود أن نلفت اWنتباه إلى اàيضاح  Xا;رفق باßدول ,الذي يوضح اJساس اáاسبي .وقد ت إعداد اßدول ;ساعدة الشركة ف الوفاء
ïتطلبات السلطة التنظيمية )ع( .ونتيجًة لذلك ,فإن اßدول قد  Wيكون مناسبًا Jغراض أخرى .وتقريرنا ُمعّد فقط للشركة والسلطة
التنظيمية )ع( ,و Wينبغي توزيعه على أي أطراف أخرى بخPف الشركة أو السلطة التنظيمية )ع( .ولم يتم تعديل رأينا فيما يتعلق بهذا اJمر.
مسؤوليات اpدارة وا"كلفي باYوكمة عن

اàدول٤١

اàدارة هي ا;سؤولة عن إعداد اßدول وفقًا لـ ]توضيح أحكام التقرير ا;الي ا;وضوعة من قبل السلطة التنظيمية[ ,وهي ا;سؤولة عن
الرقابة الداخلية التي تراها ضرورية لتمكينها من إعداد اßدول بطريقة خالية من التحريف اßوهري ,سواًء بسبب غش أو خطأ.
وعند إعداد اßدول ,فإن اàدارة هي ا;سؤولة عن تقييم قدرة الشركة على البقاء كمنشأة مستمرة وعن اàفصاح بحسب مقتضى اNال ,عن
اJمور ا;تعلقة باWستمرارية ,واستخدام أساس اWستمرارية ف اáاسبة ,ما لم تكن هناك نية لدى اàدارة لتصفية الشركة أو إيقاف
عملياتها ,أو ما لم يكن لديها أي خيار آخر واقعي سوى القيام بذلك.
وا;كلفون باNوكمة هم ا;سؤولون عن اàشراف على آلية التقرير ا;الي ف

الشركة(**).

مسؤوليات ا"راجع عن مراجعة اàدول
تتمثل أهدافنا ف الوصول إلى تأكيد معقول عّما إذا كان اßدول ككل يخلو من التحريف اßوهري ,سواًء بسبب غش أو خطأ ,وف إصدار
تقرير ا;راجع الذي يتضمن رأينا .والتأكيد ا;عقول هو مستوى عاٍل من التأكيد ,لكنه  Wيضمن أن ا;راجعة التي ت القيام بها وفقًا ;عايير
ا;راجعة ستكشف دائمًا عن التحريف اßوهري متى كان موجودًا .و•كن أن تنشأ التحريفات عن غش أو خطأ ,وُتَعد التحريفات جوهرية إذا
كان من ا;توقع بدرجة معقولة أن تؤثر ,منفردة أو ف مجملها ,على القرارات اWقتصادية التي يتخذها ا;ستخدمون على أساس هذا اßدول.

*
٤١

**

ُتذكر عادًة اßملتان اJولى واJخيرة الواردتان ف هذا القسم ف قسم "مسؤوليات ا;راجع" .كما ت وضع قسم "أساس الرأي" مباشرة بعد قسم "الرأي" وفقًا ;تطلبات معيار
ا;راجعة ).(٧٠٠
خPل هذه اJمثلة التوضيحية لتقارير ا;راجع ,قد يحتاج مصطلحا اàدارة وا;كلفون باNوكمة أن يتم استبدالهما ïصطلح آخر مناسب ف سياق اàطار القانوني ف
ا;ملكة العربية السعودية.
يجب على ا;راجع أن يسّمي هنا من هم ا;كلفون باNوكمة ف الشركة التي يراجعها وذلك وفقًا ;عيار ا;راجعة ).(٢٦٠

ترجمة الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي

٧٦٧

اعتبارات خاصة – عمليات مراجعة قائمة مالية واحدة,
وعناصر أو حسابات أو بنود محددة ف قائمة مالية

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٨٠٥

وكجزء من ا;راجعة وفقًا للمعايير الدولية للمراجعة ا;عتمدة ف ا;ملكة العربية السعودية ,فإننا ≥ارس اNكم ا;هني ,ونلتزم بنزعة الشك
ا;هني طوال عملية ا;راجعة .ونقوم أيضًا ïا

يلي(*):

•

£ديد وتقييم مخاطر التحريف اßوهري ف اßدول ,سواًء بسبب غش أو خطأ ,وتصميم وتنفيذ إجراءات مراجعة تستجيب لتلك
اΩاطر ,واNصول على أدلة مراجعة كافية ومناسبة لتوفير أساس لرأينا .وُيعد خطر عدم اكتشاف التحريف اßوهري النات عن
غش أعلى من اîطر النات عن خطأ ,نظرًا Jن الغش قد ينطوي على تواطؤ أو تزوير أو إغفال ذكر متعمد أو إفادات مضللة أو
¿اوز للرقابة الداخلية.

•

التوصل إلى فهم للرقابة الداخلية ذات الصلة با;راجعة من أجل تصميم إجراءات ا;راجعة ا;ناسبة ف ظل الظروف القائمة ,وليس
لغرض إبداء رأي ف فاعلية الرقابة الداخلية للشركة٤٢.

•

التوصل إلى استنتاج بشأن مدى مناسبة استخدام اàدارة Jساس اWستمرارية ف اáاسبة ,وما إذا كان هناك عدم تأكد جوهري
متعلق بأحداث أو ظروف قد تثير شكًا كبيرًا حول قدرة الشركة على البقاء كمنشأة مستمرة استنادًا إلى أدلة ا;راجعة التي ت
اNصول عليها .وإذا خلصنا إلى وجود عدم تأكد جوهري ,فإن علينا أن نلفت اWنتباه ف تقريرنا إلى اàفصاحات ذات العPقة
الواردة ف اßدول ,أو علينا أن نقوم بتعديل رأينا إذا كانت تلك اàفصاحات غير كافية .وتستند استنتاجاتنا إلى أدلة ا;راجعة التي
يتم اNصول عليها حتى تاريخ تقرير ا;راجع .ومع ذلك ,فإن أحداثًا أو ظروفًا مستقبلية قد تتسبب ف توقف الشركة عن البقاء
كمنشأة مستمرة.

•

تقوي مدى مناسبة السياسات اáاسبية ا;ستخدمة ومدى معقولية التقديرات اáاسبية ,إن وجدت ,واàفصاحات ا;تعلقة بها التي
أعدتها اﻹدارة.

ونحن نتواصل مع ا;كلفي باNوكمة فيما يتعلق بجملة أمور من بينها نطاق ا;راجعة وتوقيتها اΩطط لهما والنتائج ا;همة للمراجعةï ,ا ف
ذلك أي أوجه قصور مهمة ف الرقابة الداخلية اكتشفناها أثناء ا;راجعة.
ونقدم أيضًا للمكلفي باNوكمة بيانًا يفيد بأننا قد التزمنا با;تطلبات اJخPقية ذات الصلة ا;تعلقة باWستقPل ,ونبلغهم بجميع العPقات
واJمور اJخرى التي قد ُيعتقد بشكل معقول أنها تؤثر على استقPلنا ,ونبلغهم أيضًا عند اWقتضاء بالتدابير الوقائية ذات العPقة.
الشريك ا;سؤول عن اWرتباط ف ا;راجعة التي أدت إلى صدور تقرير ا;راجع ا;ستقل ا;اثل هو ]اWسم[.
]التوقيع باسم مكتب ا;راجعة ,أو اWسم الشخصي للمراجع ,أو بكليهما ,حسب اWقتضاء)**([
]عنوان ا;راجع[ ]•كن تبديل اJماكن بي التاريخ والعنوان[
]التاريخ[

*

٤٢

**

توضح الفقرة ) ٤١ب( من معيار ا;راجعة ) (٧٠٠أن مسؤوليات ا;راجع عن مراجعة القوائم ا;الية •كن أن تكون موجودة ف ملحق مرفق بتقرير ا;راجع .وتوضح الفقرة ) ٤١ج(
من معيار ا;راجعة ) (٧٠٠أنه عندما يسمح نظام أو Wئحة أو معايير مراجعة وطنية صراحًة بذلك ,فيمكن أن تتم اàشارة إلى موقع إلكتروني خاص بسلطة معنية ,يحتوي على
وصف ;سؤوليات ا;راجع ,بدً Wمن تضمي هذه ا;واد ف تقرير ا;راجع ,بشرط أن يكون الوصف ا;وجود على ا;وقع اàلكتروني يتناول ,و Wيتعارض مع ,وصف مسؤوليات ا;راجع
أدناه.
يتم تعديل هذه اßملة ,حسب مقتضى اNال ,ف الظروف التي يكون ا;راجع فيها مسؤوً Wأيضًا عن إصدار رأي ف فاعلية الرقابة الداخلية بالتزامن مع مراجعة
اßدول.
ينبغي اWلتزام بنظام اáاسبي القانونيي ف ا;ملكة العربية السعودية.
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٧٦٨

اعتبارات خاصة – عمليات مراجعة قائمة مالية واحدة,
وعناصر أو حسابات أو بنود محددة ف قائمة مالية

ا"عيار الدولي للمراجعة ) :(٨١٠ا3رتباطات 8عداد التقارير عن القوائم ا"الية ا"لخصة

اعتمدت الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي معيار ا;راجعة ) ,(٨١٠كما صدر من مجلس ا;عايير الدولية للمراجعة والتأكيد ,مع اJخذ ف
اNسبان التعديPت العامة السابق إيضاحها ف وثيقة اWعتماد.

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٨١٠
ا"عيار الدولي للمراجعة )(٨١٠
ا3رتباطات 8عداد التقارير عن القوائم ا"الية ا"لخصة
)يسري هذا ا;عيار على ارتباطات إعداد التقارير عن القوائم ا;الية ا;لخصة ,ا;رتبط عليها اعتبارًا من  ٢٠١٧/١/١أو بعد ذلك التاريخ(
الفهرس
الفقرة
مقدمة
نطاق هذا ا;عيار ...................................................................................................................

١

تاريخ السريان .......................................................................................................................

٢

اHهداف ............................................................................................................................

٣

التعريفات ..........................................................................................................................

٤

ا"تطلبات
قبول اWرتباط ......................................................................................................................

٧-٥

طبيعة ا[جراءات ...................................................................................................................

٨

شكل الرأي .........................................................................................................................

١١-٩

توقيت العمل واJحداث الPحقة لتاريخ تقرير ا;راجع عن القوائم ا;الية اُ;راجعة ................................................

١٣-١٢

ا;علومات الواردة ف ا;ستندات التي ~توي على القوائم ا;الية اُ;لخصة..........................................................

١٥-١٤

تقرير ا;راجع عن القوائم ا;الية ا;لخصة .........................................................................................

٢١-١٦

تقييد التوزيع أو اWستخدام أو تنبيه القراء إلى اJساس اÑاسبي ...............................................................

٢٢

ا;قارنات ............................................................................................................................

٢٤-٢٣

ا;علومات ا[ضافية غير ا;راجعة ا;عروضة مع القوائم ا;الية ا;لخصة ..........................................................

٢٥

اقتران اسم ا;راجع بأحد ا;ستندات ...............................................................................................

٢٧-٢٦

ا"واد التطبيقية وا"واد التفسيرية اHخرى
قبول اWرتباط ......................................................................................................................

أ-١أ٧

تقوي مدى إتاحة القوائم ا;الية اُ;راجعة ..........................................................................................

أ٨

شكل الرأي ..........................................................................................................................

أ٩

توقيت العمل واJحداث الPحقة لتاريخ تقرير ا;راجع عن القوائم ا;الية اُ;راجعة ...............................................

أ١٠

ا;علومات الواردة ف ا;ستندات التي ~توي على القوائم ا;الية اُ;لخصة  .........................................................أ -١١أ١٦
تقرير ا;راجع عن القوائم ا;الية ا;لخصة ........................................... ..............................................

أ-١٧أ٢٣

ا;قارنات ........................................... ................................................................................

أ-٢٤أ٢٥

ا;علومات ا[ضافية غير ا;راجعة ا;عروضة مع القوائم ا;الية ا;لخصة ..........................................................

أ٢٦

اقتران اسم ا;راجع بأحد ا;ستندات ...............................................................................................

أ٢٧

ا;لحق :أمثلة توضيحية لتقارير ا;راجع ا;ستقل عن القوائم ا;الية ا;لخصة
ينبغي قراءة معيار ا;راجعة )" (٨١٠اWرتباطات [عداد التقارير عن القوائم ا;الية ا;لخصة" جنبًا إلى جنب مع معيار ا;راجعة )(٢٠٠
"اJهداف العامة للمراجع ا;ستقل والقيام با;راجعة وفقًا للمعايير الدولية للمراجعة ا;عتمدة ف ا;ملكة العربية السعودية".
ترجمة الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي

٧٧٠

اWرتباطات [عداد التقارير عن
القوائم ا;الية ا;لخصة

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٨١٠

مقدمة
نطاق هذا ا"عيار
يتناول هذا ا;عيار مسؤوليات ا;راجع فيما يتعلق بتنفيذ ارتباط [عداد تقرير عن قوائم مالية ملخصة مشتقة من قوائم مالية êت
ُمراجعتها وفقًا ;عايير ا;راجعة بواسطة نفس ا;راجع.

.١

تاريخ السريان
.٢

يسري هذا ا;عيار على ارتباطات إعداد التقارير عن القوائم ا;الية ا;لخصة ا;رتبط عليها اعتبارًا من  ٢٠١٧/١/١أو بعد ذلك
التاريخ.

اHهداف
تتمثل أهداف ا;راجع فيما يلي:

.٣

)أ(

~ديد ما إذا كان من ا;ناسب قبول اWرتباط [عداد تقرير عن القوائم ا;الية ا;لخصة;

)ب(

ف حالة تكليف ا;راجع بإعداد تقرير عن القوائم ا;الية ا;لخصة:
)(١

تكوين رأي عن القوائم ا;الية ا;لخصة استنادًا إلى تقوي اWستنتاجات ا;ستنبطة من اJدلة التي ت اNصول
عليها;

)(٢

التعبير بوضوح عن ذلك الرأي من خPل تقرير مكتوب يوضح أيضًا أساس ذلك الرأي.

التعريفات
Jغراض هذا ا;عيار ,تكون للمصطلحات اôتية ا;عاني ا;بّينة قرين كل منها فيما يلي:

.٤

)أ(

الضوابط ا;طبقة :الضوابط التي تطبقها ا[دارة ف إعداد القوائم ا;الية ا;لخصة.

)ب(

القوائم ا;الية اُ;راجعة :قوائم مالية ١قام ا;راجع õراجعتها طبقًا ;عايير ا;راجعة ,وُتشتق منها القوائم ا;الية ا;لخصة.

)ج(

القوائم ا;الية ا;لخصة :معلومات مالية تاريخية ُمشتقة من القوائم ا;الية ,لكنها ~توي على تفاصيل أقل من القوائم
ا;الية ,ومع ذلك فهي  Wتزال توفر عرضًا هيكليًا يتسق مع العرض الوارد ف القوائم ا;الية للموارد اWقتصادية للمنشأة أو
التزاماتها ف Nظة زمنية معينة ,أو التغيرات الطارئة عليها خPل فترة زمنية ٢.وقد تستخدم دول مختلفة مصطلحات
مختلفة لوصف مثل هذه ا;علومات ا;الية التاريخية.

ا"تطلبات
قبول ا3رتباط

١
٢

.٥

 Wيجوز للمراجع قبول أي ارتباط [عداد تقرير عن القوائم ا;الية ا;لخصة وفقًا لهذا ا;عيار إ Wعندما يكون ا;راجع قد ت تكليفه
بإجراء مراجعة ,وفقًا ;عايير ا;راجعة ,للقوائم ا;الية التي ت اشتقاق القوائم ا;الية ا;لخصة منها) .راجع :الفقرة أ(١

.٦

يجب علي ا;راجع قبل قبول أي ارتباط [عداد تقرير عن القوائم ا;الية ا;لخصة) :راجع :الفقرة أ(٢
)أ(

~ديد ما إذا كانت الضوابط ا;طبقة مقبولة; )راجع :الفقرات أ–٣أ(٧

)ب(

اNصول على موافقة ا[دارة بأنها تقر وتفهم مسؤوليتها عن اJمور اôتية:

يعّرف معيار ا;راجعة " ,٢٠٠اJهداف العامة للمراجع ا;ستقل والقيام با;راجعة وفقًا ;عايير ا;راجعة الدولية" ,ف الفقرة ) ١٣و( ,مصطلح "القوائم ا;الية".
معيار ا;راجعة  ,٢٠٠الفقرة ) ١٣و(.
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٧٧١

اWرتباطات [عداد التقارير عن
القوائم ا;الية ا;لخصة

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٨١٠

)ج(

)(١

إعداد القوائم ا;الية ا;لخصة وفقًا للضوابط ا;طبقة;

)(٢

جعل القوائم ا;الية اُ;راجعة متاحة ;ستخدمي القوائم ا;الية ا;لخصة ا;ستهدفي دون صعوبة  Wموجب لها )وإذا
كانت هناك أنظمة أو لوائح تنص على عدم اNاجة [تاحة القوائم ا;الية اُ;راجعة ;ستخدمي القوائم ا;الية
ا;لخصة ا;ستهدفي ,وتضع ضوابط [عداد القوائم ا;الية ا;لخصة ,تتمثل مسؤولية ا[دارة ف توضيح هذه
اJنظمة أو اللوائح(.

)(٣

تضمي تقرير ا;راجع عن القوائم ا;الية ا;لخصة ف أي مستند يحتوي على القوائم ا;الية ا;لخصة وا[شارة إلى
أن ا;راجع قد أعد تقريرًا بشأنها.

اWتفاق مع ا[دارة على شكل الرأي الذي سيتم إبداؤه عن القوائم ا;الية ا;لخصة )انظر الفقرات .(١١-٩

إذا خلص ا;راجع إلى أن الضوابط ا;طبقة غير مقبولة ,أو إذا لم يتمكن من اNصول على موافقة ا[دارة ا;وضحة ف الفقرة ٦
)ب( ,ف Pيجوز له قبول اWرتباط [عداد تقرير عن القوائم ا;الية ا;لخصة ,ما لم يكن مطالبًا بذلك õوجب نظام أو Wئحة .وW
ُيعد اWرتباط اُ;نّفذ وفقًا لهذا النظام أو هذه الPئحة مستوفيًا لهذا ا;عيار .وبناًء عليه ,ف Pيجوز أن يشير تقرير ا;راجع عن
القوائم ا;الية ا;لخصة إلى أن اWرتباط قد ت تنفيذه وفقًا لهذا ا;عيار .ويجب علي ا;راجع أن ُيضّمن إشارة مناسبة لهذه اNقيقة
ف شروط اWرتباط .ويجب أيضًا أن يحدد التأثير الذي قد يترتب على ارتباط مراجعة القوائم ا;الية التي ت اشتقاق القوائم
ا;الية ا;لخصة منها.

.٧

طبيعة ا8جراءات
.٨

يجب على ا;راجع تنفيذ ا[جراءات اôتية ,وأي إجراءات أخرى يراها ضرورية ,كأساس لرأيه عن القوائم ا;الية ا;لخصة:
)أ(

ف عن طبيعتها اُ;وجزة و~دد القوائم ا;الية اُ;راجعة.
تقوي ما إذا كانت القوائم ا;الية ا;لخصة تفصح بشكٍل كا ٍ

)ب(

عندما  Wتكون القوائم ا;الية ا;لخصة مرفقة بالقوائم ا;الية اُ;راجعة ,تقوي ما إذا كانت تبي بوضوح:
)(١

الشخص أو ا;كان الذي •كن اNصول منه على القوائم ا;الية اُ;راجعة; أو

)(٢

اJنظمة أو اللوائح التي تنص على أنه  Wحاجة لتوفير القوائم ا;الية اُ;راجعة ;ستخدمي القوائم ا;الية ا;لخصة
ا;ستهدفي ,والتي تضع الضوابط [عداد القوائم ا;الية ا;لخصة.

)ج(

ف عن الضوابط ا;طبقة.
تقوي ما إذا كانت القوائم ا;الية ا;لخصة تفصح بشكٍل كا ٍ

)د(

مقارنة القوائم ا;الية ا;لخصة õا يتعلق بها من معلومات ف القوائم ا;الية اُ;راجعة لتحديد ما إذا كانت القوائم ا;الية
ا;لخصة تتفق مع ما يتعلق بها من معلومات ف القوائم ا;الية ا;راجعة ,أو •كن أن ُيعاد احتسابها منها.

)ه(

تقوي ما إذا كانت القوائم ا;الية ا;لخصة ُمعﱠدة وفقًا للضوابط ا;طبقة.

)و(

القيام ف ضوء الغرض من القوائم ا;الية ا;لخصة بتقوي ما إذا كانت القوائم ا;الية ا;لخصة ~توي على ا;علومات
الضرورية ,وُمعﱠدة õستوى ßميع مناسب ,حتى  Wتكون مضللة ف ظل الظروف القائمة.

)ز(

تقوي ما إذا كانت القوائم ا;الية اُ;راجعة متاحة بدون صعوبة  Wموجب لها ;ستخدمي القوائم ا;الية ا;لخصة ا;ستهدفي,
ما لم توجد أنظمة أو لوائح تنص على أنه  Wحاجة [تاحة القوائم ا;الية ا;راجعة ,وتضع الضوابط [عداد القوائم ا;الية
ا;لخصة) .راجع :الفقرة أ(٨

شكل الرأي
.٩

عندما يخلص ا;راجع إلى أن ا;ناسب هو إبداء رأي غير معدل ف القوائم ا;الية ا;لخصة ,فيجب أن يستخدم رأي ا;راجع ,ما لم
يتطلب نظام أو Wئحة خPف ذلك ,إحدى العبارتي اôتيتي) :راجع :الفقرة أ(٩
)أ(

أن القوائم ا;الية ا;لخصة ا;رفقة تتسق ,من جميع ا©وانب ا©وهرية ,مع القوائم ا;الية اُ;راجعة ,وفقًا لـ ]الضوابط
ا;طبقة[; أو
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٧٧٢

اWرتباطات [عداد التقارير عن
القوائم ا;الية ا;لخصة

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٨١٠
)ب(
.١٠

.١١

أن القوائم ا;الية ا;لخصة ا;رفقة ُتعد ملخصًا عادً Wللقوائم ا;الية اُ;راجعة ,وفقًا لـ ]الضوابط ا;طبقة[.

إذا فرض نظام أو Wئحة صياغة الرأي ف القوائم ا;الية ا;لخصة بألفاظ تختلف عن تلك ا;وضحة ف الفقرة  ,٩فيجب على
ا;راجع:
)أ(

تطبيق ا[جراءات ا;بينة ف الفقرة  ٨وأي إجراءات إضافية ضرورية لتمكي ا;راجع من إبداء الرأي ا;فروض;

)ب(

تقوي ما إذا كان مستخدمو القوائم ا;الية ا;لخصة قد يسيئون فهم رأي ا;راجع ف القوائم ا;الية ا;لخصة ,وإذا كان
اNال كذلك ,ما إذا كان ذكر تفسير إضاف ف تقرير ا;راجع عن القوائم ا;الية ا;لخصة •كن أن يخفف من سوء الفهم
اÑتمل.

ف اNالة ا;وضحة ف الفقرة )١٠ب( ,إذا استنتج ا;راجع أن ذكر تفسير إضاف ف تقريره عن القوائم ا;الية ا;لخصة لن يخفف
من سوء الفهم اÑتمل ,ف Pيجوز له قبول اWرتباط ,ما لم يكن مطالبًا بذلك õوجب نظام أو Wئحة .وُ Wيعد اWرتباط اُ;نّفذ وفقًا
لهذا النظام أو هذه الPئحة مستوفيًا لهذا ا;عيار .وبناًء عليه ,ف Pيجوز أن يشير تقرير ا;راجع عن القوائم ا;الية ا;لخصة إلى أن
اWرتباط قد ت تنفيذه وفقًا لهذا ا;عيار.

توقيت العمل واHحداث ال`حقة لتاريخ تقرير ا"راجع عن القوائم ا"الية اُ"راجعة
.١٢

قد يكون تقرير ا;راجع عن القوائم ا;الية ا;لخصة مؤرخًا بعد تاريخ تقرير ا;راجع عن القوائم ا;الية اُ;راجعة .وف مثل هذه
اNاWت ,يجب أن ينص تقرير ا;راجع عن القوائم ا;الية ا;لخصة على أن القوائم ا;الية ا;لخصة والقوائم ا;الية اُ;راجعة  Wتعكس
تأثيرات اJحداث التي وقعت بعد تاريخ تقرير ا;راجع عن القوائم ا;الية اُ;راجعة) .راجع :الفقرة أ(١٠

.١٣

قد يعلم ا;راجع بحقائق كانت موجودة ف تاريخ تقرير ا;راجع عن القوائم ا;الية اُ;راجعة ,ولكنه لم يكن على علم بها ف السابق.
وف هذه اNاWت ,يجب على ا;راجع أ Wيصدر تقريره عن القوائم ا;الية ا;لخصة حتى ينتهي من نظره ف تلك اNقائق فيما
;راجعة وفقًا ;عيار ا;راجعة )٣.(٥٦٠
يتعلق بالقوائم ا;الية ا ُ

ا"علومات الواردة ف ا"ستندات التي fتوي على القوائم ا"الية اُ"لخصة
.١٤

يجب على ا;راجع قراءة ا;علومات اُ;ضﱠمنة ف ا;ستند الذي يحتوي على القوائم ا;الية ا;لخصة وتقرير ا;راجع عنها ,وينظر فيما
إذا كان هناك عدم اتساق جوهري بي تلك ا;علومات والقوائم ا;الية ا;لخصة.

.١٥

إذا اكتشف ا;راجع وجود عدم اتساق جوهري ,فيجب عليه مناقشة اJمر مع ا[دارة و~ديد ما إذا كانت القوائم ا;الية ا;لخصة أو
ا;علومات الواردة ف ا;ستند الذي يحتوي على القوائم ا;الية ا;لخصة وتقرير ا;راجع عنها ~تاج إلى تعديل .وإذا حدد ا;راجع أن
تلك ا;علومات ~تاج إلى تعديل ,ورفضت ا[دارة أن تعدل ا;علومات حسب اNاجة ,فيجب على ا;راجع أن يتخذ التصرف ا;ناسب
ف ظل الظروف القائمةõ ,ا ف ذلك النظر ف انعكاسات ذلك على تقرير ا;راجع عن القوائم ا;الية ا;لخصة) .راجع :الفقرات
أ-١١أ(١٦

تقرير ا"راجع عن القوائم ا"الية ا"لخصة

عناصر تقرير ا;راجع
.١٦

٣
٤

يجب أن يتضمن تقرير ا;راجع عن القوائم ا;الية ا;لخصة العناصر اôتية) ٤:راجع :الفقرة أ(٢٣
)أ(

عنوان يشير بوضوح إلى أنه تقرير مراجع مستقل) .راجع :الفقرة أ(١٧

)ب(

ا≠اطب بالتقرير) .راجع :الفقرة أ(١٨

معيار ا;راجعة )" (٥٦٠اJحداث الPحقة".
~تاج الفقرتان  ١٩و ,٢٠اللتان تتعامPن مع الظروف التي ت فيها تعديل تقرير ا;راجع عن القوائم ا;الية ,إلى عناصر أخرى إضافة لتلك ا;درجة ف هذه الفقرة.
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٧٧٣

اWرتباطات [عداد التقارير عن
القوائم ا;الية ا;لخصة

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٨١٠
)ج(

~ديد القوائم ا;الية ا;لخصة التي يعد ا;راجع تقريرًا بشأنهاõ ,ا ف ذلك عنوان كل قائمة ُمدرجة ف القوائم ا;الية
ا;لخصة) .راجع :الفقرة أ(١٩

)د(

~ديد القوائم ا;الية اُ;راجعة.

)ه(

تعبير واضح عن الرأي ,مع مراعاة الفقرة ) ٢٠انظر الفقرات .(١١-٩

)و(

بيان يشير إلى أن القوائم ا;الية ا;لخصة ~ Wتوي على جميع ا[فصاحات ا;طلوبة õوجب إطار التقرير ا;الي ا;طبق
عند إعداد القوائم ا;الية اُ;راجعة ,وأن قراءة القوائم ا;الية ا;لخصة وتقرير ا;راجع عنها  Wتغني عن قراءة القوائم ا;الية
اُ;راجعة وتقرير ا;راجع عنها.

)ز(

البيان ا;طلوب õوجب الفقرة  ,١٢عند اWقتضاء.

)ح(

ا[شارة إلى تقرير ا;راجع عن القوائم ا;الية اُ;راجعة وتاريخ ذلك التقرير ,وا[شارة إلى حقيقة أنه ت إبداء رأي غير
معدل ف القوائم ا;الية اُ;راجعة ,مع مراعاة الفقرتي  ١٩و.٢٠

)ط(

وصف ;سؤولية ا[دارة ٥عن القوائم ا;الية ا;لخصة ,وتوضيح أن ا[دارة ٦هي ا;سؤولة عن إعداد القوائم ا;الية ا;لخصة
وفقًا للضوابط ا;طبقة.

)ي(

عبارة تفيد بأن ا;راجع هو ا;سؤول عن إبداء رأي ,استنادًا إلى ا[جراءات التي نفذها وفقًا لهذا ا;عيار ,عّما إذا كانت
القوائم ا;الية ا;لخصة ُتعّد متسقة من جميع ا©وانب ا©وهرية مع ]أو ُتعّد ملخصًا عادً Wلـ[ القوائم ا;الية اُ;راجعة.

)ك(

توقيع ا;راجع.

)ل(

عنوان ا;راجع.

)ن(

تاريخ تقرير ا;راجع) .راجع :الفقرة أ(٢٠

.١٧

إذا لم يكن الطرف ا≠اطب بالقوائم ا;الية ا;لخصة هو نفس ا≠اطب بتقرير ا;راجع عن القوائم ا;الية اُ;راجعة ,فيجب على
ا;راجع تقوي مدى مناسبة استخدام طرف مخاطب مختلف) .راجع :الفقرة أ(١٨

.١٨

يجب على ا;راجع أن يؤرخ تقريره عن القوائم ا;الية ا;لخصة بتاريخ  Wيسبق ما يلي) :راجع :الفقرة أ(٢٠
)أ(

التاريخ الذي حصل فيه على ما يكفي من اJدلة ا;ناسبة التي تشكل أساسًا لرأيهõ ,ا ف ذلك اJدلة على أن القوائم ا;الية
ا;لخصة قد ت إعدادها وأن هؤWء الذين يتمتعون بالسلطة ا;عترف بها قد أقروا بتحمل ا;سؤولية عنها;

)ب(

تاريخ تقرير ا;راجع عن القوائم ا;الية اُ;راجعة.

ا[شارة إلى تقرير ا;راجع عن القوائم ا;الية اُ;راجعة )راجع :الفقرة أ(٢٣
.١٩

٥
٦
٧
٨
٩

عندما يتضمن تقرير ا;راجع عن القوائم ا;الية اُ;راجعة:
٧

)أ(

رأيًا متحفظًا وفقًا ;عيار ا;راجعة ) ;(٧٠٥أو

)ب(

فقرة لفت انتباه أو فقرة أمر آخر ,وفقًا ;عيار ا;راجعة ) ٨;(٧٠٦أو

)ج(

قسمًا بعنوان "عدم التأكد ا©وهري ا;تعلق باWستمرارية" وفقًا ;عيار ا;راجعة ) ٩;(٥٧٠أو

)د(

إبPغًا عن اJمور الرئيسة للمراجعة وفقًا ;عيار ا;راجعة ) ١٠;(٧٠١أو

أو مصطلح آخر مناسب ف سياق ا[طار القانوني ف ا;ملكة العربية السعودية.
أو مصطلح آخر مناسب ف سياق ا[طار القانوني ف ا;ملكة العربية السعودية.
معيار ا;راجعة )" (٧٠٥التعديPت على الرأي ف تقرير ا;راجع ا;ستقل".
معيار ا;راجعة )" (٧٠٦فقرات لفت اWنتباه وفقرات أمور أخرى ف تقرير ا;راجع ا;ستقل".
معيار ا;راجعة )" (٥٧٠اWستمرارية" ,الفقرة .٢٢
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٧٧٤

اWرتباطات [عداد التقارير عن
القوائم ا;الية ا;لخصة

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٨١٠
)ه(

عبارة تصف ~ريفًا جوهريًا غير مصحح ف ا;علومات اJخرى وفقًا ;عيار ا;راجعة

)١١;(٧٢٠

وكان ا;راجع مقتنعًا بأن القوائم ا;الية ا;لخصة ُمتسقة ,من جميع ا©وانب ا©وهرية ,مع القوائم ا;الية اُ;راجعة أو أنها ُتعد
ملخصًا عادً Wلها ,وفقًا للضوابط ا;طبقة ,فإن تقرير ا;راجع عن القوائم ا;الية ا;لخصة يجب أن يتضمن ما يلي ,إضافة إلى
العناصر الواردة ف الفقرة :١٦

.٢٠

)(١

النص على أن تقرير ا;راجع عن القوائم ا;الية اُ;راجعة يتضمن رأيًا متحفظًا ,أو فقرة لفت انتباه ,أو فقرة أمر آخر ,أو
قسمًا بعنوان "عدم التأكد ا©وهري ا;تعلق باWستمرارية ,أو إبPغًا عن اJمور الرئيسة للمراجعة ,أو عبارة تصف ~ريفًا
جوهريًا غير مصحح ف ا;علومات اJخرى; )راجع :الفقرة أ(٢١

)(٢

وصفًا ;ا يلي) :راجع :الفقرة أ(٢٢
أ.

أساس الرأي ا;تحفظ ف القوائم ا;الية اُ;راجعة وتأثير ذلك ,إن وجد ,على القوائم ا;الية ا;لخصة; أو

ب.

اJمر ا;شار إليه ف فقرة لفت اWنتباه ,أو فقرة اJمر اôخر ,أو القسم "عدم التأكد ا©وهري ا;تعلق
باWستمرارية" ف تقرير ا;راجع عن القوائم ا;الية اُ;راجعة وتأثير ذلك ,إن وجد ,على القوائم ا;الية ا;لخصة; أو

ج.

التحريف ا©وهري غير ا;صحح ف ا;علومات اJخرى وتأثير ذلك ,إن وجد ,على ا;علومات اُ;ضﱠمنة ف أي مستند
يحتوي على القوائم ا;الية ا;لخصة وتقرير ا;راجع عنها) .راجع :الفقرة أ(١٥

عندما يحتوي تقرير ا;راجع عن القوائم ا;الية اُ;راجعة على رأي معارض أو امتناع عن إبداء رأي ,فإن تقرير ا;راجع عن القوائم
ا;الية ا;لخصة يجب أن يتضمن ما يلي ,إضافة إلى العناصر الواردة ف الفقرة :١٦
)أ(

النص على أن تقرير ا;راجع عن القوائم ا;الية اُ;راجعة يحتوي على رأي معارض أو امتناع عن إبداء رأي;

)ب(

وصفًا Jساس ذلك الرأي ا;عارض أو اWمتناع عن إبداء رأي;

)ج(

النص على أنه نتيجًة للرأي ا;عارض أو اWمتناع عن إبداء رأي ف القوائم ا;الية اُ;راجعة فمن غير ا;ناسب إبداء رأي ف
القوائم ا;الية ا;لخصة) .راجع :الفقرة أ(٢٣

الرأي ا;عدل ف القوائم ا;الية ا;لخصة
.٢١

إذا كانت القوائم ا;الية ا;لخصة غير متسقة من جميع ا©وانب ا©وهرية مع القوائم ا;الية اُ;راجعة ,أو إذا لم تكن ملخصًا عادًW
لها ,وفقًا للضوابط ا;طبقة ,ولم توافق ا[دارة على إجراء التغييرات الضرورية ,فيجب على ا;راجع إبداء رأي معارض ف القوائم
ا;الية ا;لخصة) .راجع :الفقرة أ(٢٣

تقييد التوزيع أو ا3ستخدام أو تنبيه القراء إلى اHساس اmاسبي
.٢٢

عندما يكون توزيع أو استخدام تقرير ا;راجع عن القوائم ا;الية اُ;راجعة مقيدًا ,أو عندما ينّبه تقرير ا;راجع عن القوائم ا;الية
اُ;راجعة القراء إلى أن القوائم ا;الية اُ;راجعة ُمعﱠدة وفقًا [طار ذي غرض خاص ,فيجب على ا;راجع أن ُيضّمن تقريره عن القوائم
.P
ا;الية ا;لخصة قيدًا أو تنبيهًا ≥اث ً

ا"قارنات
.٢٣

١٠
١١

ف حالة احتواء القوائم ا;الية اُ;راجعة على مقارنات ,ولم ~توي القوائم ا;الية ا;لخصة على ذلك ,فيجب على ا;راجع أن يحدد
ما إذا كان هذا ا[غفال ُيعد معقوً Wف ظل ظروف اWرتباط .ويجب على ا;راجع أن يحدد تأثير أي إغفال غير معقول على تقريره
عن القوائم ا;الية ا;لخصة) .راجع :الفقرة أ(٢٤

معيار ا;راجعة )" (٧٠١ا[بPغ عن اJمور الرئيسة للمراجعة ف تقرير ا;راجع ا;ستقل".
معيار ا;راجعة )" (٧٢٠مسؤوليات ا;راجع ذات العPقة با;علومات اJخرى".
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٧٧٥

اWرتباطات [عداد التقارير عن
القوائم ا;الية ا;لخصة

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٨١٠
.٢٤

ف حالة احتواء القوائم ا;الية ا;لخصة على مقارنات قام بالتقرير عنها مراجع آخر ,فإن تقرير ا;راجع عن القوائم ا;الية ا;لخصة
يجب أيضًا أن يحتوي على اJمور التي يتطلب معيار ا;راجعة ) (٧١٠من ا;راجع أن ُيضّمنها ف تقريره عن القوائم ا;الية
اُ;راجعة) ١٢.راجع :الفقرة أ(٢٥

ا"علومات ا8ضافية غير ا"راجعة ا"عروضة مع القوائم ا"الية ا"لخصة
.٢٥

يجب على ا;راجع تقوي ما إذا كان أي من ا;علومات ا[ضافية غير اُ;راجعة ا;عروضة مع القوائم ا;الية ا;لخصة ≥يزة بوضوح
عن القوائم ا;الية ا;لخصة .وإذا توصل ا;راجع إلى أن عرض ا;نشأة للمعلومات ا[ضافية غير ا;راجعة • Wيزها بوضوح عن
القوائم ا;الية ا;لخصة ,فيجب على ا;راجع أن يطلب من ا[دارة تغيير عرض ا;علومات ا[ضافية غير ا;راجعة .وإذا رفضت
ا[دارة القيام بذلك ,فيجب على ا;راجع أن يوضح ف تقريره عن القوائم ا;الية ا;لخصة أن تلك ا;علومات  Wيغطيها ذلك التقرير.
)راجع :الفقرة أ(٢٦

اقتران اسم ا"راجع بأحد ا"ستندات
.٢٦

إذا علم ا;راجع أن ا;نشأة تخطط للنص على أن ا;راجع قد أعد تقريرًا عن القوائم ا;الية ا;لخصة ف مستند يحتوي على تلك
القوائم ,لكنها  Wتخطط لتضمي تقرير ا;راجع ذي الصلة ,فيجب على ا;راجع أن يطلب من ا[دارة تضمي تقريره ف ا;ستند.
وإذا لم تقم ا[دارة بذلك ,فيجب على ا;راجع ~ديد التصرفات اJخرى ا;ناسبة والقيام بها ,بغية منع ا[دارة من إقران اسمه
بشكل غير مناسب بالقوائم ا;الية ا;لخصة ف ذلك ا;ستند) .راجع :الفقرة أ(٢٧

.٢٧

قد يتم تكليف ا;راجع بإعداد تقرير عن القوائم ا;الية ;نشأة ,و Wيتم تكليفه بإعداد تقرير عن القوائم ا;الية ا;لخصة .وإذا علم
ا;راجع ف هذه اNالة أن ا;نشأة تخطط [دراج عبارة ف مستند تشير إلى ا;راجع وحقيقة أن القوائم ا;الية ا;لخصة مشتقة من
القوائم ا;الية اُ;راجعة من قبل ا;راجع ,فيجب على ا;راجع أن يكون مطمئنًا إلى ما يلي:
)أ(

أن ا[شارة إلى ا;راجع ترد ف سياق تقرير ا;راجع عن القوائم ا;الية اُ;راجعة;

)ب(

أن العبارة  Wتعطي انطباعًا بأن ا;راجع قد أعد تقريرًا عن القوائم ا;الية ا;لخصة.

وف حالة عدم استيفاء الشرطي )أ( و)ب( أعPه ,فيجب على ا;راجع أن يطلب من ا[دارة تغيير العبارة للوفاء بهما ,أو عدم
ا[شارة إليه ف ا;ستند .وف حاWت أخرى ,قد تكلف ا;نشأة ا;راجع بإعداد تقرير عن القوائم ا;الية ا;لخصة وتقوم بتضمي
تقرير ا;راجع ذي الصلة ف ا;ستند .وإذا لم تغير ا[دارة العبارة ,أو ~ذف ا[شارة إلى ا;راجع ,أو تقم بتضمي تقرير ا;راجع عن
القوائم ا;الية ا;لخصة ف ا;ستند الذي يحتوي على هذه القوائم ,فيجب على ا;راجع أن يخطر ا[دارة بعدم موافقته على ا[شارة
إليه ,وأن يحدد التصرفات اJخرى ا;ناسبة ويقوم بتنفيذها ,بغية منع ا[دارة من ا[شارة إليه بشكل غير مناسب) .راجع :الفقرة
أ(٢٧
***

١٢

معيار ا;راجعة )" (٧١٠ا;علومات ا;قارنة  -اJرقام ا;قابلة والقوائم ا;الية ا;قارنة".
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٧٧٦

اWرتباطات [عداد التقارير عن
القوائم ا;الية ا;لخصة

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٨١٠
ا"واد التطبيقية وا"واد التفسيرية اHخرى
قبول ا3رتباط )راجع :الفقرتي (٦ ,٥
أ.١

تزود مراجعة القوائم ا;الية التي ت اشتقاق القوائم ا;الية ا;لخصة منها ا;راجع با;عرفة الPزمة للوفاء õسؤولياته فيما يتعلق
بالقوائم ا;الية ا;لخصة وفقًا لهذا ا;عيار .ولن يوفر تطبيق هذا ا;عيار ما يكفي من أدلة ا;راجعة ا;ناسبة التي تشكل أساسًا
لتكوين الرأي ف القوائم ا;الية ا;لخصة إذا لم يكن ا;راجع هو من قام أيضًا õراجعة القوائم ا;الية التي ت اشتقاق القوائم ا;الية
ا;لخصة منها.

أ.٢

•كن إثبات موافقة ا[دارة على اJمور ا;بينة ف الفقرة  ٦من خPل قبولها الكتابي لشروط اWرتباط.

الضوابط )راجع :الفقرة ) ٦أ((

١٣

أ.٣

يتطلب إعداد القوائم ا;الية ا;لخصة من ا[دارة أن ~دد ا;علومات التي ~تاج أن تعكسها القوائم ا;الية ا;لخصة حتى تكون
متسقة ,من جميع ا©وانب ا©وهرية مع القوائم ا;الية اُ;راجعة ,أو حتى êثل ملخصًا عادً Wلها .ونظرًا Jن القوائم ا;الية
ا;لخصة ~توي بطبيعتها على معلومات ُمجﱠمعة وإفصاٍح محدود ,فإنه يوجد خطر متزايد بأنها قد ~ Wتوي على ا;علومات
الPزمة حتى  Wتكون مضللة ف ظل الظروف القائمة .ويتزايد هذا اµطر عندما  Wتوجد ضوابط مفروضة [عداد القوائم ا;الية
ا;لخصة.

أ.٤

تشمل العوامل التي قد تؤثر على ~ديد ا;راجع [مكانية قبول الضوابط ا;طبقة ما يلي:
•

طبيعة ا;نشأة;

•

الغرض من القوائم ا;الية ا;لخصة;

•

ا;علومات التي يحتاج إليها مستخدمو القوائم ا;الية ا;لخصة ا;ستهدفون;

•

ما إذا كانت الضوابط ا;طبقة ستؤدي إلى قوائم مالية ملخصة غير مضللة ف ظل الظروف القائمة.

أ.٥

قد تكون ضوابط إعداد القوائم ا;الية ا;لخصة موضوعة من قبل جهة معترف بها أو مصرح لها بوضع ا;عايير أو موضوعة
õوجب نظام أو Wئحة .وكما هو اNال بالنسبة للقوائم ا;الية ,كما سبق شرحه ف معيار ا;راجعة ) ١٣,(٢١٠ففي العديد من مثل
هذه اNاWت• ,كن أن يفترض ا;راجع قبول تلك الضوابط.

أ.٦

عندما  Wتوجد ضوابط مفروضة [عداد القوائم ا;الية ا;لخصة• ,كن ل∂دارة وضع تلك الضوابط ,على سبيل ا;ثال ,استنادًا إلى
ا;مارسات ا;تبعة ف صناعة معينة .وتؤدي الضوابط ا;قبولة ف ظل الظروف القائمة إلى قوائم مالية ملخصة تتصف بأنها:
)أ(

ف عن طبيعتها ا;وجزة و~دد القوائم ا;الية اُ;راجعة;
تفصح بشكٍل كا ٍ

)ب(

تصف بوضوح الشخص أو ا;كان الذي •كن اNصول منه على القوائم ا;الية اُ;راجعة ,وإذا كانت هناك أنظمة أو لوائح
تنص على عدم اNاجة [تاحة القوائم ا;الية اُ;راجعة ;ستخدمي القوائم ا;الية ا;لخصة ا;ستهدفي ,وتضع ضوابط
[عداد القوائم ا;الية ا;لخصة ,فإنها تصف بوضوح تلك اJنظمة أو اللوائح;

)ج(

ف عن الضوابط ا;طبقة;
تفصح بشكٍل كا ٍ

)د(

تتوافق مع ما يتعلق بها من معلومات ف القوائم ا;الية اُ;راجعة ,أو •كن أن ُيعاد احتسابها منها;

)ه(

ى مناسب من التجميع,
~توي على ا;علومات الضرورية ,ف ضوء الغرض من القوائم ا;الية ا;لخصة ,وتكون ُمعﱠدة õستو ٍ
حتى  Wتكون مضللة ف ظل الظروف القائمة.

معيار ا;راجعة )" (٢١٠اWتفاق على شروط ارتباطات ا;راجعة" ,الفقرات أ ٣وأ ٨وأ٩
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٧٧٧

اWرتباطات [عداد التقارير عن
القوائم ا;الية ا;لخصة

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٨١٠
أ.٧

•كن أن يتحقق ا[فصاح الكاف عن الطبيعة ا;وجزة للقوائم ا;الية ا;لخصة و~ديد القوائم ا;الية اُ;راجعة ,وفقًا ;ا هو مشار
إليه ف الفقرة أ)٦أ( ,على سبيل ا;ثال ,عن طريق إضافة عنوان مثل "القوائم ا;الية ا;لخصة اُ;عﱠدة من القوائم ا;الية اُ;راجعة
للسنة ا;نتهية ف  ٣١ديسمبر ."٢٠×١

تقوي مدى إتاحة القوائم ا"الية اُ"راجعة )راجع :الفقرة ) ٨ز((
أ.٨

يتأثر تقوي ا;راجع ;ا إذا كانت القوائم ا;الية اُ;راجعة متاحة ;ستخدمي القوائم ا;الية ا;لخصة ا;ستهدفي دون صعوبة  Wموجب
لها بعوامل مثل ما إذا كانت:
•

القوائم ا;الية ا;لخصة تصف بوضوح الشخص أو ا;كان الذي •كن اNصول منه على القوائم ا;الية اُ;راجعة; أو

•

القوائم ا;الية اُ;راجعة موجودة ف سجل عام; أو

•

ا[دارة قد وضعت آلية يستطيع من خPلها مستخدمو القوائم ا;الية ا;لخصة ا;ستهدفون الوصول بسهولة إلى القوائم
ا;الية اُ;راجعة.

شكل الرأي )راجع :الفقرة (٩
أ.٩

إن اWستنتاج ا;ستند إلى تقوي اJدلة التي ت اNصول عليها من تنفيذ ا[جراءات الواردة ف الفقرة  ,٨والذي يفيد بأنه من
ا;ناسب إبداء رأي غير معدل عن القوائم ا;الية ا;لخصة •ّكن ا;راجع من إبداء رأي يحتوي على إحدى العبارتي الواردتي ف
الفقرة  .٩وقد يتأثر قرار ا;راجع بشأن ~ديد العبارة التي سيتم استخدامها با;مارسة ا;تعارف عليها ف الدولة ا;عنية.

توقيت العمل واHحداث ال`حقة لتاريخ تقرير ا"راجع عن القوائم ا"الية اُ"راجعة )راجع :الفقرة (١٢
غالبًا ما يتم تنفيذ ا[جراءات ا;وضحة ف الفقرة  ٨أثناء مراجعة القوائم ا;الية أو بعدها مباشرة .وعندما يعد ا;راجع تقريرًا عن
القوائم ا;الية ا;لخصة بعد إêام مراجعة القوائم ا;الية ,فإن ا;راجع  Wيكون مطالبًا باNصول على أدلة مراجعة إضافية بشأن
القوائم ا;الية اُ;راجعة ,أو إعداد تقرير عن تأثيرات اJحداث التي وقعت بعد تاريخ تقرير ا;راجع عن القوائم ا;الية اُ;راجعة Jن
القوائم ا;الية ا;لخصة ُتعد ُمشتقة من القوائم ا;الية اُ;راجعة و Wتقوم بتحديثها.

أ.١٠

ا"علومات الواردة ف ا"ستندات التي fتوي على القوائم ا"الية اُ"لخصة )راجع :الفقرتي (١٥ ,١٤
أ .١١يتناول معيار ا;راجعة ) (٧٢٠مسؤوليات ا;راجع فيما يتعلق با;علومات اJخرى عند إجراء مراجعة للقوائم ا;الية .وف سياق معيار
ا;راجعة )ُ ,(٧٢٠يقصد با;علومات اJخرى معلومات مالية أو غير مالية )بخPف القوائم ا;الية وتقرير ا;راجع بشأنها( يتم
تضمينها ف التقرير السنوي للمنشأة .ويحتوي التقرير السنوي على القوائم ا;الية وتقرير ا;راجع عنها ,أو يكون مرفقًا بهما.
أ.١٢

أ.١٣

ف ا;قابل ,تتناول الفقرتان  ١٤و ١٥مسؤوليات ا;راجع فيما يتعلق با;علومات الواردة ف مستند يحتوي أيضًا على القوائم ا;الية
ا;لخصة وتقرير ا;راجع عنها .و•كن أن تتضمن هذه ا;علومات:
•

بعض أو جميع نفس اJمور التي ت تناولها ف ا;علومات اJخرى الواردة ف التقرير السنوي )على سبيل ا;ثال ,عندما يتم
تضمي القوائم ا;الية ا;لخصة وتقرير ا;راجع عنها ف تقرير سنوي ملخص(; أو

•

أمورًا لم يتم تناولها ف ا;علومات اJخرى الواردة ف التقرير السنوي.

عند قراءة ا;علومات الواردة ف مستند يحتوي على القوائم ا;الية ا;لخصة وتقرير ا;راجع عنها ,قد يعلم ا;راجع أن تلك ا;علومات
مضللة وقد يحتاج إلى اتخاذ تصرف مناسب .وتستدعي ا;تطلبات اJخPقية ذات الصلة (*)١٤من ا;راجع ßنب أن تكون له صلة
عن علم õعلومات يعتقد ا;راجع أنها ~توي على بيان خاطئ أو مضلل بشكٍل جوهري أو عبارات أو معلومات ُمعدة بإهمال ,أو
.P
معلومات تغفل ذكر معلومات مطلوب تضمينها ,أو ~جبها ,متى كان من شأن هذا ا[غفال أو اNجب أن ُيعد مضل ً

١٤

*

قواعد أخPقيات ا;هنة للمحاسبي ا;هنيي الصادرة عن مجلس ا;عايير الدولية JخPقيات ا;هنة للمحاسبي ,الفقرة .٢-١١٠
يجب أن يشير ا;راجع إلى قواعد سلوك وآداب ا;هنة ا;عتمدة ف ا;ملكة العربية السعودية.
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٧٧٨

اWرتباطات [عداد التقارير عن
القوائم ا;الية ا;لخصة

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٨١٠

ا;علومات الواردة ف مستند يحتوي على القوائم ا;الية ا;لخصة ,والتي تتناول بعض أو جميع نفس اJمور الواردة ف ا;علومات اJخرى ف
التقرير السنوي
أ.١٤

عندما يتم تضمي معلومات ف مستند يحتوي على القوائم ا;الية ا;لخصة وتقرير ا;راجع عنها ,وتتناول تلك ا;علومات بعض أو
جميع نفس اJمور الواردة ف ا;علومات اJخرى ف التقرير السنوي ,فإن العمل اُ;نﱠفذ على تلك ا;علومات اJخرى وفقًا ;عيار
ا;راجعة ) (٧٢٠قد يكون كافيًا Jغراض الفقرتي  ١٤و ١٥من هذا ا;عيار .

حح ف ا;علومات اJخرى ت ~ديده ف تقرير ا;راجع عن القوائم ا;الية اُ;راجعة,
أ .١٥عندما يكون هناك ~ريف جوهري غير ُمص ﱠ
وكان ذلك التحريف ا©وهري غير ا;صحح يتعلق بأمر ت تناوله ف ا;علومات الواردة ف مستند يحتوي على القوائم ا;الية
ا;لخصة وتقرير ا;راجع عنها ,فقد يوجد عدم اتساق جوهري بي القوائم ا;الية ا;لخصة وتلك ا;علومات أو قد تكون ا;علومات
مضللة .

ا;علومات الواردة ف مستند يحتوي على القوائم ا;الية ا;لخصة ,والتي تتناول أمورًا لم يتم تناولها ف ا;علومات اJخرى الواردة ف التقرير
السنوي
أ.١٦

قد يكون معيار ا;راجعة ) ,(٧٢٠بعد تكييفه حسب اNاجة ف ظل الظروف القائمة ,مفيدًا للمراجع ف ~ديد التصرف ا;ناسب
لPستجابة لرفض ا[دارة إجراء التعديPت الضرورية على ا;علوماتõ ,ا ف ذلك النظر ف انعكاسات ذلك على تقرير ا;راجع عن
القوائم ا;الية ا;لخصة.

تقرير ا"راجع عن القوائم ا"الية ا"لخصة

عناصر تقرير ا;راجع
العنوان )راجع :الفقرة ) ١٦أ((
أ.١٧

يؤدي وضع عنوان يشير إلى أن التقرير هو تقرير مراجع مستقل ,على سبيل ا;ثال "تقرير ا;راجع ا;ستقل" ,إلى تأكيد أن ا;راجع
قد استوفى جميع ا;تطلبات اJخPقية ذات الصلة ا;تعلقة باWستقPل .و•يز هذا تقرير ا;راجع ا;ستقل عن التقارير التي
يصدرها آخرون .

ا≠اطب بالتقرير )راجع :الفقرتي ) ١٦ب((١٧ ,
أ.١٨

تتضمن العوامل التي قد تؤثر على تقوي ا;راجع ;دى مناسبة ا≠اطب بالقوائم ا;الية ا;لخصة شروط اWرتباط ,وطبيعة ا;نشأة,
والغرض من القوائم ا;الية ا;لخصة.

~ديد القوائم ا;الية ;لاخصة )راجع :الفقرة ) ١٦ج((
أ.١٩

عندما يعلم ا;راجع أن القوائم ا;الية ا;لخصة سُتضﱠمن ف مستند يحتوي على معلومات بخPف القوائم ا;الية ا;لخصة وتقرير
ا;راجع عنها ,فقد يأخذ ا;راجع ف اNسبان ~ديد أرقام الصفحات ا;عروضة فيها القوائم ا;الية ا;لخصة ,إذا سمح شكل
العرض بذلك .ويساعد ذلك القّراء ف ~ديد القوائم ا;الية ا;لخصة التي يتعلق بها تقرير ا;راجع.

تاريخ تقرير ا;راجع )راجع :الفقرتي ) ١٦م((١٨ ,
أ.٢٠

يعتمد ~ديد الشخص أو اWشخاص الذين لديهم سلطة معترف بها Wستنتاج أن القوائم ا;الية ا;لخصة قد ت إعدادها ولتحمل
ا;سؤولية عنها على شروط اWرتباط وطبيعة ا;نشأة والغرض من القوائم ا;الية ا;لخصة.
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٧٧٩

اWرتباطات [عداد التقارير عن
القوائم ا;الية ا;لخصة

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٨١٠
ا[شارة إلى تقرير ا;راجع عن القوائم ا;الية اُ;راجعة )راجع :الفقرة (١٩
أ.٢١

تتطلب الفقرة ) ١٩ط( من هذا ا;عيار أن يقوم ا;راجع بإدراج عبارة ف تقريره عن القوائم ا;الية ا;لخصة عندما يتضمن تقرير
ا;راجع عن القوائم ا;الية اُ;راجعة ا[بPغ عن واحد أو أكثر من اJمور الرئيسة للمراجعة ا;وضحة وفقًا ;عيار ا;راجعة
ومع ذلك ,ليس مطلوبًا من ا;راجع وصف كل أمر من اJمور الرئيسة للمراجعة ف تقريره عن القوائم ا;الية ا;لخصة.

أ.٢٢

ا;قصود من العبارات واJوصاف والتوضيحات ا;طلوبة õوجب الفقرة  ١٩هو لفت اWنتباه إلى تلك اJمور ,وُ Wيستغنى بها عن
قراءة تقرير ا;راجع عن القوائم ا;الية اُ;راجعة .وتهدف اJوصاف والتوضيحات ا;طلوبة إلى بيان طبيعة اJمر أو اJمور ,وليس
من الضروري تكرار النص ا;قابل ف تقرير ا;راجع عن القوائم ا;الية اُ;راجعة بكامله .

)١٥.(٧٠١

اJمثلة التوضيحية )راجع :الفقرات (٢١-١٩ ,١٦
أ.٢٣

يحتوي ملحق هذا ا;عيار على أمثلة توضيحية لتقارير ا;راجعي عن القوائم ا;الية ا;لخصة التي ,بطرق مختلفة :
)أ(

~توي على آراء غير معدلة;

)ب(

ُتعد مشتقة من قوائم مالية ُمراجعة أصدر بشأنها ا;راجع آراًء معدلة;

)ج(

~توي على آراء معدلة;

)د(

ُتعد مشتقة من قوائم مالية ُمراجعة يتضمن تقرير ا;راجع عنها عبارة تصف ~ريفًا جوهريًا غير مصحح ف ا;علومات
اJخرى وفقًا ;عيار ا;راجعة );(٧٢٠

)ه(

ُتعد مشتقة من قوائم مالية ُمراجعة يتضمن تقرير ا;راجع عنها قسمًا بعنوان "عدم التأكد ا©وهري ا;تعلق باWستمرارية"
وإبPغًا عن اJمور الرئيسة اJخرى للمراجعة .

ا"قارنات )راجع :الفقرتي (٢٤ ,٢٣
أ.٢٤

ف حالة احتواء القوائم ا;الية اُ;راجعة على مقارنات ,فيفترض أن ~توي القوائم ا;الية ا;لخصة أيضًا على مقارنات .وقد ُينظر
إلى ا;قارنات ف القوائم ا;الية اُ;راجعة على أنها أرقام مقابلة أو أنها معلومات مالية مقارنة .ويوضح معيار ا;راجعة ) (٧١٠كيف
يؤثر هذا الفرق على تقرير ا;راجع عن القوائم ا;اليةõ ,ا ف ذلك على وجه اµصوص ,ا[شارة إلى ا;راجعي اôخرين الذين
قاموا õراجعة القوائم ا;الية للفترة السابقة.

أ.٢٥

من بي الظروف التي قد تؤثر على ~ديد ا;راجع ;ا إذا كان إغفال ذكر ا;قارنات ُيعد معقوً ,Wطبيعة وهدف القوائم ا;الية
ا;لخصة ,والضوابط ا;طبقة ,وا;علومات التي يحتاج إليها مستخدمو القوائم ا;الية ا;لخصة ا;ستهدفون.

ا"علومات ا8ضافية غير ا"راجعة ا"عروضة مع القوائم ا"الية ا"لخصة )راجع :الفقرة (٢٥
أ.٢٦

١٦

يحتوي معيار ا;راجعة ) (٧٠٠على متطلبات وإرشادات ُتطّبق عندما يتم عرض معلومات إضافية غير مراجعة مع القوائم ا;الية
اُ;راجعة وقد تكون مفيدة ,بعد تكييفها حسب اNاجة ف ظل الظروف القائمة ,ف تطبيق ا;تطلب الوارد ف الفقرة .٢٥

اقتران اسم ا"راجع بأحد ا"ستندات )راجع :الفقرتي (٢٧ ,٢٦
أ.٢٧

١٥
١٦

قد تتضمن التصرفات اJخرى ا;ناسبة التي قد يتخذها ا;راجع عندما  Wتتخذ ا[دارة التصرف ا;طلوب إعPم ا;ستخدمي
ا;ستهدفي واJطراف اJخرى ا;عروفة با[شارة غير ا;ناسبة للمراجع .ويعتمد التصرف الذي يتخذه ا;راجع على اNقوق
واWلتزامات القانونية للمراجع .وبالتالي ,فقد يرى ا;راجع أنه من ا;ناسب اNصول على مشورة قانونية.

معيار ا;راجعة  ,٧٠١الفقرة .١٣
معيار ا;راجعة )" (٧٠٠تكوين الرأي والتقرير عن القوائم ا;الية" ,الفقرتان  ٥٣و.٥٤

ترجمة الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي

٧٨٠

اWرتباطات [عداد التقارير عن
القوائم ا;الية ا;لخصة

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٨١٠

ا"لحق)*(

)راجع :الفقرة أ(٢٣
أمثلة توضيحية لتقارير ا"راجع ا"ستقل عن القوائم ا"الية
•

ا"لخصة)**(

ا;ثال التوضيحي ) :(١تقرير مراجع عن قوائم مالية ملخصة ُمعﱠدة وفقًا لضوابط مفروضة .وقد ت إبداء رأي غير معدل ف القوائم
ا;الية اُ;راجعة .وتقرير ا;راجع عن القوائم ا;الية ا;لخصة مؤرخ بعد تاريخ تقرير ا;راجع عن القوائم ا;الية التي اشتقت منها القوائم
ا;الية ا;لخصة .ويتضمن تقرير ا;راجع عن القوائم ا;الية اُ;راجعة قسمًا بعنوان "عدم التأكد ا©وهري ا;تعلق باWستمرارية" وإبPغًا
عن أمور رئيسة أخرى للمراجعة.

•

فف
ا;ثال التوضيحي ) :(٢تقرير مراجع عن قوائم مالية ملخصة ُمعﱠدة وفقًا لضوابط من إعداد ا[دارة ,ومفصح عنها بشكٍل كا ٍ
القوائم ا;الية ا;لخصة .وحدد ا;راجع أن الضوابط ا;طبقة ُتعد مقبولة ف ظل الظروف القائمة .وقد ت إبداء رأي غير معدل ف
القوائم ا;الية اُ;راجعة .وتقرير ا;راجع عن القوائم ا;الية ا;لخصة مؤرخ بنفس تاريخ تقرير ا;راجع عن القوائم ا;الية التي اشتقت
منها القوائم ا;الية ا;لخصة .ويتضمن تقرير ا;راجع عن القوائم ا;الية اُ;راجعة عبارة تصف ~ريفًا جوهريًا غير مصحح ف
ا;علومات اJخرى .وا;علومات اJخرى التي يتعلق بها هذا التحريف ا©وهري غير ا;صحح هي أيضًا معلومات واردة ف مستند
يحتوي على القوائم ا;الية ا;لخصة وتقرير ا;راجع عنها.

•

فف
ا;ثال التوضيحي ) :(٣تقرير مراجع عن قوائم مالية ملخصة ُمعﱠدة وفقًا لضوابط من إعداد ا[دارة ,ومفصح عنها بشكٍل كا ٍ
القوائم ا;الية ا;لخصة .وحدد ا;راجع أن الضوابط ا;طبقة ُتعد مقبولة ف ظل الظروف القائمة .وقد ت إبداء رأي متحفظ ف
القوائم ا;الية اُ;راجعة .وتقرير ا;راجع عن القوائم ا;الية ا;لخصة مؤرخ بنفس تاريخ تقرير ا;راجع عن القوائم ا;الية التي اشتقت
منها القوائم ا;الية ا;لخصة.

•

فف
ا;ثال التوضيحي ) :(٤تقرير مراجع عن قوائم مالية ملخصة ُمعﱠدة وفقًا لضوابط من إعداد ا[دارة ,ومفصح عنها بشكٍل كا ٍ
القوائم ا;الية ا;لخصة .وحدد ا;راجع أن الضوابط ا;طبقة ُتعد مقبولة ف ظل الظروف القائمة .وقد ت إبداء رأي معارض ف
القوائم ا;الية اُ;راجعة .وتقرير ا;راجع عن القوائم ا;الية ا;لخصة مؤرخ بنفس تاريخ تقرير ا;راجع عن القوائم ا;الية التي اشتقت
منها القوائم ا;الية ا;لخصة.

•

ا;ثال التوضيحي ) :(٥تقرير مراجع عن قوائم مالية ملخصة ُمعﱠدة وفقًا لضوابط مفروضة .وقد ت إبداء رأي غير معدل ف القوائم
ا;الية اُ;راجعة .وخُلص ا;راجع إلى أنه من غير ا;مكن إبداء رأي غير معدل ف القوائم ا;الية ا;لخصة .وتقرير ا;راجع عن القوائم
ا;الية ا;لخصة مؤرخ بنفس تاريخ تقرير ا;راجع عن القوائم ا;الية التي اشتقت منها القوائم ا;الية ا;لخصة.

* ت إدخال بعض التعديPت على صياغة ∫اذج تقرير ا;راجع ا;ستقل الواردة ف هذا ا;عيار ومعايير التقرير اJخرىõ ,ا يتفق مع البيئة النظامية ف ا;ملكة العربية
السعودية .ولم تغير أي من تلك التعديPت من مكونات تقرير ا;راجع ا;ستقل حسب ما يتطلبه كل معيار.
** يعني مصطلح معايير ا;راجعة  -أينما يرد  -ا;عايير الدولية للمراجعة ا;عتمدة ف ا;ملكة العربية السعودية ,وفقًا لوثيقة اWعتماد الصادرة من مجلس إدارة الهيئة
السعودية للمحاسبي القانونيي ,والتي تتضمن بعض ا[ضافات الضرورية لتكييف تطبيق ا;عايير الدولية للمراجعة ا;عتمدة ف ا;ملكة العربية السعودية ,ولكنها لم
تغير من متطلباتها.
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٧٨١

اWرتباطات [عداد التقارير عن
القوائم ا;الية ا;لخصة

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٨١٠
ا"ثال التوضيحي ):(١
تتضمن الظروف ما يلي:
•

ت إبداء رأي غير معدل ف القوائم ا"الية اُ"راجعة "نشأة مدرجة.

•

توجد ضوابط مفروضة 8عداد القوائم ا"الية ا"لخصة.

•

تقرير ا"راجع عن القوائم ا"الية ا"لخصة مؤرخ بعد تاريخ تقرير ا"راجع عن القوائم ا"الية التي اشتقت منها القوائم ا"الية
ا"لخصة.

•

يتضمن تقرير ا"راجع عن القوائم ا"الية اُ"راجعة قسمًا بعنوان "عدم التأكد اÄوهري ا"تعلق با3ستمرارية".

•

يتضمن تقرير ا"راجع عن القوائم ا"الية اُ"راجعة إب`غًا عن أمور رئيسة أخرى

للمراجعة١٧.

تقرير ا"راجع ا"ستقل عن القوائم ا"الية ا"لخصة
]ا≠اطبون ا;عنيون[
الرأي
القوائم ا;الية ا;لخصة ,والتي تشمل قائمة ا;ركز ا;الي ا;لخصة كما ف  ٣١ديسمبر  ٢٠×١وقائمة الدخل ا;لخصة وقائمة التغيرات ف حقوق
ا;لكية ا;لخصة وقائمة التدفقات النقدية ا;لخصة عن السنة ا;نتهية ف ذلك التاريخ ,وا[يضاحات ذات الصلة ,مشتقة من القوائم ا;الية
اُ;راجعة للشركة )أ( عن السنة ا;نتهية ف  ٣١ديسمبر .٢٠×١
وف رأينا ,فإن القوائم ا;الية ا;لخصة ا;رفقة تتسق ,من جميع ا©وانب ا©وهرية ,مع )أو ُتعد ملخصًا عادً Wلـ( القوائم ا;الية اُ;راجعة وفقًا
لـ ]يتم توضيح الضوابط ا;فروضة[.
القوائم ا"الية ا"لخصة
~ Wتوي القوائم ا;الية ا;لخصة على جميع ا[فصاحات ا;طلوبة õوجب ]يتم توضيح إطار التقرير ا;الي ا;طبق ف إعداد القوائم ا;الية
اُ;راجعة للشركة )أ([ .وبناًء عليهُ W ,تغني قراءة القوائم ا;الية ا;لخصة وتقرير ا;راجع عنها عن قراءة القوائم ا;الية اُ;راجعة وتقرير ا;راجع
عنها .و Wتعكس القوائم ا;الية ا;لخصة والقوائم ا;الية اُ;راجعة تأثيرات اJحداث التي وقعت بعد تاريخ تقريرنا عن القوائم ا;الية اُ;راجعة.
القوائم ا"الية اُ"راجعة وتقريرنا عنها
لقد أبدينا رأي مراجعة غير معدل ف القوائم ا;الية اُ;راجعة ف تقريرنا ا;ؤرخ ف  ١٥فبراير  .٢٠×٢ويتضمن ذلك التقرير أيضًا:
•

قسمًا بعنوان "عدم التأكد ا©وهري ا;تعلق باWستمرارية" والذي يلفت اWنتباه إلى ا[يضاح ) (٦ف القوائم ا;الية اُ;راجعة .ويشير
ا[يضاح ) (٦ف القوائم ا;الية اُ;راجعة إلى أن الشركة )أ( تكبدت صاف خسارة قدرها )س( خPل السنة ا;نتهية ف  ٣١ديسمبر
 ,٢٠×١واعتبارًا من ذلك التاريخß ,اوزت اWلتزامات ا;تداولة للشركة مجموع أصولها õقدار )ص( .وتشير هذه اJحداث أو
الظروف ,جنبًا إلى جنب مع اJمور اJخرى ا;نصوص عليها ف ا[يضاح ) (٦من القوائم ا;الية اُ;راجعة إلى وجود عدم تأكد جوهري
قد يثير شكوكًا كبيرة حول قدرة الشركة على البقاء كمنشأة مستمرة .وقد ت تناول هذه اJمور ف ا[يضاح ) (٥ا;رفق بالقوائم ا;الية
ا;لخصة.

•

ا[بPغ عن اJمور الرئيسة اJخرى ١٨للمراجعة] .اJمور الرئيسة للمراجعة هي تلك اJمور التي كانت لها ,بحسب حكمنا ا;هني,
اJهمية البالغة عند مراجعتنا للقوائم ا;الية للفترة اNالية١٩[.

مسؤولية ا8دارة (*)٢٠عن القوائم ا"الية ا"لخصة
ا[دارة هي ا;سؤولة عن إعداد القوائم ا;الية ا;لخصة وفقًا لـ ]يتم توضيح الضوابط ا;فروضة[.
١٧

١٨
١٩
٢٠

*

كما هو موضح ف الفقرة  ١٥من معيار ا;راجعة ) ,(٧٠١فإن عدم التأكد ا©وهري ا;تعلق باWستمرارية ُيعد بطبيعته أحد اJمور الرئيسة للمراجعة ولكن يلزم التقرير
عنه ف قسم منفصل ف تقرير ا;راجع وفقًا للفقرة  ٢٢من معيار ا;راجعة ).(٥٧٠
ف الظروف التي  Wيوجد فيها عدم تأكد جوهري متعلق باWستمرارية ,فلن يكون من الضروري إدراج كلمة "أخرى" ف القائمة ل∂بPغ عن اJمور الرئيسة للمراجعة.
قد يضّمن ا;راجع شرحًا إضافيًا عن اJمور الرئيسة للمراجعة التي ُتعد مفيدة ;ستخدمي تقرير ا;راجع عن القوائم ا;الية ا;لخصة.
أو مصطلح آخر مناسب ف سياق ا[طار القانوني ف ا;ملكة العربية السعودية.
ا;قصود با[دارة هي ا©هة ا;سؤولة õوجب نظام أو Wئحة )أو وفقا لعقد اWرتباط ف ظل غياب نظام أو Wئحة محددة( عن إعداد القوائم ا;الية وعن محتوياتها
ßاه اWطراف اµارجية.
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٧٨٢

اWرتباطات [عداد التقارير عن
القوائم ا;الية ا;لخصة

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٨١٠
مسؤولية ا"راجع
تتمثل مسؤوليتنا ف إبداء رأي عّما إذا كانت القوائم ا;الية ا;لخصة ُتعد مّتسقة من جميع ا©وانب ا©وهرية ,مع ]أو ُتعد ملخصًا عادً Wلـ[
القوائم ا;الية اُ;راجعة ,وذلك استنادًا إلى إجراءاتنا التي قمنا بها وفقًا ;عيار ا;راجعة )" (٨١٠اWرتباطات [عداد التقارير عن القوائم ا;الية
ا;لخصة" ا;عتمد ف ا;ملكة العربية السعودية.
]توقيع ا;راجع[
]عنوان ا;راجع[
]تاريخ تقرير ا;راجع[

ترجمة الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي

٧٨٣

اWرتباطات [عداد التقارير عن
القوائم ا;الية ا;لخصة

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٨١٠
ا"ثال التوضيحي ):(٢
تتضمن الظروف ما يلي:
•

ت إبداء رأي غير معدل ف القوائم ا"الية اُ"راجعة.

•

ف ف ا8يضاح  .Xوقد حدد ا"راجع أن الضوابط تعد مقبولة ف
ت وضع الضوابط من قبل ا8دارة وت ا8فصاح عن ذلك بشكٍل كا ٍ
ظل الظروف القائمة.

•

تقرير ا"راجع عن القوائم ا"الية ا"لخصة مؤرخ بنفس تاريخ تقرير ا"راجع عن القوائم ا"الية التي اشتقت منها القوائم ا"الية
ا"لخصة.

•

يتضمن تقرير ا"راجع عن القوائم ا"الية اُ"راجعة عبارة تصف fريفًا جوهريًا غير مصحح ف ا"علومات اHخرى .وا"علومات اHخرى
التي يتعلق بها هذا التحريف اÄوهري غير ا"صحح هي أيضًا معلومات واردة ف مستند يحتوي على القوائم ا"الية ا"لخصة
وتقرير ا"راجع عنها.

تقرير ا"راجع ا"ستقل عن القوائم ا"الية ا"لخصة
]ا≠اطبون ا;عنيون[
الرأي
القوائم ا;الية ا;لخصة ,والتي تشمل قائمة ا;ركز ا;الي ا;لخصة كما ف  ٣١ديسمبر  ٢٠×١وقائمة الدخل ا;لخصة وقائمة التغيرات ف حقوق
ا;لكية ا;لخصة وقائمة التدفقات النقدية ا;لخصة عن السنة ا;نتهية ف ذلك التاريخ ,وا[يضاحات ذات الصلة ,مشتقة من القوائم ا;الية
اُ;راجعة للشركة )أ( عن السنة ا;نتهية ف  ٣١ديسمبر .٢٠×١
وف رأينا ,فإن القوائم ا;الية ا;لخصة ا;رفقة تتسق ,من جميع ا©وانب ا©وهرية ,مع )أو ُتعد ملخصًا عادً Wلـ( القوائم ا;الية اُ;راجعة ,على
اJساس ا;بي ف ا[يضاح .X
القوائم ا"الية ا"لخصة
~ Wتوي القوائم ا;الية ا;لخصة على جميع ا[فصاحات ا;طلوبة õوجب ]يتم توضيح إطار التقرير ا;الي ا;طبق ف إعداد القوائم ا;الية
اُ;راجعة للشركة )أ([ .وبناًء عليهُ W ,تغني قراءة القوائم ا;الية ا;لخصة وتقرير ا;راجع عنها عن قراءة القوائم ا;الية اُ;راجعة وتقرير ا;راجع
عنها.
القوائم ا"الية اُ"راجعة وتقريرنا عنها
لقد أبدينا رأي مراجعة غير معدل ف القوائم ا;الية اُ;راجعة ف تقريرنا ا;ؤرخ ف  ١٥فبراير ] .٢٠×٢القوائم ا;الية اُ;راجعة ُمضﱠمنة ف
التقرير السنوي لسنة  .٢٠×١ويتضمن تقرير ا;راجع عن القوائم ا;الية اُ;راجعة عبارة تصف ~ريفًا جوهريًا غير مصحح ف ا;علومات
اJخرى ضمن مناقشة و~ليل ا[دارة للتقرير السنوي لسنة  .٢٠×١ومناقشة و~ليل ا[دارة والتحريف ا©وهري غير ا;صحح ف ا;علومات
اJخرىُ ,مضﱠمنان أيضًا ف التقرير السنوي ا;لخص لسنة ] [.٢٠×١يتم وصف التحريف ا©وهري غير ا;صحح الذي ~توي عليه ا;علومات
اJخرى[
مسؤولية ا8دارة ٢١عن القوائم ا"الية ا"لخصة
ا[دارة هي ا;سؤولة عن إعداد القوائم ا;الية ا;لخصة على اJساس ا;بي ف ا[يضاح .X

٢١

أو مصطلح آخر مناسب ف سياق ا[طار القانوني ف ا;ملكة العربية السعودية.

ترجمة الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي

٧٨٤

اWرتباطات [عداد التقارير عن
القوائم ا;الية ا;لخصة

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٨١٠
مسؤولية ا"راجع
تتمثل مسؤوليتنا ف إبداء رأي عّما إذا كانت القوائم ا;الية ا;لخصة ُتعد مّتسقة من جميع ا©وانب ا©وهرية ,مع ]أو ُتعد ملخصًا عادً Wلـ[
القوائم ا;الية اُ;راجعة ,وذلك استنادًا إلى إجراءاتنا التي قمنا بها وفقًا ;عيار ا;راجعة )" (٨١٠اWرتباطات [عداد التقارير عن القوائم ا;الية
ا;لخصة" ا;عتمد ف ا;ملكة العربية السعودية.
]توقيع ا;راجع[
]عنوان ا;راجع[
]تاريخ تقرير ا;راجع[

ترجمة الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي

٧٨٥

اWرتباطات [عداد التقارير عن
القوائم ا;الية ا;لخصة

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٨١٠
ا"ثال التوضيحي ):(٣
تتضمن الظروف ما يلي:
•

ت إبداء رأي متحفظ ف القوائم ا"الية اُ"راجعة.

•

ف ف ا8يضاح  .Xوقد حدد ا"راجع أن الضوابط تعد مقبولة ف
ت وضع الضوابط من قبل ا8دارة وت ا8فصاح عن ذلك بشكٍل كا ٍ
ظل الظروف القائمة.

•

تقرير ا"راجع عن القوائم ا"الية ا"لخصة مؤرخ بنفس تاريخ تقرير ا"راجع عن القوائم ا"الية التي اشتقت منها القوائم ا"الية
ا"لخصة.

تقرير ا"راجع ا"ستقل عن القوائم ا"الية ا"لخصة
]ا≠اطبون ا;عنيون[
الرأي
القوائم ا;الية ا;لخصة ,والتي تشمل قائمة ا;ركز ا;الي ا;لخصة كما ف  ٣١ديسمبر  ٢٠×١وقائمة الدخل الشامل ا;لخصة وقائمة التغيرات
ف حقوق ا;لكية ا;لخصة وقائمة التدفقات النقدية ا;لخصة عن السنة ا;نتهية ف ذلك التاريخ ,وا[يضاحات ذات الصلة ,مشتقة من القوائم
ا;الية اُ;راجعة للشركة )أ( )الشركة( عن السنة ا;نتهية ف  ٣١ديسمبر  .٢٠×١وقد أبدينا رأي مراجعة متحفظ ف تلك القوائم ا;الية ف
تقريرنا ا;ؤرخ ف  ١٥فبراير ٢٢.٢٠×٢
وف رأينا ,فإن القوائم ا;الية ا;لخصة ا;رفقة تتسق ,من جميع ا©وانب ا©وهرية ,مع )أو ُتعد ملخصًا عادً Wلـ( القوائم ا;الية اُ;راجعة على
اJساس ا;بي ف ا[يضاح  .Xومع ذلكُ ,تعد القوائم ا;الية ا;لخصة ُمحرفًة بقدر ≥اثل لتحريف القوائم ا;الية اُ;راجعة للشركة )أ( عن
السنة ا;نتهية ف  ٣١ديسمبر .٢٠×١
القوائم ا"الية ا"لخصة
~ Wتوي القوائم ا;الية ا;لخصة على جميع ا[فصاحات ا;طلوبة õوجب ]يتم توضيح إطار التقرير ا;الي ا;طبق ف إعداد القوائم ا;الية
اُ;راجعة للشركة )أ([ .وبناًء عليهُ W ,تغني قراءة القوائم ا;الية ا;لخصة وتقرير ا;راجع عنها عن قراءة القوائم ا;الية اُ;راجعة وتقرير ا;راجع
عنها.
القوائم ا"الية اُ"راجعة وتقريرنا عنها
لقد أبدينا رأي مراجعة متحفظ ف القوائم ا;الية اُ;راجعة ف تقريرنا ا;ؤرخ ف  ١٥فبراير  .٢٠×٢وكان أساس رأينا ا;تحفظ ف ا;راجعة ]أن
ا[دارة لم ُتظهر ا≠زون بالتكلفة أو صاف القيمة القابلة للتحقق ,أيهما أقل ,ولكنها أظهرته بالتكلفة فقط≥ ,ا يشكل خروجًا عن ا;عايير
الدولية للتقرير ا;الي ا;عتمدة ف ا;ملكة العربية السعودية)*( ,وا;عايير وا[صدارات اJخرى ا;عتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبي
القانونيي)**([ .وتشير سجPت الشركة إلى أنه لو أظهرت ا[دارة ا≠زون بالتكلفة أو صاف القيمة القابلة للتحقق ,أيهما اJقل ,لكان ينبغي
تخفيض ا≠زون õبلغ ××× وصوً Wلصاف قيمته القابلة للتحقق .وبالتالي ,كانت ستزيد تكلفة ا;بيعات õبلغ ××× ,وكانت ستنخفض الزكاة
وضريبة الدخل ,وصاف الدخل ,وحقوق ا;ساهمي õبلغ ××× ,و ××× ,و ××× على الترتيب.

 ٢٢وضع هذه ا[شارة إلى الرأي ا;تحفظ ف تقرير ا;راجع عن القوائم ا;الية ا;راجعة ف فقرة الرأي عن القوائم ا;الية ا;لخصة يساعد ا;ستخدمي ف فهم أنه على
الرغم من أن ا;راجع قد أبدى رأيًا غير معدل ف القوائم ا;الية ا;لخصة ,فإن القوائم ا;الية ا;لخصة تعكس البيانات ا;الية ا;راجعة التي ُتعد ُمحﱠرفة بشكل جوهري.
* ا;عايير الدولية ا;عتمدة هي ا;عايير الدولية للتقرير ا;الي كما صدرت من اºلس الدولي با[ضافة إلى إفصاحات أضافتها الهيئة لبعض تلك ا;عايير وفقًا ;ا ورد ف
وثيقة اعتماد ا;عايير الدولية للتقرير ا;الي الصادرة من الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي.
** يقصد با;عايير وا[صدارات اJخرى هو ما تعتمده الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي من معايير أو أراء فنية ;واضيع  Wتغطيها ا;عايير الدولية مثل موضوع
الزكاة.

ترجمة الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي

٧٨٦

اWرتباطات [عداد التقارير عن
القوائم ا;الية ا;لخصة

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٨١٠
مسؤولية ا8دارة ٢٣عن القوائم ا"الية ا"لخصة
ا[دارة هي ا;سؤولة عن إعداد القوائم ا;الية ا;لخصة على اJساس ا;بي ف ا[يضاح .X
مسؤولية ا"راجع
تتمثل مسؤوليتنا ف إبداء رأي عّما إذا كانت القوائم ا;الية ا;لخصة ُتعد مّتسقة من جميع ا©وانب ا©وهرية ,مع ]أو ُتعد ملخصًا عادً Wلـ[
القوائم ا;الية اُ;راجعة ,وذلك استنادًا إلى إجراءاتنا التي قمنا بها وفقًا ;عيار ا;راجعة )" (٨١٠اWرتباطات [عداد التقارير عن القوائم ا;الية
ا;لخصة" ا;عتمد ف ا;ملكة العربية السعودية.
]توقيع ا;راجع[
]عنوان ا;راجع[
]تاريخ تقرير ا;راجع[

٢٣

أو مصطلح آخر مناسب ف سياق ا[طار القانوني ف ا;ملكة العربية السعودية.

ترجمة الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي

٧٨٧

اWرتباطات [عداد التقارير عن
القوائم ا;الية ا;لخصة

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٨١٠
ا"ثال التوضيحي ):(٤
تتضمن الظروف ما يلي:
•

ت إبداء رأي معارض ف القوائم ا"الية اُ"راجعة.

•

ف ف ا8يضاح  .Xوقد حدد ا"راجع أن الضوابط تعد مقبولة ف
ت وضع الضوابط من قبل ا8دارة وت ا8فصاح عن ذلك بشكٍل كا ٍ
ظل الظروف القائمة.

•

تقرير ا"راجع عن القوائم ا"الية ا"لخصة مؤرخ بنفس تاريخ تقرير ا"راجع عن القوائم ا"الية التي اشتقت منها القوائم ا"الية
ا"لخصة.

تقرير ا"راجع ا"ستقل عن القوائم ا"الية ا"لخصة
]ا≠اطبون ا;عنيون[
ا3متناع عن إبداء رأي
القوائم ا;الية ا;لخصة ,والتي تشمل قائمة ا;ركز ا;الي ا;لخصة كما ف  ٣١ديسمبر  ٢٠×١وقائمة الدخل ا;لخصة وقائمة التغيرات ف حقوق
ا;لكية ا;لخصة وقائمة التدفقات النقدية ا;لخصة عن السنة ا;نتهية ف ذلك التاريخ ,وا[يضاحات ذات الصلة ,مشتقة من القوائم ا;الية
اُ;راجعة للشركة )أ( عن السنة ا;نتهية ف  ٣١ديسمبر .٢٠×١
ونتيجًة للرأي ا;عارض ف القوائم ا;الية اُ;راجعة الذي êت مناقشته ف قسم "القوائم ا;الية اُ;راجعة وتقريرنا عنها" الوارد ف تقريرنا ,فإنه
من غير ا;ناسب إبداء رأي ف القوائم ا;الية ا;لخصة ا;رفقة.
القوائم ا"الية ا"لخصة
~ Wتوي القوائم ا;الية ا;لخصة على جميع ا[فصاحات ا;طلوبة õوجب ]يتم توضيح إطار التقرير ا;الي ا;طبق ف إعداد القوائم ا;الية
اُ;راجعة للشركة )أ([ .وبناًء عليهُ W ,تغني قراءة القوائم ا;الية ا;لخصة وتقرير ا;راجع عنها عن قراءة القوائم ا;الية اُ;راجعة وتقرير ا;راجع
عنها.
القوائم ا"الية اُ"راجعة وتقريرنا عنها
ف تقريرنا ا;ؤرخ ف  ١٥فبراير  ,٢٠×٢أبدينا رأيًا معارضًا ف القوائم ا;الية اُ;راجعة للشركة )أ( عن السنة ا;نتهية ف  ٣١ديسمبر .٢٠×١
وكان أساس رأينا ا;عارض ]يتم توضيح أساس رأي ا;راجعة ا;عارض[.
مسؤولية ا8دارة ٢٤عن القوائم ا"الية ا"لخصة
ا[دارة هي ا;سؤولة عن إعداد القوائم ا;الية على اJساس ا;بي ف ا[يضاح .X
مسؤولية ا"راجع
تتمثل مسؤوليتنا ف إبداء رأي عّما إذا كانت القوائم ا;الية ا;لخصة ُتعد مّتسقة من جميع ا©وانب ا©وهرية ,مع ]أو ُتعد ملخصًا عادً Wلـ[
القوائم ا;الية اُ;راجعة ,وذلك استنادًا إلى إجراءاتنا التي قمنا بها وفقًا ;عيار ا;راجعة )" (٨١٠اWرتباطات [عداد التقارير عن القوائم ا;الية
ا;لخصة" ا;عتمد ف ا;ملكة العربية السعودية.
]توقيع ا;راجع[
]عنوان ا;راجع[
٢٤

أو مصطلح آخر مناسب ف سياق ا[طار القانوني ف ا;ملكة العربية السعودية.

ترجمة الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي

٧٨٨

اWرتباطات [عداد التقارير عن
القوائم ا;الية ا;لخصة

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٨١٠
]تاريخ تقرير ا;راجع[
ا"ثال التوضيحي ):(٥
تتضمن الظروف ما يلي:
•

ت إبداء رأي غير معدل ف القوائم ا"الية اُ"راجعة.

•

توجد ضوابط مفروضة 8عداد القوائم ا"الية ا"لخصة.

•

خُلص ا"راجع إلى أنه من غير ا"مكن إبداء رأي غير معدل ف القوائم ا"الية ا"لخصة.

•

تقرير ا"راجع عن القوائم ا"الية ا"لخصة مؤرخ بنفس تاريخ تقرير ا"راجع عن القوائم ا"الية التي اشتقت منها القوائم ا"الية
ا"لخصة.

تقرير ا"راجع ا"ستقل عن القوائم ا"الية ا"لخصة
]ا≠اطبون ا;عنيون[
الرأي ا"عارض
القوائم ا;الية ا;لخصة ,والتي تشمل قائمة ا;ركز ا;الي ا;لخصة كما ف  ٣١ديسمبر  ٢٠×١وقائمة الدخل ا;لخصة وقائمة التغيرات ف حقوق
ا;لكية ا;لخصة وقائمة التدفقات النقدية ا;لخصة عن السنة ا;نتهية ف ذلك التاريخ ,وا[يضاحات ذات الصلة ,مشتقة من القوائم ا;الية
اُ;راجعة للشركة )أ( عن السنة ا;نتهية ف  ٣١ديسمبر .٢٠×١
وف رأينا ,ونظرًا Jهمية اJمر ا;وضح ف قسم "أساس الرأي ا;عارض" ,فإن القوائم ا;الية ا;لخصة ا;رفقة غير متسقة مع )أو ُ Wتعد ملخصًا
عادً Wلـ( القوائم ا;الية اُ;راجعة للشركة )أ( عن السنة ا;نتهية ف  ٣١ديسمبر  ٢٠×١وفقًا لـ ]يتم توضيح الضوابط ا;فروضة[.
أساس الرأي ا"عارض
]يتم توضيح اJمر الذي تسبب ف أن تكون القوائم ا;الية ا;لخصة غير مّتسقة ,من جميع ا©وانب ا©وهرية ,مع )أو ليست ملخصًا عادً Wلـ(
القوائم ا;الية اُ;راجعة ,وفقًا للضوابط ا;طبقة[.
القوائم ا"الية ا"لخصة
~ Wتوي القوائم ا;الية ا;لخصة على جميع ا[فصاحات ا;طلوبة õوجب ]يتم توضيح إطار التقرير ا;الي ا;طبق ف إعداد القوائم ا;الية
اُ;راجعة للشركة )أ([ .وبناًء عليهُ W ,تغني قراءة القوائم ا;الية ا;لخصة وتقرير ا;راجع عنها عن قراءة القوائم ا;الية اُ;راجعة وتقرير ا;راجع
عنها.
القوائم ا"الية اُ"راجعة وتقريرنا عنها
لقد أبدينا رأي مراجعة غير معدل ف القوائم ا;الية اُ;راجعة ف تقريرنا ا;ؤرخ ف  ١٥فبراير .٢٠×٢
مسؤولية ا8دارة ٢٥عن القوائم ا"الية ا"راجعة ا"لخصة
ا[دارة هي ا;سؤولة عن إعداد القوائم ا;الية ا;لخصة وفقًا لـ ]يتم توضيح الضوابط ا;فروضة[.
مسؤولية ا"راجع
تتمثل مسؤوليتنا ف إبداء رأي عّما إذا كانت القوائم ا;الية ا;لخصة ُتعد مّتسقة من جميع ا©وانب ا©وهرية ,مع ]أو ُتعد ملخصًا عادً Wلـ[
القوائم ا;الية اُ;راجعة ,وذلك استنادًا إلى إجراءاتنا التي قمنا بها وفقًا ;عيار ا;راجعة )" (٨١٠اWرتباطات [عداد التقارير عن القوائم ا;الية
٢٥

أو مصطلح آخر مناسب ف سياق ا[طار القانوني ف ا;ملكة العربية السعودية.

ترجمة الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي

٧٨٩

اWرتباطات [عداد التقارير عن
القوائم ا;الية ا;لخصة

ا"عيار الدولي للمراجعة )(٨١٠
ا;لخصة" ا;عتمد ف ا;ملكة العربية السعودية.
]توقيع ا;راجع[
]عنوان ا;راجع[
]تاريخ تقرير ا;راجع[
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٧٩٠

اWرتباطات [عداد التقارير عن
القوائم ا;الية ا;لخصة

القسم الثاني :ا*عايير الدولية للفحص والتأكيدات ا:خرى وا=دمات ذات الع@قة

معيار ارتباطات الفحص ) :(٢٤٠٠ا2رتباطات لفحص القوائم ا7الية التاريخية

اعتمدت الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي معيار الفحص ) ,(٢٤٠٠كما صدر من مجلس اFعايير الدولية للمراجعة والتأكيد ,مع اLخذ
ف اPسبان التعديRت العامة التي سبق إيضاحها ف وثيقة اYعتماد.

معيار ارتباطات الفحص )(٢٤٠٠
ا7عيار الدولي 2رتباطات الفحص )(٢٤٠٠
ا2رتباطات لفحص القوائم ا7الية التاريخية
)يسري هذا اFعيار على أعمال فحص القوائم اFالية اFرتبط عليها اعتبارًا من  ٢٠١٧/١/١أو بعد ذلك التاريخ(
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٧٩٥

اYرتباطات لفحص القوائم اFالية التاريخية

معيار ارتباطات الفحص )(٢٤٠٠
مقدمة
نطاق هذا ا7عيار
.١

يتناول هذا اFعيار الدولي Yرتباطات الفحص) :راجع :الفقرة أ(١
)أ(

مسؤوليات اÜاسب القانوني عندما يتعاقد لتنفيذ فحص للقوائم اFالية التاريخية ,عندما  Yيكون اÜاسب القانوني هو
مراجع القوائم اFالية للمنشأة;

)ب(

شكل ومحتوى تقرير اÜاسب القانوني عن القوائم اFالية.

.٢

 Yيتناول هذا اFعيار فحص القوائم اFالية أو اFعلومات اFالية اLولية للمنشأة ,الذي ينّفذه اÜاسب القانوني الذي ُيعد اFراجع
اFستقل للقوائم اFالية للمنشأة )راجع :الفقرة أ(٢

.٣

ُيطﱠبق هذا اFعيار ,بعد تكييفه حسب اPاجة ,على عمليات فحص اFعلومات اFالية التاريخية اLخرى .ويتم تنفيذ ارتباطات التأكيد
اÜدود اLخرى بخRف عمليات فحص اFعلومات اFالية التاريخية وفقًا Fعيار ارتباطات التأكيد )١.(٣٠٠٠

العRقة باFعيار الدولي لرقابة ا}ودة )(١
.٤

٢

ُتعد نظم رقابة ا}ودة وسياساتها وإجراءاتها من مسؤوليات اFكتب .وينطبق معيار رقابة ا}ودة ) (١على مكاتب اÜاسبي اFهنيي
فيما يتعلق بارتباطات اFكتب لفحص القوائم اFالية ٣.وتنبني أحكام هذا اFعيار اFتعلقة برقابة ا}ودة على مستوى كل ارتباط من
ارتباطات الفحص على أساس أن اFكتب يخضع Fعيار رقابة ا}ودة ) (١أو Fتطلبات مساوية على اLقل Fتطلبات ذلك اFعيار) .راجع:
الفقرات أ–٣أ(٥

ا2رتباط لفحص القوائم ا7الية التاريخية
.٥

فحص القوائم اFالية التاريخية هو ارتباط تأكيد محدود ,على النحو اFبي ف اÅطار الدولي Yرتباطات التأكيد )إطار
)راجع :الفقرتي أ ,٦أ(٧

.٦

عند فحص القوائم اFاليةُ ,يبدي اÜاسب القانوني استنتاجًا يهدف إلى تعزيز درجة ثقة اFستخدمي اFستهدفي ف إعداد أية قوائم
مالية للمنشأة وفقًا Åطار التقرير اFالي اFنطبق .ويستند استنتاج اÜاسب القانوني إلى وصوله إلى تأكيد محدود .ويتضمن تقرير
اÜاسب القانوني وصفًا لطبيعة ارتباط الفحص باعتباره السياق الذي ّòكن القّراء من فهم اYستنتاج.

.٧

يقوم اÜاسب القانوني بشكل رئيسي بتوجيه استفسارات وتنفيذ إجراءات ôليلية للحصول على ما يكفي من اLدلة اFناسبة التي
تشكل أساسًا للتوصل إلى استنتاج ,يتم إبداؤه وفقًا Fتطلبات هذا اFعيار ,بشأن القوائم اFالية ككل.

.٨

إذا علم اÜاسب القانوني بأمر يجعله يعتقد بأن القوائم اFالية قد تكون محرفة بشكل جوهري ,فيتعي عليه تصميم وتنفيذ إجراءات
إضافية حسبما يراه ضروريًا ف ظل الظروف القائمة ,ليكون قادرًا على إبداء استنتاج ف القوائم اFالية وفقًا لهذا اFعيار.

التأكيد(٤.

نطاق اختصاص هذا ا7عيار

١
٢
٣
٤

.٩

يحتوي هذا اFعيار على أهداف اÜاسب القانوني عند اتباع معيار ارتباطات الفحص ,التي توفر السياق الذي وضعت فيه متطلبات
هذا اFعيار ,والتي ُيقصد بها مساعدة اÜاسب القانوني على فهم ما يلزم تنفيذه عند القيام بارتباط الفحص.

.١٠

يحتوي اFعيار على متطلبات ُمعﱠبر عنها بكلمة "يجب" ,وتهدف إلى ûكي اÜاسب القانوني من الوفاء باLهداف اFوضوعة.

معيار ارتباطات التأكيد )" (٣٠٠٠ارتباطات التأكيد اLخرى بخRف عمليات مراجعة أو فحص اFعلومات اFالية التاريخية"
اFعيار الدولي لرقابة ا}ودة )" (١رقابة ا}ودة للمكاتب التي تنفذ ارتباطات مراجعة وفحص للقوائم اFالية وارتباطات التأكيد اLخرى وارتباطات اãدمات ذات العRقة
معيار رقابة ا}ودة ) ,(١الفقرة ٤
إطار التأكيد ,الفقرتان  ٧و١١
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٧٩٦

اYرتباطات لفحص القوائم اFالية التاريخية

معيار ارتباطات الفحص )(٢٤٠٠
.١١

باÅضافة إلى ذلك ,يحتوي هذا اFعيار على مقدمة وتعريفات ومواد تطبيقية وأخرى تفسيرية ,توفر سياقًا ذا صلة بالفهم السليم
للمعيار.

.١٢

وتقدم اFواد التطبيقية واFواد التفسيرية اLخرى شرحًا إضافيًا للمتطلبات وإرشادات لتنفيذها .وف حي أن مثل هذه اÅرشادات Y
تفرض ف حد ذاتها متطلبًا ,إ Yأنها ُتعد ذات صلة بالتطبيق الصحيح للمتطلبات .وقد توفر أيضًا اFواد التطبيقية واFواد التفسيرية
اLخرى معلومات عامة تتعلق باLمور التي ت تناولها ف هذا اFعيار ,وتساعد ف تطبيق اFتطلبات.

تاريخ السريان
.١٣

يسري هذا اFعيار على أعمال فحص القوائم اFالية اFرتبط عليها اعتبارًا من  ٢٠١٧/١/١أو بعد ذلك التاريخ.

اBهداف
.١٤

.١٥

تتمثل أهداف اÜاسب القانوني من فحص القوائم اFالية وفقًا لهذا اFعيار فيما يلي:
)أ(

الوصول إلى تأكيد محدود ,بشكل أساسي عن طريق توجيه استفسارات وتنفيذ إجراءات ôليلية ,بشأن ما إذا كانت القوائم
اFالية ككل تخلو من التحريف ا}وهري ,وبالتالي ûكي اÜاسب القانوني من إبداء استنتاج عّما إذا كان قد £ا إلى علمه
أي شيء يدعوه إلى اYعتقاد بأن القوائم اFالية غير ُمعﱠدة ,من جميع ا}وانب ا}وهرية ,وفقًا Åطار التقرير اFالي اFنطبق;

)ب(

إعداد تقرير عن القوائم اFالية ككل واÅبRغ على النحو اFطلوب ¶وجب هذا اFعيار.

فف
ف جميع اPاYت ,عندما ò Yكن الوصول إلى تأكيد محدود ويكون إبداء استنتاج متحفظ ف تقرير اÜاسب القانوني غير كا ٍ
ظل الظروف القائمة ,فإن هذا اFعيار يتطلب أن يقوم اÜاسب القانوني إما باYمتناع عن إبداء استنتاج ف التقرير الصادر عن
اYرتباط ,أو بحسب مقتضى اPال ,اYنسحاب من اYرتباط إذا كان ذلك ™كنًا ¶وجب اLنظمة أو اللوائح اFنطبقة) .راجع :الفقرات
أ–٨أ ,١٠أ ,١٢١أ(١٢٢

التعريفات

٥

.١٦

يتضمن مسرد اFصطلحات) ٥اFسرد( اFصطلحات اFعﱠرفة ف هذا اFعيار باÅضافة إلى شرح للمصطلحات اLخرى اFستخدمة ف
هذا اFعيار ,للمساعدة ف اتساق التطبيق والتفسير .فعلى سبيل اFثال ,يحتوي اFسرد على تعريف مصطلحي "اÅدارة" و"اFكلفون
باPوكمة" اFستخدمي ف هذا اFعيار) .راجع :الفقرتي أ ,١١أ(١٢

.١٧

Lغراض هذا اFعيار ,تكون للمصطلحات ا¨تية اFعاني اFبّينة قرين كل منها فيما يلي:
)أ(

اÅجراءات التحليلية :عمليات تقوي اFعلومات اFالية من خRل ôليل العRقات اFنطقية بي كل من البيانات اFالية وغير
اFالية .وتشمل اÅجراءات التحليلية أيضًا التحري الضروري عن التقلبات أو العRقات التي يتم التعرف عليها والتي  Yتتسق
مع اFعلومات اLخرى ذات الصلة أو تختلف عن القيم اFتوقعة ¶بلغ كبير.

)ب(

خطر اYرتباط :خطر إبداء اÜاسب القانوني استنتاجًا غير مناسب عندما تكون القوائم اFالية ُمحﱠرفة بشكل جوهري.

)ج(

القوائم اFالية ذات الغرض العام :قوائم مالية معدة وفقًا Åطار ذي غرض عام.

)د(

اÅطار ذو الغرض العام :إطار تقرير مالي مصمم لتلبية اYحتياجات اFشتركة من اFعلومات اFالية لقطاع واسع من
اFستخدمي .وòكن أن يكون إطار التقرير اFالي إطار عرض عادل أو إطار التزام.

)ه(

اYستفسار :يتكون اYستفسار من طلب اPصول على معلومات من أشخاص مطلعي من داخل اFنشأة أو خارجها.

)و(

التأكيد اÜدود :مستوى التأكيد الذي يتم الوصول إليه عند انخفاض خطر اYرتباط إلى مستوى مقبول ف ظروف اYرتباط,
ولكن بحيث يكون ذلك اãطر أكبر منه ف حالة القيام بارتباط تأكيد معقول ,كأساس Åبداء استنتاج وفقًا لهذا اFعيار .وُيعّد

مسرد مصطلحات اFعايير الدولية الصادر عن مجلس اFعايير الدولية للمراجعة والتأكيد ف كتيب إصدارات اFعايير الدولية لرقابة ا}ودة واFراجعة والفحص والتأكيدات
اLخرى واãدمات ذات العRقة )الكتيب( ,الذي نشره اôYاد الدولي للمحاسبي ,واFعتمد من الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي.
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اYرتباطات لفحص القوائم اFالية التاريخية

معيار ارتباطات الفحص )(٢٤٠٠
اFزيج من طبيعة وتوقيت ومدى إجراءات جمع اLدلة كافيًا على اLقل لوصول اÜاسب القانوني إلى مستوى مجٍد من
التأكيد .وحتى يكون مستوى التأكيد الذي يحصل عليه اÜاسب القانوني ذا مغزى ,فمن اFرجح أن يعزز هذا اFستوى ثقة
اFستخدمي اFستهدفي ف القوائم اFالية) .راجع :الفقرة أ(١٣
)ز(

اÜاسب القانوني :محاسب مهني ف اFمارسة العامة)*( .ويشمل اFصطلح الشريك اFسؤول عن اYرتباط أو أعضاء فريق
اYرتباط ا¨خرين أو اFكتب ,حسب مقتضى اPال .وف اFواطن التي يهدف فيها هذا اFعيار صراحة إلى قيام الشريك
اFسؤول عن اYرتباط بالوفاء بأحد اFتطلبات أو اFسؤوليات ,اسُتخدم مصطلح "الشريك اFسؤول عن اYرتباط" بدً Yمن
"اÜاسب القانوني" .وُيقرأ مصطلحا "الشريك اFسؤول عن اYرتباط" و"اFكتب" على أنهما يشيران إلى ما يعادلهما ف القطاع
العام ,عند اYقتضاء.

)ح(

اPكم اFهني :تطبيق ما هو مRئم من تدريب ومعرفة وخبرة ,ف السياق الذي توفره معايير اÜاسبة والتأكيد والقواعد
اLخRقية ,عند اتخاذ قرارات مدروسة بشأن التصرفات التي تكون مناسبة ف ظل الظروف اÜيطة بارتباط الفحص.

)ط(

اFتطلبات اLخRقية ذات الصلة :اFتطلبات اLخRقية التي يخضع لها فريق اYرتباط عند القيام بارتباطات الفحص ,والتي
تشمل عادًة ا}زأين )أ( و)ب( من قواعد أخRقيات اFهنة للمحاسبي اFهنيي )قواعد أخRقيات اFهنة( الصادرة عن مجلس
اFعايير الدولية LخRقيات اFهنة للمحاسبي ,جنبًا إلى جنب مع اFتطلبات الوطنية التي تكون أكثر

تشددًا(**).

)ي(

القوائم اFالية ذات الغرض اãاص :قوائم مالية ُمعﱠدة وفقًا Åطار ذي غرض خاص.

)ك(

اÅطار ذو الغرض اãاص :إطار تقرير مالي مصمم لتلبية احتياجات مستخدمي معيني من اFعلومات اFالية .وòكن أن
يكون إطار التقرير اFالي إطار عرض عادل أو إطار التزام.

ا7تطلبات
القيام بارتباطات الفحص وفقًا لهذا ا7عيار
.١٨

يجب أن يكون لدى اÜاسب القانوني فهم لنص هذا اFعيار بكامله¶ ,ا ف ذلك اFواد التطبيقية واFواد التفسيرية اLخرى ,من أجل
فهم أهدافه وتطبيق متطلباته بالشكل الصحيح) .راجع :الفقرة أ(١٤

اYلتزام باFتطلبات ذات الصلة
.١٩

يجب على اÜاسب القانوني اYلتزام بكل متطلب وارد ف هذا اFعيار ما لم يكن اFتطلب غير ذي صلة بارتباط الفحص .ويكون
اFتطلب ذا صلة بارتباط الفحص عندما توجد الظروف التي يتناولها اFتطلب.

.٢٠

 Yيجوز للمحاسب القانوني أن يشير إلى التزامه بهذا اFعيار ف تقريره ما لم يكن قد التزم بجميع متطلبات هذا اFعيار ذات الصلة
بارتباط الفحص.

ا7تطلبات اBخWقية
.٢١

يجب على اÜاسب القانوني اYلتزام باFتطلبات اLخRقية ذات الصلة¶ ,ا ف ذلك تلك اFتعلقة باYستقRل.
أ ,١٥أ(١٦

)*(

)راجع :الفقرتي

نزعة الشك ا7هني وا^كم ا7هني
.٢٢

يجب على اÜاسب القانوني التخطيط لRرتباط وتنفيذه مع التحلي بنزعة الشك اFهني وإدراك أنه قد توجد ظروف تتسبب ف
ôريف القوائم اFالية بشكل جوهري) .راجع :الفقرات أ–١٧أ(٢٠

*

ت تغيير كلمة "اFمارس" " "practitionerإلى اÜاسب القانوني ûاشيًا مع اLنظمة واللوائح اFعمول بها ف اFملكة العربية السعودية.

**

يلتزم اÜاسب القانوني أيضًا بقواعد سلوك وآداب اFهنة اFعتمدة ف اFملكة العربية السعودية.
يلتزم اÜاسب القانوني أيضًا بقواعد سلوك وآداب اFهنة اFعتمدة ف اFملكة العربية السعودية.

*
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معيار ارتباطات الفحص )(٢٤٠٠
.٢٣

يجب على اÜاسب القانوني ™ارسة اPكم اFهني عند القيام بارتباط الفحص) .راجع :الفقرات أ–٢١أ(٢٥

رقابة ا`ودة على مستوى ا2رتباط
.٢٤

يجب أن يتمتع الشريك اFسؤول عن اYرتباط بالكفاءة ف مهارات وأساليب التأكيد والكفاءة ف التقرير اFالي¶ ,ا يناسب ظروف
اYرتباط) .راجع :الفقرة أ(٢٦

.٢٥

يتحمل الشريك اFسؤول عن اYرتباط اFسؤولية عّما يلي) :راجع :الفقرات أ–٢٧أ(٣٠
)أ(

ا}ودة العامة لكل ارتباط فحص يتم إسناده لذلك الشريك;

)ب(

توجيه ارتباط الفحص واÅشراف عليه والتخطيط له وتنفيذه ,ف إطار اYلتزام باFعايير اFهنية واFتطلبات النظامية
والتنظيمية اFنطبقة; )راجع :الفقرة أ(٣١

)ج(

صدور تقرير اÜاسب القانوني بشكل مناسب ف ظل الظروف القائمة;

)د(

تنفيذ اYرتباط وفقًا لسياسات رقابة ا}ودة ف اFكتب¶ ,ا ف ذلك ما يلي:

)(١

اYقتناع بأن اÅجراءات اFناسبة اFتعلقة بقبول واستمرار العRقات مع العمRء واYرتباطات قد ت اتباعها ,وأن
اYستنتاجات التي ت الوصول إليها ُتعد مناسبة¶ ,ا ف ذلك النظر فيما إذا كانت هناك معلومات من شأنها أن
خلص إلى أن اÅدارة تفتقر إلى النزاهة; )راجع :الفقرتي أ ,٣٢أ(٣٣
≥عل الشريك اFسؤول عن اYرتباط ي ُ

)(٢

اYقتناع بأن فريق اYرتباط يتمتع مجتمعًا بالكفاءة والقدرات اFناسبة¶ ,ا ف ذلك مهارات وأساليب التأكيد واãبرة
ف التقرير اFالي ,وذلك من أجل:

)(٣

أ.

تنفيذ ارتباط الفحص وفقًا للمعايير اFهنية واFتطلبات النظامية والتنظيمية اFنطبقة;

ب.

التمكن من إصدار تقرير ُيعد مناسبًا ف ظل الظروف القائمة;

ôمل مسؤولية اPفاظ على توثيق مناسب Lعمال اYرتباط.

اYعتبارات ذات الصلة بعد قبول اYرتباطات
.٢٦

إذا حصل الشريك اFسؤول عن اYرتباط على معلومات كان من اFمكن أن تؤدي إلى رفض اFكتب Yرتباط الفحص فيما لو كانت
متاحة من قبل ,فيجب عليه إبRغ اFكتب على الفور بهذه اFعلومات ,حتى يتسنى للمكتب وللشريك اFسؤول عن اYرتباط اتخاذ اÅجراء
الRزم.

اYلتزام باFتطلبات اLخRقية ذات الصلة
.٢٧

طوال مدة اYرتباط ,يجب على الشريك اFسؤول عن اYرتباط أن يظل منتبهًا ,عن طريق اRFحظة وتوجيه اYستفسارات إذا لزم
اLمر ,لكل ما يدل على عدم التزام فريق اYرتباط باFتطلبات اLخRقية ذات الصلة .وإذا £ا إلى علم الشريك اFسؤول عن اYرتباط,
من خRل نظام رقابة ا}ودة باFكتب أو من أي مصدر آخر ,أﻣﻮٌر تشير إلى عدم التزام أعضاء فريق اYرتباط باFتطلبات اLخRقية
ذات الصلة ,فيجب على الشريك اFسؤول عن اYرتباط ôديد اÅجراء اFناسب الذي يجب اتخاذه بالتشاور مع اFسؤولي ا¨خرين ف
اFكتب.

اFتابعة
.٢٨

يتضمن النظام الفعال لرقابة ا}ودة ف اFكتب تطبيق آلية متابعة مصممة لتزويد اFكتب بتأكيد معقول بأن سياسات وإجراءات
اFكتب اFتعلقة بنظام رقابة ا}ودة مRئمة وكافية وتعمل بفاعلية .ويجب على الشريك اFسؤول عن اYرتباط أن يأخذ ف اPسبان
نتائج آلية اFتابعة اãاصة باFكتب الثابتة ف آخر معلومات ت تعميمها من خRل اFكتب ومكاتب الشبكة اLخرى ,ف حالة اYنطباق,
وما إذا كان من اFمكن Lوجه القصور التي ûت اÅشارة إليها ف تلك اFعلومات أن تؤثر على ارتباط الفحص.
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معيار ارتباطات الفحص )(٢٤٠٠
قبول العWقات مع العمWء وارتباطات الفحص وا2ستمرار ف تلك العWقات وا2رتباطات

العوامل التي تؤثر على قبول العRقات مع العمRء وارتباطات الفحص واYستمرار ف تلك العRقات واYرتباطات
.٢٩

 Yيجوز للمحاسب القانوني قبول ارتباط الفحص ,ما لم يكن ملزمًا بذلك موجب نظام أو Yئحة ,ف اPاYت ا¨تية) :راجع :الفقرتي
أ ,٣٤أ(٣٥
)أ(

عدم اقتناع اÜاسب القانوني ¶ا يلي:
)(١

وجود غرض منطقي لRرتباط; أو )راجع :الفقرة أ(٣٦

)(٢

مناسبة ارتباط الفحص ف ظل الظروف القائمة; أو )راجع :الفقرة أ(٣٧

)ب(

وجود سبب يدعو اÜاسب القانوني إلى اYعتقاد بأن اFتطلبات اLخRقية ذات الصلة¶ ,ا ف ذلك متطلبات اYستقRل ,لن
يتم الوفاء بها; أو

)ج(

وجود فهم أولي لدى اÜاسب القانوني لظروف اYرتباط يشير إلى أن اFعلومات الRزمة لتنفيذ ارتباط الفحص من اFرجح
أن تكون غير متاحة أو ò Yكن اYعتماد عليها; أو )راجع :الفقرة أ(٣٨

)د(

وجود سبب يدعو اÜاسب القانوني إلى الشك ف نزاهة اÅدارة بحيث يصبح من اFرجح أن يؤثر ذلك على التنفيذ السليم
للفحص; أو )راجع :الفقرة أ)٣٧ب((

)ه(

فرض اÅدارة أو اFكلفي باPوكمة قيدًا على نطاق عمل اÜاسب القانوني ف ارتباط الفحص اFقترح بحيث يعتقد اÜاسب
القانوني أن هذا القيد سيؤدي إلى امتناعه عن إبداء استنتاج ف القوائم اFالية.

الشروط اFسبقة لقبول ارتباط الفحص
.٣٠

قبل قبول ارتباط الفحص ,يجب على اÜاسب القانوني) :راجع :الفقرة أ(٣٩
)أ(

ôديد ما إذا كان إطار التقرير اFالي اFطبق ف إعداد القوائم اFالية ُيعد مقبوً¶ Yا ف ذلك ,ف حالة القوائم اFالية ذات
الغرض اãاص ,التوصل إلى فهم للغرض الذي أعدت من أجله القوائم اFالية وفهم للمستخدمي اFستهدفي; )راجع:
الفقرات أ–٤٠أ(٤٦

)ب(

.٣١

اPصول على موافقة اÅدارة بأنها تقر وتفهم مسؤولياتها عن اLمور ا¨تية) :راجع :الفقرات أ–٤٧أ(٥٠
)(١

إعداد القوائم اFالية وفقًا Åطار التقرير اFالي اFنطبق¶ ,ا ف ذلك عرضها العادل ,عند اYقتضاء;

)(٢

الرقابة الداخلية التي ترى اÅدارة أنها ضرورية للتمكي من إعداد قوائم مالية خالية من التحريف ا}وهري ,سواًء
بسبب غش أو خطأ;

)(٣

تزويد اÜاسب القانوني ¶ا يلي:
أ.

إمكانية الوصول إلى جميع اFعلومات التي تدرك اÅدارة أنها ذات صلة بإعداد القوائم اFالية مثل السجRت
والوثائق واLمور اLخرى;

ب.

اFعلومات اÅضافية التي قد يطلبها اÜاسب القانوني من اÅدارة لغرض الفحص;

ج.

الوصول غير اFقيد إلى اLشخاص من داخل اFنشأة الذين يرى اÜاسب القانوني أنه من الضروري اPصول
منهم على اLدلة.

ي من اLمور الواردة أعRه بوصفها الشروط اFسبقة لقبول ارتباط الفحص ,فيجب عليه
ف حالة عدم قناعة اÜاسب القانوني بأ ٍ
مناقشة اLمر مع اÅدارة أو اFكلفي باPوكمة .وف حالة عدم إمكانية إجراء تغييرات Åقناع اÜاسب القانوني بتحقق تلك اLمور,
ف Rيجوز له أن يقبل اYرتباط اFقترح ما لم يكن مطالبًا بذلك ¶وجب نظام أو Yئحة .لكن اYرتباط الذي يتم تنفيذه ف ظل تلك
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معيار ارتباطات الفحص )(٢٤٠٠
الظروف  Yيكون ملتزمًا بهذا اFعيار .وعليه ,فإنه  Yيجوز للمحاسب القانوني أن ُيضّمن ف تقريره أية إشارة إلى أن الفحص قد ت
وفقًا لهذا اFعيار.
.٣٢

ي من الشروط اFسبقة اFذكورة أعRه بعد قبول اYرتباط ,فيجب عليه مناقشة اLمر
إذا صار اÜاسب القانوني غير مقتنع بتحقق أ ٍ
مع اÅدارة أو اFكلفي باPوكمة ,ويجب أن يحدد:
)أ(

ما إذا كان òكن حل اLمر;

)ب(

ما إذا كان من اFناسب اYستمرار ف اYرتباط;

)ج(

ما إذا كان سيبلغ عن اLمر ف تقريره وكيفية هذا اÅبRغ ف حال القيام به.

اعتبارات إضافية عندما تكون صيغة تقرير اÜاسب القانوني مفروضة ¶وجب نظام أو Yئحة
.٣٣

 Yيجوز أن يشير تقرير اÜاسب القانوني الصادر بشأن ارتباط الفحص إلى هذا اFعيار إ Yف حالة استيفاء التقرير Fتطلبات الفقرة
.٨٦

.٣٤

ف بعض اPاYت ,عندما يتم تنفيذ الفحص وفقًا Lنظمة أو لوائح منطبقة ف دولة ما ,فإن اLنظمة أو اللوائح ذات الصلة قد تفرض
تنسيق تقرير اÜاسب القانوني أو صياغته بشكل أو محتوى يختلف اختRفًا كبيرًا عن متطلبات هذا اFعيار .وف تلك الظروف ,يجب
على اÜاسب القانوني تقوي ما إذا كان اFستخدمون قد يسيئون فهم التأكيد الذي ت الوصول إليه من فحص القوائم اFالية ,وإذا
كان اLمر كذلك ,ما إذا كان تضمي توضيح إضاف ف تقرير اÜاسب القانوني òكن أن يخفف من سوء الفهم اÜتمل) .راجع:
الفقرتي أ ,٥١أ(١٤٨

.٣٥

إذا استنتج اÜاسب القانوني أن التفسير اÅضاف ف تقريره لن يخفف من سوء الفهم اÜتمل ,ف Rيجوز له قبول ارتباط الفحص,
ما لم يكن مطالبًا بذلك ¶وجب نظام أو Yئحة .وُ Yيعد ارتباط الفحص اُFنّفذ وفقًا لهذا النظام أو هذه الRئحة مستوفيًا لهذا
اFعيار .وعليه ,فإنه  Yيجوز للمحاسب القانوني أن ُيضّمن ف تقريره أية إشارة إلى أن الفحص قد ت وفقًا لهذا اFعيار) .راجع:
الفقرتي أ ,٥١أ(١٤٨

اYتفاق على شروط اYرتباط
.٣٦

يجب على اÜاسب القانوني أن يتفق على شروط ارتباط الفحص مع اÅدارة أو اFكلفي باPوكمة ,حسب مقتضى اPال ,قبل تنفيذ
اYرتباط.

.٣٧

جل شروط اYرتباط اFتفق عليها ف خطاب ارتباط أو ف شكل آخر مناسب من أشكال اYتفاق اFكتوب ,ويجب أن
يجب أن ُتس ﱠ
تتضمن) :راجع :الفقرات أ–٥٢أ ,٥٤أ(٥٦
)أ(

اYستخدام والتوزيع اFستهدف للقوائم اFالية وأي قيود على اYستخدام أو التوزيع ,إن وجدت;

)ب(

ôديد إطار التقرير اFالي اFنطبق;

)ج(

هدف ونطاق ارتباط الفحص;

)د(

مسؤوليات اÜاسب القانوني;

)ه(

مسؤوليات اÅدارة¶ ,ا ف ذلك تلك الواردة ف الفقرة )٣٠ب(; )راجع :الفقرات أ–٤٧أ ,٥٠أ(٥٥

)و(

عبارة تفيد أن اYرتباط ليس ارتباط مراجعة ,وأن اÜاسب القانوني لن ُيبدي رأي مراجعة ف القوائم اFالية;

)ز(

إشارة الشكل واÜتوى اFتوقعي للتقرير الذي سيصدره اÜاسب القانوني ,وعبارة تفيد بإمكانية وجود ظروف قد يختلف
فيها التقرير عن شكله ومحتواه اFتوقعي.
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اYرتباطات اFتكررة
.٣٨

ف ارتباطات الفحص اFتكررة ,يجب على اÜاسب القانوني تقوي ما إذا كانت الظروف¶ ,ا ف ذلك التغييرات ف اعتبارات قبول
اYرتباط ,تتطلب إعادة النظر ف شروط اYرتباط وما إذا كانت هناك حاجة إلى تذكير اÅدارة أو اFكلفي باPوكمة ,حسب مقتضى
اPال ,بشروط اYرتباط القائمة) .راجع :الفقرة أ(٥٧

قبول التغيير ف شروط ارتباط الفحص
.٣٩

 Yيجوز للمحاسب القانوني أن يقبل بأي تغيير ف شروط اYرتباط ,ما لم توجد مبررات معقولة لذلك) .راجع :الفقرات أ–٥٨أ(٦٠

.٤٠

طلب من اÜاسب القانوني قبل إ∏از ارتباط الفحص تغيير اYرتباط إلى ارتباط لم يتم الوصول فيه إلى أي تأكيد ,فيجب على
إذا ُ
اÜاسب القانوني ôديد ما إذا كانت هناك مبررات معقولة للقيام بذلك) .راجع :الفقرتي أ ,٦١أ(٦٢

.٤١

ف حالة تغيير شروط اYرتباط خRل سير اYرتباط ,فيجب على اÜاسب القانوني واÅدارة أو اFكلفي باPوكمة ,حسب مقتضى
اPال ,اYتفاق على الشروط ا}ديدة لRرتباط ,وتسجيلها ف خطاب ارتباط أو ف أي شكل آخر مناسب من أشكال اYتفاق اFكتوب.

ا2تصال باiدارة وا7كلفي با^وكمة
.٤٢

يجب على اÜاسب القانوني إبRغ اÅدارة أو اFكلفي باPوكمة ,حسب مقتضى اPال ,ف الوقت اFناسب خRل سير ارتباط الفحص,
بجميع اLمور اFتعلقة بارتباط الفحص والتي يرى اÜاسب القانوني ,بحسب حكمه اFهني ,أنها مهمة ¶ا يكفي }علها جديرة باهتمام
اÅدارة أو اFكلفي باPوكمة ,حسب مقتضى اPال) .راجع :الفقرات أ–٦٣أ(٦٩

تنفيذ ا2رتباط

اLهمية النسبية عند فحص القوائم اFالية
.٤٣

يجب على اÜاسب القانوني ôديد اLهمية النسبية للقوائم اFالية ككل ,وتطبيق هذه اLهمية النسبية عند تصميم اÅجراءات وتقوي
النتائج التي ت اPصول عليها من تلك اÅجراءات) .راجع :الفقرات أ–٧٠أ(٧٣

.٤٤

يجب على اÜاسب القانوني إعادة النظر ف اLهمية النسبية للقوائم اFالية ككل إذا أصبح أثناء الفحص على دراية ¶علومات كانت
ستجعله يحدد مبلغًا مختلفًا ف البداية) .راجع :الفقرة أ(٧٤

فهم اÜاسب القانوني
.٤٥

يجب على اÜاسب القانوني التوصل إلى فهم للمنشأة وبيئتها وإطار التقرير اFالي اFنطبق ,من أجل ôديد اπاYت التي من اFرجح
أن تنشأ فيها ôريفات جوهرية ف القوائم اFالية ,ومن ثّم من أجل توفير أساس لتصميم إجراءات للتعامل مع تلك اπاYت) .راجع:
الفقرات أ–٧٥أ(٧٧

.٤٦

يجب أن يشمل فهم اÜاسب القانوني ما يلي) :راجع :الفقرات أ ,٧٨أ ,٨٧أ(٩٠
)أ(

عوامل الصناعة والعوامل التنظيمية واãارجية اLخرى ذات الصلة¶ ,ا ف ذلك إطار التقرير اFالي اFنطبق.

)ب(

طبيعة اFنشأة¶ ,ا ف ذلك:

)(١

عملياتها;

)(٢

هياكل اFلكية واPوكمة بها;

)(٣

أنواع اYستثمارات التي تقوم بها اFنشأة والتي تخطط للقيام بها;

)(٤

الهيكل التنظيمي للمنشأة وطريقة ûويلها;
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)(٥

أهداف اFنشأة واستراتيجياتها;

)ج(

ظم اÜاسبية للمنشأة وسجRتها اÜاسبية;
الُن ُ

)د(

اختيار وتطبيق اFنشأة للسياسات اÜاسبية.

تصميم وتنفيذ اÅجراءات
.٤٧

عند اPصول على ما يكفي من اLدلة اFناسبة التي تشكل اLساس للتوصل إلى استنتاج بشأن القوائم اFالية ككل ,يجب على اÜاسب
القانوني تصميم وتنفيذ استفسارات وإجراءات ôليلية) :راجع :الفقرات أ–٧٩أ ,٨٣أ ,٨٧أ(٩٠

.٤٨

)أ(

لتناول جميع البنود اFهمة ف القوائم اFالية ¶ا ف ذلك اÅفصاحات;

)ب(

للتركيز على تناول اπاYت التي من اFرجح أن تنشأ فيها ôريفات جوهرية ف القوائم اFالية.

يجب أن تتضمن استفسارات اÜاسب القانوني اFوجهة ل∫دارة واLفراد ا¨خرين داخل اFنشأة ,حسب مقتضى اPال ,ما يلي:
)راجع :الفقرات أ–٨٤أ(٨٨
)أ(

كيفية إجراء اÅدارة للتقديرات اÜاسبية اFهمة اFطلوبة ¶وجب إطار التقرير اFالي اFنطبق;

)ب(

ôديد اLطراف ذات العRقة واFعامRت معهم¶ ,ا ف ذلك الغرض من تلك اFعامRت;

)ج(

ما إذا كانت هناك معامRت أو أحداث أو أمور مهمة أو غير مألوفة أو معقدة قد أثرت أو òكن أن تؤثر على القوائم اFالية
للمنشاة¶ ,ا ف ذلك:

)د(

)(١

التغييرات الكبيرة ف اLنشطة أو العمليات التجارية للمنشأة;

)(٢

التغييرات الكبيرة ف شروط العقود التي تؤثر بشكل جوهري على القوائم اFالية للمنشأة¶ ,ا ف ذلك شروط عقود
أو اتفاقيات التمويل والدين;

)(٣

قيود اليومية اFهمة أو التعديRت اLخرى ف القوائم اFالية;

)(٤

اFعامRت اFهمة التي يتم إجراؤها أو إثباتها بالقرب من نهاية فترة التقرير;

)(٥

ححة ت اكتشافها أثناء اYرتباطات السابقة;
حالة أي ôريفات غير ُمص ﱠ

)(٦

التأثيرات أو اYنعكاسات اÜتملة على اFنشأة بسبب اFعامRت أو العRقات مع اLطراف ذات العRقة;

الوجود الفعلي أو اFشتبه به أو اFزعوم Lي ™ا يلي:
)(١

الغش أو التصرفات غير القانونية التي تؤثر على اFنشأة;

)(٢

عدم اYلتزام بأحكام اLنظمة واللوائح اFتعارف بشكل عام على أن لها تأثيرًا مباشرًا على ôديد اFبالغ واÅفصاحات
اFهمة ف القوائم اFالية ,مثل اLنظمة واللوائح اãاصة بالزكاة والضريبة ومعاشات التقاعد;

)ه(

ما إذا كانت اÅدارة قد حددت وتعاملت مع اLحداث الواقعة بي تاريخ القوائم اFالية وتاريخ تقرير اÜاسب القانوني والتي
 Rأو إفصاحًا ف القوائم اFالية;
تتطلب تعدي ً

)و(

أساس تقييم اÅدارة لقدرة اFنشأة على البقاء كمنشأة مستمرة; )راجع :الفقرة أ(٨٩

)ز(

ما إذا كانت هناك أحداث أو ظروف يبدو أنها تثير شكوكًا حول قدرة اFنشأة على البقاء كمنشأة مستمرة;

)ح(

التعهدات أو اYلتزامات التعاقدية أو اYلتزامات اÜتملة اFهمة التي أثرت أو òكن أن تؤثر على القوائم اFالية للمنشاة¶ ,ا
ف ذلك اÅفصاحات;

)ط(

اFعامRت غير النقدية اFهمة أو اFعامRت التي يتم إجراؤها دون مقابل ف فترة التقرير اFالي قيد النظر.
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.٤٩

ظم
عند تصميم اÅجراءات التحليلية ,يجب على اÜاسب القانوني أن ينظر فيما إذا كانت البيانات التي ت اPصول عليها من الُن ُ
والسجRت اÜاسبية للمنشأة ُتعد كافية لغرض تنفيذ اÅجراءات التحليلية) .راجع :الفقرات أ–٩٠أ(٩٢

إجراءات للتعامل مع ظروف خاصة
اLطراف ذات العRقة
.٥٠

يجب أن يظل اÜاسب القانوني منتبهًا أثناء الفحص للترتيبات أو اFعلومات التي قد تشير إلى وجود عRقات أو معامRت ûت مع
أطراف ذات عRقة ,ولم تقم اÅدارة ف السابق بتحديدها أو اÅفصاح عنها للمحاسب القانوني.

.٥١

إذا حدد اÜاسب القانوني خRل سير الفحص معامRت مهمة ûت خارج مسار العمل الطبيعي للمنشأة ,فيجب عليه اYستفسار من
اÅدارة عن:
)أ(

طبيعة تلك اFعامRت;

)ب(

ما إذا كانت اLطراف ذات العRقة òكن أن تكون مشاركة ف تلك اFعامRت;

)ج(

اFبرر التجاري )أو عدمه( لتلك اFعامRت.

الغش وعدم اYلتزام باLنظمة واللوائح
.٥٢

عندما يكون هناك مؤشر على حدوث غش أو عدم التزام باLنظمة واللوائح ,أو اYشتباه ف حدوث غش أو عدم التزام باLنظمة
واللوائح ,فيجب على اÜاسب القانوني:
)أ(

إبRغ ذلك اLمر للمستوى اÅداري اFناسب أو للمكلفي باPوكمة ,حسب مقتضى اPال ,ما لم يكن ذلك محظورًا ¶وجب
اLنظمة أو اللوائح; )راجع :الفقرة أ(٩٣

)ب(

مطالبة اÅدارة بتقييم التأثير أو التأثيرات ,إن وجدت ,على القوائم اFالية;

)ج(

النظر ف التأثير الواقع ,إن وجد ,على استنتاج اÜاسب القانوني بشأن القوائم اFالية وعلى تقرير اÜاسب القانوني ,والنات
من التقييم الذي ≥ريه اÅدارة ,والذي يتم إبRغ اÜاسب القانوني به ,لتأثيرات الغش أو عدم اYلتزام باLنظمة واللوائح,
اÜدد حدوثه أو اFشتبه ف حدوثه;

)د(

ôديد ما إذا كانت اLنظمة أو اللوائح أو اFتطلبات اLخRقية ذات الصلة) :راجع :الفقرات أ-٩٤أ(٩٨
)(١

تتطلب من اÜاسب القانوني أن يقرر عن ذلك لسلطة معنية خارج اFنشأة.

)(٢

تفرض مسؤوليات قد يصبح من اFناسب ¶وجبها ف ظل الظروف القائمة التقرير عن ذلك لسلطة معنية خارج
اFنشأة.

اYستمرارية
.٥٣

يشمل فحص القوائم اFالية النظر ف قدرة اFنشأة على البقاء كمنشأة مستمرة .وعند النظر ف تقييم اÅدارة لقدرة اFنشأة على
البقاء كمنشأة مستمرة ,يجب على اÜاسب القانوني تغطية نفس الفترة التي استخدمتها اÅدارة Åجراء التقييم حسبما هو مطلوب
¶وجب إطار التقرير اFالي اFنطبق أو ¶وجب نظام أو Yئحة عندما تكون هناك فترة أطول محددة.

.٥٤

إذا علم اÜاسب القانوني خRل تنفيذ الفحص بأحداث أو ظروف قد تثير شكوكًا حول قدرة اFنشأة على البقاء كمنشأة مستمرة,
فيجب عليه) :راجع :الفقرة أ(٩٩
)أ(

اYستفسار من اÅدارة عن خططها للتصرفات اFستقبلية التي تؤثر على قدرة اFنشأة على البقاء كمنشأة مستمرة وعن جدوى
تلك اãطط ,وأيضًا عّما إذا كانت اÅدارة تعتقد أن نتيجة تلك اãطط ستحسن من الوضع اFتعلق بقدرة اFنشأة على البقاء
كمنشأة مستمرة;
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)ب(

)ج(

تقوي نتائج تلك اYستفسارات ,للنظر فيما إذا كانت ردود اÅدارة توفر أساسًا كافيًا Fا يلي:
)(١

اYستمرار ف عرض القوائم اFالية على أساس مفهوم اYستمرارية إذا كان إطار التقرير اFالي اFنطبق يتضمن
افتراض بقاء اFنشأة كمنشأة مستمرة; أو

)(٢

استنتاج ما إذا كانت القوائم اFالية ُمحﱠرفة بشكل جوهري ,أو مضللة بأية صورة أخرى فيما يتعلق بقدرة اFنشأة على
البقاء كمنشأة مستمرة;

النظر ف ردود اÅدارة ف ضوء جميع اFعلومات ذات الصلة التي يكون اÜاسب القانوني على علم بها نتيجًة للفحص.

استخدام العمل اFنفذ من قبل آخرين
.٥٥

قد يكون من الضروري للمحاسب القانوني ,عند تنفيذ الفحص ,استخدام العمل اFنفذ من قبل محاسبي قانونيي آخرين أو عمل
فرد أو كيان لديه اãبرة ف مجال آخر غير اÜاسبة أو التأكيد .وإذا قام اÜاسب القانوني خRل تنفيذه للفحص باستخدام عمل
محاسب قانوني آخر أو عمل خبير ,فيجب عليه اتخاذ اãطوات اFناسبة ليكون مقتنعًا بأن العمل اFنفذ ُيعد كافيًا Lغراضه) .راجع:
الفقرة أ(٨٠

مطابقة القوائم اFالية بالسجRت اÜاسبية ذات الصلة
.٥٦

يجب على اÜاسب القانوني اPصول على أدلة تثبت اتفاق القوائم اFالية أو تطابقها مع السجRت اÜاسبية ذات الصلة للمنشأة.
)راجع :الفقرة أ(١٠٠

اÅجراءات اÅضافية عندما يعلم اÜاسب القانوني بأن القوائم اFالية قد تكون محرفة بشكل جوهري
.٥٧

إذا علم اÜاسب القانوني بأمر أو أمور تدعوه إلى اYعتقاد بأن القوائم اFالية قد تكون ُمحﱠرفة بشكل جوهري ,فيجب عليه تصميم
وتنفيذ إجراءات إضافية كافية لتمكينه ™ا يلي) :راجع :الفقرات أ–١٠١أ(١٠٥
)أ(

استنتاج أن اLمر أو اLمور من غير اFرجح أن تتسبب ف جعل القوائم اFالية ككل محرفة بشكل جوهري; أو

)ب(

استنتاج أن اLمر أو اLمور تتسبب ف جعل القوائم اFالية ككل محرفة بشكل جوهري.

اBحداث الWحقة
.٥٨

إذا علم اÜاسب القانوني بأحداث وقعت بي تاريخ القوائم اFالية وتاريخ تقريره تتطلب إجراء تعديل أو إفصاح ف القوائم اFالية,
فيجب عليه أن يطلب من اÅدارة تصحيح تلك التحريفات.

.٥٩

 Yيقع على اÜاسب القانوني أي التزام بتنفيذ أي إجراءات فيما يتعلق بالقوائم اFالية بعد تاريخ تقريره .ومع ذلك ,فعندما يعلم
اÜاسب القانوني بحقيقٍة ما بعد تاريخ تقريره ولكن قبل تاريخ إصدار القوائم اFالية ,والتي لو كانت معروفة له ف تاريخ تقريره
لر¶ا أدت إلى قيامه بتعديل تقريره ,فيجب عليه:

.٦٠

)أ(

مناقشة اLمر مع اÅدارة أو اFكلفي باPوكمة ,حسب مقتضى اPال;

)ب(

ôديد ما إذا كانت القوائم اFالية بحاجة إلى تعديل;

)ج(

وإذا كانت بحاجة إلى تعديل ,اYستفسار عن الكيفية التي تعتزم بها اÅدارة معا}ة اLمر ف القوائم اFالية.

إذا لم ُتعدل اÅدارة القوائم اFالية ف الظروف التي يعتقد اÜاسب القانوني فيها أنها بحاجة إلى التعديل ,وكان تقرير اÜاسب
القانوني قد ت تقدòه بالفعل للمنشأة ,فيجب على اÜاسب القانوني إبRغ اÅدارة واFكلفي باPوكمة بعدم إصدار القوائم اFالية
Lطراف خارجية قبل إجراء التعديRت الRزمة .وف حالة إصدار القوائم اFالية ف وقت Yحق لكن بدون إجراء التعديRت الRزمة,
فيجب على اÜاسب القانوني اتخاذ التصرف اFناسب من أجل السعي Fنع اYعتماد على تقريره.
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اiفادات ا7كتوبة
.٦١

يجب على اÜاسب القانوني أن يطلب من اÅدارة تقدي إفادة مكتوبة بأنها قد أوفت ¶سؤولياتها اÜددة ف شروط اYرتباط اFتفق
عليها .ويجب أن تشتمل اÅفادة اFكتوبة على ما يلي) :راجع :الفقرات أ–١٠٦أ(١٠٨
)أ(

أن اÅدارة قد أوفت ¶سؤوليتها عن إعداد القوائم اFالية وفقًا Åطار التقرير اFالي اFنطبق¶ ,ا ف ذلك عند اYقتضاء
عرضها العادل ,وأنها قد قدمت للمحاسب القانوني جميع اFعلومات ذات الصلة وسمحت له بالوصول إلى اFعلومات على
النحو اFتفق عليه ف شروط اYرتباط;

)ب(

أن جميع اFعامRت قد ت تسجيلها ,وأنها منعكسة ف القوائم اFالية.

وإذا كانت اLنظمة أو اللوائح تتطلب من اÅدارة تقدي بيانات عامة مكتوبة بشأن مسؤولياتها ,ورأى اÜاسب القانوني أن تلك
البيانات توفر بعض أو جميع اÅفادات اFطلوبة ¶وجب الفقرتي الفرعيتي )أ( و)ب( ,فإن اLمور ذات الصلة التي تغطيها تلك
البيانات  Yيلزم تضمينها ف اÅفادة اFكتوبة.
.٦٢

.٦٣

.٦٤

يجب على اÜاسب القانوني أيضًا أن يطلب من اÅدارة إفادات مكتوبة بأنها قد أفصحت له عن) :راجع :الفقرة أ(١٠٧
)أ(

هوية اLطراف ذات العRقة باFنشأة وجميع العRقات واFعامRت مع اLطراف ذات العRقة التي لدى اÅدارة علم بها;

)ب(

اPقائق اFهمة التي تتعلق بأي عمليات غش أو عمليات غش مشتبه فيها تعلم بها اÅدارة ور¶ا تكون قد أثرت على اFنشأة;

)ج(

ما تعلمه من حاYت عدم التزام فعلي أو محتمل باLنظمة واللوائح ,عندما يكون لذلك تأثير على القوائم اFالية للمنشأة;

)د(

جميع اFعلومات ذات الصلة باستخدام افتراض اYستمرارية ف القوائم اFالية;

)ه(

أن جميع اLحداث الRحقة لتاريخ القوائم اFالية ,التي يتطلب إطار التقرير اFالي اFنطبق إجراء تعديل أو إفصاح لها قد ت
التعديل أو اÅفصاح عنها.

)و(

التعهدات أو اYلتزامات التعاقدية أو اYلتزامات اÜتملة اFهمة التي أثرت أو òكن أن تؤثر على القوائم اFالية للمنشاة¶ ,ا
ف ذلك اÅفصاحات;

)ز(

اFعامRت غير النقدية اFهمة أو اFعامRت التي يتم إجراؤها دون مقابل والتي نﱠفذتها اFنشأة ف فترة التقرير اFالي قيد
النظر.

إذا لم تقدم اÅدارة واحدًا أو أكثر من اÅفادات اFكتوبة اFطلوبة ,فيجب على اÜاسب القانوني) :راجع :الفقرة أ(١٠٦
)أ(

مناقشة اLمر مع اÅدارة أو اFكلفي باPوكمة ,حسب مقتضى اPال;

)ب(

إعادة تقوي نزاهة اÅدارة ,وتقوي التأثير اÜتمل لذلك على إمكانية اYعتماد على اÅفادات )الشفهية أو اFكتوبة( ,واLدلة
بشكل عام;

)ج(

اتخاذ التصرفات اFناسبة ¶ا ف ذلك ôديد التأثير اÜتمل على اYستنتاج الوارد ف تقرير اÜاسب القانوني وفقًا لهذا
اFعيار.

يجب على اÜاسب القانوني اYمتناع عن إبداء استنتاج ف القوائم اFالية ,أو اYنسحاب من اYرتباط إذا كان اYنسحاب ™كنًا
¶وجب اLنظمة أو اللوائح اFنطبقة ,حسب مقتضى اPال ,ف اPاYت ا¨تية:
)أ(

إذا استنتج أن هناك شكوك ف نزاهة اÅدارة ¶ا يكفي }عل اÅفادات اFكتوبة ò Yكن اYعتماد عليها; أو

)ب(

إذا لم تقدم اÅدارة اÅفادات اFطلوبة ¶وجب الفقرة .٦١
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تاريخ اÅفادات اFكتوبة والفترات التي تغطيها
.٦٥

يجب أن يكون تاريخ اÅفادات اFكتوبة أقرب تاريخ ™كن عمليًا لتاريخ تقرير اÜاسب القانوني ,ولكن ليس بعد ذلك التاريخ .ويجب
أن تكون اÅفادات اFكتوبة }ميع القوائم اFالية ,وللفترة )الفترات( اFشار إليها ف تقرير اÜاسب القانوني.

تقوي اBدلة ا7تحصل عليها من اiجراءات ا7نفذة
.٦٦

يجب على اÜاسب القانوني تقوي ما إذا كان قد ت اPصول على ما يكفي من اLدلة اFناسبة من اÅجراءات اFنفذة ,وإذا لم يكن
اLمر كذلك ,فيجب على اÜاسب القانوني تنفيذ اÅجراءات اLخرى التي يراها ضرورية ف ظل الظروف القائمة ليكون قادرًا على
تكوين استنتاج ف القوائم اFالية) .راجع :الفقرة أ(١٠٩

.٦٧

إذا لم يكن اÜاسب القانوني قادرًا على اPصول على ما يكفي من اLدلة اFناسبة لتكوين استنتاج ,فيجب عليه مناقشة تأثيرات تلك
القيود اFفروضة على نطاق الفحص مع اÅدارة واFكلفي باPوكمة ,حسب مقتضى اPال) .راجع :الفقرتي أ ,١١٠أ(١١١

تقوي التأثير على تقرير اÜاسب القانوني:
.٦٨

يجب على اÜاسب القانوني تقوي اLدلة التي ت اPصول عليها من اÅجراءات اFنفذة لتحديد تأثيرها على تقريره) .راجع :الفقرة
أ(١٠٩

تكوين استنتاج اsاسب القانوني بشأن القوائم ا7الية

النظر ف إطار التقرير اFالي اFنطبق فيما يتعلق بالقوائم اFالية
.٦٩

عند تكوين اYستنتاج بشأن القوائم اFالية ,يجب على اÜاسب القانوني:
)أ(

ف; )راجع :الفقرتي أ ,١١٢أ(١١٣
تقوي ما إذا كانت القوائم اFالية تشير إلى إطار التقرير اFالي اFنطبق أو تصفه بشكٍل كا ٍ

)ب(

النظر ,ف سياق متطلبات إطار التقرير اFالي اFنطبق ونتائج اÅجراءات اFنفذة ,فيما إذا كانت:

)(١

اFصطلحات اFستخدمة ف القوائم اFالية¶ ,ا ف ذلك عنوان كل قائمة ماليةُ ,تَعد مناسبة;

)(٢

ف عن السياسات اÜاسبية اFهمة اΩتارة واُFطبقة.
القوائم اFالية ُتفصح بشكل كا ٍ

)(٣

السياسات اÜاسبية اΩتارة واFطبقة ُتعّد متسقة مع إطار التقرير اFالي اFنطبق ,وُتعّد مناسبة;

)(٤

التقديرات اÜاسبية التي أجرتها اÅدارة تبدو معقولة;

)(٥

اFعلومات اFعروضة ف القوائم اFالية تبدو مRئمة ,وòكن اYعتماد عليها ,وقابلة للمقارنة والفهم;

)(٦

القوائم اFالية توفر إفصاحات كافية لتمكي اFستخدمي اFستهدفي من فهم تأثيرات اFعامRت واLحداث اFهمة
على اFعلومات الواردة ف القوائم اFالية) .راجع :الفقرات أ–١١٤أ(١١٦

.٧٠

.٧١

يجب على اÜاسب القانوني أن ينظر ف تأثير:
)أ(

التحريفات غير اFصححة اFكتشفة أثناء الفحص ,وف فحص القوائم اFالية للمنشأة ف العام السابق ,على القوائم اFالية
ككل;

)ب(

ا}وانب النوعية للممارسات اÜاسبية اãاصة باFنشأة¶ ,ا ف ذلك اFؤشرات على وجود ôيز محتمل ف اجتهادات
اÅدارة) .راجع :الفقرتي أ ,١١٧أ(١١٨

ف حالة إعداد القوائم اFالية باستخدام إطار عرض عادل ,يجب أيضًا على اÜاسب القانوني أن ينظر فيما يلي) :راجع :الفقرة
أ(١١٥

)أ(

العرض العام للقوائم اFالية وهيكلها ومحتواها وفقًا ل∫طار اFنطبق;
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)ب (

ما إذا كانت القوائم اFالية¶ ,ا ف ذلك اÅيضاحات اFتعلقة بها ,تعّبر عن اFعامRت واLحداث التي ûثلها بطريقة ôقق
العرض العادل ,أو تعطي صورة حقيقية وعادلة ,حسب مقتضى اPال ,ف سياق القوائم اFالية ككل.

شكل اYستنتاج
.٧٢

يجب إبداء استنتاج اÜاسب القانوني بشأن القوائم اFالية ,سواء كان استنتاجًا غير معدل أو معدً ,Yبالشكل اFناسب ف سياق إطار
التقرير اFالي اFنطبق ف القوائم اFالية.

اYستنتاج غير اُFعﱠدل
.٧٣

ّòكنه من
يجب أن ُيبدي اÜاسب القانوني استنتاجًا غير ُمعﱠدل ف تقريره عن القوائم اFالية ككل عندما يصل إلى تأكيد محدود َ
استنتاج أنه لم ينم إلى علمه ما يدعوه إلى اYعتقاد بأن القوائم اFالية غير ُمعﱠدة ,من جميع ا}وانب ا}وهرية ,وفقًا Åطار التقرير
اFالي اFنطبق.

.٧٤

عندما ُيبدي اÜاسب القانوني استنتاجًا غير ُمعﱠدل ,فيجب عليه ,ما لم يكن مطالبًا بخRف ذلك ¶وجب نظام أو Yئحة ,أن يستخدم
إحدى العبارتي ا¨تيتي ,حسب مقتضى اPال)*() :راجع :الفقرتي أ ,١١٩أ(١٢٠
)أ(

"استنادًا إلى الفحص الذي قمنا به ,فإنه لم ينم إلى علمنا ما يدعونا إلى اYعتقاد بأن القوائم اFالية  Yتعرض بشكل عادل,
من جميع ا}وانب ا}وهرية )أو  Yتعطي صورة حقيقية وعادلة( ... ,وفقًا Åطار التقرير اFالي اFنطبق) ",للقوائم اFالية
اُFعّدة باستخدام إطار عرض عادل(; أو

)ب(

"استنادًا إلى الفحص الذي قمنا به ,فإنه لم ينم إلى علمنا ما يدعونا إلى اYعتقاد بأن القوائم اFالية غير ُمعﱠدة ,من جميع
ا}وانب ا}وهرية ,وفقًا Åطار التقرير اFالي اFنطبق) ",للقوائم اFالية اُFعّدة باستخدام إطار التزام(.

اYستنتاج اُFعﱠدل
.٧٥

.٧٦

يجب على اÜاسب القانوني أن ُيبدي استنتاجًا معﱠدً Yف تقريره عن القوائم اFالية ككل عندما:
)أ(

يحدد ,استنادًا إلى اÅجراءات اُFنﱠفذة واLدلة التي ت اPصول عليها ,أن القوائم اFالية ُمحﱠرفة بشكل جوهري; أو

)ب(

يكون غير قادر على اPصول على ما يكفي من اLدلة اFناسبة فيما يتعلق ببند أو أكثر من البنود اFهمة فيما يتعﱠلق بالقوائم
اFالية ككل.

عندما ُيعّدل اÜاسب القانوني اYستنتاج الذي ت إبداؤه بشأن القوائم اFالية ,فيجب عليه:
)أ(

استخدام العنوان "استنتاج متحفظ" ,أو "استنتاج معارض" ,أو "اYمتناع عن إبداء استنتاج" ,حسب مقتضى اPال ,لفقرة
اYستنتاج ف تقرير اÜاسب القانوني;

)ب(

تقدي وصف لæمر الذي نشأ عنه التعديلô ,ت عنوان مناسب )على سبيل اFثال" ,أساس اYستنتاج اFتحفظ" ,أو "أساس
اYستنتاج اFعارض" ,أو "أساس اYمتناع عن إبداء استنتاج" ,حسب مقتضى اPال( ,ف فقرة منفصلة ف تقرير اÜاسب
القانوني ,قبل فقرة اYستنتاج مباشرًة )ُيشار إليها بفقرة أساس اYستنتاج(.

القوائم اFالية اÜرفة بشكٍل جوهري
.٧٧

إذا حدد اÜاسب القانوني أن القوائم اFالية ُمحﱠرفة بشكل جوهري ,فيجب عليه:

)أ(

*

إبداء استنتاج متحفظ ,عندما يخُلص إلى أن تأثيرات اLمر أو اLمور التي نشأ عنها التعديل جوهرية ,ولكنها ليست منتشرة
ف القوائم اFالية; أو

ûشيًا مع العرف السائد ف اFملكة العربية السعودية ,فإن العبارة التي سيتم استخدامها ف £اذج تقارير اÜاسب القانوني هي" :استنادًا إلى الفحص الذي قمنا به ,فإنه
لم ينم إلى علمنا ما يدعونا إلى اYعتقاد بأن القوائم اFالية  Yتعرض بشكل عادل ,من جميع ا}وانب ا}وهرية"... ,
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)ب (
.٧٨

.٧٩

.٨٠

إبداء استنتاج معارض ,عندما تكون تأثيرات اLمر أو اLمور التي نشأ عنها التعديل جوهرية وأيضًا منتشرة ف القوائم اFالية.

عندما ُيبدي اÜاسب القانوني استنتاجًا ُمتحفظًا بشأن القوائم اFالية بسبب ôريف جوهري ,فيجب عليه ,ما لم يكن مطالبًا بخRف
ذلك ¶وجب نظام أو Yئحة ,أن يستخدم إحدى العبارتي ا¨تيتي ,حسب مقتضى اPال:
)أ(

"استنادًا إلى الفحص الذي قمنا به ,وباستثناء تأثيرات اLمر أو اLمور اFوضحة ف فقرة أساس اYستنتاج اFتحفظ ,فإنه لم
ينم إلى علمنا ما يدعونا إلى اYعتقاد بأن القوائم اFالية  Yتعرض بشكل عادل ,من جميع ا}وانب ا}وهرية )أو  Yتعطي
صورة حقيقية وعادلة( ... ,وفقًا Åطار التقرير اFالي اFنطبق) ",للقوائم اFالية اُFعّدة باستخدام إطار عرض عادل(; أو

)ب(

"استنادًا إلى الفحص الذي قمنا به ,وباستثناء تأثيرات اLمر أو اLمور اFوضحة ف فقرة أساس اYستنتاج اFتحفظ ,فإنه لم
ينم إلى علمنا ما يدعونا إلى اYعتقاد بأن القوائم اFالية غير ُمعﱠدة ,من جميع ا}وانب ا}وهرية ,وفقًا Åطار التقرير اFالي
اFنطبق) ",للقوائم اFالية اُFعّدة باستخدام إطار التزام(.

عندما ُيبدي اÜاسب القانوني استنتاجًا معارضًا بشأن القوائم اFالية ,فيجب عليه ,ما لم يكن مطالبًا بخRف ذلك ¶وجب نظام أو
Yئحة ,أن يستخدم إحدى العبارتي ا¨تيتي ,حسب مقتضى اPال:
)أ(

"استنادًا إلى الفحص الذي قمنا به ,وبسبب أهمية اLمر أو اLمور اFوضحة ف فقرة أساس اYستنتاج اFعارض ,فإن القوائم
اFالية  Yتعرض بشكل عادل ,من جميع ا}وانب ا}وهرية )أو  Yتعطي صورة حقيقية وعادلة( ... ,وفقًا Åطار التقرير
اFالي اFنطبق) ",للقوائم اFالية اُFعّدة باستخدام إطار عرض عادل(; أو

)ب(

"استنادًا إلى الفحص الذي قمنا به ,وبسبب أهمية اLمر أو اLمور اFوضحة ف فقرة أساس اYستنتاج اFعارض ,فإن القوائم
اFالية غير ُمعﱠدة ,من جميع ا}وانب ا}وهرية ,وفقًا Åطار التقرير اFالي اFنطبق) ",للقوائم اFالية اُFعّدة باستخدام إطار
التزام(.

ف فقرة أساس اYستنتاج ,فيما يتعﱠلق بالتحريفات ا}وهرية التي نشأ عنها إما استنتاج متحفظ أو استنتاج معارض ,يجب على
اÜاسب القانوني أن:
)أ(

يصف وُيحدد كّميًا التأثيرات اFالية للتحريف إذا كان التحريف ا}وهري متعلقًا ¶بالغ معينة ف القوائم اFالية )¶ا ف ذلك
اÅفصاحات الكمية( ,إ Yإذا كان ذلك غير ™كن عمليًا ,ففي هذه اPالة ,يجب على اÜاسب القانوني أن ينص على ذلك;
أو

)ب(

يشرح الكيفية التي ت بها ôريف اÅفصاحات إذا كان التحريف ا}وهري متعلقًا بإفصاحات وصفية; أو

)ج(

يصف طبيعة اFعلومات اFغفل ذكرها إذا كان التحريف ا}وهري متعلقًا بعدم اÅفصاح عن معلومات مطلوب اÅفصاح عنها.
وما لم يكن ذلك محظورًا ¶وجب نظام أو Yئحة ,فيجب على اÜاسب القانوني أن ُيضّمن اÅفصاحات اFغفل ذكرها ,عندما
يكون من اFمكن عمليًا القيام بذلك.

عدم القدرة على اPصول على ما يكفي من اLدلة اFناسبة
.٨١

.٨٢

إذا كان اÜاسب القانوني غير قادر على تكوين استنتاج بشأن القوائم اFالية بسبب عدم قدرته على اPصول على ما يكفي من
اLدلة اFناسبة ,فيجب عليه أن:
)أ(

ُيبدي استنتاجًا متحفظًا إذا خُلص إلى أن التأثيرات اÜتملة للتحريفات غير اُFكتشفة على القوائم اFالية ,إن وجدت ,من
اُFمكن أن تكون جوهرية ولكنها غير منتشرة; أو

)ب(

òتنع عن إبداء استنتاج إذا خُلص إلى أن التأثيرات اÜتملة للتحريفات غير اُFكتشفة على القوائم اFالية ,إن وجدت ,من
اُFمكن أن تكون جوهرية وأيضًا منتشرة.

يجب على اÜاسب القانوني أن ينسحب من اYرتباط ف اPاYت ا¨تية) :راجع :الفقرات أ–١٢١أ(١٢٣
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.٨٣

.٨٤

.٨٥

)أ(

إذا لم يكن قادرًا على اPصول على ما يكفي من اLدلة اFناسبة لتكوين استنتاج بشأن القوائم اFالية ,بسبب قيد فرضته
اÅدارة على نطاق الفحص بعد قبول اÜاسب القانوني لRرتباط;

)ب(

إذا حدد أن التأثيرات اÜتملة للتحريفات غير اُFكتشفة على القوائم اFالية ُتعد جوهرية ومنتشرة;

)ج(

إذا كان اYنسحاب ™كًنا ¶وجب اLنظمة أو اللوائح اFنطبقة.

عندما ُيبدي اÜاسب القانوني استنتاجًا ُمتحفظًا بشأن القوائم اFالية بسبب عدم قدرته على اPصول على ما يكفي من اLدلة
اFناسبة ,فيجب عليه ,ما لم يكن مطالبًا بخRف ذلك ¶وجب نظام أو Yئحة ,أن يستخدم إحدى العبارتي ا¨تيتي ,حسب مقتضى
اPال:
)أ(

"استنادًا إلى الفحص الذي قمنا به ,وباستثناء التأثيرات اÜتملة لæمر أو اLمور اFوضحة ف فقرة أساس اYستنتاج اFتحفظ,
فإنه لم ينم إلى علمنا ما يدعونا إلى اYعتقاد بأن القوائم اFالية  Yتعرض بشكل عادل ,من جميع ا}وانب ا}وهرية )أو Y
تعطي صورة حقيقية وعادلة( ... ,وفقًا Åطار التقرير اFالي اFنطبق) ",للقوائم اFالية اُFعّدة باستخدام إطار عرض عادل(;
أو

)ب(

"استنادًا إلى الفحص الذي قمنا به ,وباستثناء التأثيرات اÜتملة لæمر أو اLمور اFوضحة ف فقرة أساس اYستنتاج اFتحفظ,
فإنه لم ينم إلى علمنا ما يدعونا إلى اYعتقاد بأن القوائم اFالية غير ُمعﱠدة ,من جميع ا}وانب ا}وهرية ,وفقًا Åطار التقرير
اFالي اFنطبق) ",للقوائم اFالية اُFعّدة باستخدام إطار التزام(.

عند اYمتناع عن إبداء استنتاج بشأن القوائم اFالية ,يجب على اÜاسب القانوني أن يبي ف فقرة اYستنتاج أنه:
)أ(

بسبب أهمية اLمر أو اLمور اFوضحة ف فقرة أساس اYمتناع عن إبداء استنتاج ,فإنه غير قادر على اPصول على ما يكفي
من اLدلة اFناسبة لتكوين استنتاج بشأن القوائم اFالية;

)ب(

وبناًء عليه ,فإنه لم ُيبد استنتاجًا بشأن القوائم اFالية.

ف فقرة أساس اYستنتاج ,وفيما يتعلق باYستنتاج اFتحفظ بسبب عدم القدرة على اPصول على ما يكفي من اLدلة اFناسبة ,أو
عندما òتنع اÜاسب القانوني عن إبداء استنتاج ,فيجب عليه أن يدرج سبب أو أسباب عدم قدرته على اPصول على ما يكفي من
اLدلة اFناسبة.

تقرير اsاسب القانوني
.٨٦

يجب أن يكون تقرير اÜاسب القانوني عن ارتباط الفحص ف صورة كتابية ,وأن يحتوي على العناصر ا¨تية) :راجع :الفقرات أ–١٢٤
أ ,١٢٧أ ,١٤٨أ(١٥٠

)أ(

عنوانُ ,يشير بوضوح إلى أن التقرير أعّده محاسب قانوني ُمستقل Yرتباط فحص;

)ب (

اΩاطب بالتقرير ,وفقًا Fا تتطلبه ظروف اYرتباط.

)ج(

مقدمة:

)د(

)(١

ôدد القوائم اFالية التي ت فحصها¶ ,ا ف ذلك عنوان كل قائمة من القوائم الواردة ف مجموعة القوائم اFالية
والتاريخ والفترة التي تغطيها كل قائمة مالية;

)(٢

ُتشير إلى ملخص للسياسات اÜاسبية اFهمة واFعلومات التوضيحية اLخرى;

)(٣

تنص على أن القوائم اFالية قد ت فحصها;

وصف Fسؤولية اÅدارة عن إعداد القوائم اFالية¶ ,ا ف ذلك شرح Fسؤولية اÅدارة عن) :راجع :الفقرات أ–١٢٨أ(١٣١
)(١

إعداد القوائم اFالية وفقًا Åطار التقرير اFالي اFنطبق¶ ,ا ف ذلك عرضها العادل ,عند اYقتضاء;
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)ه(

الرقابة الداخلية التي ترى اÅدارة أنها ضرورية للتمكي من إعداد قوائم مالية خالية من التحريف ا}وهري ,سواًء
بسبب غش أو خطأ;

إذا كانت القوائم اFالية قوائم مالية ذات غرض خاص:

)(١

وصف للغرض الذي من أجله ُأعدت القوائم اFالية ,وعند الضرورة ,اFستخدمي اFستهدفي ,أو اÅشارة إلى إيضاح
ف القوائم اFالية ذات الغرض اãاص يحتوي على تلك اFعلومات;

)(٢

إذا كان متاحًا ل∫دارة إمكانية اختيار إطار التقرير اFالي عند إعداد تلك القوائم اFالية ,إشارة ضمن شرح مسؤولية
اÅدارة عن القوائم اFالية إلى مسؤوليتها عن ôديد أن إطار التقرير اFالي اFنطبق ُيعد مقبوً Yف ظل الظروف
القائمة;

)و(

وصف Fسؤولية اÜاسب القانوني عن إبداء استنتاج بشأن القوائم اFالية¶ ,ا ف ذلك اÅشارة إلى هذا اFعيار ,وعند
اYقتضاء ,إلى اLنظمة أو اللوائح اFنطبقة; )راجع :الفقرات أ ,١٣٢أ ,١٣٣أ(١٤٩

)ز(

وصف لفحص القوائم اFالية وقيوده ,مع العبارات ا¨تية) :راجع :الفقرة أ(١٣٤

)ح(

)(١

أن ارتباط الفحص اFنفذ ¶وجب هذا اFعيار هو ارتباط تأكيد محدود;

)(٢

أن اÜاسب القانوني ينفذ اÅجراءات ,التي تتكون أساسًا من طرح استفسارات على اÅدارة وغيرها داخل اFنشأة,
بحسب مقتضى اPال ,وتطبيق إجراءات ôليلية ,وتقوي اLدلة التي ت اPصول عليها;

)(٣

أن اÅجراءات اُFنﱠفذة ف الفحص هي أقل بكثير من تلك اُFنﱠفذة ف اFراجعة التي تتم وفقًا للمعايير الدولية للمراجعة,
وبناًء عليه ,فإن اÜاسب القانوني ُ Yيبدي رأي مراجعة ف القوائم اFالية;

فقرة بعنوان "اYستنتاج" تتضمن ما يلي:
)(١

استنتاج اÜاسب القانوني بشأن القوائم اFالية ككل وفقًا للفقرات  ,٨٥-٧٢حسب مقتضى اPال;

)(٢

إشارة إلى إطار التقرير اFالي اFنطبق اُFستخدم ف إعداد القوائم اFالية¶ ,ا ف ذلك ôديد الدولة اFنشئة Åطار
التقرير اFالي ,والذي  Yيكون اFعايير الدولية للتقرير اFالي أو اFعيار الدولي للتقرير اFالي للُمنشآت الصغيرة
واFتوسطة الصادرة عن مجلس اFعايير الدولية للمحاسبة ,أو اFعايير الدولية للمحاسبة ف القطاع العام الصادرة
عن مجلس اFعايير الدولية للمحاسبة ف القطاع العام; )راجع :الفقرات أ–١٣٥أ(١٣٦

)ط( عندما يكون استنتاج اÜاسب القانوني بشأن القوائم اFالية ُمعدً:Y
)(١

فقرة بعنوان ُمناسب ôتوي على استنتاج اÜاسب القانوني اُFعﱠدل وفقًا للفقرات  ٧٢و ,٨٥-٧٥حسب مقتضى
اPال;

)(٢

فقرة بعنوان مناسب ُتقّدم وصفًا لæمر أو اLمور التي نشأ عنها التعديل; )راجع :الفقرة أ(١٣٧

)ي (

إشارة إلى التزام اÜاسب القانوني¶ ,وجب هذا اFعيار ,باFتطلبات اLخRقية ذات الصلة;

)ك (

تاريخ تقرير اÜاسب القانوني; )راجع :الفقرات أ–١٤٤أ(١٤٧

)ل(

توقيع اÜاسب القانوني; )راجع :الفقرة أ(١٣٨

)م(

اFكان الذي òاِرس فيه اÜاسب القانوني عمله ف الدولة.
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فقرات لفت اYنتباه وفقرات أمور أخرى ف تقرير اÜاسب القانوني
فقرات لفت اYنتباه
.٨٧

قد يرى اÜاسب القانوني أنه من الضروري لفت انتباه اُFستخدمي Lمر ما ت عرضه أو اÅفصاح عنه ف القوائم اFالية ,وُيعد
بحسب حكم اÜاسب القانوني ,على قدٍر كبيٍر من اLهمية بحيث إنه يشكل أساسًا لفهم اFستخدمي للقوائم اFالية .وف مثل هذه
اPاYت ,يجب أن ُيضّمن اÜاسب القانوني فقرة لفت انتباه ف تقريره ,بشرط أن يكون قد حصل على ما يكفي من اLدلة اFناسبة
جح أن يكون محرفًا بشكل جوهري وفق ما هو معروض به ف القوائم اFالية .و Yيجوز أن تشير هذه
Yستنتاج أن اLمر من غير اُFر ﱠ
الفقرة إ Yإلى معلومات ت عرضها أو اÅفصاح عنها ف القوائم اFالية.

.٨٨

يجب أن يتضمن تقرير اÜاسب القانوني عن القوائم اFالية ذات الغرض اãاص فقرة لفت انتباه ,تنّبه مستخدمي تقرير اÜاسب
القانوني إلى أن القوائم اFالية ُمعدة وفقًا Åطار ذي غرض خاص وأن القوائم اFالية ,نتيجة لذلك ,قد  Yتكون مناسبة Lغراض
أخرى) .راجع :الفقرتي أ ,١٣٩أ(١٤٠

.٨٩

يجب أن ُيضّمن اÜاسب القانوني فقرة لفت اYنتباه مباشرًة بعد الفقرة التي ôتوي على استنتاجه بشأن القوائم اFالية وôت عنوان
"لفت انتباه" أو أي عنوان آخر ُمناسب.

فقرات اLمور اLخرى
.٩٠

إذا رأى اÜاسب القانوني أنه من الضروري اÅبRغ عن أمر آخر بخRف اLمور التي ت عرضها أو اÅفصاح عنها ف القوائم اFالية,
Lن هذا اLمر ُيعد بحسب حكم اÜاسب القانوني ذا صلة بفهم اFستخدمي للفحص أو مسؤوليات اÜاسب القانوني أو تقريره ولم
يكن ذلك محظورًا ¶وجب اLنظمة أو اللوائح ,فيجب على اÜاسب القانوني أن يقوم بذلك ف فقرة ف تقريره ôت عنوان "أمر
آخر" أو أي عنوان آخر مناسب.

مسؤوليات التقرير اLخرى
.٩١

قد ُيطَلب من اÜاسب القانوني أن يتناول مسؤوليات تقرير أخرى ف تقريره عن القوائم اFالية ,وذلك باÅضافة إلى مسؤوليات
اÜاسب القانوني ¶وجب هذا اFعيار Åعداد تقرير عن القوائم اFالية .وف مثل هذه اPاYت ,يجب أن يتناول اÜاسب القانوني
هذه اFسؤوليات اLخرى ف قسم منفصل ف تقريره ôت عنوان "التقرير عن اFتطلبات النظامية والتنظيمية اLخرى" ,أو أي عنوان
آخر مناسب Üتوى القسم ,وذلك بعد القسم الوارد ف التقرير بعنوان "التقرير عن القوائم اFالية") .راجع :الفقرات أ–١٤١أ(١٤٣

تاريخ تقرير اÜاسب القانوني
.٩٢

يجب أن يؤّرخ اÜاسب القانوني تقريره بتاريخ  Yيسبق التاريخ الذي حصل فيه على ما يكفي من اLدلة اFناسبة ,التي تشكل أساسًا
Yستنتاجه بشأن القوائم اFالية¶ ,ا ف ذلك اقتناعه بأن) :راجع :الفقرات أ–١٤٤أ(١٤٧
)أ(

جميع القوائم التي تتألف منها القوائم اFالية ¶وجب إطار التقرير اFالي اFنطبق¶ ,ا ف ذلك اÅيضاحات اFتعلقة بها ,حسب
اYقتضاء ,قد ت إعدادها;

)ب(

أولئك الذين لديهم السلطة اFعترف بها قد أقّروا بأنهم يتحملون اFسؤولية عن تلك القوائم اFالية.

التوثيق
.٩٣

يقّدم إعداد توثيق Lعمال الفحص أدلًة على أن الفحص قد ت تنفيذه وفقًا لهذا اFعيار ووفقًا للمتطلبات النظامية والتنظيمية ,عند
 Rكافيًا ومناسبًا Lساس إعداد تقرير اÜاسب القانوني .ويجب على اÜاسب القانوني أن يوّثق جوانب
اYقتضاء ,ويقدم كذلك سج ً
اYرتباط ا¨تية ف الوقت اFناسب ,على نحٍو يكفي لتمكي أي محاسب قانوني خبير لم تكن له صلة سابقة باYرتباط من فهم ما يلي:
)راجع :الفقرة أ(١٥١
)أ(

طبيعة وتوقيت ومدى اÅجراءات اFنفذة لRلتزام بهذا اFعيار واFتطلبات النظامية والتنظيمية اFنطبقة;
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.٩٤

)ب(

النتائج التي ت اPصول عليها من اÅجراءات ,واستنتاجات اÜاسب القانوني اFبنية على أساس تلك النتائج;

)ج(

اLمور اFهمة التي تظهر أثناء اYرتباط واستنتاجات اÜاسب القانوني اFتوصل إليها بشأن هذه اLمور واLحكام اFهنية اFهمة
اFتخذة ف التوصل إلى تلك اYستنتاجات.

عند توثيق طبيعة وتوقيت ومدى اÅجراءات اFنفذة على النحو اFطلوب ف هذا اFعيار ,يجب على اÜاسب القانوني تسجيل:
)أ(

الشخص القائم باLعمال وتاريخ اYنتهاء من هذه اLعمال;

)ب(

الشخص الذي فحص العمل اFنفذ لغرض رقابة جودة اYرتباط ,وتاريخ ومدى هذا الفحص.

.٩٥

يجب على اÜاسب القانوني أيضًا أن يوّثق اFناقشات التي جرت مع اÅدارة واFكلفي باPوكمة وغيرهم عندما تكون لتلك اFناقشات
صلة بأداء الفحص لæمور اُFهّمة التي ظهرت أثناء اYرتباط¶ ,ا ف ذلك طبيعة تلك اLمور.

.٩٦

إذا اكتشف اÜاسب القانوني خRل سير اYرتباط ,معلومات غير مّتسقة مع نتائجه فيما يتعلق باLمور اُFهّمة التي تؤثر على القوائم
اFالية ,فيجب عليه أن يوّثق الكيفية التي ت بها التعامل مع عدم اYتساق.
***

ا7واد التطبيقية وا7واد التفسيرية اBخرى
نطاق هذا ا7عيار )راجع :الفقرتي (٢ ,١
أ.١

عند تنفيذ فحص للقوائم اFالية ,قد يكون مطلوبًا من اÜاسب القانوني اYلتزام ¶تطلبات نظامية أو تنظيمية ,ر¶ا تكون مختلفة
عن اFتطلبات الواردة ف هذا اFعيار .وعلى الرغم من أن اÜاسب القانوني قد يجد جوانب من هذا اFعيار معينة له ف مثل هذه
الظروف ,فإنه من مسؤوليته ضمان اYلتزام بجميع اYلتزامات القانونية والتنظيمية واFهنية ذات الصلة.

عمليات فحص اFعلومات اFالية Fكونات اπموعة ف سياق مراجعة القوائم اFالية πموعة ُمنشآت
أ.٢

قد يطلب مراجع القوائم اFالية πموعة منشآت تنفيذ ارتباطات فحص وفقًا لهذا اFعيار للمنشآت اFكونة للمجموعة ٦.وقد يصاحب
أي ارتباط فحص من ذلك القبيل يتم تنفيذه وفقًا لهذا اFعيار ,طلب من مراجع اπموعة بتنفيذ أعمال أو إجراءات إضافية حسب
اPاجة ف ظل ظروف ارتباط مراجعة اπموعة.

العRقة باFعيار الدولي لرقابة ا}ودة )) (١راجع :الفقرة (٤
أ.٣

٦

يتناول اFعيار الدولي لرقابة ا}ودة ) (١مسؤوليات اFكتب عن إرساء وصون نظامه اãاص برقابة جودة ارتباطات التأكيد¶ ,ا ف
ذلك ارتباطات الفحص .وتستهدف تلك اFسؤوليات إرساء:
•

نظام رقابة ا}ودة اãاص باFكتب;

•

سياسات اFكتب اFصممة لتحقيق أهداف نظام رقابة ا}ودة ,وإجراءات اFكتب لتطبيق ومتابعة اYلتزام بتلك السياسات,
 Rمن العناصر ا¨تية:
¶ا ف ذلك السياسات واÅجراءات التي تتناول ك ً
○

مسؤوليات القيادة عن ا}ودة داخل اFكتب.

○

اFتطلبات اLخRقية ذات الصلة.

○

قبول العRقات مع العمRء وقبول كل ارتباط معي واYستمرار ف تلك العRقات واYرتباطات.

○

اFوارد البشرية.

معيار اFراجعة )" (٦٠٠اعتبارات خاصة  -عمليات مراجعة القوائم اFالية للمجموعة )¶ا ف ذلك عمل مراجعي مكونات اπموعة(" ,الفقرة أ٥٢
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أ.٤

○

تنفيذ اYرتباط.

○

اFتابعة.

¶وجب معيار رقابة ا}ودة ) ,(١فإن اFكتب يتحمل التزامًا بإرساء نظام لرقابة ا}ودة وصونه ليوفر له تأكيدًا معقوً Yبأن:

أ.٥

)أ(

اFكتب والعاملي فيه يلتزمون باFعايير اFهنية واFتطلبات النظامية والتنظيمية اFنطبقة;

)ب(

التقارير الصادرة عن اFكتب أو الشركاء اFسؤولي عن اYرتباط مناسبة ف ظل الظروف

القائمة٧.

ُتعد اFتطلبات الوطنية التي تتناول مسؤوليات اFكتب عن إنشاء وصون نظام لرقابة ا}ودة أنها ذات متطلبات مساوية على اLقل
Fتطلبات معيار رقابة ا}ودة ) (١عندما تتناول جميع العناصر اFشار إليها ف الفقرة أ ٣وتفرض التزامات على اFكتب لتحقيق أهداف
اFتطلبات اFنصوص عليها ف معيار رقابة ا}ودة ).(١

ا2رتباط لفحص القوائم ا7الية التاريخية )راجع :الفقرات (١٤ ,٨–٥
قد يتم تنفيذ عمليات الفحص ف ظل مجموعة متنوعة من الظروف .فعلى سبيل اFثال ,قد يكون الفحص مطلوبًا للُمنشآت اُFعفاة
من متطلبات اFراجعة اÅلزامية اFنصوص عليها ف نظام أو Yئحة .وقد ُيطلب تنفيذ عمليات الفحص أيضًا على أساس اختياري,
مثلما هو اPال فيما يتصل بإعداد التقارير اFالية وفاًء لترتيبات ¶وجب شروط عقد خاص ,أو لدعم ترتيبات التمويل.

أ.٧

اBهداف )راجع :الفقرة (١٥
أ.٨

يتطلب هذا اFعيار من اÜاسب القانوني اYمتناع عن إبداء استنتاج بشأن القوائم اFالية ف اPاYت ا¨تية:

أ.٩

أ.١٠

)أ(

إذا أصدر اÜاسب القانوني تقريرًا ,أو كان مطلوبًا منه إصدار تقرير عن اYرتباط;

)ب(

إذا لم يكن قادرًا على تكوين استنتاج بشأن القوائم اFالية بسبب عدم ُقدرته على اPصول على ما يكفي من اLدلة اFناسبة,
وخلص إلى أن التأثيرات اÜتملة للتحريفات غير اُFكتشفة على القوائم اFالية ,إن وجدت ,قد تكون جوهرية وأيضًا منتشرة.

قد ينشأ الوضع الذي يكون فيه اÜاسب القانوني غير قادر على اPصول على ما يكفي من اLدلة اFناسبة ف ارتباط فحص )ُيشار
إلى تلك اPالة بلفظ "قيد على النطاق"( عن:
)أ(

ظروف خارجة عن سيطرة اFنشأة; أو

)ب(

ظروف تتعلق بطبيعة أو توقيت عمل اÜاسب القانوني; أو

)ج(

قيود مفروضة من اÅدارة أو اFكلفي باPوكمة ف اُFنشأة.

يضع هذا اFعيار متطلبات ويقدم إرشادات للمحاسب القانوني عندما يواجه قيدًا على نطاق عمله ,سواًء قبل قبول ارتباط الفحص
أو أثناء اYرتباط.

التعريفات )راجع :الفقرة (١٦

استخدام ُمصطلحي "اÅدارة" و"اFكلفي باPوكمة"

٧

أ.١١

¶ختلف أنواعها .وتؤثر هذه اYختRفات
تختلف اFسؤوليات اãاصة بكل من اÅدارة واFكلفي باPوكمة بي الدول ,وبي اFنشآت ُ
على طريقة تطبيق اÜاسب القانوني Fتطلبات هذا اFعيار اFتعلقة باÅدارة أو اFكلفي باPوكمة .وبناًء عليه ,فإن العبارة "اÅدارة
واFكلفون باPوكمة ,حسب مقتضى اPال" اُFستخدمة ف مواضع ُمختلفة من هذا اFعيار ُيقصد منها تنبيه اÜاسب القانوني Pقيقة
أن البيئات اΩتلفة التي تعمل فيها اُFنشآت قد توجد فيها هياكل وترتيبات ُمختلفة ل∫دارة واPوكمة.

أ.١٢

تقع اFسؤوليات اΩتلفة اFتعلقة بإعداد اFعلومات اFالية والتقرير اFالي اãارجي إّما على عاتق اÅدارة أو اFكلفي باPوكمة وفقًا
لعوامل مثل:

معيار رقابة ا}ودة ) ,(١الفقرة ١١
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•

موارد اFنشأة وهيكلها;

•

اLدوار اãاصة بكل من اÅدارة واFكلفي باPوكمة ف اُFنشأة على النحو اFنصوص عليه ف اLنظمة أو اللوائح ذات الصلة,
أو إذا كانت اُFنشأة غير خاضعة للتنظيم ,ففي أي ترتيبات حوكمة أو ُمساءلة رسمية موضوعة للُمنشأة )على سبيل اFثال,
على النحو اُFسجل ف العقود أو النظام اLساسي للُمنشأة أو ف أي نوع آخر من وثائق التأسيس اãاصة باFنشأة(.

وعلى سبيل اFثال Y ,يوجد ف اُFنشآت الصغيرة غالبًا فصل بي أدوار اÅدارة واPوكمة .وف اُFنشآت اLكبر ,غالبًا ما تكون اÅدارة
هي اFسؤولة عن تنفيذ أعمال أو أنشطة اُFنشأة وإعداد التقارير عنها ,ف حي ُيشِرف اFكلفون باPوكمة على اÅدارة .وف بعض
الدول ,تكون مسؤولية إعداد القوائم اFالية للُمنشأة ضمن اFسؤوليات النظامية للمكلفي باPوكمة ,وف بعض الدول اLخرى تكون
ضمن مسؤوليات اÅدارة.
التأكيد اÜدود – استخدام مصطلح ما يكفي من اLدلة اFناسبة )راجع :الفقرة )١٧و((
أ.١٣

يلزم اPصول على ما يكفي من اLدلة اFناسبة للوصول إلى تأكيد محدود لدعم استنتاج اÜاسب القانوني .وهذه اLدلة تراكمية
بطبيعتها ,ويتم اPصول عليها بشكل أساسي من اÅجراءات اFنفذة خRل سير الفحص.

القيام بارتباطات الفحص وفقًا لهذا ا7عيار )راجع :الفقرة (١٨
أ.١٤

 Yيلغي هذا اFعيار اLنظمة واللوائح التي ôكم فحص القوائم اFالية .وف حالة اختRف اLنظمة أو اللوائح عن اFتطلبات الواردة ف
ف Fتطلبات هذا اFعيار.
هذا اFعيار ,فإن القيام بالفحص وفقًا لæنظمة واللوائح فقط سُيعد تلقائيًا غير مستو ٍ

ا7تطلبات اBخWقية )راجع :الفقرة (٢١
أ.١٥

يحدد ا}زء )أ( من قواعد أخRقيات اFهنة اFبادئ اLساسية لæخRقيات اFهنية التي يجب على اÜاسب القانوني اYلتزام بها,
ويوفر إطارًا مفاهيميًا لتطبيق تلك اFبادئ .وتتمثل اFبادئ اLساسية فيما يلي:
)أ(

النزاهة;

)ب(

اFوضوعية;

)ج(

الكفاءة اFهنية والعناية الواجبة;

)د(

السرية;

)ه(

السلوك اFهني.

وتوضح قواعد سلوك وآداب اFهنة كيفية تطبيق اÅطار اFفاهيمي ف مواقف معينة .وعند اYلتزام بقواعد سلوك وآداب اFهنة ,يلزم
ôديد اFهددات التي تواجه التزام اÜاسب القانوني باFتطلبات اLخRقية ذات الصلة ويلزم معا}ة تلك اFهددات بشكل مناسب.
أ.١٦

 Rعن اُFنشأة التي
ف حال تنفيذ ارتباط لفحص القوائم اFالية ,تتطلب قواعد سلوك وآداب اFهنة أن يكون اÜاسب القانوني ُمستق ً
 Rمن اYستقRل الذهني واYستقRل الظاهري.
يتم فحص قوائمها اFالية .وتصف قواعد سلوك وآداب اFهنة اYستقRل بأنه يشمل ك ً
ويحفظ استقRل اÜاسب القانوني قدرة اÜاسب القانوني على تكوين استنتاج دون التأثر باFؤثرات التي òكن أن تخل بذلك
اYستنتاج .ويعزز اYستقRل قدرة اÜاسب القانوني على التصرف بنزاهة وعلى التحلي باFوضوعية وعلى اYلتزام ¶وقف سلوكي
قائم على نزعة الشك اFهني.

نزعة الشك ا7هني وا^كم ا7هني
نزعة الشك اFهني )راجع :الفقرة (٢٢
أ.١٧

ُتعد نزعة الشك اFهني ضرورية Åجراء تقييم نقدي لæدلة عند إجراء فحص .وينطوي ذلك على البحث عن أوجه عدم اYتساق
والتحري عن اLدلة اFتناقضة ,والتشكيك ف إمكانية اYعتماد على الردود على اYستفسارات واFعلومات اLخرى التي يتم اPصول
عليها من اÅدارة واFكلفي باPوكمة .وينطوي أيضًا على النظر ف كفاية ومناسبة اLدلة اFتحصل عليها ف ضوء ظروف اYرتباط
القائمة.
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أ.١٨

أ.١٩

تتضمن نزعة الشك اFهني اYنتباه ,على سبيل اFثالF ,ا يلي:
•

الدليل الذي يتعارض مع اLدلة اLخرى اFتحصل عليها.

•

اFعلومات التي تستدعي التشكيك ف إمكانية اYعتماد على اFستندات والردود على اYستفسارات التي سيتم استخدامها
كأدلة.

•

الظروف التي قد تشير إلى إمكانية وجود غش.

•

أي ظروف أخرى توحي باPاجة لتنفيذ إجراءات إضافية.

من الضروري اPفاظ على نزعة الشك اFهني طوال عملية الفحص إذا أراد اÜاسب القانوني ,على سبيل اFثال ,تخفيض مخاطر:
•

عدم مRحظة الظروف غير اFألوفة.

•

التعميم الزائد عن اPد عند استنباط اYستنتاجات من اLدلة اFتحصل عليها.

•

استخدام افتراضات غير مناسبة عند ôديد طبيعة وتوقيت ومدى اÅجراءات اFنفذة ف الفحص ,وتقوي نتائج هذه
اÅجراءات.

أُ Y .٢٠يتوقع من اÜاسب القانوني أن يتجاهل خبرته السابقة حول أمانة ونزاهة إدارة اFنشأة واFكلفي باPوكمة .ومع ذلك ,فإن اYعتقاد
بأن اÅدارة واFكلفي باPوكمة يتمتعون باLمانة والنزاهة  Yيعفي اÜاسب القانوني من ضرورة اPفاظ على نزعة الشك اFهني ,وY
يسمح له بأن يرضى بأدلة غير كافية لغرض الفحص.
اPكم اFهني )راجع :الفقرة (٢٣
أ.٢١

ُيعد اPكم اFهني ضروريًا Pسن إجراء ارتباط الفحص .وذلك Lن تفسير اFتطلبات اLخRقية ذات الصلة ومتطلبات هذا اFعيار,
واPاجة Yتخاذ قرارات مدروسة أثناء تنفيذ ارتباط الفحص ,يتطلب تطبيق اFعارف واãبرات ذات الصلة على حقائق وظروف
اYرتباط .وُيعد اPكم اFهني ضروريًا بصفة خاصة:
•

فيما يتعﱠلق بالقرارات اFتعلقة باLهمية النسبية ,وطبيعة وتوقيت ومدى اÅجراءات اُFستخدمة للوفاء ¶تطلبات هذا اFعيار,
وجمع اLدّلة.

•

عند تقوي ما إذا كانت اLدلة التي ت اPصول عليها من اÅجراءات اُFنﱠفذة ُتقلل من خطر اYرتباط إلى مستوى مقبول ف
ظل ظروف اYرتباط.

•

عند النظر ف اجتهادات اÅدارة عند تطبيق إطار التقرير اFالي اFنطبق اãاص باFنشأة.

•

عند تكوين استنتاج بشأن القوائم اFالية استنادًا إلى اLدلة التي ت اPصول عليها¶ ,ا ف ذلك النظر ف مدى معقولية
التقديرات التي أجرتها اÅدارة عند إعداد القوائم اFالية.

أ .٢٢تتمثل السمة اFميزة للحكم اFهني اFأمول من اÜاسب القانوني ف أن تتم ™ارسة هذا اPكم من جانب محاسب قانوني ساهم
تدريبه ومعرفته وخبرته¶ ,ا ف ذلك عند استخدام مهارات وأساليب التأكيد ,ف تطوير الكفاءات الRزمة لتحقيق أحكام معقولة.
ويساعد التشاور بشأن اLمور الصعبة أو اFثيرة للجدل أثناء اYرتباط ,سواًء داخل فريق اYرتباط أو بي فريق اYرتباط وأشخاص
آخرين على مستوى مناسب داخل اFكتب أو خارجه ,اÜاسب القانوني ف القيام بأحكام مدروسة ومعقولة.
أ .٢٣تعتمد ™ارسة اPكم اFهني ف أي ارتباط بعينه على اPقائق والظروف اFعلومة للمحاسب القانوني أثناء اYرتباط¶ ,ا ف ذلك:
•

اFعِرفة اُFكتسبة من اYرتباطات التي ُنّفذت فيما يتعلق بالقوائم اFالية للُمنشأة ف فترات سابقة ,حيثما أمكن.

•

فهم اÜاسب القانوني للُمنشأة وبيئتها¶ ,ا ف ذلك نظامها اÜاسبي ,وتطبيق إطار التقرير اFالي اFنطبق ف صناعة اFنشأة.

•

مدى حاجة إعداد وعرض القوائم اFالية إلى ™ارسة اÅدارة لRجتهاد.
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أ.٢٤

òكن تقوي اPكم اFهني بناًء على ما إذا كان اPكم اFتوصل إليه يعكس التطبيق الكفؤ Fبادئ التأكيد واÜاسبة وما إذا كان اPكم
ُيعد مناسبًا ف ضوء ,و¶ا يتسق مع ,اPقائق والظروف اFعلومة للمحاسب القانوني حتى تاريخ تقريره.

أ.٢٥

يلزم ™ارسة اPكم اFهني طوال مدة اYرتباط .وينبغي أيضًا توثيقه بصورة سليمة وفقًا لهذا اFعيار .وò Yكن استخدام اPكم اFهني
كمبرر Yتخاذ قرارات  Yتدعمها حقائق اYرتباط وظروفه أو اLدلة التي ت اPصول عليها.

رقابة ا`ودة على مستوى ا2رتباط )راجع :الفقرتي (٢٥ ,٢٤
أ.٢٦

تشمل مهارات وأساليب التأكيد:
•

تطبيق نزعة الشك اFهني واPكم اFهني لتخطيط وتنفيذ ارتباط التأكيد¶ ,ا ف ذلك اPصول على اLدلة وتقوòها;

•

ظم اFعلومات ودور الرقابة الداخلية والقيود اFفروضة عليها;
فهم ُن ُ

•

ربط النظر ف اLهمية النسبية ومخاطر اYرتباط بطبيعة وتوقيت ومدى إجراءات الفحص;

•

تطبيق اÅجراءات اFناسبة Yرتباط الفحص ,وهو ما قد يشمل أنواعًا أخرى من اÅجراءات إضافًة إلى اYستفسارات
واÅجراءات التحليلية )مثل التقصي وإعادة اYحتساب وإعادة التنفيذ واRFحظة واFصادقة(;

•

™ارسات التوثيق اFنهجية;

•

تطبيق اFهارات واFمارسات ذات الصلة بكتابة التقارير Yرتباطات التأكيد.

أ.٢٧

ف سياق نظام رقابة ا}ودة باFكتب ,تتحمل فرق اYرتباط مسؤولية تطبيق إجراءات رقابة ا}ودة اFنطبقة على اYرتباط ,وتزويد
اFكتب باFعلومات اRFئمة لتمكينه من التفعيل السليم لذلك ا}زء اFتعلق باYستقRل من نظام رقابة ا}ودة اãاص باFكتب.

أ.٢٨

تؤّكد تصّرفات الشريك اFسؤول عن اYرتباط والرسائل اFناسبة التي ينقلها Lعضاء فريق اYرتباط ا¨خرين ,ف سياق ôمله
اFسؤولية عن ا}ودة العامة ف كل ارتباط من ارتباطات الفحص ,على حقيقة أن ا}ودة هي أمر أساسي عند تنفيذ ارتباط الفحص,
واLهمية التي òثلها ما يلي }ودة ارتباط الفحص:

أ.٢٩

)أ(

تنفيذ العمل اFستوف Fتطلبات اFعايير اFهنية واFتطلبات النظامية والتنظيمية.

)ب(

اYلتزام بسياسات وإجراءات اFكتب اFنطبقة فيما يتعلق برقابة ا}ودة.

)ج(

إصدار تقرير عن اYرتباط يكون مناسبًا ف ظل الظروف القائمة.

)د(

قدرة فريق اYرتباط على إثارة الشكوك دون اãوف من ردود الفعل اYنتقامية.

ما لم تشر اFعلومات اFقدمة من اFكتب أو من اLطراف اLخرى إلى غير ذلك ,يحق لفريق اYرتباط أن يعتمد على نظام رقابة ا}ودة
اãاص باFكتب .فعلى سبيل اFثالò ,كن لفريق اYرتباط اYعتماد على نظام رقابة ا}ودة اãاص باFكتب فيما يتعلق ¶ا يلي:
•

الكفاءة اFهنية للعاملي من خRل توظيفهم وتدريبهم الرسمي.

•

اYستقRل من خRل جمع معلومات اYستقRل اRFئمة واÅبRغ بها.

•

ظم القبول واYستمرار.
اPفاظ على العRقات مع العمRء ,من خRل ُن ُ

•

التقيد باFتطلبات التنظيمية والنظامية ,من خRل آليات اFتابعة.
وعند النظر ف أوجه القصور اÜددة ف نظام رقابة ا}ودة اãاص باFكتب ,والتي قد تؤثر على ارتباط الفحص ,فقد ينظر
الشريك اFسؤول عن اYرتباط ف التدابير التي اتخذها اFكتب لتدارك أوجه القصور تلك.

أ.٣٠

 Yيشير وجود وجه من أوجه القصور ف نظام رقابة ا}ودة اãاص باFكتب بالضرورة إلى أنه لم يتم تنفيذ ارتباط الفحص وفقًا
للمعايير اFهنية واFتطلبات النظامية والتنظيمية اFنطبقة ,أو إلى أن تقرير اÜاسب القانوني لم يكن مناسبًا.
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تعيي فرق اYرتباط )راجع :الفقرة )٢٥ب((
أ.٣١

عند النظر ف القدرات والكفاءات اFناسبة اFتوقعة من فريق اYرتباط ككل ,قد يأخذ الشريك اFسؤول عن اYرتباط ف اPسبان
بعض اLمور اFتعلقة بالفريق مثل:
•

فهم ارتباطات الفحص ذات الطبيعة ودرجة التعقيد اFماثلة ,واãبرة العملية فيها وذلك من خRل اFشاركة والتدريب
اFناسبي.

•

فهم اFعايير اFهنية واFتطلبات النظامية والتنظيمية اFنطبقة.

•

اãبرة الفنية¶ ,ا ف ذلك اãبرة ف تقنية اFعلومات ذات الصلة ومجاYت اÜاسبة واFراجعة اFتخصصة.

•

اFعرفة بالقطاع ذي الصلة الذي يعمل فيه العميل.

•

القدرة على تطبيق اPكم اFهني.

•

فهم سياسات واجراءات رقابة ا}ودة اãاصة باFكتب.

قبول العRقات مع العمRء وارتباطات الفحص واYستمرار ف تلك العRقات واYرتباطات )راجع :الفقرة )٢٥د()((١
أ.٣٢

أ.٣٣

يتطلب معيار رقابة ا}ودة ) (١أن يحصل اFكتب على اFعلومات التي يراها ضرورية ف ظل الظروف القائمة قبل قبول اYرتباط مع
عميل جديد ,وعند اتخاذ قرار باYستمرار ف ارتباط قائم ,وعند النظر ف قبول ارتباط جديد مع عميل حالي .وقد تشمل اFعلومات
التي ُتساعد الشريك اFسؤول عن اYرتباط ف ôديد ما إذا كان من اFناسب قبول العRقات مع العمRء وارتباطات الفحص واYستمرار
ف هذه العRقات واYرتباطات ,معلومات تتعلق ¶ا يلي:
•

نزاهة اRFك الرئيسيي واÅدارة العليا واFكلفي باPوكمة;

•

اLمور اFهمة التي ظهرت أثناء ارتباط الفحص اPالي أو ارتباط فحص سابق ,وما يترتب عليها من آثار على استمرار
العRقة.

جح أن تؤّثر على التنفيذ السليم
إذا كان لدى الشريك اFسؤول عن اYرتباط سبب يدعوه إلى الشك ف نزاهة اÅدارة لدرجة من اFر ﱠ
للفحص ,فمن غير اFناسب عندئٍذ ,وفقًا Fتطلبات هذا اFعيار ,قبول اYرتباط ,ما لم يكن ذلك مطلوبًا ¶وجب نظام أو YئحةL ,ن
القيام بذلك قد يؤدي إلى الربط بي اÜاسب القانوني والقوائم اFالية للُمنشأة بطريقة غير مناسبة.

قبول العWقات مع العمWء وارتباطات الفحص وا2ستمرار ف تلك العWقات وا2رتباطات )راجع :الفقرة (٢٩
أ.٣٤

ينظر اÜاسب القانوني ف استمرار اYرتباط واFتطلبات اLخRقية ذات الصلة¶ ,ا ف ذلك اYستقRل ,طوال مدة اYرتباط كلما
تغيرت ظروف ووقعت أحداث .ويؤدي تنفيذ اÅجراءات اFبدئية على استمرار العRقة مع العميل وتقوي اFتطلبات اLخRقية ذات
الصلة )¶ا فيها اYستقRل( ف بداية اYرتباط إلى توفير اFعلومات التي يحتاج إليها اÜاسب القانوني Yتخاذ القرارات والتصرفات
الRزمة قبل تنفيذ اLنشطة اFهمة اLخرى لRرتباط.

العوامل التي تؤثر على قبول العRقات مع العمRء وارتباطات الفحص واYستمرار ف تلك العRقات واYرتباطات )راجع :الفقرة (٢٩
أ.٣٥

ò Yكن قبول ارتباطات التأكيد إ Yعندما تتوفر ف اYرتباط خصائص ُمعّينة ٨تكون مواتية لتحقيق أهداف اÜاسب القانوني اÜددة
لRرتباط.

الغرض اFنطقي )راجع :الفقرة )٢٩أ()((١
أ.٣٦

قد  Yيكون مرجحًا أن يكون لRرتباط غرض منطقي ,على سبيل اFثال ,ف اPاYت ا¨تية:
)أ(

٨

إذا كان هناك قيد كبير على نطاق عمل اÜاسب القانوني; أو

إطار التأكيد ,الفقرة ١٧
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)ب(

إذا كان اÜاسب القانوني يشتبه ف أن الطرف القائم بالتكليف يعتزم ربط اسم اÜاسب القانوني بالقوائم اFالية بطريقة
غير مناسبة; أو

)ج(

إذا كان اFقصود من اYرتباط الوفاء ¶تطلبات اYلتزام بأنظمة أو لوائح ذات صلة وكانت تلك اLنظمة أو اللوائح تتطلب
إجراء مراجعة للقوائم اFالية.

مناسبة ارتباط الفحص )راجع :الفقرة )٢٩أ()((٢
أ.٣٧

عندما ُيشير فهم اÜاسب القانوني اFبدئي لظروف اYرتباط إلى أن قبول ارتباط الفحص لن يكون مناسبًا ,فقد يأخذ اÜاسب
القانوني ف اPسبان التوصية بتنفيذ نوع آخر من اYرتباطات .وقد يرى اÜاسب القانوني ,بناًء على الظروف ,أن تنفيذ ارتباط
مراجعة ,على سبيل اFثال ,قد يكون أكثر مناسبة من تنفيذ ارتباط فحص .وف حاYت أخرى ,إذا كانت ظروف اYرتباط ôول دون
تنفيذ ارتباط تأكيد ,فقد يوصي اÜاسب القانوني بتنفيذ ارتباط ≥ميع أو ارتباط خدمات ُمحاسبية أخرى ,حسب مقتضى اPال.

اFعلومات الRزمة لتنفيذ ارتباط الفحص )راجع :الفقرة )٢٩ج((
أ.٣٨

من أمثلة اFواقف التي قد تتوفر فيها أسباب تدعو اÜاسب القانوني إلى الشك ف توفر اFعلومات الRزمة لتنفيذ الفحص أو ف
إمكانية اYعتماد على هذه اFعلومات ,أن يكون هناك اشتباه ف أن السجRت اÜاسبية الRزمة Lغراض تنفيذ اÅجراءات التحليلية,
جًها نحو اPاجة التي تطرأ أحياًنا ف سياق ارتباط الفحص Fساعدة
غير دقيقة أو غير ُمكتملة بدرجة كبيرة .وُ Yيعد هذا اYعتبار مو ّ
اÅدارة عن طريق التوصية بتعديل القيود الRزمة Yستكمال القوائم اFالية اُFعﱠدة من جانب اÅدارة.

الشروط اFسبقة لقبول ارتباط الفحص )راجع :الفقرة (٣٠
أ.٣٩

يتطلب هذا اFعيار من اÜاسب القانوني أن يتأكد أيضًا من بعض اLمور ,التي من الضروري أن يتفق عليها اÜاسب القانوني وإدارة
اُFنشأة ,والتي تقع ف نطاق سيطرة اُFنشأة ,وذلك قبل قبول اÜاسب القانوني لRرتباط.

إطار التقرير اFالي اFنطبق )راجع :الفقرة )٣٠أ((
أ.٤٠

اFستهدفي١٠.

من شروط قبول ارتباط التأكيد أن تكون الضوابط ٩اFشار إليها ف تعريف ارتباط التأكيد مناسبة ومتاحة للمستخدمي
وLغراض هذا اFعيار ,فإن إطار التقرير اFالي اFنطبق يوفر الضوابط التي يستخدمها اÜاسب القانوني لفحص القوائم اFالية¶ ,ا
ف ذلك عند اYقتضاء ,العرض العادل للقوائم اFالية .بعض أطر التقرير اFالي هي أطر للعرض العادل والبعض ا¨خر أطر التزام.
وôدد متطلبات إطار التقرير اFالي اFنطبق شكل القوائم اFالية ومحتواها¶ ,ا ف ذلك ما òثل مجموعًة كاملًة من القوائم اFالية.

مدى قبول إطار التقرير اFالي اFنطبق
أ.٤١

بدون وجود إطار مقبول للتقرير اFالي ,لن يكون لدى اÅدارة أساس مناسب Åعداد القوائم اFالية ,ولن يكون لدى اÜاسب القانوني
ضوابط مناسبة لفحص القوائم اFالية.

أ.٤٢

ُيحدد اÜاسب القانوني مدى قبول إطار التقرير اFالي اُFطﱠبق ف القوائم اFالية ,ف سياق فهمه لهوية مستخدمي القوائم اFالية
اFستهدفي .واFستخدمون اFستهدفون هم الشخص أو اLشخاص أو فئة اLشخاص الذين يعد لهم اÜاسب القانوني التقرير .وقد
 Yيكون اÜاسب القانوني قادرًا على ôديد جميع من سيقرؤون تقرير التأكيد ,وYسّيما إذا كان هناك عدد كبير من اLشخاص
الذين سيكون ¶قدورهم الوصول إلى التقرير.

أ .٤٣ف العديد من اPاYت ,وف حال غياب أي مؤشرات على خRف ذلكò ,كن أن يفترض اÜاسب القانوني أن إطار التقرير اFالي
اFنطبق مقبول )على سبيل اFثال ,إطار التقرير اFالي اFفروض ¶وجب نظام أو Yئحة ف دولة ما ليتم استخدامه ف إعداد القوائم
اFالية ذات الغرض العام Lنواع معينة من اُFنشآت(.

٩
١٠

إطار التأكيد ,الفقرة ٣٤
إطار التأكيد ,الفقرة )١٧ب()(٢
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أ .٤٤تشمل العوامل ذات الصلة بتحديد اÜاسب القانوني Fدى قبول إطار التقرير اFالي الذي سيتم تطبيقه ف إعداد القوائم اFالية ما
يلي:
•

طبيعة اFنشأة )على سبيل اFثال ما إذا كانت منشأة ≥ارية أو منشأة قطاع عام أو منظمة غير هادفة للربح(.

•

غرض القوائم اFالية )على سبيل اFثال ما إذا كان قد ت إعدادها للوفاء باYحتياجات اFشتركة من اFعلومات اFالية لقطاع
عريض من اFستخدمي ,أو اYحتياجات من اFعلومات اFالية Fستخدمي محددين(.

•

طبيعة القوائم اFالية )على سبيل اFثال ما إذا كانت القوائم اFالية مجموعة كاملة من القوائم اFالية أو قائمة مالية واحدة(.

•

ما إذا كان إطار التقرير اFالي اFنطبق منصوصًا عليه ف اLنظمة أو اللوائح ذات الصلة.

أ.٤٥

إذا كان إطار التقرير اFالي اُFستخدم Åعداد القوائم اFالية غير مقبول ف ضوء الغرض من القوائم اFالية ,ولم توافق اÅدارة على
استخدام إطار تقرير مالي ُيعد مقبوً Yمن وجهة نظر اÜاسب القانوني ,فإن اÜاسب القانوني ملزم ¶وجب هذا اFعيار برفض
اYرتباط.

أ.٤٦

قد تظهر أوجه قصور ف إطار التقرير اFالي اFنطبق ,تشير إلى أن اÅطار غير مقبول ,وذلك بعد قبول ارتباط الفحص .وعندما Y
يكون استخدام ذلك اÅطار مفروضًا ¶وجب نظام أو Yئحة ,فقد تقرر اÅدارة اعتماد إطار آخر òكن قبوله .وعندما تقرر اÅدارة
ذلك ,يكون مطلوبًا من اÜاسب القانوني ¶وجب هذا اFعيار أن يتفق مع اÅدارة على الشروط ا}ديدة Yرتباط الفحص التي تعكس
التغيير ف إطار التقرير اFالي اFنطبق.

مسؤوليات اÅدارة واFكلفي باPوكمة )راجع :الفقرة )٣٠ب()٣٧ ,ه((
أ.٤٧

القوائم اFالية التي تخضع للفحص هي تلك القوائم اãاصة باFنشأة والتي أعدتها إدارة اFنشأة ôت إشراف اFكلفي باPوكمة .وY
يفرض هذا اFعيار مسؤوليات على اÅدارة أو اFكلفي باPوكمة و Yيلغي اLنظمة واللوائح التي تنظم مسؤوليات كل منهم .ومع ذلك,
فإن الفحص وفقًا لهذا اFعيار ُينﱠفذ على افتراض أساس بأن اÅدارة واFكلفي باPوكمة ,حسب مقتضى اPال ,قد أقروا ¶سؤوليات
معينة ُتعد ضرورية للقيام بالفحص .وُ Yيعفي فحص القوائم اFالية اÅدارة واFكلفي باPوكمة من مسؤولياتهم.

أ.٤٨

باعتباره جزءًا من مسؤوليتها عن إعداد القوائم اFاليةُ ,تعد اÅدارة مطالبة ¶مارسة اYجتهاد عند إجراء التقديرات اÜاسبية اFعقولة
ف ظل الظروف القائمة ,ومطالبة باختيار وتطبيق السياسات اÜاسبية اFناسبة .وُتنفذ هذه اYجتهادات ف سياق إطار التقرير اFالي
اFنطبق.

أ.٤٩

نظرًا Lهمية الشروط اُFسبقة للقيام بفحص القوائم اFالية ,فإن هذا اFعيار يتطلب من اÜاسب القانوني أن يحصل ,قبل قبول
ارتباط الفحص ,على موافقة من اÅدارة بأنها تفهم مسؤولياتها .وòكن أن يحصل اÜاسب القانوني على موافقة اYدارة إما شفويًا
جل موافقة اÅدارة Yحقًا ضمن شروط اYرتباط اFكتوبة.
أو كتابيًا .ومع ذلكُ ,تس ﱠ

أ.٥٠

إذا لم ُتقّر اÅدارة واFكلفون باPوكمة ,حسب مقتضى اPال¶ ,سؤولياتهم فيما يتعلق بالقوائم اFالية ,أو إذا لن يقروا بها Yحقًا,
فليس من اFناسب قبول اYرتباط ما لم يكن اÜاسب القانوني مطالبًا بذلك ¶وجب نظام أو Yئحة .وف الظروف التي يكون اÜاسب
القانوني مطالبًا فيها بقبول ارتباط الفحص ,فإنه قد يحتاج Lن يشرح ل∫دارة واFكلفي باPوكمة ,عندما يكونون مختلفي ,أهمية
هذه اLمور وانعكاساتها على اYرتباط.

اعتبارات إضافية عندما تكون صيغة تقرير اÜاسب القانوني مفروضة ¶وجب نظام أو Yئحة )راجع :الفقرتي (٣٥ ,٣٤
أ.٥١

يتطلب هذا اFعيار من اÜاسب القانوني أ Yيفيد بأنه ملتزم بهذا اFعيار ما لم يكن قد التزم بجميع متطلباته ذات الصلة بارتباط
الفحص .وقد يفرض نظام أو Yئحة أمورًا تتعلق بارتباط ما ومن شأن هذه اLمور أن تتسبب عادًة ف رفض اÜاسب القانوني
لRرتباط ,إن كان ذلك ™كنًا ,على سبيل اFثال ,إذا:
•

اعتبر اÜاسب القانوني أن إطار التقرير اFالي اFفروض ¶وجب النظام أو الRئحة غير مقبول; أو

•

كان التنسيق أو الصيغة اFفروضة لتقرير اÜاسب القانوني بشكل أو مصطلحات مختلفة إلى حد كبير عن التنسيق أو
الصيغة اFطلوبة ¶وجب هذا اFعيار.
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معيار ارتباطات الفحص )(٢٤٠٠
ووفقًا لهذا اFعيار ,فإن الفحص الذي يتم ف هذه اPاYت  Yيكون مستوفيًا Fتطلبات هذا اFعيار ,وò Yكن للمحاسب القانوني أن
يفيد بالتزامه بهذا اFعيار ف التقرير الصادر لRرتباط .وعلى الرغم من أن اÜاسب القانوني غير مسموح له بأن يفيد بالتزامه
جع على تطبيق هذا اFعيار¶ ,ا ف ذلك متطلبات التقرير ,إلى أقصى مدى ™كن عمليًا .و≥نبًا لسوء الفهم,
بهذا اFعيار ,إ Yأنه ُيش ﱠ
قد ينظر اÜاسب القانوني ف تضمي عبارة ف التقرير تفيد بأن الفحص لم يتم وفقًا لهذا اFعيار ,إن كان ذلك مناسبًا.

اYتفاق على شروط اYرتباط
خطاب اYرتباط أو شكل آخر من أشكال اYتفاق اFكتوب )راجع :الفقرة (٣٧
سل اÜاسب القانوني خطاب ارتباط قبل تنفيذ
أ .٥٢من مصلحة كل من اÅدارة واFكلفي باPوكمة ,وكذلك اÜاسب القانوني ,أن ُير ِ
ارتباط الفحص ,للمساعدة ف ≥نب حاYت سوء الفهم فيما يخص اYرتباط.
شكل ومحتوى خطاب اYرتباط
أ.٥٣

قد يختلف شكل ومحتوى خطاب اYرتباط لكل ارتباط .وباÅضافة إلى تضمني اLمور التي يتطلبها هذا اFعيار ,فقد يشير خطاب
اYرتباط ,على سبيل اFثال ,إلى ما يلي:
•

الترتيبات اFتعلقة بإشراك محاسبي قانونيي وخبراء آخرين ف ارتباط الفحص.

•

الترتيبات التي سيتم القيام بها مع اÜاسب القانوني السابق ,إن وجد ,ف حالة إجراء ارتباط Fنشأة Lول مرة.

•

حقيقة أن ارتباط الفحص لن يفي بأي متطلبات نظامية أو متطلبات تخص طرفًا ثالثًا Åجراء مراجعة.

•

التوقع بأن اÅدارة ستقدم إفادات مكتوبة للمحاسب القانوني.

•

موافقة اÅدارة على إبRغ اÜاسب القانوني باPقائق التي òكن أن تؤثر على القوائم اFالية ,والتي قد تصبح اÅدارة على
دراية بها خRل الفترة من تاريخ تقرير اÜاسب القانوني وحتى تاريخ إصدار القوائم اFالية.

•

مطالبة اÅدارة بتأكيد استRمها ãطاب اYرتباط وموافقتها على شروط اYرتباط اFوضحة ف اãطاب.

فحص مكونات مجموعات اُFنشآت
أ .٥٤قد يطلب مراجع القوائم اFالية πموعة ُمنشآت أن ينفذ محاسب قانوني فحصًا للمعلومات اFالية ُFنشأة من مكونات اπموعة.
وبناًء على تعليمات مراجع اπموعة ,قد ينﱠفذ فحص للمعلومات اFالية اãاصة بأحد اFكونات وفقًا لهذا اFعيار .وقد ُيحدد مراجع
اπموعة أيضًا إجراءات إضافية Yستكمال العمل الذي ت للفحص اFنفذ ¶وجب هذا اFعيار .وعندما يكون اÜاسب القانوني الذي
يقوم بالفحص هو مراجع القوائم اFالية للمكّون ,فإن الفحص ُ Yيعد ُمنﱠفذًا وفقًا لهذا اFعيار.
مسؤوليات اÅدارة اFفروضة ¶وجب نظام أو Yئحة )راجع :الفقرة )٣٧هـ((
أ.٥٥

إذا خلص اÜاسب القانوني ,ف ظل ظروف اYرتباط ,إلى أنه ليس من الضروري تسجيل شروط معينة لRرتباط ف خطاب اYرتباط,
فإن اÜاسب القانوني يظل مطالبًا بالسعي للحصول على اFوافقة اFكتوبة اFطلوبة ¶وجب هذا اFعيار من اÅدارة واFكلفي باPوكمة,
حسب مقتضى اPال ,والتي تفيد بأنهم يقّرون ويفهمون مسؤولياتهم اFنصوص عليها ف هذا اFعيار .ويجوز ف هذه اFوافقة اFكتوبة
استخدام الصيغة اFنصوص عليها ف اLنظمة أو اللوائح إذا كانت اLنظمة أو اللوائح ôدد مسؤوليات ل∫دارة ُتعادل ف تأثيرها تلك
اFبينة ف هذا اFعيار.

مثال توضيحي ãطاب اYرتباط )راجع :الفقرة (٣٧
أ.٥٦

يحتوي اFلحق اLول لهذا اFعيار على مثال توضيحي ãطاب ارتباط الفحص.
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اYرتباطات اFتكررة )راجع :الفقرة (٣٨
أ.٥٧

قد يقرر اÜاسب القانوني عدم إرسال خطاب ارتباط جديد ,أو أي اتفاق آخر مكتوب ف كل فترة .إ Yأن العوامل ا¨تية قد ُتشير
إلى أنه من اFناسب تعديل شروط ارتباط الفحص أو تذكير اÅدارة واFكلفي باPوكمة ,حسب مقتضى اPال ,بشروط اYرتباط
القائمة:
•

أي مؤشر على سوء فهم اÅدارة لهدف ونطاق الفحص.

•

أي شروط معدلة أو خاصة لRرتباط.

•

تغيير حديث ف اÅدارة العليا للمنشأة.

•

تغيير مهم ف مRك اFنشأة.

•

تغيير مهم ف طبيعة أو حجم أعمال اFنشأة.

•

تغيير ف اFتطلبات النظامية أو التنظيمية.

•

تغيير ف إطار التقرير اFالي اFنطبق.

قبول التغيير ف شروط ارتباط الفحص
طلب تغيير شروط ارتباط الفحص )راجع :الفقرة (٣٩
أ.٥٨

قد ينتج طلب اُFنشأة للمحاسب القانوني بتغيير شروط ارتباط الفحص عن عوامل من بينها:
•

تغير ف الظروف يؤثر على اPاجة للخدمة.

•

طلب ابتداًء.
إساءة فهم طبيعة ارتباط الفحص الذي ُ

•

وجود قيد على نطاق ارتباط الفحص ,سواًء كان مفروضًا من اÅدارة أو تسببت فيه ظروف أخرى.

أ.٥٩

قد ُيعد التغير ف الظروف الذي يؤثر على احتياجات اFنشأة أو حدوث سوء فهم لطبيعة اãدمة اFطلوبة ابتداًء أساسًا منطقيًا لطلب
إدخال تغيير على شروط ارتباط الفحص.

أ.٦٠

وعلى العكس من ذلك ,قد  Yيعد التغير معقوً Yإذا كان من الواضح أنه يتعلق ¶علومات غير صحيحة أو غير مكتملة أو غير مرضية
بأية طريقة أخرى .ولعل من أمثلة ذلك عدم قدرة اÜاسب القانوني على اPصول على ما يكفي من اLدلة اFناسبة لبند مهم ف
القوائم اFالية ,وقيام اÅدارة بطلب تغيير اYرتباط إلى ارتباط خدمات ذات عRقة لتجّنب إبداء اÜاسب القانوني Yستنتاج ُمعﱠدل.

طلب تغيير طبيعة اYرتباط )راجع :الفقرة (٤٠
أ.٦١

قبل اFوافقة على تغيير ارتباط الفحص إلى نوع آخر من اYرتباطات أو إلى خدمة ذات عRقة ,قد يحتاج اÜاسب القانوني الذي ت
تكليفه بأداء الفحص وفقًا لهذا اFعيار إلى تقييم أي آثار قانونية أو تعاقدية للتغيير ,باÅضافة لæمور اLخرى اFشار إليها ف هذا
اFعيار.

أ .٦٢إذا استنتج اÜاسب القانوني أن هناك مبررات منطقية لتغيير ارتباط الفحص إلى نوع آخر من اYرتباطات أو إلى خدمة ذات عRقة,
فإن العمل الذي ت تنفيذه ف ارتباط الفحص حتى تاريخ التغيير قد يكون ذا صلة باYرتباط الذي ت التغيير إليه; غير أن العمل
اFطلوب أداؤه والتقرير اFطلوب إصداره سيكون ذلك اFناسب لRرتباط اFعدل .وحتى  Yيتم إرباك القارئ ,فإن التقرير اFتعلق
باYرتباط ا¨خر أو باãدمة ذات العRقة لن يتضمن اÅشارة إلى ما يلي:
)أ(

ارتباط الفحص اFطلوب ابتداًء; أو

)ب(

أي إجراءات ر¶ا يكون قد ت تنفيذها ف ارتباط الفحص اFطلوب ابتداًء ,إ Yعندما يتم تغيير ارتباط الفحص إلى ارتباط
لتطبيق إجراءات متفق عليها فعندئٍذ تكون اÅشارة إلى اÅجراءات اFنفذة جزءًا عاديًا من التقرير.
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ا2تصال باiدارة وا7كلفي با^وكمة )راجع :الفقرة (٤٢
أ.٦٣

أ.٦٤

ف ارتباط الفحص ,تأخذ اتصاYت اÜاسب القانوني مع اÅدارة واFكلفي باPوكمة شكل :
)أ(

استفسارات يطرحها اÜاسب القانوني أثناء تنفيذ إجراءات الفحص;

)ب(

اتصاYت أخرى ,ف سياق إجراء اتصال متبادل فّعال لفهم اLمور الناشئة وبناء عRقة عمل بّناءة لRرتبا .ط

يختلف التوقيت اFناسب لRتصاYت باختRف ظروف اYرتباط .وتتضمن العوامل ذات الصلة أهمية وطبيعة اLمر وأي تصرف من
اFتوقع أن تتخذه اÅدارة أو اFكلفون باPوكمة .فعلى سبيل اFثال ,قد يكون من اFناسب اÅبRغ بصعوبة كبيرة تعترض سبيل الفحص
ف أقرب وقت ™كن عمليًا إذا كانت اÅدارة أو اFكلفون باPوكمة قادرين على مساعدة اÜاسب القانوني ف التغلب على تلك
الصعوبة.

أ.٦٥

قد تقّيد اLنظمة أو اللوائح قيام اÜاسب القانوني باÅبRغ عن أمور معينة للمكلفي باPوكمة .فعلى سبيل اFثال ,قد ôظر اLنظمة
أو اللوائح على وجه اãصوص إجراء اتصال أو اتخاذ أي إجراء آخر قد يخل بالتحقيق الذي ≥ريه سلطة معنية ف تصرف غير
نظامي فعلي أو مشتبه فيه .وف بعض الظروف ,قد تكون التعارضات اÜتملة بي التزامات اÜاسب القانوني بالسرية والتزاماته
باÅبRغ محاطة بالتعقيد .وف مثل هذه اPاYت ,قد ينظر اÜاسب القانوني ف ضرورة اPصول على مشورة قانونية.

اÅبRغ باLمور اFتعلقة بالفحص
أ.٦٦

قد تشمل اLمور التي يتعي إبRغها إلى اÅدارة أو اFكلفي باPوكمة ,حسب مقتضى اPال¶ ,وجب هذا اFعيار ما يل :ي
•

مسؤوليات اÜاسب القانوني ف ارتباط الفحص ,على النحو الوارد ف خطاب اYرتباط أو ف أي شكل آخر مناسب من
أشكال اYتفاق اFكتوب.

•

النتائج اُFهّمة للفحص ,على سبيل اFثال:
○

وجهة نظر اÜاسب القانوني بشأن ا}وانب النوعية اFهمة للممارسات اÜاسبية ف اFنشأة¶ ,ا ف ذلك السياسات
والتقديرات اÜاسبية وإفصاحات القوائم اFالية.

○

النتائج اFهمة من تنفيذ اÅجراءات¶ ,ا ف ذلك اPاYت التي رأى فيها اÜاسب القانوني ضرورة تنفيذ إجراءات
إضافية ¶وجب هذا اFعيار .وقد يحتاج اÜاسب القانوني للتأكد من أن اFكلفي باPوكمة لديهم نفس الفهم
للحقائق والظروف ذات الصلة ¶عامRت أو أحداث محددة.

○

اLمور الناشئة التي قد تؤدي إلى تعديل ف استنتاج اÜاسب القانوني.

○

الصعوبات الكبيرة ,إن وجدت ,التي تعترض سبيل الفحص; على سبيل اFثال ,عدم توّفر اFعلومات اFتوقعة; أو عدم
القدرة غير اFتوّقعة على اPصول على اLدلة التي يراها اÜاسب القانوني ضرورية للفحص; أو القيود اFفروضة
على اÜاسب القانوني من اÅدارة .وف بعض الظروف ,قد ُتشّكل هذه الصعوبات قيدًا على النطاق قد يؤدي ,إذا
لم تعا}ه اÅدارة أو اFكلفون باPوكمة ,إلى تعديل استنتاج اÜاسب القانوني ,أو انسحاب اÜاسب القانوني من
اYرتباط ف ظروف معينة .

أ .٦٧ف بعض اُFنشآت ,يكون هناك أشخاص مختلفي مسؤولي عن إدارة وحوكمة اُFنشأة .وف هذه الظروف ,قد تتحمل اÅدارة مسؤولية
إبRغ اLمور اFتعلقة باPوكمة للمكلفي باPوكمة .وإبRغ اÅدارة للمكلفي باPوكمة باLمور التي يجب على اÜاسب القانوني
إبRغها  Yيعفي اÜاسب القانوني من مسؤولية إبRغهم بها أيضًا .غير أن قيام اÅدارة باÅبRغ عن هذه اLمور قد يؤثر على شكل
أو توقيت اتصال اÜاسب القانوني باFكلفي باPوكمة.
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اYتصال بأطراف ثالثة
أ.٦٨

قد يكون اÜاسب القانوني مطالبًا ¶وجب اLنظمة أو اللوائح ف بعض الدول بالقيام ,على سبيل اFثال¶ ,ا يلي :
•

إبRغ سلطة تنظيمية أو تنفيذية بأمور معينة ت إبRغها للمكلفي باPوكمة .فعلى سبيل اFثال ,يتعي على اÜاسب القانوني
ف بعض الدول تقدي تقرير بالتحريفات إلى السلطات عندما تفشل اÅدارة واFكلفون باPوكمة فاتخاذ إجراء تصحيحي .

•

تقدي ُنسخ من تقارير ُمعّينة ُمعﱠدة للمكلفي باPوكمة إلى السلطة التنظيمية اFعنية أو إلى جهات التمويل ,أو جعل تلك
التقارير ,ف بعض اPاYتُ ,متاحة للعموم.

أ .٦٩قد يحتاج اÜاسب القانوني للحصول على موافقة مسبقة من اÅدارة أو اFكلفي باPوكمة قبل القيام بتزويد طرف ثالث بنسخة من
بRغاته اFكتوبة ,ما لم يكن ذلك مطلوبًا منه ¶وجب اLنظمة أو اللوائح.
تنفيذ ا2رتباط
اLهمية النسبية عند فحص القوائم اFالية )راجع :الفقرة (٤٣
أ.٧٠

ينظر اÜاسب القانوني ف اLهمية النسبية ف سياق إطار التقرير اFالي اFنطبق .وتناقش بعض أطر التقرير اFالي مفهوم اLهمية
النسبية ف سياق إعداد وعرض القوائم اFالية .ورغم أن أطر التقرير اFالي قد تناقش اLهمية النسبية ¶صطلحات مختلفة ,فإنها
توضح بشكل عام ما يلي:
•

أن التحريفات¶ ,ا ف ذلك اÅغفاYتُ ,تعد جوهرية إذا كان من اFتوقع بدرجة معقولة أن تؤثر ,منفردة أو ف مجملها ,على
القرارات اYقتصادية التي يتخذها اFستخدمون على أساس القوائم اFالية;

•

أن اLحكام بشأن اLهمية النسبية تتم ف ضوء الظروف اÜيطة ,وتتأثر بحجم أو طبيعة التحريف ,أو ¶زيج من كليهما;

•

أن اLحكام اãاصة باLمور التي ُتعد جوهرية Fستخدمي القوائم اFالية تتم على أساس النظر ف اFعلومات اFالية اFشتركة
التي يحتاج إليها اFستخدمون كمجموعة .وُ Yينظر إلى التأثير اÜتمل للتحريفات على أفراد معيني من مستخدمي القوائم
اFالية™ ,ن قد تتباين احتياجاتهم بشكل كبير.

أ.٧١

ف حالة احتواء إطار التقرير اFالي اFنطبق على مناقشة Fفهوم اLهمية النسبية ,فإن هذه اFناقشة توفر إطارًا مرجعيًا للمحاسب
القانوني عند ôديد اLهمية النسبية للفحص .وف حالة عدم وجودها ,فإن اYعتبارات اFذكورة أعRه توفر للمحاسب القانوني إطارًا
مرجعيًا .

أ.٧٢

ُيعد ôديد اÜاسب القانوني لæهمية النسبية أمرًا خاضعًا للحكم اFهني ,ويتأثر بتصور اÜاسب القانوني Yحتياجات مستخدمي
القوائم اFالية اFستهدفي .وف هذا السياق ,يكون من اFعقول للمحاسب القانوني أن يفترض أن اFستخدم :ي
•

يتمتعون ¶عرفة معقولة للمحاسبة ولæنشطة التجارية واYقتصادية ,ولديهم الرغبة ف دراسة اFعلومات الواردة ف القوائم
اFالية مع بذل قدر معقول من العناية;

•

يفهمون أن القوائم اFالية قد ت إعدادها وعرضها وفحصها تبعًا Fستويات من اLهمية النسبية;

•

يدركون حاYت عدم التأكد اRFزمة لقياس اFبالغ على أساس استخدام التقديرات واYجتهاد وأخذ اLحداث اFستقبلية ف
اPسبان;

•

يتخذون قرارات اقتصادية معقولة على أساس اFعلومات الواردة ف القوائم اFالية.

وما لم يكن ارتباط الفحص منفذًا لقوائم مالية تستهدف تلبية احتياجات معينة Fستخدمي محددين ,ف Rيتم النظر عادًة ف اLثر
اÜتمل للتحريفات على مجموعة محددة من اFستخدمي الذين قد تتباين اFعلومات التي يحتاجون إليها بشكل كبير.
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أ.٧٣

يكون حكم اÜاسب القانوني بشأن اLمور التي ُتعّد مهمة نسبيًا فيما يتعلق بالقوائم اFالية ككل هو نفسه بغض النظر عن مستوى
التأكيد الذي يصل إليه اÜاسب القانوني ك أساس Åبداء اYستنتاج بشأن القوائم اFالية .

إعادة النظر ف اLهمية النسبية )راجع :الفقرة (٤٤
أ.٧٤

قد يحتاج ôديد اÜاسب القانوني لæهمية النسبية للقوائم اFالية ككل إلى إعادة نظر أثناء اYرتباط نتيجًة Fا يلي :
•

حدوث تغير ف الظروف أثناء الفحص )على سبيل اFثال ,اتخاذ قرار بالتخلص من جزء رئيسي من أعمال اFنشأة(.

•

ظهور معلومات جديدة أو حدوث تغير ف فهم اÜاسب القانوني للمنشأة وبيئتها نتيجة لتنفيذ إجراءات الفحص وفقًا لهذا
اFعيار )على سبيل اFثال ,إذا تبي أثناء الفحص أن النتائج اFالية الفعلية من اFرجح أن تكون مختلفة إلى حد كبير عن النتائج
اFالية اFتوقعة ف نهاية الفترة والتي استخدمت ف البداية لتحديد اLهمية النسبية للقوائم اFالية ككل(.

فهم اÜاسب القانوني )راجع :الفقرتي (٤٦ ,٤٥
أ.٧٥

يستخدم اÜاسب القانوني اPكم اFهني لتحديد مدى الفهم اFطلوب للمنشأة بويئتها لتنفيذ فحص القوائم اFالية للمنشأة وفقًا لهذا
اFعيار .ويتمثل اYعتبار اLساسي للمحاسب القانوني ف معرفة ما إذا كان الفهم الذي ت التوصل إليه ُيعد كافيًا لتحقيق أهداف
Üاسب القانوني أقل ™ا لدى اÅدارة .
اÜاسب القانوني من تنفيذ اYرتباط .ويعد اتساع وعمق الفهم الشامل الذي يتوصل إليه ا

أُ .٧٦يعد التوصل إلى فهم للمنشأة وبيئتها آلية ديناميكية مستمرة تنطوي على جمع اFعلومات وôديثها وôليلها طوال ارتباط الفحص.
ويتوصل اÜاسب القانوني إلى هذا الفهم ويقوم بتطبيقه بشكل متكرر طوال مدة تنفيذ اYرتباط ,ويتم ôديث هذا الفهم كلما طرأت
تغيرات على الظروف واLوضاع القائمة .وتعتمد اÅجراءات اFبدئية لقبول اYرتباط واYستمرار فيه ف وقت بدء ارتباط الفحص
على فهم اÜاسب القانوني اFبدئي للمنشأة وظروف اYرتباط .وعند اYستمرار ف عRقة مع أحد العمRء ,يشمل فهم اÜاسب
القانوني اFعرفة التي حصل عليها اÜاسب القانوني من اYرتباطات السابقة التي نفذها فيما يتعلق بالقوائم اFالية للمنشأة واFعلومات
اFالية اLخرى.
أ .٧٧يضع الفهم إطارًا مرجعيًا يخطط اÜاسب القانوني ف نطاقه Yرتباط الفحص ويقوم بتنفيذه ,وòارس ف نطاقه اPكم اFهني طوال
مدة اYرتباط .وعلى وجه اãصوص ,يجب أن يكون الفهم كافيًا لتمكي اÜاسب القانوني من ôديد اπاYت التي من اFرجح أن
تنشأ فيها ôريفات جوهرية ف القوائم اFالية ,وتوفير ما يلزم من معلومات Fنهج اÜاسب القانوني ف تصميم اÅجراءات وتنفيذها
للتعامل مع تلك اπاYت.
أ .٧٨عند التوصل إلى فهم للمنشأة وبيئتها ,وإطار التقرير اFالي اFنطبق ,قد ينظر اÜاسب القانوني أيضًا فيما يلي:
•

ما إذا كانت اFنشأة ُتعد مكونًا ف مجموعة منشآت ,أو أنها منشأة زميلة Fنشأة أخرى.

•

تعقيد إطار التقرير اFالي.

•

التزامات أو متطلبات التقرير اFالي للمنشأة وما إذا كانت تلك اYلتزامات أو اFتطلبات قائمة ¶وجب نظام أو Yئحة منطبقة
أو قائمة ف سياق ترتيبات تقرير مالي اختيارية محددة ¶وجب ترتيبات رسمية للحوكمة واFساءلة ,على سبيل اFثال¶ ,وجب
ترتيبات تعاقدية مع طرف ثالث.

•

اLحكام ذات الصلة ف اLنظمة واللوائح اFتعارف بشكل عام على أن لها تأثيرًا مباشرًا على ôديد اFبالغ واÅفصاحات
ا}وهرية ف القوائم اFالية ,مثل اLنظمة واللوائح اãاصة بالزكاة والضريبة ومعاشات التقاعد .

•

ظم التقرير اFالي فيها التي
مستوى تطور هيكل إدارة اFنشأة وحوكمتها فيما يتعلق بإدارة السجRت اÜاسبية للمنشأة وُن ُ
يعتمد عليها إعداد القوائم اFالية ,واÅشراف على تلك السجRت والُنظم .وتضم اFنشآت اLصغر غالبًا عددًا أقل من
اFوظفي™ ,ا قد يؤثر على كيفية ™ارسة اÅدارة Fهام اÅشراف .فعلى سبيل اFثال ,قد  Yيكون من اFمكن عمليًا الفصل ف
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الواجبات .ومع ذلك ,فإن اFدير اFالك ف اFنشأة الصغيرة التي يديرها مالكها قد يكون قادرًا على ™ارسة إشراف أكثر
ت
فاعلية مقارنة باFنشآت اLكبر .وقد يعوض هذا اÅشراف عن الفرص اÜدودة عادًة للفصل ف الواجبا .
•

"نهج اÅدارة العليا" وبيئة الرقابة ف اFنشأة ,اللذين òكن للمنشأة من خRلهما التعامل مع اΩاطر اFتعلقة بالتقرير اFالي
والوفاء بالتزامات التقرير اFالي اãاصة بها .

•

ظم اFنشأة اãاصة باÜاسبة اFالية والتقرير اFالي وأدوات الرقابة اFتعلقة بها التي يتم من خRلها
مستوى تطور وتعقيد ُن ُ
حفظ السجRت اÜاسبية للمنشأة واFعلومات اFتعلقة بها .

•

إجراءات اFنشأة لتسجيل وتصنيف وتلخيص اFعامRت وجمع اFعلومات Åدراجها ف القوائم اFالية واÅفصاحات اFتعلقة بها .

•

أنواع اLمور التي تطلبت تعديRت محاسبية ف القوائم اFالية للمنشأةف الفترات السابقة.

تصميم وتنفيذ اÅجراءات )راجع :الفقرتي (٥٥ ,٤٧
أ .٧٩يؤثر ما يلي على ما هو مخطط له من طبيعة وتوقيت ومدى اÅجراءات التي يرى اÜاسب القانوني أنها ضرورية للحصول على ما
يكفي من اLدلة اFناسبة التي تشكل اLساس الRزم Åبداء استنتاج بشأن القوائم اFالية ككل:

أ.٨٠

)أ(

متطلبات هذا اFعيار;

)ب(

اFتطلبات اÜددة ¶وجب اLنظمة أو اللوائح اFنطبقة¶ ,ا ف ذلك متطلبات التقرير اÅضافية التي ôتوي عليها اLنظمة
أو اللوائح اFنطبقة.

عندما يتم تكليف اÜاسب القانوني بفحص القوائم اFالية πموعة من اFنشآت ,يكون التخطيط لطبيعة وتوقيت ومدى إجراءات
الفحص موجهًا نحو ôقيق أهداف اÜاسب القانوني فيما يتعلق بارتباط الفحص اFوضحة ف هذا اFعيار ,ولكن ف سياق القوائم
اFالية للمجموعة.

أ.٨١

إن متطلبات هذا اFعيار اFتعلقة بتصميم وتنفيذ اYستفسارات واÅجراءات التحليلية ,واÅجراءات التي تتعامل مع ظروف خاصة,
تهدف إلى ûكي اÜاسب القانوني من ôقيق اLهداف اÜددة ف هذا اFعيار .وتتباين ظروف ارتباطات الفحص بشكل كبير,
وبالتالي òكن أن تكون هناك ظروف قد يرى اÜاسب القانوني فيها أنه من اFؤثر أو الفّعال تصميم وتنفيذ إجراءات أخرى .فعلى
سبيل اFثال ,ف سياق التوصل إلى فهم للمنشأة ,إذا علم اÜاسب القانوني بوجود عقد مهم ,فإنه قد يفضل قراءة العقد .

أ.٨٢

إذا رأى اÜاسب القانوني أنه من الضروري تنفيذ إجراءات أخرى فإن ذلك  Yيغير من هدفه اFتعلق بالوصول إلى تأكيد محدود
فيما يتعلق بالقوائم اFالية ككل.

اFعامRت اFهمة أو غير اFألوفة
أ .٨٣قد يهتم اÜاسب القانوني بفحص السجRت اÜاسبية بغية ôديد اFعامRت اFهمة أو غير اFألوفة التي قد تتطلب اهتمامًا خاصًا
ص
عند الفح .
اYستفسار )راجع :الفقرات (٤٨–٤٦
أ.٨٤

عند إجراء فحص ,يشمل اYستفسار محاولة اPصول على معلومات من اÅدارة واLشخاص ا¨خرين داخل اFنشأة ,على النحو الذي
يراه اÜاسب القانوني مناسبًا ف ظل ظروف اYرتباط .وقد يوسع اÜاسب القانوني أيضًا من نطاق اYستفسارات للحصول على
البيانات غير اFالية إذا كان ذلك مناسبًا .وُيعد تقوي الردود اFقدمة من اÅدارة جزءًا  Yيتجزأ من آلية اYستفسار .
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أ.٨٥

تبعًا لظروف اYرتباطò ,كن أن تشمل اYستفسارات أيضًا استفسارات حول:
•

التصرفات التي ت اتخاذها ف اجتماعات اRFك واFكلفي باPوكمة واللجان التابعة لهم ,واÅجراءات ف اYجتماعات اLخرى,
إن وجدت ,التي تؤثر على اFعلومات واÅفصاحات الواردة ف القوائم اFالية .

•

اYتصاYت التي تلقتها اFنشأة أو تتوقع تلقيها أو اPصول عليها من السلطات التنظيمية .

•

اLمور الناشئة أثناء تطبيق إجراءات أخرى .وعند طرح مزيد من اYستفسارات فيما يتعلق بأوجه عدم اYتساق التي ت
اكتشافها ,ينظر اÜاسب القانوني ف مدى معقولية واتساق ردود اÅدارة ف ضوء النتائج التي ت اPصول عليها من
اÅجراءات اLخرى ,ومعرفة اÜاسب القانوني وفهمه للمنشأة والصناعة التي تعمل فيها .

أû .٨٦ثل غالبًا اLدلة التي ت اPصول عليها من خRل اYستفسار اFصدر الرئيسي لæدلة اFتعلقة بنية اÅدارة .ومع ذلك ,قد تكون
اFعلومات اFتاحة لدعم نية اÅدارة محدودة .وف تلك اPالة ,فإن فهم التاريخ السابق ل∫دارة ف تنفيذ نواياها اFصرح بها ,واLسباب
التي حددتها اÅدارة Yختيار تصرف معي ,وقدرة اÅدارة على تنفيذ تصرف معي ,قد يوفر معلومات مRئمة تؤيد اLدلة التي ت
اPصول عليها من خRل اYستفسار .وُيعّد تطبيق نزعة الشك اFهني عند تقوي الردود اFقدمة من اÅدارة مهمًا لتمكي اÜاسب
القانوني من تقوي ما إذا كانت هناك أي أمور من شأنها أن تتسبب ف اعتقاد اÜاسب القانوني أن القوائم اFالية قد تكون ُمحﱠرفة
بشكل جوهري .
أ.٨٧

يساعد تنفيذ إجراءات اYستفسار اÜاسب القانوني أيضًا ف التوصل إلى فهم للمنشأة وبيئتها أو ف ôديث هذا الفهم ,حتى يكون
قادرًا على ôديد اπاYت التي من اFرجح أن تنشأ فيها ôريفات جوهريةف القوائم اFالية.

أ.٨٨

قد يتحمل اÜاسب القانوني مسؤوليات إضافية¶ ,وجب اLنظمة أو اللوائح أو اFتطلبات اLخRقية ذات الصلة ,فيما يتعلق بعدم
التزام اFنشأة باLنظمة واللوائح ,وفيما يتعلق بالغش ,وقد تختلف هذه اFسؤوليات عن تلك اFذكورة ف هذا اFعيار ,أو قد تتجاوزها,
ومن أمثلة ذلك:
)أ(

اYستجابة لعدم اYلتزام باLنظمة واللوائح ,اÜدد حدوثه أو اFشتبه ف حدوثه¶ ,ا ف ذلك اFتطلبات اFتعلقة بإجراء
اتصاYت محددة مع اÅدارة واFكلفي باPوكمة ,وôديد ما إذا كانت هناك حاجة Yتخاذ اFزيد من التصرفات;

)ب(

إبRغ أحد اFراجعي ,على سبيل اFثال الشريك اFسؤول عن ارتباط اπموعة ,بعدم اYلتزام باLنظمة واللوائح ,اÜدد
حدوثه أو اFشتبه ف حدوثه;١١

)ج(

متطلبات التوثيق فيما يتعلق بعدم اYلتزام باLنظمة واللوائح ,اÜدد حدوثه أو اFشتبه ف حدوثه .

وقد يؤدي اYلتزام بأي مسؤوليات إضافية إلى توفير اFزيد من اFعلومات ذات الصلة بعمل اÜاسب القانوني ,وفقًا لهذا اFعيار )على
سبيل اFثال ,فيما يتعلق بنزاهة اÅدارة أو اFكلفي باPوكمة ,حسب مقتضى اPال(.
اYستفسار عن قدرة اFنشأة على البقاء كمنشأة مستمرة )راجع :الفقرة )٤٨و((
أ.٨٩

ف اFنشآت اLصغر غالبًا ,قد ُ Yتِعد اÅدارة تقييمًا لقدرة اFنشأة على البقاء كمنشأة مستمرة ,ولكنها قد تعتمد بدً Yمن ذلك على
معرفتها باLعمال وا¨فاق اFستقبلية اFتوقعة .وف هذه الظروف ,قد يكون من اFناسب مناقشة التوقعات متوسطة وطويلة اLجل
وûويل اFنشأة مع اÅدارة¶ ,ا ف ذلك النظر فيما إذا كانت مزاعم اÅدارة  Yتتعارض مع فهم اÜاسب القانوني للمنشأة .

اÅجراءات التحليلية )راجع :الفقرات (٤٩ ,٤٧ ,٤٦
أ.٩٠

عند إجراء فحص للقوائم اFالية ,يساعد تنفيذ اÅجراءات التحليلية اÜاسب القانوني فيما يلي:
•

١١

التوصل إلى فهم للمنشأة وبيئتها أو ف ôديث هذا الفهم ,حتى يكون اÜاسب القانوني قادرًا على ôديد اπاYت التي من
اFرجح أن تنشأ فيها ôريفات جوهرية ف القوائم اFالية.

انظر على سبيل اFثال البنود  ٤٤-٢٢٥إلى  ٤٨-٢٢٥من قواعد أخRقيات اFهنة الصادرة عن مجلس اFعايير الدولية LخRقيات اFهنة للمحاسبي
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أ.٩١

أ.٩٢

•

ôديد أوجه عدم اYتساق أو اYنحرافات عن ا≥Yاهات أو القيم أو القواعد اFتوقعة ف القوائم اFالية ,مثل مستوى تطابق
القوائم اFالية مع البيانات الرئيسية¶ ,ا ف ذلك مؤشرات اLداء الرئيسية.

•

توفير أدلة داعمة فيما يتعلق باYستفسارات واÅجراءات التحليلية اLخرى اFنفذة بالفعل.

•

اعتبار أنها إجراءات إضافية عندما يعلم اÜاسب القانوني بأمور تدعوه إلى اYعتقاد بأن القوائم اFالية قد تكون محرفة
بشكل جوهري .ومن أمثلة مثل هذا اÅجراء اÅضاف تنفيذ ôليل مقارن Lرقام اÅيرادات والتكاليف الشهرية عبر مراكز
الربح أو الفروع أو مكونات اFنشأة اLخرى ,لتقدي أدلة حول اFعلومات اFالية الواردةف البنود اFفردة أو اÅفصاحات الواردة
ف القوائم اFالية .

قد يتم استخدام طرق متنوعة لتنفيذ اÅجراءات التحليلية .وتتراوح هذه الطرق ما بي تنفيذ مقارنات بسيطة إلى القيام بتحليRت
معقدة باستخدام أساليب إحصائية .وòكن للمحاسب القانوني ,على سبيل اFثال ,تطبيق اÅجراءات التحليلية لتقوي اFعلومات اFالية
التي تستند إليها القوائم اFالية وذلك من خRل ôليل العRقات اFنطقية بي كل من البيانات اFالية وغير اFالية ,وتقييم النتائج
للتحقق من اتساقها مع القيم اFتوقعة بغية ôديد العRقات والبنود الفردية التي تبدو غير مألوفة أو التي تختلف عن ا≥Yاهات أو
القيم اFتوقعة .وقد يقارن اÜاسب القانوني اFبالغ اFسجلة أو النسب اÜتسبة من اFبالغ اFسجلة بالتوقعات التي خلص إليها
اÜاسب القانوني من اFعلومات التي حصل عليها من اFصادر اRFئمة .وفيما يلي أمثلة على مصادر اFعلومات التي يستخدمها
اÜاسب القانوني ف الغالب لبناء التوقعات ,تبعًا لظروف اYرتباط :
•

اFعلومات اFالية اãاصة بفترة أو فترات سابقة قابلة للمقارنة ,مع اLخذ ف اPسبان التغيرات اFعروفة.

•

اFعلومات اFتعلقة بالنتائج التشغيلية واFالية اFتوقعة ,مثل اFوازنات أو التنبؤات¶ ,ا ف ذلك التقديرات اُFستقرأة من البيانات
اLولية أو السنوية .

•

العRقات بي عناصر اFعلومات اFالية خRل الفترة اFعنية.

•

اFعلومات اFتعلقة بالصناعة التي تعمل فيها اFنشأة ,مثل معلومات هامش الربح اYجمالي أو مقارنة نسبة مبيعات اFنشأة
إلى اFبالغ مستحقة التحصيل مع متوسطات الصناعة أو مع منشآت أخرى ذات حجم ™اثل ف نفس الصناعة.

•

العRقات بي اFعلومات اFالية واFعلومات غير اFالية ذات الصلة بها ,كتكاليف اLجور إلى عدد اFوظف .ي

يستند نظر اÜاسب القانوني فيما إذا كانت البيانات التي سيتم استخدامها ف اÅجراءات التحليلية ُتعد مرضية للغرض أو اLغراض
اFقصودة من تلك اÅجراءات إلى فهم اÜاسب القانوني للمنشأة وبيئتها ,ويتأثر هذا النظر بطبيعة ومصدر البيانات وبالظروف التي
ت فيها اPصول على البيانات .وقد تكون اYعتبارات ا¨تية ذات صلة:
•

مصدر اFعلومات اFتاحة .فعلى سبيل اFثال ,قد تزيد إمكانية اYعتماد على اFعلومات إذا ت اPصول عليها من مصادر
مستقلة من خارج اFنشأة;

•

مدى قابلية اFعلومات اFتاحة للمقارنة .فعلى سبيل اFثال ,قد تكون بيانات الصناعة العامة بحاجة Lن يتم استكمالها أو
تعديلها حتى تصبح قابلة للمقارنة بالبيانات اãاصة ¶نشأة تقوم بإنتاج وبيع منتجات متخصصة;

•

طبيعة ومRءمة اFعلومات اFتاحة; ومثال ذلك ,ما إذا كانت موازنات اFنشأة قد ت إعدادها كنتائج يتم توقعها وليس كأهداف
يتم السعي لتحقيقها;

•

اFعرفة واãبرة ف إعداد اFعلومات ,و أدوات الرقابة ذات الصلة التي تهدف إلى ضمان اكتمال اFعلومات وضمان دقتها
وصRحيتها .وقد تشمل تلك اLدوات الرقابية ,على سبيل اFثال ,أدوات الرقابة على إعداد اFعلومات اFتعلقة باFوازنة
ومراجعتها واPفاظ عليها .
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إجراءات للتعامل مع ظروف خاصة
الغش وعدم اYلتزام باLنظمة واللوائح )راجع :الفقرة )٥٢أ( و)د((
اYتصال باÅدارة واFكلفي باPوكمة
أ.٩٣

ف بعض الدول ,قد تفرض اLنظمة أو اللوائح قيودًا على قيام اÜاسب القانوني باÅبRغ عن أمور معينة ل∫دارة أو اFكلفي باPوكمة.
وقد ôظر اLنظمة أو اللوائح على وجه اãصوص القيام بإبRغ ,أو اتخاذ أي تصرف آخر ,قد يخل بالتحقيق الذي ≥ريه سلطة
معنية ف فعل غير قانوني فعلي أو مشتبه فيه¶ ,ا ف ذلك حظر تنبيه اFنشأة ,على سبيل اFثال ,عندما يكون اÜاسب القانوني
مطالبًا بالتقرير عن عدم التزام باLنظمة واللوائح ,محدد حدوثه أو مشتبه ف حدوثه ,إلى سلطة معنية ¶وجب أنظمة مكافحة غسل
اLموال .وف هذه الظروف ,قد تكون القضايا التي ينظر فيها اÜاسب القانوني معقدة ,وقد يرى اÜاسب القانوني أنه من اFناسب
اPصول على مشورة قانونية.

التقرير عن عدم التزام باLنظمة واللوائح ,محدد حدوثه أو مشتبه ف حدوثه ,إلى سلطة معنية خارج اFنشأة
أ.٩٤

١٢
١٣

قد يكون من الضروري أو من اFناسب ف ظل الظروف القائمة التقرير عن عدم اYلتزام باLنظمة واللوائح ,اÜدد حدوثه أو اFشتبه
ف حدوثه ,لسلطة معنية خارج اFنشأة لæسباب ا¨تية:
)أ(

Lن اLنظمة أو اللوائح أو اFتطلبات اLخRقية ذات صلة تتطلب من اÜاسب القانوني القيام بذلك; أو

)ب(

Lن اÜاسب القانوني قرر أن التقرير عن ذلك ُيعد تصرفًا مناسبًا لRستجابة Pالة عدم اYلتزام اÜدد حدوثها أو اFشتبه
ف حدوثها ,وفقًا للمتطلبات اLخRقية ذات الصلة )انظر الفقرة أ ;(٩٥أو

)ج(

Lن اLنظمة أو اللوائح أو اFتطلبات اLخRقية ذات الصلة ûنح اÜاسب القانوني اPق ف القيام بذلك )انظر الفقرة أ.(٩٦

أ.٩٥

ف بعض اPاYت ,قد يكون اÜاسب القانوني مطالبًا ¶وجب اFتطلبات اLخRقية ذات الصلة بأن يقرر عن ,أو بأن ينظر فيما إذا
كان من اFناسب ف ظل الظروف القائمة أن يقرر عن ,حاYت الغش أو عدم اYلتزام باLنظمة واللوائح ,اÜدد حدوثها أو اFشتبه ف
حدوثها ,إلى سلطة معنية خارج اFنشأة .وعلى سبيل اFثال ,تتطلب قواعد أخRقيات اFهنة الصادرة عن مجلس اFعايير الدولية
LخRقيات اFهنة للمحاسبي من اÜاسب القانوني اتخاذ خطوات لRستجابة لعدم اYلتزام باLنظمة واللوائح ,اÜدد حدوثه أو
اFشتبه ف حدوثه ,وôديد ما إذا كانت هناك حاجة Yتخاذ تصرفات إضافية ,قد يكون من بينها التقرير لسلطة معنية خارج
اFنشأة ١٢.وتوضح قواعد أخRقيات اFهنة أن مثل ذلك التقرير لن ُيعد انتهاكًا لواجب السرية الذي ¶وجب قواعد أخRقيات اFهنة١٣.

أ.٩٦

حتى إذا كانت اLنظمة أو اللوائح أو اFتطلبات اLخRقية ذات الصلة  Yتتضمن متطلبات تتناول التقرير عن عدم اYلتزام اÜدد
حدوثه أو اFشتبه ف حدوثه ,فإنها قد ûنح اÜاسب القانوني اPق ف التقرير عن الغش أو عدم اYلتزام باLنظمة واللوائح اÜدد
حدوثه أو اFشتبه ف حدوثه لسلطة معنية خارج اFنشأة.

أ.٩٧

ف ظروف أخرى ,قد يكون محظورًا التقرير عن عدم اYلتزام باLنظمة واللوائح اÜدد حدوثه أو اFشتبه ف حدوثه إلى سلطة معنية
خارج اFنشأة ,نظرًا لواجب السرية الذي يتحمله اÜاسب القانوني ¶وجب اLنظمة أو اللوائح أو اFتطلبات اLخRقية ذات الصلة.

أ.٩٨

قد ينطوي التحديد الذي تتطلبه الفقرة )٥٢د( على اعتبارات وأحكام مهنية معقدة .ولذلكò ,كن للمحاسب القانوني أن يأخذ ف
اPسبان اPصول على استشارة داخلية )على سبيل اFثال ,من داخل اFكتب أو من مكتب ف الشبكة( أو ف القيام بشكل سري
باستشارة سلطة تنظيمية أو هيئة مهنية )ما لم يكن ذلك محظورًا ¶وجب اLنظمة أو اللوائح أو ما لم يؤِد ذلك إلى انتهاك واجب
السرية( .وقد يأخذ اÜاسب القانوني ف حسبانه أيضًا اPصول على مشورة قانونية لفهم اãيارات اFتاحة أمامه وفهم اYنعكاسات
اFهنية أو القانونية Yتخاذ أي تصرف بعينه.

انظر على سبيل اFثال البندين  ٥١-٢٢٥و ٥٢-٢٢٥من قواعد أخRقيات اFهنة الصادرة عن مجلس اFعايير الدولية LخRقيات اFهنة للمحاسبي
انظر على سبيل اFثال البند  ٧-١٤٠والبند  ٥٣-٢٢٥من قواعد أخRقيات اFهنة الصادرة عن مجلس اFعايير الدولية LخRقيات اFهنة للمحاسبي
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اLحداث أو الظروف التي قد تثير شكوكًا حول استخدام افتراض اYستمرارية ف القوائم اFالية )راجع :الفقرة (٥٤
أ.٩٩

تضم قائمة العوامل اFذكورة أدناه أمثلة على أحداث أو ظروف قد تثير ,منفردة أو ف مجملها ,شكوكًا كبيرة حول افتراض اYستمرارية.
وهذه ليست قائمة شاملة ,ووجود عنصر أو أكثر  Yيشير دائمًا إلى وجود حالة عدم تأكد ™ا إذا كانت اFنشأة قادرة على البقاء
كمنشأة مستمرة.
اLمور اFالية
•

ف ُمثَقل باYلتزامات أو اYلتزامات اFتداولة
وجود مركز صا ٍ

•

اقتراب القروض محددة اLجل من موعد استحقاقها دون وجود فرص واقعية للتجديد أو للسداد; أو اYعتماد اFفرط على
اYقتراض قصير اLجل لتمويل أصول طويلة اLجل

•

اFؤشرات على سحب الدعم اFالي من قبل الدائني

•

وجود تدفقات نقدية تشغيلية سالبة تشير إليها القوائم اFالية التاريخية أو اFستقبلية

•

اFعدYت اFالية الرئيسية السلبية

•

اãسائر التشغيلية ا}وهرية أو التدهور الكبير ف قيمة اLصول اFستخدمة لتوليد التدفقات النقدية

•

التأخر ف توزيعات اLرباح أو توقفها

•

عدم القدرة على السداد للدائني ف تواريخ اYستحقاق

•

عدم القدرة على اYلتزام بشروط اتفاقيات القروض

•

التحول من نظام اYئتمان إلى نظام الدفع عند اYستRم ف اFعامRت مع اFوردين

•

عدم القدرة على اPصول على ûويل لتطوير منتج جديد ضروري ,أو استثمارات ضرورية أخرى

اLمور التشغيلية
•

عزم اÅدارة على تصفية اFنشأة أو إيقاف العمليات

•

خلو اFناصب اÅدارية العليا مع عدم توفر البديل

•

خسارة سوق رئيسي ,أو عميل رئيسي ,أو حق امتياز ,أو رخصة ,أو مورد رئيسي

•

مشكRت العمالة

•

نقص اÅمدادات اFهمة

•

ظهور منافس ناجح بشكٍل كبير

أمور أخرى
•

عدم اYلتزام ¶تطلبات رأس اFال أو اFتطلبات النظامية اLخرى

•

وجود دعاوى قانونية أو تنظيمية منظورة ضد اFنشأة ,والتي ف حال ∏احها ,قد تؤدي إلى مطالبات من غير اFرجح أن
تكون اFنشأة قادرة على الوفاء بها

•

التغييرات ف اLنظمة أو اللوائح أو ف سياسة اPكومة ,التي من اFتوقع أن تؤثر سلبًا على اFنشأة

•

الكوارث غير اFؤّمن ضدها أو اFؤمن ضدها بأقل ™ا يجب ف حال حدوثها
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وثمة عوامل أخرى òكن أن تخفف ف الغالب من أهمية هذه اLحداث أو الظروف .فعلى سبيل اFثالò ,كن موازنة تأثير عدم قدرة
اFنشأة على سداد ديونها العادية عن طريق خطط اÅدارة لتوفير تدفقات نقدية كافية من خRل وسائل بديلة ,مثل التخلص من
أصول ,أو إعادة جدولة دفعات سداد القروض ,أو اPصول على رأس مال إضاف .وعلى نحو ™اثلò ,كن التخفيف من أثر فقدان
مورد رئيسي عن طريق توفير مصدر توريد بديل ومناسب.
مطابقة القوائم اFالية بالسجRت اÜاسبية ذات الصلة )راجع :الفقرة (٥٦
أ .١٠٠يحصل اÜاسب القانوني عادًة على اLدلة اFتعلقة بتوافق أو تطابق القوائم اFالية مع السجRت اÜاسبية التي تستند إليها عن
طريق تعقب مبالغ وأرصدة القوائم اFالية وصوً Yإلى السجRت اÜاسبية ذات الصلة ,مثل دفتر اLستاذ العام ,أو وصوً Yإلى سجل
أو جدول موجز يعكس اتفاق أو تطابق مبالغ القوائم اFالية مع السجRت اÜاسبية التي تستند إليها )مثل ميزان اFراجعة(.
تنفيذ اÅجراءات اÅضافية )راجع :الفقرة (٥٧
أ .١٠١يتطلب هذا اFعيار تنفيذ إجراءات إضافية إذا أصبح اÜاسب القانوني على علم بأمر يدعوه إلى اYعتقاد بأن القوائم اFالية قد
تكون محرفة بشكل جوهري.
أ .١٠٢تتباين تبعًا للظروف استجابة اÜاسب القانوني عند القيام بإجراءات إضافية فيما يتعلق ببند لدى اÜاسب القانوني أسباب تدعوه
إلى اYعتقاد بأنه محرف بشكل جوهري ف القوائم اFالية ,كما ُتعد تلك اYستجابة مسألة حكم مهني للمحاسب القانوني.
أ .١٠٣يسترشد اÜاسب القانوني ¶ا يلي عند ™ارسته للحكم اFهني حول طبيعة وتوقيت ومدى اÅجراءات اÅضافية الRزمة للحصول
على أدلة إما Yستنتاج أنه من غير اFرجح وجود ôريف جوهري أو لتحديد وجود ôريف جوهري:
•

اFعلومات التي ت اPصول عليها من تقوي اÜاسب القانوني لنتائج اÅجراءات اُFنﱠفذة بالفعل;

•

فهم اÜاسب القانوني للمنشأة وبيئتها الذي يتم ôديثه طوال مدة اYرتباط;

•

رؤية اÜاسب القانوني لدرجة اÅقناع التي يلزم أن ôظى بها اLدلة لعRج اLمر الذي دعا اÜاسب القانوني إلى اYعتقاد
بأن القوائم اFالية قد تكون محرفة بشكل جوهري.

أ .١٠٤تركز اÅجراءات اÅضافية على اPصول على ما يكفي من اLدلة اFناسبة لتمكي اÜاسب القانوني من تكوين استنتاج بشأن اLمور
التي يعتقد أنها قد تكون سببًا ف ôريف القوائم اFالية بشكل جوهري .وقد تتضمن هذه اÅجراءات:
•

توجيه استفسارات أو تنفيذ إجراءات ôليلية إضافية ,على سبيل اFثال ,بتفصيل أكبر أو للتركيز على البنود اFتأثرة )أي,
اFبالغ أو اÅفصاحات الظاهرة ف القوائم اFالية فيما يتعلق باPسابات أو اFعامRت اFتأثرة(; أو

•

أنواع أخرى من اÅجراءات ,على سبيل اFثال ,اختبارات التفاصيل اLساسية أو اFصادقات اãارجية.

أ .١٠٥يوضح اFثال ا¨تي تقوي اÜاسب القانوني Fدى اPاجة إلى تنفيذ إجراءات إضافية ,واستجابته عندما يعتقد أن اÅجراءات اÅضافية
ُتعد ضرورية.
•

أثناء تنفيذ اYستفسارات واÅجراءات التحليلية للفحص ,يوضح ôليل اÜاسب القانوني للمبالغ مستحقة التحصيل مبلغًا
مهمًا للمبالغ مستحقة التحصيل التي فات موعدها ,ولم يكن لها أي مخصص للديون اFعدومة أو اFشكوك ف ôصيلها.

•

ويتسبب هذا ف اعتقاد اÜاسب القانوني بأن رصيد اFبالغ مستحقة التحصيل ف القوائم اFالية قد يكون محرفًا بشكل
جوهري .وعندئٍذ يستفسر اÜاسب القانوني من اÅدارة عّما إذا كان هناك مبالغ مستحقة التحصيل غير قابلة للتحصيل
يلزم إظهارها بهبوط ف القيمة.

•

بناًء على رد اÅدارة ,فإن تقوي اÜاسب القانوني للرد قد:
)أ(

ّòكن اÜاسب القانوني من استنتاج أن رصيد اFبالغ مستحقة التحصيل من غير اFرجح أن يكون ُمحﱠرفًا بشكل
جوهري .وف تلك اPالة Y ,يتعي تنفيذ إجراءات إضافية.
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)ب(

ّòكن اÜاسب القانوني من ôديد أن اLمر ُيعد سببًا ف ôريف القوائم اFالية بشكل جوهري .وف تلك اPالةY ,
يتعي تنفيذ اFزيد من اÅجراءات ,وقد يخلص اÜاسب القانوني إلى استنتاج بأن القوائم اFالية ككل ُمحﱠرفة بشكل
جوهري.

)ج(

يدعو اÜاسب القانوني إلى اYستمرار ف اعتقاده بأن رصيد اFبالغ مستحقة التحصيل من اFرجح أن يكون محرفًا
بشكل جوهري ,ولكن هذا التقوي  Yيوفر ما يكفي من اLدلة اFناسبة حتى يحدد اÜاسب القانوني أن الرصيد
ُمحﱠرف ف واقع اLمر.
وف تلك اPالة ,يتعي على اÜاسب القانوني تنفيذ إجراءات إضافية ,مثل مطالبة اÅدارة بإجراء ôليل للمبالغ
اFستلمة لتلك اPسابات بعد تاريخ قائمة اFركز اFالي للتعرف على اFبالغ مستحقة التحصيل غير القابلة للتحصيل.
وقد يتمكن اÜاسب القانوني من الوصول إلى النتيجة )أ( أو )ب( أعRه من خRل تقوي نتائج اÅجراءات اÅضافية.
وإذا لم يتحقق ذلك ,فيتعي على اÜاسب القانوني:
)(١

اYستمرار ف تنفيذ اÅجراءات اÅضافية حتى يصل إّما إلى النتيجة )أ( أو )ب( أعRه; أو

)(٢

إذا لم يتمكن اÜاسب القانوني من استنتاج أن اLمر من غير اFرجح أن يتسبب ف جعل القوائم اFالية ككل
ُمحﱠرفة بشكل جوهري ,أو لم يتمكن من ôديد أن اLمر يتسبب ف جعل القوائم اFالية ككل ُمحﱠرفة بشكل
جوهري ,فعندئذ يكون النطاق مقيدًا و Yيستطيع اÜاسب القانوني تكوين استنتاج غير معدل بشأن القوائم
اFالية.

اiفادات ا7كتوبة )راجع :الفقرات (٦٣-٦١
أُ .١٠٦تعد اÅفادات اFكتوبة مصدرًا مهمًا لæدلة ف ارتباطات الفحص .وإذا عﱠدلت اÅدارة اÅفادات اFكتوبة اFطلوبة أو لم تقم بتقدòها,
فيمكن أن ينّبه ذلك اÜاسب القانوني إلى احتمال وجود إشكالية مهمة أو أكثر .وإضافة لذلك ,فإن تقدي طلب للحصول على
إفادات مكتوبة ,وليست شفهية ,قد يدفع اÅدارة ف حاYت عديدة إلى أن تأخذ ف حسبانها مثل هذه اLمور بشكل أكثر جدية™ ,ا
يعزز جودة اÅفادات.
أ .١٠٧إضافة إلى اÅفادات اFكتوبة اFطلوبة ¶وجب هذا اFعيار ,قد يرى اÜاسب القانوني أنه من الضروري طلب إفادات مكتوبة أخرى
عن القوائم اFالية .وقد تكون هذه اÅفادات Yزمة ,على سبيل اFثالY ,ستكمال أدلة اÜاسب القانوني فيما يتعلق ببنود أو إفصاحات
معينة ظاهرة ف القوائم اFالية ,عندما يرى اÜاسب القانوني أن مثل هذه اÅفادات مهمة لتكوين استنتاج بشأن القوائم اFالية إّما
على أساس معدل أو غير معدل.
أ .١٠٨ف بعض اPاYت ,قد تستخدم اÅدارة لغة متحفظة ف اÅفادات اFكتوبة تشير إلى أن اÅفادات ُمعﱠدة على حد علم اÅدارة واقتناعها.
ومن اFعقول أن يقبل اÜاسب القانوني مثل هذه الصياغة إذا كان مقتنعًا بأن اÅفادات قد ُأعدت بواسطة َمْن لديهم مسؤوليات
ومعرفة مناسبة باLمور اُFتضﱠمنة ف اÅفادات.
تقوي اBدلة ا7تحصل عليها من اiجراءات ا7نفذة )راجع :الفقرات (٦٨-٦٦
أ .١٠٩ف بعض اPاYت ,قد  Yيحصل اÜاسب القانوني على اLدلة التي كان يتوقع اPصول عليها من خRل تصميم اYستفسارات
واÅجراءات التحليلية واÅجراءات التي تتعامل مع ظروف خاصة .وف هذه الظروف ,يعتبر اÜاسب القانوني أن اLدلة التي حصل
عليها من اÅجراءات اُFنﱠفذة غير كافية وغير مناسبة لتمكينه من تكوين استنتاج بشأن القوائم اFالية .وعندئٍذò ,كن للمحاسب
القانوني أن يقوم ¶ا يلي:
•

توسيع نطاق العمل اFنفذ; أو

•

تنفيذ إجراءات أخرى يرى اÜاسب القانوني أنها ضرورية ف ظل الظروف القائمة.

ي من هذين اÅجراءين ™كنًا عمليًا ف ظل الظروف القائمة ,فلن يتمكن اÜاسب القانوني من اPصول على ما
وعندما  Yيكون أ ﱞ
يكفي من اLدلة اFناسبة لتكوين استنتاج ,ويكون مطالبًا ¶وجب هذا اFعيار بتحديد تأثير ذلك على تقريره ,أو على قدرته على اFضي
ف اYرتباط ,على سبيل اFثال ,إذا كان أحد أعضاء اÅدارة غير موجود ف وقت الفحص للرد على استفسارات اÜاسب القانوني
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حول أمور مهمة .وقد ينشأ هذا الوضع حتى لو لم ينم إلى علم اÜاسب القانوني ما يدعوه إلى اYعتقاد بأن القوائم اFالية قد تكون
ُمحﱠرفة بشكل جوهري ,كما هو موضح ف الفقرة .٥٧

القيود على النطاق
أ Y .١١٠تشكل عدم القدرة على تنفيذ إجراء معي قيدًا على نطاق الفحص إذا كان اFراجع قادرًا على اPصول على ما يكفي من اLدلة
اFناسبة عن طريق تنفيذ إجراءات أخرى.
أ .١١١قد يكون للقيود اFفروضة على الفحص من قبل اÅدارة انعكاسات أخرى على الفحص ,على سبيل اFثال على نظر اÜاسب القانوني
ف اπاYت التي من اFرجح أن تكون القوائم اFالية ُمحﱠرفة فيها بشكل جوهري ,وعلى اYستمرار ف اYرتباط.
تكوين استنتاج اsاسب القانوني بشأن القوائم ا7الية
وصف إطار التقرير اFالي اFنطبق )راجع :الفقرة )٦٩أ((
أُ .١١٢يعد وصف إطار التقرير اFالي اFنطبق ف القوائم اFالية مهمًا Lنه يخبر مستخدمي القوائم اFالية باÅطار الذي تستند إليه القوائم
اFالية .فإذا كانت القوائم اFالية ُمعﱠدة لغرض خاص ,فقد يتم إعدادها وفقًا Åطار تقرير مالي ذي غرض خاص متاح فقط للطرف
القائم بالتكليف واÜاسب القانوني .وُيعد وصف إطار التقرير اFالي اFستخدم ذي الغرض اãاص مهمًا Lن القوائم اFالية ذات
الغرض اãاص قد  Yتكون مناسبة Lي استخدام آخر بخRف اYستخدام اFقصود اÜدد للقوائم اFالية ذات الغرض اãاص.
أُ Y .١١٣يعد وصف إطار التقرير اFالي اFنطبق بلغة متحفظة أو مقّيدة غير دقيقة )على سبيل اFثال" ,إن القوائم اFالية تلتزم بشكل كبير
باFعايير الدولية للتقرير اFالي اFعتمدة ف اFملكة العربية السعودية"( ,وصفًا كافيًا لذلك اÅطار Lنه قد يضلل مستخدمي القوائم
اFالية.
اÅفصاح عن تأثيرات اFعامRت واLحداث اFهمة على اFعلومات الواردة ف القوائم اFالية )راجع :الفقرتي )٦٩ب()(٧١ ,(٦
أ .١١٤يتطلب هذا اFعيار من اÜاسب القانوني تقوي ما إذا كانت القوائم اFالية توفر إفصاحات كافية لتمكي اFستخدمي اFستهدفي من
فهم تأثير اFعامRت واLحداث اُFهمة على اFركز اFالي واLداء اFالي والتدفقات النقدية للمنشأة.
أ .١١٥ف حالة القوائم اFالية اُFعﱠدة وفقًا Fتطلبات إطار عرض عادل ,قد ôتاج اÅدارة إلى تضمي إفصاحات إضافية ف القوائم اFالية
تتعدى تلك اFطلوبة على وجه التحديد ¶وجب إطار التقرير اFالي اFنطبق أو إلى اãروج ,ف ظروف نادرة للغاية ,عن متطلب وارد
ف اÅطار من أجل ôقيق العرض العادل للقوائم اFالية.
أمور تؤخذ ف اPسبان عند استخدام إطار التزام
أ .١١٦من النادر جدًا أن يرى اÜاسب القانوني أن القوائم اFالية اFعدة وفقًا Åطار التزام معي تعتبر مضللة إذا قرر اÜاسب القانوني
وفقًا لهذا اFعيار ف وقت قبول اYرتباط أن اÅطار ُيعد مقبوً.Y
ا}وانب النوعية للممارسات اÜاسبية اãاصة باFنشأة )راجع :الفقرة )٧٠ب((
أ .١١٧عند النظر ف ا}وانب النوعية للممارسات اÜاسبية اãاصة باFنشأة ,قد يعلم اÜاسب القانوني بوجود ôيز محتمل ف اجتهادات
اÅدارة .وقد يخُلص اÜاسب القانوني إلى أن التأثير التراكمي لغياب اPيادية ,مع تأثير التحريفات الواضحة غير اُFصححة ,يتسبب
ف أن تكون القوائم اFالية ككل ُمحﱠرفة بشكٍل جوهري .ومن بي اFؤشرات الدالة على غياب اPيادية ™ا قد يؤثر على تقوي اÜاسب
القانوني Fا إذا كانت القوائم اFالية ككل òكن أن تكون ُمحﱠرفة بشكٍل جوهري ما يلي:
•

التصحيح اYنتقائي للتحريفات الظاهرة التي ت لفت انتباه اÅدارة إليها أثناء الفحص )على سبيل اFثال ,تصحيح التحريفات
التي تؤثر بالزيادة ف اLرباح اُFعلنة ,وعدم تصحيح التحريفات التي تؤثر بالنقصان ف اLرباح اُFعلنة(.

•

التحيز اÜتمل من جانب اÅدارة عند إجراء التقديرات اÜاسبية.
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٨٣٣

اYرتباطات لفحص القوائم اFالية التاريخية

معيار ارتباطات الفحص )(٢٤٠٠
أ .١١٨إن اFؤشرات الدالة على التحيز اÜتمل من جانب اÅدارة  Yتعني بالضرورة وجود ôريفات Lغراض استنباط استنتاجات عن مدى
معقولية كل تقدير محاسبي على حدة .إ Yأنها قد تؤثر على نظر اÜاسب القانوني فيما إذا كانت القوائم اFالية ككل òكن أن تكون
ُمحﱠرفة بشكل جوهري.
شكل اYستنتاج )راجع :الفقرة (٧٤
وصف اFعلومات التي تقدمها القوائم اFالية
أ .١١٩ف حالة القوائم اFالية اُFعﱠدة وفقًا Åطار عرض عادل ,ينص استنتاج اÜاسب القانوني على أنه لم ينم إلى علمه ما يدعوه إلى
اYعتقاد بأن القوائم اFالية  Yتعرض بشكل عادل ,من جميع ا}وانب ا}وهرية) ... ,أو  Yتعطي صورة حقيقية وعادلة لـ  (...وفقًا
لـ ]إطار العرض العادل اFنطبق[ .وف حالة العديد من اLطر ذات الغرض العام ,على سبيل اFثال ,يتطلب اLمر أن تعرض القوائم
اFالية بشكل عادل )أو أن تعطي صورة حقيقية وعادلة لـ( اFركز اFالي للمنشأة كما ف نهاية الفترة ,واLداء اFالي للمنشأة وتدفقاتها
النقدية لتلك الفترة.
"تعرض بشكل عادل ,من جميع ا}وانب ا}وهرية" أو "تعطي صورة حقيقية وعادلة"
أُ .١٢٠يحﱠدد استخدام عبارة "تعرض بشكل عادل ,من جميع ا}وانب ا}وهرية" أو عبارة "تعطي صورة حقيقية وعادلة" ف أية دولة معينة
تبعًا لæنظمة أو اللوائح التي ôكم فحص القوائم اFالية ف تلك الدولة ,أو من خRل اFمارسة اFتعارف عليها ف تلك الدولة .وعندما
تتطلب اLنظمة أو اللوائح استخدام صيغة مختلفة ,فإن ذلك  Yيؤثر على اFتطلب الوارد ف هذا اFعيار ,الذي يتطلب من اÜاسب
القانوني تقوي العرض العادل للقوائم اFالية اُFعﱠدة وفقًا Åطار عرض عادل.
عدم القدرة على تكوين استنتاج بسبب قيد فرضته اÅدارة على نطاق الفحص بعد قبول اYرتباط )راجع :الفقرتي (٨٢ ,١٥
أ .١٢١قد تعتمد اÅمكانية العملية لRنسحاب من اYرتباط على اFرحلة التي وصل إليها إ∏از أعمال اYرتباط ف الوقت الذي تفرض فيه
اÅدارة قيدًا على النطاق .فإذا كان اÜاسب القانوني قد قطع شوطًا كبيرًا ف الفحص ,فقد يقرر استكمال الفحص إلى اFدى اFمكن,
واYمتناع عن إبداء استنتاج ,وإيضاح القيد اFفروض على النطاق ف الفقرة الواردة ف تقريره التي تصف أساس اYمتناع عن إبداء
استنتاج.
أ .١٢٢ف ظروف معينة ,قد  Yيكون اYنسحاب من اYرتباط ™كنًا إذا كان اÜاسب القانوني مطالبًا ¶وجب اLنظمة أو اللوائح باYستمرار
ف ارتباط الفحص .فعلى سبيل اFثال ,قد يكون هذا هو اPال مع اÜاسب القانوني اFعي لفحص القوائم اFالية Åحدى منشآت
القطاع العام .وقد يكون هذا هو اPال أيضًا ف الدول التي ُيعي فيها اÜاسب القانوني لفحص القوائم اFالية التي تغطي فترة
محددة ,أو التي ُيعي فيها لفترة محددة ,وòنع من اYنسحاب قبل اكتمال فحص تلك القوائم اFالية ,أو قبل نهاية تلك الفترة ,على
الترتيب .وقد يرى اÜاسب القانوني أنه من الضروري تضمي فقرة "أمر آخر" ف تقرير اÜاسب القانوني لتوضيح سبب عدم
إمكانية انسحابه من اYرتباط.
اYتصال بالسلطات التنظيمية أو مالكي اFنشأة
خُلص اÜاسب القانوني إلى أن اYنسحاب من اYرتباط ضروري بسبب قيد مفروض على النطاق ,فقد يكون هناك متطلب
أ .١٢٣عندما َي ْ
مهني أو نظامي أو تنظيمي يفرض على اÜاسب القانوني إبRغ السلطات التنظيمية أو مRك اFنشأة باLمور اFتعلقة باYنسحاب من
اYرتباط.
تقرير اsاسب القانوني )راجع :الفقرات (٩٢-٨٦
أ .١٢٤يشمل التقرير اFكتوب التقارير الصادرة ف شكل نسخة ورقية وتلك التي تصدر باستخدام وسيط إلكتروني.
عناصر تقرير اÜاسب القانوني )راجع :الفقرة (٨٦
أ .١٢٥يؤدي وضع عنوان يشير إلى أن التقرير هو تقرير محاسب قانوني مستقل ,على سبيل اFثال "تقرير فحص اÜاسب القانوني اFستقل",
إلى تأكيد أن اÜاسب القانوني قد استوفى جميع اFتطلبات اLخRقية ذات الصلة اFتعلقة باYستقRل™ ,ا òيز تقرير اÜاسب
القانوني اFستقل عن التقارير الصادرة عن غيره.
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٨٣٤

اYرتباطات لفحص القوائم اFالية التاريخية

معيار ارتباطات الفحص )(٢٤٠٠
أ .١٢٦قد ôدد اLنظمة أو اللوائح اLشخاص الذين سيوجه إليهم تقرير اÜاسب القانوني .ويكون تقرير اÜاسب القانوني موجهًا عادًة
إلى أولئك الذين ت إعداد التقرير لهم ,وغالبًا ما يكون موجهًا إّما إلى اFساهمي أو اFكلفي باPوكمة ف اFنشأة التي يتم فحص
قوائمها اFالية.
أ .١٢٧عندما يعلم اÜاسب القانوني أن القوائم اFالية التي ت فحصها سُتضﱠمن ف مستند يحتوي على معلومات أخرى ,مثل التقرير اFالي,
فقد يأخذ اÜاسب القانوني ف اPسبان ôديد أرقام الصفحات اFعروضة فيها القوائم اFالية التي ت فحصها ,إذا سمح شكل
العرض بذلك .ويساعد ذلك اFستخدمي ف ôديد القوائم اFالية التي يتعلق بها تقرير اÜاسب القانوني.
مسؤولية اÅدارة عن القوائم اFالية )راجع :الفقرة )٨٦د((
أ .١٢٨من اFتطلبات اLساسية Åجراء الفحص والتقرير عن اYرتباط اFتطلب الذي ينص عليه هذا اFعيار بوجوب أن يحصل اÜاسب
القانوني على موافقة اÅدارة بأنها تقر ¶سؤولياتها وتفهمها ,فيما يتعلق بكل من إعداد القوائم اFالية وارتباط الفحص .ويقدم وصف
مسؤوليات اÅدارة ف تقرير اÜاسب القانوني سياقًا لقراء تقرير اÜاسب القانوني بشأن مسؤوليات اÅدارة ,من حيث تعلقها بارتباط
الفحص اُFنﱠفذ.
أ Y .١٢٩يلزم أن يشير تقرير اÜاسب القانوني إلى "اÅدارة" على وجه اãصوص ,ولكن بدً Yمن ذلك قد يستخدم اFصطلح اFناسب ف
سياق اÅطار القانوني ف الدولة اFعنية .وف بعض الدول ,قد تكون اÅشارة اFناسبة إلى اFكلفي باPوكمة ف اFنشأة.
أ .١٣٠قد توجد ظروف يكون من اFناسب فيها للمحاسب القانوني أن يضيف إلى وصف مسؤوليات اÅدارة اFوضحة ف هذا اFعيار ليعكس
اFسؤوليات اÅضافية ذات الصلة بإعداد القوائم اFالية ف سياق الدولة اFعنية أو بسبب طبيعة اFنشأة.
أ .١٣١ف بعض الدول ,قد تشير اLنظمة أو اللوائح ,التي ôدد مسؤوليات اÅدارة ,بشكل خاص إلى اFسؤولية عن مدى كفاية الدفاتر
ظم ُتعد جزءًا  Yيتجزأ من الرقابة الداخلية ,فإن هذا
والسجRت اÜاسبية أو النظام اÜاسبي .ونظرًا Lن الدفاتر والسجRت والُن ُ
اFعيار  Yيستخدم هذه اLوصاف و Yيذكر أية إشارة محددة لها.
مسؤولية اÜاسب القانوني )راجع :الفقرة )٨٦و((
أ .١٣٢ينص تقرير اÜاسب القانوني على أن مسؤولية اÜاسب القانوني تتمثل ف إبداء استنتاج بشأن القوائم اFالية على أساس الفحص
اُFنﱠفذ ,وذلك للتمييز بي مسؤولية اÜاسب القانوني ومسؤولية اÅدارة عن إعداد القوائم اFالية.
اÅشارة إلى اFعايير )راجع :الفقرة )٨٦و((
أ .١٣٣إن اÅشارة إلى اFعايير اFستخدمة من جانب اÜاسب القانوني Åجراء الفحص تخبر مستخدمي تقرير اÜاسب القانوني بأن
الفحص قد ت وفقًا Fعايير مستقرة.
اYبRغ عن طبيعة فحص القوائم اFالية )راجع :الفقرة )٨٦ز((
أ .١٣٤يوضح وصف طبيعة ارتباط الفحص ف تقرير اÜاسب القانوني نطاق اYرتباط اُFنﱠفذ وحدوده وذلك Fصلحة قراء التقرير .و≥نبًا
للشك ,يوضح هذا الشرح أن الفحص ليس مراجعة ,وبناًء عليه فإن اÜاسب القانوني ُ Yيبدي رأي مراجعة ف القوائم اFالية.
وصف إطار التقرير اFالي اFنطبق وكيف òكن أن يؤثر على استنتاج اÜاسب القانوني )راجع :الفقرة )٨٦ح()((٢
أ .١٣٥اFقصود من ôديد إطار التقرير اFالي اFنطبق ف استنتاج اÜاسب القانوني هو إعRم مستخدمي تقرير اÜاسب القانوني بالسياق
الذي ت فيه إبداء ذلك اYستنتاج .وليس اFقصود اPد من التقوي الذي تتطلبه الفقرة )٣٠أ( .ويتم ôديد إطار التقرير اFالي
اFنطبق ¶صطلحات مثل:
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اYرتباطات لفحص القوائم اFالية التاريخية

معيار ارتباطات الفحص )(٢٤٠٠
" ...وفقًا للمعايير الدولية التقرير اFالي اFعتمدة ف اFملكة العربية

السعودية)*(

واFعايير واÅصدارات اLخرى

اFعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي)**(" أو
" ...وفقًا للمبادئ اÜاسبية اFتعارف عليها ف الدولة )ص( "...
أ .١٣٦عندما يشمل إطار التقرير اFالي اFنطبق معايير تقرير مالي ومتطلبات نظامية أو تنظيمية ,يتم ôديد اÅطار ¶صطلحات مثل "...
وفقًا للمعايير الدولية للتقرير اFالي اFعتمدة ف اFملكة العربية السعودية ,واFعايير واÅصدارات اLخرى اFعتمدة من الهيئة السعودية
للمحاسبي القانونيي ومتطلبات نظام الشركات ف الدولة )ص(".
فقرة أساس التعديل عندما يكون اYستنتاج معدً) Yراجع :الفقرة )٨٥ح()((٢
أُ Y .١٣٧يعد إبداء استنتاج معارض أو اYمتناع عن إبداء استنتاج فيما يتعلق بأمٍر محدٍد موضح ف فقرة أساس التعديل مبررًا لعدم ذكر
 Rف استنتاج اÜاسب القانوني .ففي هذه اPاYت ,قد يكون
وصف لæمور اLخرى التي ت التعرف عليها والتي كانت ستتطلب تعدي ً
اÅفصاح عن مثل هذه اLمور اLخرى التي يكون اÜاسب القانوني على علم بها مهمًا Fستخدمي القوائم اFالية.
توقيع اÜاسب القانوني )راجع :الفقرة )٨٦ل((
أ .١٣٨يكون توقيع اÜاسب القانوني إما باستخدام اسم مكتب اÜاسب القانوني ,أو اYسم الشخصي للمحاسب القانوني أو بكليهما,
حسب مقتضى اPال ف الدولة اFعنية .وباÅضافة إلى توقيع اÜاسب القانوني ,قد ُيطَلب من اÜاسب القانوني ف دول معينة أن
يفصح ف تقريره عن اُFسّميات اFهنية أو اYعتماد من قبل سلطة الترخيص اFعنية ف تلك الدولة.
تنبيه القراء إلى أن القوائم اFالية ُمعﱠدة وفقًا Åطار ذي غرض خاص )راجع :الفقرة (٨٨
أ .١٣٩قد ُتستخدم القوائم اFالية ذات الغرض اãاص Lغراض أخرى غير تلك التي كانت مقصودة منها .فعلى سبيل اFثال ,قد تطلب
سلطة تنظيمية من منشآت معينة أن تضع القوائم اFالية ذات الغرض اãاص ف سجل عام .و≥نبًا لسوء الفهم ,فمن اFهم أن ينّبه
اÜاسب القانوني مستخدمي تقريره إلى أن القوائم اFالية ُمعﱠدة وفقًا Åطار ذي غرض خاص وبالتالي فإنها قد  Yتكون مناسبًة
Lغراض أخرى.
تقييد التوزيع أو اYستخدام
أ .١٤٠إضافة إلى ما يقتضيه هذا اFعيار من تنبيه قارئ تقرير اÜاسب القانوني عندما تكون القوائم اFالية ُمعﱠدة باستخدام إطار ذي غرض
خاص ,قد يرى اÜاسب القانوني أنه من اFناسب اÅشارة إلى أن تقريره مخصص فقط للمستخدمي اÜددين .وبناًء على اLنظمة
أو اللوائح ف الدولة اFعنيةò ,كن ôقيق ذلك عن طريق تقييد توزيع تقرير اÜاسب القانوني أو تقييد استخدامه .وف هذه الظروف,
قد يتم توسيع الفقرة التي ôتوي على التنبيه اFتعلق باستخدام إطار ذي غرض خاص لتشمل هذه اLمور اLخرى ,ويتم تعديل العنوان
تبعًا لذلك.
مسؤوليات التقرير اLخرى )راجع :الفقرة (٩١
أ .١٤١ف بعض الدول ,قد يتحمل اÜاسب القانوني مسؤوليات إضافية للتقرير عن أمور أخرى ُتضاف إلى مسؤولياته ¶وجب هذا اFعيار.
فعلى سبيل اFثال ,قد ُيطلب من اÜاسب القانوني التقرير عن أمور معينة إذا استرعت انتباهه أثناء فحص القوائم اFالية .وف
حاYت أخرى ,قد ُيطلب من اÜاسب القانوني تنفيذ إجراءات إضافية محددة وإعداد تقرير بشأنها ,أو إبداء استنتاج بشأن أمور
محددة ,مثل مدى كفاية الدفاتر والسجRت اÜاسبية .وقد توفر معايير ارتباطات فحص القوائم اFالية ف الدولة اFعنية إرشادات
بشأن مسؤوليات اÜاسب القانوني فيما يتعلق ¶سؤوليات التقرير اÅضافية اÜددة ف تلك الدولة.
أ .١٤٢ف بعض اPاYت ,قد تتطلب اLنظمة أو اللوائح ذات الصلة أو قد تسمح للمحاسب القانوني بالتقرير عن هذه اFسؤوليات اLخرى
ضمن تقريره عن القوائم اFالية .وف حاYت أخرى ,قد ُيطلب من اÜاسب القانوني أو قد ُيسمح له بالتقرير عنها ف تقرير منفصل.
*
**

اFعايير الدولية اFعتمدة هي اFعايير الدولية للتقرير اFالي كما صدرت من اπلس الدولي باÅضافة إلى إفصاحات أضافتها الهيئة لبعض تلك اFعايير وفقًا Fا ورد ف وثيقة
اعتماد اFعايير الدولية للتقرير اFالي الصادرة من الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي.
يقصد باFعايير واÅصدارات اLخرى هو ما تعتمده الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي من معايير أو أراء فنية Fواضيع  Yتغطيها اFعايير الدولية مثل موضوع الزكاة.
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معيار ارتباطات الفحص )(٢٤٠٠
أ .١٤٣يتم تناول مسؤوليات التقرير اLخرى ف قسم منفصل من تقرير اÜاسب القانوني لتمييزها بوضوح عن مسؤولية اÜاسب القانوني
¶وجب هذا اFعيار عن إعداد تقرير بشأن القوائم اFالية .وعندما يكون ذلك مRئمًا ,قد يحتوي هذا القسم على عناوين فرعية
توضح محتوى الفقرات اãاصة ¶سؤوليات التقرير اLخرى .وف بعض الدولò ,كن تناول مسؤوليات التقرير اÅضافية ف تقرير
منفصل عن تقرير اÜاسب القانوني اFقدم عن فحص القوائم اFالية.
تاريخ تقرير اÜاسب القانوني )راجع :الفقرتي )٨٦ك((٩٢ ,
أ .١٤٤يعلم مستخدم تقرير اÜاسب القانوني من خRل تاريخ هذا التقرير أن اÜاسب القانوني قد أخذ ف اPسبان تأثير اLحداث
واFعامRت التي علم بها اÜاسب القانوني والتي حدثت حتى ذلك التاريخ.
أ .١٤٥يكون استنتاج اÜاسب القانوني مقدمًا بشأن القوائم اFالية ,التي هي من مسؤوليات اÅدارة .وُ Yيعد اÜاسب القانوني ف وضع
يتيح له استنتاج أنه قد ت اPصول على ما يكفي من اLدلة اFناسبة إ Yإذا اقتنع بأن جميع القوائم التي تتألف منها القوائم اFالية,
¶ا ف ذلك اÅيضاحات اFتعلقة بها ,قد ت إعدادها وأن اÅدارة قد قبلت بتحمل اFسؤولية عنها.
أ .١٤٦ف بعض الدولô ,دد اLنظمة أو اللوائح اLفراد أو ا}هات )على سبيل اFثال ,أعضاء مجلس اÅدارة( اFسؤولي عن استنتاج أن
جميع القوائم التي تتألف منها القوائم اFالية¶ ,ا ف ذلك اÅيضاحات اFتعلقة بها ,قد ت إعدادها ,وôدد ا¨لية الRزمة لRعتماد.
وف تلك اPاYت ,يتم اPصول على اLدلة اFتعلقة بهذا اYعتماد قبل تاريخ التقرير عن القوائم اFالية .ومع ذلك ,ففي دول أخرى,
 Yتكون آلية اYعتماد ُمحﱠددة ف اLنظمة أو اللوائح .وف مثل هذه اPاYت ,يتم النظر ف اÅجراءات التي تتبعها اFنشأة عند إعداد
قوائمها اFالية واYنتهاء منها ف ضوء هياكل إدارتها وحوكمتها ,من أجل التعرف على اLفراد أو ا}هة التي لديها سلطة استنتاج أن
جميع القوائم التي تشملها القوائم اFالية ¶ا ف ذلك اÅيضاحات اFتعلقة بها ,قد ت إعدادها .وف بعض اPاYت ,قد يحدد نظام
أو Yئحة اFرحلة ف آلية التقرير عن القوائم اFالية ,التي من اFتوقع أن يكتمل عندها الفحص.
أ .١٤٧ف بعض الدول ,يتطلب اLمر اعتماد القوائم اFالية بشكل نهائي من قبل اFساهمي قبل إصدار القوائم اFالية للعموم .وف هذه
الدولُ Y ,يعد اYعتماد النهائي من قبل اFساهمي ضروريًا لكي يبدي اÜاسب القانوني استنتاجه بشأن القوائم اFالية .ويكون تاريخ
اعتماد القوائم اFالية Lغراض هذا اFعيار هو أقرب تاريخ يحدد فيه اLشخاص الذين يتمتعون بالسلطة اFعترف بها أن جميع القوائم
التي تتألف منها القوائم اFالية¶ ,ا ف ذلك اÅيضاحات اFتعلقة بها ,قد ت إعدادها وأنهم يقرون بتحمل اFسؤولية عنها.
تقرير اÜاسب القانوني اFفروض ¶وجب نظام أو Yئحة )راجع :الفقرات (٨٦ ,٣٥ ,٣٤
أ .١٤٨يعزز اYتساق ف تقرير اÜاسب القانوني ,عندما تكون عملية الفحص قد ûت وفقًا لهذا اFعيار ,اFصداقية ف السوق العاFية عن
طريق تسهيل التعرف على عمليات فحص القوائم اFالية التي ûت وفقًا للمعايير اFعترف بها عاFيًا .وòكن أن يشير تقرير اÜاسب
القانوني إلى هذا اFعيار عندما تكون اYختRفات بي اFتطلبات النظامية أو التنظيمية وهذا اFعيار متعلقة فقط بتنسيق أو صيغة
تقرير اÜاسب القانوني ,ويكون التقرير مستوفيًا ,كحد أدنى ,متطلبات الفقرة  ٨٦من هذا اFعيار .وبناًء عليهُ ,يعد اÜاسب القانوني
ف مثل هذه الظروف أنه قد التزم ¶تطلبات هذا اFعيار ,حتى عندما يكون التنسيق والصيغة اFستخدمان ف تقرير اÜاسب القانوني
محددين ¶وجب متطلبات تقرير نظامية أو تنظيمية .وف حالة عدم تعارض اFتطلبات اÜددة ف دولة معينة مع هذا اFعيار ,فإن
اتباع التنسيق والصيغة الواردة ف هذا اFعيار يساعد مستخدمي تقرير اÜاسب القانوني ف التعرف بصورة أسهل على تقرير
اÜاسب القانوني الذي يكون معدًا لعملية فحص للقوائم اFالية ûت وفقًا لهذا اFعيار .وفيما يتعلق باPاYت التي تفرض فيها
اLنظمة أو اللوائح تنسيق وصيغة تقرير اÜاسب القانوني ¶صطلحات تختلف إلى حد كبير عن متطلبات هذا اFعيار ,فإنه يتم
التعامل معها وفقًا Fتطلبات هذا اFعيار اFتعلقة بقبول ارتباطات الفحص واستمرار العRقات مع العمRء.
تقرير اÜاسب القانوني عن عمليات الفحص التي ûت وفقًا لكٍل من اFعايير ذات الصلة لدولة معينة وهذا اFعيار )راجع :الفقرة )٨٦و((
أ .١٤٩عندما يلتزم اÜاسب القانوني باFعايير الوطنية ذات الصلة باÅضافة إلى التزامه ¶تطلبات هذا اFعيار ,فإن التقرير òكن أن يشير
إلى أن الفحص قد ت إجراؤه وفقًا لكل من هذا اFعيار ووفقًا للمعايير الوطنية ذات الصلة لRرتباطات اãاصة بفحص القوائم
اFالية .ولكن اÅشارة إلى كٍل من هذا اFعيار واFعايير الوطنية ذات الصلة ُ Yتعّد مناسبة ف حال وجود تعارض بي متطلبات هذا
اFعيار ومتطلبات اFعايير الوطنية ذات الصلة ,وكان من شأن هذا التعارض أن يقود اÜاسب القانوني إلى تكوين استنتاج مختلف أو
إلى عدم تضمي فقرة لفت انتباه أو فقرة أمر آخر يتطلبها هذا اFعيار ف الظروف ذات الصلة .وف مثل هذه اPالة ,يشير تقرير
اÜاسب القانوني فقط إلى اFعايير ذات الصلة )سواء هذا اFعيار أو اFعايير الوطنية ذات الصلة( التي ت إعداد تقريره وفقًا لها.
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أمثلة توضيحية لتقارير الفحص )راجع :الفقرة (٨٦
أ .١٥٠يحتوي اFلحق الثاني من هذا اFعيار على أمثلة توضيحية لتقارير اÜاسبي القانونيي عن فحص القوائم اFالية وفقًا Fتطلبات التقرير
الواردة ف هذا اFعيار.
التوثيق
توقيت توثيق أعمال اYرتباط )راجع :الفقرة (٩٣
أ .١٥١يتطلب اFعيار الدولي لرقابة ا}ودة ) (١من اFكتب وضع حدود زمنية تعكس ضرورة اYنتهاء من ≥ميع ملفات اYرتباط النهائية ف
الوقت اFناسب.
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ا7لحق اBول
)راجع :الفقرة أ(٥٦
مثال توضيحي {طاب ارتباط لفحص القوائم ا7الية التاريخية
فيما يلي مثال على خطاب ارتباط لفحص قوائم مالية ذات غرض عام )معّدة وفقًا للمعايير الدولية للتقرير اFالي اFعتمدة ف اFملكة العربية
السعودية ,واFعايير واÅصدارات اLخرى التي اعتمدتها الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي( ,يوضح عمليًا اFتطلبات واÅرشادات ذات الصلة
الواردة ف هذا اFعيار .وهذا اãطاب ليس ملزمًا ,وإ£ا اFقصود أن يكون £وذجًا إرشاديًا قد يتم استخدامه جنبًا إلى جنب مع اYعتبارات
الواردة ف هذا اFعيار .وسيكون من الRزم تعديل هذا اãطاب وفقًا للمتطلبات والظروف الفردية .وقد ûت صياغته ل∫شارة إلى فحص قوائم
مالية عن فترة تقرير واحدة ,وقد يحتاج إلى تكييفه إذا كان من اFقصود أو من اFتوقع تطبيقه على عمليات فحص متكررة .وقد يكون من
اFناسب اPصول على مشورة قانونية لتحديد مناسبة أي خطاب مقترح.
***
جه اãطاب إلى ™ثل اÅدارة اFعني أو اFكلفي باPوكمة ف الشركة
ُيو ﱠ

)س(١:

]هدف ونطاق الفحص[
لقد طلبتم ٢أن نقوم بفحص القوائم اFالية ذات الغرض العام للشركة )س( ,والتي تشمل قائمة اFركز اFالي كما ف  ٣١ديسمبر  ,٢٠×١وقائمة
الدخل الشامل ,وقائمة التغييرات ف حقوق اFلكية ,وقائمة التدفقات النقدية عن السنة اFنتهية ف ذلك التاريخ ,وملخصًا بالسياسات اÜاسبية
اFهمة ومعلومات توضيحية أخرى .وُيسعدنا أن نؤكد لكم ¶وجب خطابنا هذا قبولنا وفهمنا Yرتباط الفحص اFطلوب منا.
وسنقوم بالفحص بهدف إبداء استنتاج بشأن القوائم اFالية .وسيكون استنتاجنا ,إذا كان غير معدل ,بالشكل التالي "استنادًا إلى الفحص الذي
قمنا به ,فإنه لم ينم إلى علمنا ما يدعونا إلى اYعتقاد بأن هذه القوائم اFالية  Yتعرض بشكل عادل ,من جميع ا}وانب ا}وهرية )أو  Yتعطي
صورة حقيقية وعادلة لـ( اFركز اFالي للشركة كما ف ]تاريخ[ وأدائها اFالي وتدفقاتها النقدية للسنة اFنتهية ف ذلك التاريخ وفقًا للمعايير
الدولية للتقرير اFالي اFعتمدة ف اFملكة العربية السعودية ,واFعايير واÅصدارات اLخرى التي اعتمدتها الهيئة السعودية للمحاسبي
القانونيي(*)".

]مسؤوليات اÜاسب القانوني[
سنقوم بالفحص وفقًا للمعيار الدولي Yرتباطات الفحص )" (٢٤٠٠اYرتباطات لفحص القوائم اFالية التاريخية" اFعتمد ف اFملكة العربية
السعودية .ويتطلب منا معيار ارتباطات الفحص ) (٢٤٠٠استنتاج ما إذا كان قد £ا إلى علمنا ما يدعونا إلى اYعتقاد بأن القوائم اFالية ككل
ليست معدة ,من جميع ا}وانب ا}وهرية ,وفقًا Åطار التقرير اFالي اFنطبق .ويتطلب منا معيار ارتباطات الفحص ) (٢٤٠٠أيضًا اYلتزام
باFتطلبات اLخRقية ذات الصلة.
وُيعّد فحص القوائم اFالية وفقًا Fعيار ارتباطات الفحص ) (٢٤٠٠ارتباط تأكيد محدود .وسنقوم بتنفيذ اÅجراءات ,التي تتكون أساسًا من طرح
استفسارات على اÅدارة وغيرها داخل اFنشأة ,بحسب مقتضى اPال ,وتطبيق إجراءات ôليلية ,وتقوي اLدلة التي ت اPصول عليها .وسنقوم
أيضًا بتنفيذ إجراءات إضافية إذا علمنا بأمور تدعونا إلى اYعتقاد بأن القوائم اFالية ككل قد تكون ُمحﱠرفة بشكل جوهري .ويتم تنفيذ هذه
اÅجراءات لتمكيننا من إبداء استنتاج بشأن القوائم اFالية وفقًا Fعيار ارتباطات الفحص ) .(٢٤٠٠وستعتمد اÅجراءات اΩتارة على ما نعتبره

١

٢

*

يكون ôديد اΩاطبي واÅشارات ف اãطاب وفقًا Fا هو مناسب ف ظل ظروف اYرتباط¶ ,ا ف ذلك الدولة ذات الصلة .ومن اFهم اÅشارة إلى اLشخاص اFعنيي -
انظر الفقرة  ٣٦من هذا اFعيار.
ف هذا اãطاب سيتم استخدام اÅشارة إلى الضمائر "أنتم" و"نحن" و"لنا" وألفاظ "اÅدارة" و"اFكلفي باPوكمة" و"اÜاسب القانوني" أو سيتم تعديلها حسب مقتضى
اPال تبعًا للظروف.
ûشيًا مع العرف السائد ف اFملكة العربية السعودية ,فإن العبارة التي سيتم استخدامها ف £اذج تقارير اÜاسب القانوني هي" :استنادًا إلى الفحص الذي قمنا به ,فإنه لم
ينم إلى علمنا ما يدعونا إلى اYعتقاد بأن هذه القوائم اFالية  Yتعرض بشكل عادل ,من جميع ا}وانب ا}وهرية"....
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ضروريًا من خRل تطبيقنا Pكمنا اFهني ,وبناًء على فهمنا للشركة )س( وبيئتها ,وفهمنا للمعايير الدولية للتقرير اFالي اFعتمدة ف اFملكة
العربية السعودية ,وتطبيقها ف سياق الصناعة.
وُ Yيعد الفحص مراجعة للقوائم اFالية ,وبناًء عليه:
)أ(

فإن هناك خطر أكبر مقارنًة بالذي سيكون ف اFراجعة ,يتمثل ف احتمال عدم كشف الفحص عن التحريفات ا}وهرية اFوجودة ف
القوائم اFالية التي يتم فحصها ,حتى ولو ت تنفيذ الفحص بشكل سليم وفقًا Fعيار ارتباطات الفحص ).(٢٤٠٠

)ب(

فعند إبداء استنتاجنا اFتوصل إليه من فحص القوائم اFالية ,سيمتنع تقريرنا عن القوائم اFالية صراحًة عن إبداء أي رأي مراجعة ف
القوائم اFالية.

]مسؤوليات اÅدارة وôديد إطار التقرير اFالي اFنطبق )Lغراض هذا اFثالُ ,يفترض أن اÜاسب القانوني لم يقرر أن اLنظمة أو اللوائح
تفرض تلك اFسؤوليات بالشكل الواجب .ولذلك ت استخدام التوصيفات الواردة ف الفقرة )٣٠ب( من هذا اFعيار([.
سيتم إجراء الفحص على أساس أن ]اYدارة واFكلفي باPوكمة ,حسب مقتضى اPال[ ٣يقرون ويفهمون أنهم يتحملون اFسؤولية عّما يلي:
السعودية;٤

)أ(

اÅعداد والعرض العادل للقوائم اFالية وفقًا للمعايير الدولية للتقرير اFالي اFعتمدة ف اFملكة العربية

)ب(

الرقابة الداخلية التي ترى اÅدارة أنها ضرورية للتمكي من إعداد قوائم مالية خالية من التحريف ا}وهري ,سواًء بسبب غش أو
خطأ;

)ج(

ûكيننا ™ا يلي:

)(١

إمكانية الوصول إلى جميع اFعلومات التي تدرك اÅدارة أنها ذات صلة بإعداد القوائم اFالية وعرضها العادل مثل السجRت
والوثائق واLمور اLخرى;

)(٢

اFعلومات اÅضافية التي قد نطلبها من اÅدارة لغرض الفحص;

)(٣

الوصول غير اFقيد إلى اLشخاص داخل الشركة الذين نرى أنه من الضروري اPصول منهم على اLدلة.

وكجزء من الفحص ,سنطلب من ]اÅدارة واFكلفي باPوكمة ,حسب مقتضى اPال[ تقدي مصادقة مكتوبة فيما يتعلق باÅفادات اFقدمة لنا
فيما يتعلق بالفحص.
ونتطلع إلى التعاون التام من جانب موظفي شركتكم أثناء الفحص.
]معلومات أخرى ذات صلة[
]يتم إضافة أي معلومات أخرى ,مثل الترتيبات اFتعلقة باLتعاب والفواتير وأي شروط أخرى خاصة ,حسب مقتضى اPال[.
]التقرير[
]يتم إضافة إشارة مناسبة للشكل واÜتوى اFتوقعي لتقرير اÜاسب القانوني[.
وقد يلزم تعديل شكل ومحتوى تقريرنا ف ضوء النتائج اFتوصل إليها من الفحص.
نرجو التفضل بتوقيع النسخة اFرفقة من هذا اãطاب وإعادة إرسالها إلينا¶ ,ا يفيد علمكم بترتيبات فحصنا للقوائم اFالية ¶ا ف ذلك
مسؤوليات كل منا ,وموافقتكم عليها.
توقيع اFراجع
٣
٤

يتم استخدام اFصطلح اFناسب تبعًا للظروف.
وفقًا للعرف السائد ف اFملكة فإن عبارة "إعداد القوائم اFالية التي تعطي صورة حقيقية وعادلة  Y "...تستخدم ف اFملكة.
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اYرتباطات لفحص القوائم اFالية التاريخية

معيار ارتباطات الفحص )(٢٤٠٠

ت العلم والقبول بالنيابة عن الشركة )س(
)التوقيع(
......................
اYسم والوظيفة
التاريخ
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اYرتباطات لفحص القوائم اFالية التاريخية

معيار ارتباطات الفحص )(٢٤٠٠
ا7لحق الثاني
)راجع :الفقرة أ(١٥٠
مثال توضيحي لتقارير فحص اsاسب القانوني
تقارير فحص عن القوائم ا7الية ذات الغرض العام

أمثلة توضيحية لتقارير فحص ôتوي على استنتاجات غير معدلة
•

اFثال التوضيحي ) :(١تقرير اÜاسب القانوني عن القوائم اFالية اُFعﱠدة وفقًا Åطار عرض عادل يهدف إلى تلبية اYحتياجات اFشتركة
من اFعلومات اFالية لقطاع عريض من اFستخدمي )على سبيل اFثال ,اFعيار الدولي للتقرير اFالي للمنشآت الصغيرة واFتوسطة(.

أمثلة توضيحية لتقارير فحص ôتوي على استنتاجات معدلة
•

اFثال التوضيحي ) :(٢تقرير محاسب قانوني يحتوي على استنتاج متحفظ بسبب ôريف جوهري واضح ف القوائم اFالية .والقوائم
اFالية معّدة وفقًا Åطار التزام مصمم لتلبية اYحتياجات اFشتركة من اFعلومات لقطاع عريض من اFستخدمي) .القوائم اFالية معدة
باستخدام إطار التزام(

•

اFثال التوضيحي ) :(٣تقرير محاسب قانوني يحتوي على استنتاج متحفظ بسبب عدم قدرة اÜاسب القانوني على اPصول على ما
يكفي من اLدلة اFناسبة) .القوائم اFالية معدة باستخدام إطار عرض عادل  -اFعايير الدولية للتقرير اFالي اFعتمدة ف اFملكة العربية
السعودية(

•

اFثال التوضيحي ) :(٤تقرير محاسب قانوني يحتوي على استنتاج معارض بسبب ôريف جوهري ف القوائم اFالية) .القوائم اFالية
معدة باستخدام إطار عرض عادل  -اFعايير الدولية للتقرير اFالي اFعتمدة ف اFملكة العربية السعودية(

•

اFثال التوضيحي ) :(٥تقرير محاسب قانوني يحتوي على امتناع عن إبداء استنتاج بسبب عدم قدرة اÜاسب القانوني على اPصول
على ما يكفي من اLدلة اFناسبة عن عناصر متعددة ف القوائم اFالية ™ -ا ترتب عليه عدم قدرة اÜاسب القانوني على استكمال
الفحص) .القوائم اFالية معدة باستخدام إطار عرض عادل  -اFعايير الدولية للتقرير اFالي اFعتمدة ف اFملكة العربية السعودية(

تقارير فحص عن القوائم ا7الية ذات الغرض ا{اص
•

اFثال التوضيحي ) :(٦تقرير اÜاسب القانوني عن القوائم اFالية اُFعﱠدة وفقًا Lحكام تقرير مالي لعقد ما )إطار التزامL ,غراض هذا
اFثال التوضيحي(.

•

اFثال التوضيحي ) :(٧تقرير محاسب قانوني عن قائمة مالية واحدة ُمعﱠدة وفقًا لæساس اÜاسبي اãاص باFقبوضات واFدفوعات
النقدية )إطار عرض عادلL ,غراض هذا اFثال التوضيحي(.
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اYرتباطات لفحص القوائم اFالية التاريخية

معيار ارتباطات الفحص )(٢٤٠٠
ا7ثال التوضيحي )(١
تتضمن الظروف ما يلي:
•

فحص مجموعة كاملة من القوائم ا7الية.

•

ت إعداد القوائم ا7الية لغرض عام من قبل إدارة ا7نشأة ,وفقًا للمعيار الدولي للتقرير ا7الي للمنشآت الصغيرة وا7توسطة.

•

تعكس شروط ارتباط الفحص وصف مسؤولية اiدارة عن القوائم ا7الية ا7نصوص عليه ف الفقرة ) (٣٠من هذا ا7عيار.

•

باiضافة إلى فحص القوائم ا7الية ,يتحمل اsاسب القانوني مسؤوليات تقرير أخرى èوجب نظام محلي.

تقرير فحص اÜاسب القانوني اFستقل
]اΩاطبون اFعنيون[
التقرير عن القوائم

ا7الية١

لقد قمنا بفحص القوائم اFالية اFرفقة للشركة )س( ,والتي تشمل قائمة اFركز اFالي كما ف  ٣١ديسمبر  ,٢٠×١وقائمة الدخل الشامل ,وقائمة
التغيرات ف حقوق اFلكية ,وقائمة التدفقات النقدية عن السنة اFنتهية ف ذلك التاريخ ,وملخصًا بالسياسات اÜاسبية اFهمة ومعلومات
توضيحية أخرى.

مسؤولية اÅدارة ٢عن القوائم اFالية
اÅدارة هي اFسؤولة عن إعداد هذه القوائم اFالية وعرضها بشكل عادل وفقًا للمعيار الدولي للتقرير اFالي للمنشآت الصغيرة واFتوسطة ,٣وهي
اFسؤولة عن الرقابة الداخلية التي تراها ضرورية لتمكينها من إعداد قوائم مالية خالية من التحريف ا}وهري ,سواًء بسبب غش أو خطأ.

مسؤولية اÜاسب القانوني
تتمثل مسؤوليتنا ف إبداء استنتاج بشأن القوائم اFالية اFرفقة .وقد قمنا بالفحص وفقًا للمعيار الدولي Yرتباطات الفحص )" (٢٤٠٠اYرتباطات
لفحص القوائم اFالية التاريخية" اFعتمد ف اFملكة العربية السعودية .ويتطلب منا معيار ارتباطات الفحص ) (٢٤٠٠استنتاج ما إذا كان قد £ا
إلى علمنا ما يدعونا إلى اYعتقاد بأن القوائم اFالية ككل ليست معدة ,من جميع ا}وانب ا}وهرية ,وفقًا Åطار التقرير اFالي اFنطبق .ويتطلب
منا هذا اFعيار أيضًا اYلتزام باFتطلبات اLخRقية ذات الصلة.
وُيعّد فحص القوائم اFالية وفقًا Fعيار ارتباطات الفحص ) (٢٤٠٠ارتباط تأكيد محدود .وينفذ اÜاسب القانوني اÅجراءات ,التي تتكون أساسًا
من طرح استفسارات على اÅدارة وغيرها داخل اFنشأة ,بحسب مقتضى اPال ,وتطبيق إجراءات ôليلية ,وتقوي اLدلة التي ت اPصول
عليها.
وُتعد اÅجراءات اFنفذة ف الفحص أقل بكثير من تلك اFنفذة ف اFراجعة التي تتم وفقًا للمعايير الدولية للمراجعة اFعتمدة ف اFملكة العربية
السعودية)*( .وبناًء عليه ,فإننا  Yنبدي رأي مراجعة ف هذه القوائم اFالية.

١

٢
٣

*

العنوان الفرعي "التقرير عن القوائم اFالية" غير ضروري ف الظروف التي  Yيكون فيها العنوان الفرعي الثاني "التقرير عن اFتطلبات النظامية والتنظيمية اLخرى"
منطبقًا.
أو مصطلح آخر مناسب ف سياق اÅطار القانوني ف اFملكة العربية السعودية
عندما تكون مسؤولية اÅدارة هي إعداد قوائم مالية تعطي صورة حقيقية وعادلة ,فيمكن قراءة هذه العبارة على النحو ا¨تي" :اÅدارة هي اFسؤولة عن إعداد القوائم
اFالية التي تعطي صورة حقيقية وعادلة وفقًا للمعيار الدولي للتقرير اFالي للمنشآت الصغيرة واFتوسطة ,وهي اFسؤولة عن  ."...ووفقًا للعرف السائد ف اFملكة فإن
هذه العبارة  Yتستخدم ف تقارير اÜاسبي القانونيي.
معايير اFراجعة اFعتمدة ف اFملكة العربية السعودية هي معايير اFراجعة الدولية كما صدرت من اπلس الدولي مع تعديRت محدودة لتكييف تطبيقها ¶ا يتفق مع البيئة
النظامية ف اFملكة العربية السعودية .ولم تغير هذه التعديRت أيا من متطلبات تلك اFعايير.
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اYرتباطات لفحص القوائم اFالية التاريخية

معيار ارتباطات الفحص )(٢٤٠٠

اYستنتاج
استنادًا إلى الفحص الذي قمنا به ,فإنه لم ينم إلى علمنا ما يدعونا إلى اYعتقاد بأن هذه القوائم اFالية  Yتعرض بشكل عادل ,من جميع
ا}وانب ا}وهرية )أو  Yتعطي صورة حقيقية وعادلة لـ( اFركز اFالي للشركة )س( كما ف  ٣١ديسمبر  ٢٠×١وأدائها اFالي وتدفقاتها النقدية
للسنة اFنتهية ف ذلك التاريخ ,وفقًا للمعيار الدولي للتقرير اFالي للمنشآت الصغيرة واFتوسطة.
التقرير عن ا7تطلبات النظامية والتنظيمية اBخرى
]يختلف شكل ومحتوى هذا القسم من تقرير اÜاسب القانوني تبعًا لطبيعة مسؤوليات التقرير اLخرى التي يتحملها اÜاسب القانوني[.
]توقيع اÜاسب القانوني[
]تاريخ تقرير اÜاسب القانوني[
]عنوان اÜاسب القانوني[
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اYرتباطات لفحص القوائم اFالية التاريخية

معيار ارتباطات الفحص )(٢٤٠٠
ا7ثال التوضيحي )(٢
تتضمن الظروف ما يلي:
•

فحص مجموعة كاملة من القوائم ا7الية èوجب نظام أو 2ئحة.

•

قامت إدارة ا7نشأة بإعداد القوائم ا7الية لغرض عام وفقًا iطار التقرير ا7الي )النظام س ص ع( للدولة )ص( )بعبارة أخرى ,إطار
تقرير مالي يشمل نظامًا أو 2ئحة ,ومصمم لتلبية ا2حتياجات ا7شتركة من ا7علومات ا7الية لقطاع واسع من ا7ستخدمي,
ولكنه ليس إطار عرض عادل(.

•

تعكس شروط ارتباط الفحص وصف مسؤولية اiدارة عن القوائم ا7الية ا7نصوص عليه ف الفقرة ) (٣٠من هذا ا7عيار.

•

استنادًا إلى الفحص ,فإن اìزون محرف .وُيعد التحريف جوهريًا ولكنه غير منتشر ف القوائم ا7الية.

•

باiضافة إلى فحص القوائم ا7الية ,يتحمل اsاسب القانوني مسؤوليات تقرير أخرى èوجب نظام محلي.

تقرير فحص اÜاسب القانوني اFستقل
]اΩاطبون اFعنيون[
التقرير عن القوائم

ا7الية٤

لقد قمنا بفحص القوائم اFالية اFرفقة للشركة )س( ,والتي تشمل قائمة اFركز اFالي كما ف  ٣١ديسمبر  ,٢٠×١وقائمة الدخل الشامل ,وقائمة
التغيرات ف حقوق اFلكية ,وقائمة التدفقات النقدية عن السنة اFنتهية ف ذلك التاريخ ,وملخصًا بالسياسات اÜاسبية اFهمة ومعلومات
توضيحية أخرى.

مسؤولية اÅدارة ٥عن القوائم اFالية
اÅدارة هي اFسؤولة عن إعداد هذه القوائم اFالية وفقًا للنظام )س ص ع( للدولة )ص( ,وهي اFسؤولة عن الرقابة الداخلية التي تراها ضرورية
لتمكينها من إعداد قوائم مالية خالية من التحريف ا}وهري ,سواًء بسبب غش أو خطأ.

مسؤولية اÜاسب القانوني
تتمثل مسؤوليتنا ف إبداء استنتاج بشأن القوائم اFالية اFرفقة .وقد قمنا بالفحص وفقًا للمعيار الدولي Yرتباطات الفحص )" (٢٤٠٠اYرتباطات
لفحص القوائم اFالية التاريخية" اFعتمد ف اFملكة العربية السعودية .ويتطلب منا معيار ارتباطات الفحص ) (٢٤٠٠استنتاج ما إذا كان قد £ا
إلى علمنا ما يدعونا إلى اYعتقاد بأن القوائم اFالية ككل ليست معدة ,من جميع ا}وانب ا}وهرية ,وفقًا Åطار التقرير اFالي اFنطبق .ويتطلب
منا هذا اFعيار أيضًا اYلتزام باFتطلبات اLخRقية ذات الصلة.
وُيعّد فحص القوائم اFالية وفقًا Fعيار ارتباطات الفحص ) (٢٤٠٠ارتباط تأكيد محدود .وينفذ اÜاسب القانوني اÅجراءات ,التي تتكون أساسًا
من طرح استفسارات على اÅدارة وغيرها داخل اFنشأة ,بحسب مقتضى اPال ,وتطبيق إجراءات ôليلية ,وتقوي اLدلة التي ت اPصول
عليها.
وُتعد اÅجراءات اFنفذة ف الفحص أقل بكثير من تلك اFنفذة ف اFراجعة التي تتم وفقًا للمعايير الدولية للمراجعة اFعتمدة ف اFملكة العربية
السعودية .وبناًء عليه ,فإننا  Yنبدي رأي مراجعة ف هذه القوائم اFالية.

أساس اYستنتاج اFتحفظ
مخزون الشركة ُمسجل ف قائمة اFركز اFالي ¶بلغ ××× .ولم تظهر اÅدارة اΩزون بالتكلفة أو صاف القيمة القابلة للتحقق ,أيهما أقل ,ولكنها
أظهرته بالتكلفة فقط™ ,ا يشكل خروجًا عن متطلبات إطار التقرير اFالي )النظام س ص ع( للدولة )ص( .وتشير سجRت الشركة إلى أنه لو

٤

٥

العنوان الفرعي "التقرير عن القوائم اFالية" غير ضروري ف الظروف التي  Yيكون فيها العنوان الفرعي الثاني "التقرير عن اFتطلبات النظامية والتنظيمية اLخرى"
منطبقًا.
أو مصطلح آخر مناسب ف سياق اÅطار القانوني ف اFملكة العربية السعودية
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اYرتباطات لفحص القوائم اFالية التاريخية

معيار ارتباطات الفحص )(٢٤٠٠
أظهرت اÅدارة اΩزون بالتكلفة أو صاف القيمة القابلة للتحقق ,أيهما أقل ,لكان ينبغي تخفيض اΩزون ¶بلغ ××× ليصل إلى صاف قيمته
القابلة للتحقق .وبالتالي ,كانت ستزيد تكلفة اFبيعات ¶بلغ ××× ,وكانت ستنخفض الزكاة وضريبة الدخل ,وصاف الدخل ,وحقوق ملكية
اFساهمي ¶بلغ ××× ,و ××× ,و ××× على الترتيب.

اYستنتاج اFتحفظ
استنادًا إلى الفحص الذي قمنا به ,وباستثناء تأثيرات اLمر اFوضح ف فقرة أساس اYستنتاج اFتحفظ ,فإنه لم ينم إلى علمنا ما يدعونا إلى
اYعتقاد بأن القوائم اFالية للشركة )س( غير ُمعﱠدة ,من جميع ا}وانب ا}وهرية ,وفقًا Åطار التقرير اFالي )النظام س ص ع( للدولة )ص(.
التقرير عن ا7تطلبات النظامية والتنظيمية اBخرى
]يختلف شكل ومحتوى هذا القسم من تقرير اÜاسب القانوني تبعًا لطبيعة مسؤوليات التقرير اLخرى التي يتحملها اÜاسب القانوني[.
]توقيع اÜاسب القانوني[
]تاريخ تقرير اÜاسب القانوني[
]عنوان اÜاسب القانوني[
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اYرتباطات لفحص القوائم اFالية التاريخية

معيار ارتباطات الفحص )(٢٤٠٠
ا7ثال التوضيحي )(٣
تتضمن الظروف ما يلي:
•

فحص مجموعة كاملة من القوائم ا7الية ذات الغرض العام اُ7عﱠدة من قبل إدارة ا7نشأة وفقًا لـ ]إطار تقرير مالي يهدف إلى òقيق
العرض العادل خWفًا للمعايير الدولية للتقرير ا7الي ا7عتمدة ف ا7ملكة العربية السعودية ,وا7عايير واiصدارات اBخرى التي
اعتمدتها الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي[.

•

تعكس شروط ارتباط الفحص وصف مسؤولية اiدارة عن القوائم ا7الية ا7نصوص عليه ف الفقرة ) (٣٠من هذا ا7عيار.

•

لم يكن اsاسب القانوني قادرًا على ا^صول على ما يكفي من اBدلة ا7ناسبة فيما يتعلق بأحد ا2ستثمارات ف منشأة أجنبية
تابعة .وُتعّد التأثيرات اsتملة لعدم القدرة على ا^صول على ما يكفي من اBدلة ا7ناسبة جوهرية ولكنها غير منتشرة ف القوائم
ا7الية.

•

 2يتحمل اsاسب القانوني مسؤوليات تقرير أخرى èوجب نظام محلي إضافة إلى فحص القوائم ا7الية ا7وحدة.

تقرير فحص اÜاسب القانوني اFستقل
]اΩاطبون اFعنيون[
لقد قمنا بفحص القوائم اFالية اFرفقة للشركة )س( ,والتي تشمل قائمة اFركز اFالي كما ف  ٣١ديسمبر  ,٢٠×١وقائمة الدخل الشامل ,وقائمة
التغيرات ف حقوق اFلكية ,وقائمة التدفقات النقدية عن السنة اFنتهية ف ذلك التاريخ ,وملخصًا بالسياسات اÜاسبية اFهمة ومعلومات
توضيحية أخرى.
مسؤولية اiدارة ٦عن القوائم ا7الية
اÅدارة هي اFسؤولة عن إعداد هذه القوائم اFالية وعرضها بشكل عادل وفقًا لـ ]اسم إطار التقرير اFالي اFنطبق¶ ,ا ف ذلك إشارة إلى الدولة
اFنشئة Åطار التقرير اFالي عندما  Yيكون إطار التقرير اFالي اFستخدم هو اFعايير الدولية للتقرير اFالي اFعتمدة ف اFملكة العربية
السعودية[ ,٧,وهي اFسؤولة عن الرقابة الداخلية التي تراها ضرورية لتمكينها من إعداد قوائم مالية خالية من التحريف ا}وهري ,سواًء بسبب
غش أو خطأ.
مسؤولية اsاسب القانوني
تتمثل مسؤوليتنا ف إبداء استنتاج بشأن القوائم اFالية اFرفقة .وقد قمنا بالفحص وفقًا للمعيار الدولي Yرتباطات الفحص )" (٢٤٠٠اYرتباطات
لفحص القوائم اFالية التاريخية" اFعتمد ف اFملكة العربية السعودية .ويتطلب منا معيار ارتباطات الفحص ) (٢٤٠٠استنتاج ما إذا كان قد £ا
إلى علمنا ما يدعونا إلى اYعتقاد بأن القوائم اFالية ككل ليست معدة ,من جميع ا}وانب ا}وهرية ,وفقًا Åطار التقرير اFالي اFنطبق .ويتطلب
منا هذا اFعيار أيضًا اYلتزام باFتطلبات اLخRقية ذات الصلة.
وُيعّد فحص القوائم اFالية وفقًا Fعيار ارتباطات الفحص ) (٢٤٠٠ارتباط تأكيد محدود .وينفذ اÜاسب القانوني اÅجراءات ,التي تتكون أساسًا
من طرح استفسارات على اÅدارة وغيرها داخل اFنشأة ,بحسب مقتضى اPال ,وتطبيق إجراءات ôليلية ,وتقوي اLدلة التي ت اPصول
عليها.
وُتعد اÅجراءات اFنفذة ف الفحص أقل بكثير من تلك اFنفذة ف اFراجعة التي تتم وفقًا للمعايير الدولية للمراجعة اFعتمدة ف اFملكة العربية
السعودية .وبناًء عليه ,فإننا  Yنبدي رأي مراجعة ف هذه القوائم اFالية.

٦
٧

أو مصطلح آخر مناسب ف سياق اÅطار القانوني ف اFملكة العربية السعودية
عندما تكون مسؤولية اÅدارة هي إعداد قوائم مالية تعطي صورة حقيقية وعادلة ,فيمكن قراءة هذه العبارة على النحو ا¨تي" :اÅدارة هي اFسؤولة عن إعداد قوائم
مالية تعطي صورة حقيقية وعادلة وفقًا لـ ]اسم إطار التقرير اFالي اFنطبق¶ ,ا ف ذلك إشارة إلى الدولة اFنشئة Åطار التقرير اFالي عندما  Yيكون إطار التقرير اFالي
اFستخدم هو اFعايير الدولية للتقرير اFالي اFعتمدة ف اFملكة العربية السعودية[ ,وهي اFسؤولة عن "...
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٨٤٧

اYرتباطات لفحص القوائم اFالية التاريخية

معيار ارتباطات الفحص )(٢٤٠٠
أساس ا2ستنتاج ا7تحفظ
ت تسجيل استثمار الشركة )س( ف الشركة )ص( ,وهي منشأة أجنبية زميلة ت اYستحواذ عليها خRل العام ,وتتم اÜاسبة عنها بطريقة
حقوق اFلكية¶ ,بلغ ××× ف قائمة اFركز اFالي كما ف  ٣١ديسمبر  ,٢٠×١وت تضمي حصة الشركة )س( من صاف دخل الشركة )ص( والبالغة
قيمتها ××× ف دخل الشركة )س( للسنة اFنتهية ف ذلك التاريخ .ولم نكن قادرين على الوصول إلى اFعلومات اFالية ذات الصلة للشركة )ص(
اFتعلقة باFبلغ الدفتري Yستثمار الشركة )س( ف الشركة )ص( كما ف  ٣١ديسمبر  ,٢٠×١وحصة الشركة )س( ف صاف دخل الشركة )ص(
لنفس السنة .وبناًء عليه ,فلم نكن قادرين على تنفيذ اÅجراءات التي نراها ضرورية.
ا2ستنتاج ا7تحفظ
استنادًا إلى الفحص الذي قمنا به ,وباستثناء التأثيرات اÜتملة لæمر اFوضح ف فقرة أساس اYستنتاج اFتحفظ ,فإنه لم ينم إلى علمنا ما
يدعونا إلى اYعتقاد بأن القوائم اFالية اFرفقة  Yتعرض بشكل عادل ,من جميع ا}وانب ا}وهرية) ,أو  Yتعطي صورة حقيقية وعادلة لـ(
اFركز اFالي للشركة )س( كما ف  ٣١ديسمبر  ٢٠×١وأدائها اFالي وتدفقاتها النقدية للسنة اFنتهية ف ذلك التاريخ وفقًا لـ ]اسم إطار التقرير
اFالي اFنطبق¶ ,ا ف ذلك إشارة إلى الدولة اFنشئة Åطار التقرير اFالي عندما  Yيكون إطار التقرير اFالي اFستخدم هو اFعايير الدولية للتقرير
اFالي اFعتمدة ف اFملكة العربية السعودية[.
]توقيع اÜاسب القانوني[
]تاريخ تقرير اÜاسب القانوني[
]عنوان اÜاسب القانوني[
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٨٤٨

اYرتباطات لفحص القوائم اFالية التاريخية

معيار ارتباطات الفحص )(٢٤٠٠
ا7ثال التوضيحي )(٤
تتضمن الظروف ما يلي:
•

فحص القوائم ا7الية ا7وحدة ذات الغرض العام اُ7عﱠدة من قبل إدارة الشركة اBم وفقًا للمعايير الدولية للتقرير ا7الي ا7عتمدة ف
ا7ملكة العربية السعودية ,وا7عايير واiصدارات اBخرى التي اعتمدتها الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي.

•

تعكس شروط ارتباط الفحص وصف مسؤولية اiدارة عن القوائم ا7الية ا7نصوص عليه ف الفقرة ) (٣٠من هذا ا7عيار.

•

القوائم ا7الية محّرفة بشكٍل جوهري بسبب عدم توحيد منشأة تابعة .ويعد التحريف ا`وهري منتشرًا ف القوائم ا7الية .ولم
يتم òديد تأثيرات التحريف على القوائم ا7اليةB ,نه لم يكن من ا7مكن عمليًا القيام بذلك.

•

 2يتحمل اsاسب القانوني مسؤوليات تقرير أخرى èوجب نظام محلي إضافة إلى فحص القوائم ا7الية ا7وحدة.

تقرير فحص اÜاسب القانوني اFستقل
]اΩاطبون اFعنيون[
التقرير عن القوائم ا7الية

ا7وحدة٨

لقد قمنا بفحص القوائم اFالية اFرفقة للشركة )س( ,والتي تشمل قائمة اFركز اFالي كما ف  ٣١ديسمبر  ,٢٠×١وقائمة الدخل الشامل ,وقائمة
التغيرات ف حقوق اFلكية ,وقائمة التدفقات النقدية عن السنة اFنتهية ف ذلك التاريخ ,وملخصًا بالسياسات اÜاسبية اFهمة ومعلومات
توضيحية أخرى.

مسؤولية اÅدارة ٩عن القوائم اFالية
اÅدارة هي اFسؤولة عن إعداد هذه القوائم اFالية اFوحدة وعرضها العادل ,وفقًا للمعايير الدولية للتقرير اFالي اFعتمدة ف اFملكة العربية
السعودية ١٠,واFعايير واÅصدارات اLخرى اFعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي ,وهي اFسؤولة عن الرقابة الداخلية التي تراها
ضرورية لتمكينها من إعداد قوائم مالية موحدة خالية من التحريف ا}وهري ,سواًء بسبب غش أو خطأ.

مسؤولية اÜاسب القانوني
تتمثل مسؤوليتنا ف إبداء استنتاج بشأن القوائم اFالية اFوحدة اFرفقة .وقد قمنا بالفحص وفقًا للمعيار الدولي Yرتباطات الفحص )(٢٤٠٠
"اYرتباطات لفحص القوائم اFالية التاريخية" اFعتمد ف اFملكة العربية السعودية .ويتطلب منا معيار ارتباطات الفحص ) (٢٤٠٠استنتاج ما إذا
كان قد £ا إلى علمنا ما يدعونا إلى اYعتقاد بأن القوائم اFالية ككل ليست معدة ,من جميع ا}وانب ا}وهرية ,وفقًا Åطار التقرير اFالي
اFنطبق .ويتطلب منا هذا اFعيار أيضًا اYلتزام باFتطلبات اLخRقية ذات الصلة.
وُيعّد فحص القوائم اFالية اFوحدة وفقًا Fعيار ارتباطات الفحص ) (٢٤٠٠ارتباط تأكيد محدود .وينفذ اÜاسب القانوني اÅجراءات ,التي
تتكون أساسًا من طرح استفسارات على اÅدارة وغيرها داخل اFنشأة ,بحسب مقتضى اPال ,وتطبيق إجراءات ôليلية ,وتقوي اLدلة التي ت
اPصول عليها.
وُتعد اÅجراءات اFنفذة ف الفحص أقل بكثير من تلك اFنفذة ف اFراجعة التي تتم وفقًا للمعايير الدولية للمراجعة اFعتمدة ف اFملكة العربية
السعودية .وبناًء عليه ,فإننا  Yنبدي رأي مراجعة ف هذه القوائم اFالية اFوحدة.

أساس اYستنتاج اFعارض

٨

٩
١٠

العنوان الفرعي "التقرير عن القوائم اFالية اFوحدة" غير ضروري ف الظروف التي  Yيكون فيها العنوان الفرعي الثاني "التقرير عن اFتطلبات النظامية والتنظيمية
اLخرى" منطبقًا.
أو مصطلح آخر مناسب ف سياق اÅطار القانوني ف اFملكة العربية السعودية
عندما تكون مسؤولية اÅدارة هي إعداد قوائم مالية تعطي صورة حقيقية وعادلة ,فيمكن قراءة هذه العبارة على النحو ا¨تي" :اÅدارة هي اFسؤولة عن إعداد القوائم
اFالية التي تعطي صورة حقيقية وعادلة  ."...ووفقًا للعرف السائد ف اFملكة فإن هذه العبارة  Yتستخدم ف تقارير اÜاسبي القانونيي.
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٨٤٩

اYرتباطات لفحص القوائم اFالية التاريخية

معيار ارتباطات الفحص )(٢٤٠٠
كما هو مبي ف اÅيضاح × ,لم توحد الشركة القوائم اFالية للمنشأة التابعة )ص( التي استحوذت عليها الشركة خRل عام L ,٢٠×١نها لم تكن
قادرة على ôديد القيم العادلة لبعض اLصول واYلتزامات اFهمة للمنشأة التابعة ف تاريخ اYستحواذ .ولذلك ûت اÜاسبة عن هذا اYستثمار
على أساس التكلفة .و¶وجب اFعايير الدولية للتقرير اFالي اFعتمدة ف اFملكة العربية السعودية ,كان ينبغي توحيد اFنشأة التابعة Lنها مسيطر
عليها من جانب الشركة .ولو كانت اFنشأة التابعة )ص( قد ت توحيدها ,لكان العديد من العناصر ف القوائم اFالية اFرفقة قد تأثر بشكٍل
جوهري.

اYستنتاج اFعارض
استنادًا إلى الفحص الذي قمنا به ,وبسبب أهمية اLمر الذي ûت مناقشته ف فقرة "أساس اYستنتاج اFعارض" ,فإن القوائم اFالية اFوحدة Y
تعرض بشكل عادل )أو  Yتعطي صورة حقيقية وعادلة لـ( اFركز اFالي للشركة )س( ومنشآتها التابعة كما ف  ٣١ديسمبر  ,٢٠×١وأدائها اFالي
وتدفقاتها النقدية للسنة اFنتهية ف ذلك التاريخ ,وفقًا للمعايير الدولية للتقرير اFالي اFعتمدة ف اFملكة العربية السعودية ,واFعايير واÅصدارات
اLخرى التي اعتمدتها الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي.
التقرير عن ا7تطلبات النظامية والتنظيمية اBخرى
]يختلف شكل ومحتوى هذا القسم من تقرير اÜاسب القانوني تبعًا لطبيعة مسؤوليات التقرير اLخرى التي يتحملها اÜاسب القانوني[.
]توقيع اÜاسب القانوني[
]تاريخ تقرير اÜاسب القانوني[
]عنوان اÜاسب القانوني[

ترجمة الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي

٨٥٠

اYرتباطات لفحص القوائم اFالية التاريخية

معيار ارتباطات الفحص )(٢٤٠٠
ا7ثال التوضيحي )(٥
تتضمن الظروف ما يلي:
•

فحص مجموعة كاملة من القوائم ا7الية ذات الغرض العام اُ7عﱠدة من قبل إدارة ا7نشأة وفقًا للمعايير الدولية للتقرير ا7الي
ا7عتمدة ف ا7ملكة العربية السعودية ,وا7عايير واiصدارات اBخرى التي اعتمدتها الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي.

•

تعكس شروط ارتباط الفحص وصف مسؤولية اiدارة عن القوائم ا7الية ا7نصوص عليه ف الفقرة ) (٣٠من هذا ا7عيار.

•

لم يكن اsاسب القانوني قادرًا على تكوين استنتاج بشأن القوائم ا7الية نظرًا لعدم قدرته على ا^صول على ما يكفي من اBدلة
ا7ناسبة حول العديد من العناصر ف القوائم ا7الية ,ويعتقد اsاسب القانوني أن التأثير جوهري ومنتشر ف القوائم ا7الية.
وبشكل أكثر òديدًا ,لم يكن اsاسب القانوني قادرًا على ا^صول على أدلة حول اìزون الفعلي وا7بالغ مستحقة التحصيل
للمنشأة.

تقرير فحص اÜاسب القانوني اFستقل
]اΩاطبون اFعنيون[
لقد قمنا بفحص القوائم اFالية اFرفقة للشركة )س( ,والتي تشمل قائمة اFركز اFالي كما ف  ٣١ديسمبر  ,٢٠×١وقائمة الدخل الشامل ,وقائمة
التغيرات ف حقوق اFلكية ,وقائمة التدفقات النقدية عن السنة اFنتهية ف ذلك التاريخ ,وملخصًا بالسياسات اÜاسبية اFهمة ومعلومات
توضيحية أخرى.
مسؤولية اiدارة ١١عن القوائم ا7الية
السعودية١٢,

اÅدارة هي اFسؤولة عن إعداد هذه القوائم اFالية وعرضها العادل ,وفقًا للمعايير الدولية للتقرير اFالي اFعتمدة ف اFملكة العربية
واFعايير واÅصدارات اLخرى اFعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي ,وهي اFسؤولة عن الرقابة الداخلية التي تراها ضرورية
لتمكينها من إعداد قوائم مالية خالية من التحريف ا}وهري ,سواًء بسبب غش أو خطأ.
مسؤولية اsاسب القانوني

تتمثل مسؤوليتنا ف إبداء استنتاج بشأن القوائم اFالية اFرفقة .وبسبب اLمر اFوضح ف فقرة أساس اYمتناع عن إبداء استنتاج ,فإننا لم نتمكن
من اPصول على ما يكفي من اLدلة اFناسبة لتوفير أساس Åبداء استنتاج بشأن القوائم اFالية.
أساس ا2متناع عن إبداء استنتاج
لم تقم اÅدارة بإجراء جرد للمخزون الفعلي اFتاح ف نهاية العام .ولم نكن قادرين على تنفيذ اÅجراءات التي نراها ضرورية فيما يتعلق بكميات
اΩزون التي كانت موجودة ف  ٣١ديسمبر  ,٢٠×١والظاهرة بـ ××× ف قائمة اFركز اFالي ف  ٣١ديسمبر .٢٠×١
وإضافة لذلك ,فإن إدخال نظام إلكتروني جديد للمبالغ مستحقة التحصيل ف شهر سبتمبر عام  ٢٠×١أدى إلى أخطاء عديدة ف تلك اFبالغ
وف اΩزون .وحتى تاريخ تقريرنا ,كانت اÅدارة  Yتزال بصدد تدارك أوجه القصور ف النظام وتصحيح اLخطاء .ونتيجة لهذه اLمور ,لم نتمكن
من ôديد ما إذا كانت هناك أي تعديRت ر¶ا كان من الضروري إدخالها فيما يتعلق ¶ا هو مسجل أو غير مسجل من اΩزون واFبالغ مستحقة
التحصيل ,والعناصر التي تتكون منها قائمة الدخل الشامل ,وقائمة التغيرات ف حقوق اFلكية ,وقائمة التدفقات النقدية.
ا2متناع عن إبداء استنتاج
بسبب أهمية اLمور اFوضحة ف فقرة أساس اYمتناع عن إبداء استنتاج ,فلم نكن قادرين على اPصول على ما يكفي من اLدلة اFناسبة لتكوين
استنتاج بشأن القوائم اFالية اFرفقة .وبناًء عليه ,فإننا  Yنبدي أي استنتاج بشأن هذه القوائم اFالية.

١١
١٢

أو مصطلح آخر مناسب ف سياق اÅطار القانوني ف اFملكة العربية السعودية
عندما تكون مسؤولية اÅدارة هي إعداد قوائم مالية تعطي صورة حقيقية وعادلة ,فيمكن قراءة هذه العبارة على النحو ا¨تي" :اÅدارة هي اFسؤولة عن إعداد القوائم
اFالية التي تعطي صورة حقيقية وعادلة  ."...ووفقًا للعرف السائد ف اFملكة فإن هذه العبارة  Yتستخدم ف تقارير اÜاسبي القانونيي.

ترجمة الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي
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اYرتباطات لفحص القوائم اFالية التاريخية

معيار ارتباطات الفحص )(٢٤٠٠
]توقيع اÜاسب القانوني[
]تاريخ تقرير اÜاسب القانوني[
]عنوان اÜاسب القانوني[

ترجمة الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي
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اYرتباطات لفحص القوائم اFالية التاريخية

معيار ارتباطات الفحص )(٢٤٠٠
ا7ثال التوضيحي )(٦
تتضمن الظروف ما يلي:
•

ت إعداد القوائم ا7الية من قبل إدارة ا7نشأة وفقًا Bحكام تقرير مالي لعقد ما )بعبارة أخرى ,إطار ذو غرض خاص( ,لWلتزام
بأحكام العقد .و¢ 2لك اiدارة إمكانية اختيار إطار التقرير ا7الي.

•

إطار التقرير ا7الي ا7نطبق هو إطار التزام.

•

تعكس شروط ارتباط الفحص وصف مسؤولية اiدارة عن القوائم ا7الية ا7نصوص عليه ف الفقرة ) (٣٠من هذا ا7عيار.

•

ثمة قيد مفروض على توزيع تقرير اsاسب القانوني أو استخدامه.

تقرير فحص اÜاسب القانوني اFستقل
]اΩاطبون اFعنيون[
لقد قمنا بفحص القوائم اFالية اFرفقة للشركة )س( ,والتي تشمل قائمة اFركز اFالي كما ف  ٣١ديسمبر  ,٢٠×١وقائمة الدخل الشامل ,وقائمة
التغيرات ف حقوق اFلكية ,وقائمة التدفقات النقدية عن السنة اFنتهية ف ذلك التاريخ ,وملخصًا بالسياسات اÜاسبية اFهمة ومعلومات
توضيحية أخرى .وقد قامت إدارة الشركة )س( بإعداد القوائم اFالية على أساس أحكام التقرير اFالي ف البند )ي( من العقد اFؤرخ ف  ١يناير
 ٢٠×١بي الشركة )س( والشركة )ص( )"العقد"(.
مسؤولية اiدارة ١٣عن القوائم ا7الية
اÅدارة هي اFسؤولة عن إعداد هذه القوائم اFالية وفقًا Lحكام التقرير اFالي للبند )ي( من العقد ,وهي اFسؤولة عن الرقابة الداخلية التي
تراها ضرورية لتمكينها من إعداد قوائم مالية خالية من التحريف ا}وهري ,سواًء بسبب غش أو خطأ.
مسؤولية اsاسب القانوني
تتمثل مسؤوليتنا ف إبداء استنتاج بشأن القوائم اFالية اFرفقة .وقد قمنا بالفحص وفقًا للمعيار الدولي Yرتباطات الفحص )" (٢٤٠٠اYرتباطات
لفحص القوائم اFالية التاريخية" اFعتمد ف اFملكة العربية السعودية .ويتطلب منا معيار ارتباطات الفحص ) (٢٤٠٠استنتاج ما إذا كان قد £ا
إلى علمنا ما يدعونا إلى اYعتقاد بأن القوائم اFالية ككل ليست معدة ,من جميع ا}وانب ا}وهرية ,وفقًا Åطار التقرير اFالي اFنطبق .ويتطلب
منا هذا اFعيار أيضًا اYلتزام باFتطلبات اLخRقية ذات الصلة.
وُيعّد فحص القوائم اFالية وفقًا Fعيار ارتباطات الفحص ) (٢٤٠٠ارتباط تأكيد محدود .وينفذ اÜاسب القانوني اÅجراءات ,التي تتكون أساسًا
من طرح استفسارات على اÅدارة وغيرها داخل اFنشأة ,بحسب مقتضى اPال ,وتطبيق إجراءات ôليلية ,وتقوي اLدلة التي ت اPصول
عليها.
وُتعد اÅجراءات اFنفذة ف الفحص أقل بكثير من تلك اFنفذة ف اFراجعة التي تتم وفقًا للمعايير الدولية للمراجعة اFعتمدة ف اFملكة العربية
السعودية .وبناًء عليه ,فإننا  Yنبدي رأي مراجعة ف هذه القوائم اFالية.
ا2ستنتاج
استنادًا إلى الفحص الذي قمنا به ,فإنه لم ينم إلى علمنا ما يدعونا إلى اYعتقاد بأن هذه القوائم اFالية غير ُمعﱠدة ,من جميع ا}وانب
ا}وهرية ,وفقًا Lحكام التقرير اFالي الواردة ف البند )ي( من العقد.
اBساس اsاسبي وتقييد التوزيع وا2ستخدام
بدون تعديل استنتاجنا ,نود أن نلفت اYنتباه إلى اÅيضاح  XاFرفق بالقوائم اFالية ,الذي يوضح اLساس اÜاسبي .وقد ت إعداد القوائم اFالية
Fساعدة الشركة )س( ف اYلتزام بأحكام التقرير اFالي للعقد اُFشار إليه أعRه .ونتيجة لذلك ,فإن القوائم اFالية قد  Yتكون مناسبة Lغراض

١٣

أو مصطلح آخر مناسب ف سياق اÅطار القانوني ف اFملكة العربية السعودية

ترجمة الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي
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اYرتباطات لفحص القوائم اFالية التاريخية

معيار ارتباطات الفحص )(٢٤٠٠
أخرى .وتقريرنا ُمعّد فقط للشركة )س( والشركة )ص( ,و Yينبغي توزيعه على ,أو استخدامه من قبل ,أي أطراف أخرى بخRف الشركة )س(
أو الشركة )ص(.
]توقيع اÜاسب القانوني[
]تاريخ تقرير اÜاسب القانوني[
]عنوان اÜاسب القانوني[

ترجمة الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي

٨٥٤

اYرتباطات لفحص القوائم اFالية التاريخية

معيار ارتباطات الفحص )(٢٤٠٠
ا7ثال التوضيحي )(٧
تتضمن الظروف ما يلي:
•

فحص قائمة ا7قبوضات وا7دفوعات النقدية.

•

أعدت إدارة ا7نشأة القائمة ا7الية وفقًا ل•ساس اsاسبي للمقبوضات وا7دفوعات النقدية استجابة لطلب مستَلم من دائن
با^صول على معلومات التدفقات النقدية .وقد ت ا2تفاق بي ا7نشأة والدائن على اBساس اsاسبي ا7طبق ف إعداد
القائمة ا7الية.

•

إطار التقرير ا7الي ا7نطبق هو إطار عرض عادل يهدف إلى تلبية احتياجات مستخدمي محددين إلى ا7علومات ا7الية.

•

حدد اsاسب القانوني أنه من ا7ناسب أن يستخدم ف استنتاجه عبارة "تعرض بشكل عادل ,من جميع ا`وانب ا`وهرية".

•

تعكس شروط ارتباط الفحص وصف مسؤولية اiدارة عن القائمة ا7الية ا7نصوص عليه ف الفقرة ) (٣٠من هذا ا7عيار.

•

 2يوجد قيد مفروض على توزيع تقرير اsاسب القانوني أو استخدامه.

تقرير فحص اÜاسب القانوني اFستقل
]اΩاطبون اFعنيون[
لقد قمنا بفحص قائمة اFقبوضات واFدفوعات النقدية اFرفقة للشركة )س( عن السنة اFنتهية ف  ٣١ديسمبر  ,٢٠×١وملخص للسياسات
اÜاسبية اFهمة ومعلومات توضيحية أخرى )يشار إليها معًا بلفظ "القائمة اFالية"( .وقد قامت إدارة الشركة )س( بإعداد القائمة اFالية
باستخدام اLساس اÜاسبي للمقبوضات واFدفوعات النقدية اFوضح ف اÅيضاح .X
مسؤولية اiدارة ١٤عن القائمة ا7الية
اÅدارة هي اFسؤولة عن إعداد هذه القائمة اFالية وعرضها العادل وفقًا لæساس اÜاسبي للمقبوضات واFدفوعات النقدية اFوضح ف اÅيضاح
 ,Xوهي اFسؤولة عن الرقابة الداخلية التي تراها ضرورية لتمكينها من إعداد قائمة مالية خالية من التحريف ا}وهري ,سواًء بسبب غش أو
خطأ.
مسؤولية اsاسب القانوني
تتمثل مسؤوليتنا ف إبداء استنتاج بشأن القائمة اFالية اFرفقة .وقد قمنا بالفحص وفقًا للمعيار الدولي Yرتباطات الفحص )" (٢٤٠٠اYرتباطات
لفحص القوائم اFالية التاريخية" اFعتمد ف اFملكة العربية السعودية .ويتطلب منا معيار ارتباطات الفحص ) (٢٤٠٠استنتاج ما إذا كان قد £ا
إلى علمنا ما يدعونا إلى اYعتقاد بأن القائمة اFالية ليست معدة ,من جميع ا}وانب ا}وهرية ,وفقًا Åطار التقرير اFالي اFنطبق .ويتطلب منا
هذا اFعيار أيضًا اYلتزام باFتطلبات اLخRقية ذات الصلة.
وُيعّد فحص القوائم اFالية وفقًا Fعيار ارتباطات الفحص ) (٢٤٠٠ارتباط تأكيد محدود .وينفذ اÜاسب القانوني اÅجراءات ,التي تتكون أساسًا
من طرح استفسارات على اÅدارة وغيرها داخل اFنشأة ,بحسب مقتضى اPال ,وتطبيق إجراءات ôليلية ,وتقوي اLدلة التي ت اPصول
عليها.
وُتعد اÅجراءات اFنفذة ف الفحص أقل بكثير من تلك اFنفذة ف اFراجعة التي تتم وفقًا للمعايير الدولية للمراجعة اFعتمدة ف اFملكة العربية
السعودية .وبناًء عليه ,فإننا  Yنبدي رأي مراجعة ف هذه القائمة اFالية.
ا2ستنتاج
استنادًا إلى الفحص الذي قمنا به ,فإنه لم ينم إلى علمنا ما يدعونا إلى اYعتقاد بأن هذه القائمة اFالية  Yتعرض بشكل عادل ,من جميع
ا}وانب ا}وهرية) ,أو  Yتعطي صورة حقيقية وعادلة لـ( اFقبوضات واFدفوعات النقدية للشركة )س( ف السنة اFنتهية ف  ٣١ديسمبر ٢٠×١

١٤

أو مصطلح آخر مناسب ف سياق اÅطار القانوني ف اFملكة العربية السعودية

ترجمة الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي
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اYرتباطات لفحص القوائم اFالية التاريخية

معيار ارتباطات الفحص )(٢٤٠٠
وفقًا لæساس اÜاسبي للمقبوضات واFدفوعات النقدية اFوضح ف اÅيضاح .X
اBساس اsاسبي
بدون تعديل استنتاجنا ,نود أن نلفت اYنتباه إلى اÅيضاح  XاFرفق بالقائمة اFالية ,الذي يوضح اLساس اÜاسبي .وقد ت إعداد القائمة اFالية
لتوفير معلومات للدائن )ص( .ونتيجة لذلك ,فإن القائمة اFالية قد  Yتكون مناسبة Lغراض أخرى.
]توقيع اÜاسب القانوني[
]تاريخ تقرير اÜاسب القانوني[
]عنوان اÜاسب القانوني[

ترجمة الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي

٨٥٦

اYرتباطات لفحص القوائم اFالية التاريخية

معيار ارتباطات الفحص ) :(٢٤١٠فحص ا4علومات ا4الية ا8ولية اُ4نﱠفذ من قبل ا4راجع ا4ستقل للمنشأة

اعتمدت الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي معيار الفحص ) ,(٢٤١٠كما صدر من مجلس اGعايير الدولية للمراجعة والتأكيد ,مع اMخذ
ف اQسبان التعديSت العامة التي سبق إيضاحها ف وثيقة اZعتماد.

معيار ارتباطات الفحص )(٢٤١٠
ا"عيار الدولي +رتباطات الفحص )(٢٤١٠
فحص ا"علومات ا"الية ا<ولية اُ"نﱠفذ من قبل ا"راجع ا"ستقل للمنشأة
)يسري هذا اGعيار على أعمال فحص اGعلومات اGالية اMولية اGرتبط عليها اعتبارًا من ٢٠١٧/١/١
أو بعد ذلك التاريخ(
الفهرس
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٦٥

اGلحق اMول :مثال Ñطاب ارتباط لفحص اGعلومات اGالية اMولية
اGلحق الثاني :ا|جراءات التحليلية التي قد يأخذها اGراجع ف اQسبان عند تنفيذ فحص Gعلومات مالية أولية
اGلحق الثالث :مثال Ñطاب إفادة من ا|دارة
اGلحق الرابع :أمثلة لتقارير فحص اGعلومات اGالية اMولية
اGلحق اÑامس :أمثلة لتقارير فحص àتوي على استنتاج متحفظ بسبب اÑروج عن إطار التقرير اGالي اGنطبق
اGلحق السادس :أمثلة لتقارير فحص àتوي على استنتاج متحفظ بسبب قيد على النطاق لم تفرضه ا|دارة
اGلحق السابع :أمثلة لتقارير فحص àتوي على استنتاج معارض بسبب اÑروج عن إطار التقرير اGالي اGنطبق

ينبغي قراءة اGعيار الدولي Zرتباطات الفحص )" (٢٤١٠فحص اGعلومات اGالية اMولية اُGنﱠفذ من قبل اGراجع اGستقل للمنشأة " جنبًا إلى
جنب مع التمهيد |صدارات اGعايير الدولية لرقابة اíودة واGراجعة والفحص والتأكيدات اMخرى واÑدمات ذات العSقة.
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فحص اGعلومات اGالية اMولية اُGنﱠفذ
من قبل اGراجع اGستقل للمنشأة

معيار ارتباطات الفحص )(٢٤١٠
مقدمة
.١

الغرض من هذا اGعيار الدولي Zرتباطات الفحص هو وضع معايير وتقدي إرشادات عن اGسؤوليات اGهنية للمراجع عندما يتولى
ارتباطًا لفحص اGعلومات اGالية اMولية Mحد عمSء اGراجعة ,وكذلك عن شكل التقرير ومحتواه .وُيستخدم مصطلح "اGراجع" خSل
هذا اGعيار ,ليس بسبب أن اGراجع ُينفذ إحدى مهام اGراجعة ,وإòا Mن نطاق هذا اGعيار يقتصر على فحص اGعلومات اGالية اMولية
الذي ينّفذه اGراجع اGستقل للقوائم اGالية للمنشأة.

.٢

Mغراض هذا اGعيار ,فإن اGعلومات اGالية اMولية هي اGعلومات اGالية اُGعﱠدة واGعروضة وفقًا |طار تقرير مالي منطبق ١وهي تشمل
إما مجموعة كاملة أو مختصرة من القوائم اGالية لفترة أقل من السنة اGالية للمنشأة.

.٣

ينبغي على ا"راجع الذي يتم تكليفه بتنفيذ فحص للمعلومات ا"الية ا<ولية أن ُينفذ الفحص وفقًا لهذا ا"عيار .ويتوصل اGراجع
خSل تنفيذه Gراجعة القوائم اGالية السنوية إلى فهم للمنشأة وبيئتهاú ,ا ف ذلك رقابتها الداخلية .وعندما يتم تكليف اGراجع
بفحص اGعلومات اGالية اMولية ,فإن هذا الفهم يتم àديثه من خSل اZستفسارات التي تتم أثناء الفحص ,ويستعي به اGراجع ف
تركيز استفساراته التي سيتم طرحها ,وا|جراءات التحليلية وإجراءات الفحص اMخرى التي سيتم تطبيقها .أما اüاسب القانوني
الذي يتم تكليفه بتنفيذ فحص للمعلومات اGالية اMولية ,والذي  Zيكون هو مراجع اGنشأة ,فإنه ُينفذ الفحص وفقًا Gعيار ارتباطات
الفحص )" (٢٤٠٠اZرتباطات لفحص القوائم اGالية التاريخية" .وحيث إن اüاسب القانوني † Zلك عادًة نفس فهم اGراجع للمنشأة
وبيئتهاú ,ا ف ذلك رقابتها الداخلية ,فإنه يحتاج لطرح استفسارات وتنفيذ إجراءات مختلفة لتحقيق هدف الفحص.

٣أ.

يستهدف هذا اGعيار فحص اGعلومات اGالية اMولية الذي ينفذه مراجع اGنشأة .ومع ذلك ,فإنه ُيطﱠبق بعد تكييفه حسب اQاجة ف
ظل الظروف القائمة عندما يتولى مراجع اGنشأة ارتباطًا لفحص معلومات مالية تاريخية أخرى بخSف اGعلومات اGالية اMولية Mحد
عمSء اGراجعة.#

ا"بادئ العامة لفحص ا"علومات ا"الية ا<ولية
.٤

ينبغي أن يلتزم ا"راجع با"تطلبات ا<خbقية ذات الصلة اeاصة gراجعة القوائم ا"الية السنوية للمنشأة .وàكم هذه اGتطلبات
اMخSقية اGسؤوليات اGهنية للمراجع ف ا§اZت ا•تية :اZستقSل والنزاهة واGوضوعية والكفاءة اGهنية والعناية الواجبة والسرية
والسلوك اGهني واGعايير الفنية.

.٥

ينبغي على ا"راجع تطبيق إجراءات رقابة اlودة ا"نطبقة على كل ارتباط .وتتضمن عناصر رقابة اíودة ذات الصلة بكل ارتباط
مسؤوليات القيادة عن جودة اZرتباط ,واGتطلبات اMخSقية ,وقبول العSقات مع العمSء وقبول كل ارتباط معي واZستمرار ف تلك
العSقات واZرتباطات ,وتعيي فرق اZرتباط ,وتنفيذ اZرتباط ,واGتابعة.

.٦

ينبغي على ا"راجع التخطيط للفحص وتنفيذه مع ا+لتزام gوقف سلوكي قائم على نزعة الشك ا"هني ,مع إدراك أنه قد توجد
ظروف تكون سببًا ف حاجة ا"علومات ا"الية ا<ولية إلى إدخال تعديل جوهري عليها حتى تكون ُمعﱠدة من جميع اlوانب اlوهرية
وفقًا طار التقرير ا"الي ا"نطبق .واGقصود باGوقف السلوكي القائم على نزعة الشك اGهني أن يقوم اGراجع بعمل تقييم نقدي,
بعقٍلية متسائلة ,لصحة اMدلة التي ت اQصول عليها ,وأن يكون منتبهًا ل©دلة التي تتناقض مع اGستندات أو ا|فادات اGقدمة من
إدارة اGنشأة ,أو تثير الشك ف إمكانية اZعتماد عليها.

هدف ارتباط فحص ا"علومات ا"الية ا<ولية
.٧

١

#

يتمثل الهدف من إجراء ارتباط لفحص اGعلومات اGالية اMولية ف ´كي اGراجع من إبداء استنتاج ,على أساس الفحص ,عّما إذا
كان قد òا إلى علمه ما يدعوه إلى اZعتقاد بأن اGعلومات اGالية اMولية غير ُمعﱠدة ,من جميع اíوانب اíوهرية ,وفقًا |طار التقرير
اGالي اGنطبق .ويطرح اGراجع استفسارات ,وينفذ إجراءات àليلية وإجراءات فحص أخرى من أجل أن يخّفض إلى مستوى معتدل
خطر إبداء استنتاج غير مناسب عندما تكون اGعلومات اGالية اMولية ُمحﱠرفة بشكٍل جوهري.
على سبيل اGثال ,اGعايير الدولية للتقرير اGالي الصادرة عن مجلس اGعايير الدولية للمحاسبة واGعتمدة ف اGملكة العربية السعودية
ت إدراج الفقرة ٣أ ,واQاشية السفلية رقم  ٤ف هذا اGعيار ف ديسمبر  ٢٠٠٧لتوضيح تطبيق اGعيار.
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٨٥٩

فحص اGعلومات اGالية اMولية اُGنﱠفذ
من قبل اGراجع اGستقل للمنشأة

معيار ارتباطات الفحص )(٢٤١٠
.٨

يختلف الهدف من فحص اGعلومات اGالية اMولية بشكٍل كبير عن هدف اGراجعة التي يتم القيام بها وفقًا للمعايير الدولية للمراجعة
السعودية(*).

و Zيوفر فحص اGعلومات اGالية اMولية أساسًا |بداء رأي عّما إذا كانت اGعلومات اGالية
اGعتمدة ف اGملكة العربية
تعطي صورة حقيقية وعادلة ,أو أنها معروضة بشكل عادل ,من جميع اíوانب اíوهرية ,وفقًا |طار التقرير اGالي اGنطبق.
على عكس اGراجعة Z ,يهدف الفحص للوصول إلى تأكيد معقول بأن اGعلومات اGالية اMولية تخلو من التحريف اíوهري .ويتألف
الفحص من طرح استفسارات ,بشكٍل أساسي على اMشخاص اGسؤولي عن اMمور اGالية واüاسبية ,وتطبيق إجراءات àليلية
وغيرها من إجراءات الفحص .وقد يلفت الفحص انتباه اGراجع Mموٍر مهمة تؤثر على اGعلومات اGالية اMولية ,ولكنه  Zيوفر جميع
اMدلة التي ُتطلب ف اGراجعة.

.٩

ا+تفاق على شروط ا+رتباط
.١٠

ينبغي أن يتفق ا"راجع والعميل على شروط ا+رتباط.

.١١

ُتسجل عادًة شروط اZرتباط اGتفق عليها ف خطاب ارتباط .ويساعد هذا الشكل من أشكال اZتصال ف Øنب سوء الفهم فيما
يتعلق بطبيعة اZرتباط ,وàديدًا فيما يتعلق بهدف الفحص ونطاقه ,ومسؤوليات ا|دارة ,ومدى مسؤوليات اGراجع ,والتأكيد الذي
سيتم الوصول إليه ,وطبيعة وشكل التقرير .ويغطي هذا اÑطاب عادًة اMمور ا•تية:
•

الهدف من فحص اGعلومات اGالية اMولية.

•

نطاق الفحص.

•

مسؤولية ا|دارة عن اGعلومات اGالية اMولية.

•

مسؤولية ا|دارة عن وضع نظام فعال للرقابة الداخلية ذات الصلة بإعداد اGعلومات اGالية اMولية ,واQفاظ عليه.

•

مسؤولية ا|دارة عن إتاحة جميع السجSت اGالية وما يتعلق بها من معلومات للمراجع.

•

موافقة ا|دارة على تقدي إفادات مكتوبة للمراجع لتأكيد ا|فادات اGقدمة شفهيًا أثناء الفحص ,با|ضافة إلى ا|فادات
الضمنية ف سجSت اGنشأة.

•

الشكل واüتوى اGتوقعي للتقرير الذي سيصدرú ,ا ف ذلك àديد هوية ا±اطب بالتقرير.

•

موافقة ا|دارة على أنه ف حال إشارة أي مستند يحتوي على اGعلومات اGالية اMولية إلى أن تلك اGعلومات اGالية اMولية قد
ت فحصها من قبل مراجع اGنشأة ,فإن تقرير الفحص سيتم تضمينه أيضًا ف هذا اGستند.

ويحتوي اGلحق اMول لهذا اGعيار على مثال توضيحي Ñطاب ارتباط .و†كن أيضًا دمج شروط ارتباط لفحص اGعلومات اGالية
اMولية مع شروط ارتباط Gراجعة القوائم اGالية السنوية.
إجراءات فحص ا"علومات ا"الية ا<ولية
فهم ا"نشأة وبيئتهاg ,ا ف ذلك فهم الرقابة الداخلية بها
.١٢

ينبغي أن يكون لدى ا"راجع فهم للمنشأة وبيئتهاg ,ا ف ذلك رقابتها الداخلية ,ا"تعلقة بإعداد كٍل من ا"علومات ا"الية السنوية
وا<ولية ,بشكل يكفي للتخطيط لbرتباط وتنفيذه ,وحتى يكون قادرًا على:
)أ(

)*(

Üديد أنواع التحريفات اlوهرية اàتملة والنظر ف احتمال حدوثه;

معايير اGراجعة اGعتمدة ف اGملكة العربية السعودية هي معايير اGراجعة الدولية ,كما صدرت من ا§لس الدولي مع تعديSت محدودة لتكييف تطبيقها úا يتفق مع
البيئة النظامية ف اGملكة العربية السعودية .ولم تغير هذه التعديSت أيا من متطلبات تلك اGعايير.
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٨٦٠

فحص اGعلومات اGالية اMولية اُGنﱠفذ
من قبل اGراجع اGستقل للمنشأة

معيار ارتباطات الفحص )(٢٤١٠
)ب(

اختيار ا+ستفسارات واجراءات التحليلية وإجراءات الفحص ا<خرى التي ستوفر للمراجع أساسًا عداد تقرير عّما إذا
كان قد çا إلى علمه ما يدعوه إلى ا+عتقاد بأن ا"علومات ا"الية ا<ولية غير ُمعﱠدة ,من جميع اlوانب اlوهرية ,وفقًا
طار التقرير ا"الي ا"نطبق.

.١٣

وفقًا Gتطلبات معيار اGراجعة )à" (٣١٥ديد مخاطر التحريف اíوهري وتقييمها من خSل فهم اGنشأة وبيئتها" ,فإن اGراجع الذي
راجع القوائم اGالية للمنشأة لفترة سنوية واحدة أو أكثر ,يكون قد توصل إلى فهٍم للمنشأة وبيئتهاú ,ا ف ذلك رقابتها الداخلية,
اGتعلقة بإعداد اGعلومات اGالية السنوية ,وكان هذا الفهم كافيًا للقيام باGراجعة .وعند التخطيط لفحص اGعلومات اGالية اMولية,
ف للرقابة الداخلية اGتعلقة بإعداد اGعلومات اGالية اMولية ,حيث إنها
ُيحّدث اGراجع هذا الفهم .ويتوصل اGراجع أيضًا إلى فهٍم كا ٍ
قد تختلف عن الرقابة الداخلية اGتعلقة باGعلومات اGالية السنوية.

.١٤

يستخدم اGراجع فهمه للمنشأة وبيئتهاú ,ا ف ذلك رقابتها الداخلية ,لتحديد اZستفسارات التي سيتم طرحها وا|جراءات التحليلية
وإجراءات الفحص اMخرى التي سيتم تطبيقها ,وàديد اMحداث أو اGعامSت أو ا|قرارات اGعينة التي †كن طرح اZستفسارات
بشأنها أو التي †كن تطبيق ا|جراءات التحليلية أو إجراءات الفحص اMخرى عليها.

.١٥

تتضمن عادًة ا|جراءات التي ينفذها اGراجع لتحديث فهمه للمنشأة وبيئتهاú ,ا ف ذلك رقابتها الداخلية ,ما يلي:

.١٦

•

قراءة الوثائق اÑاصة úراجعة السنة السابقة وعمليات فحص الفترة )الفترات( اMولية السابقة ف السنة اQالية والفترة
)الفترات( اMولية اGقابلة لها ف السنة السابقة ,وذلك بالقدر الSزم لتمكي اGراجع من àديد اMمور التي قد تؤثر على
اGعلومات اGالية اMولية للفترة اQالية.

•

النظر ف أي مخاطر مهمة ت التعرف عليها عند مراجعة القوائم اGالية للسنة السابقةú ,ا ف ذلك مخاطر Øاوز ا|دارة
Mدوات الرقابة.

•

قراءة أحدث اGعلومات اGالية السنوية واGعلومات اGالية اMولية للفترات السابقة القابلة للمقارنة.

•

النظر ف اMهمية النسبية مع الرجوع إلى إطار التقرير اGالي اGنطبق اGتعلق باGعلومات اGالية اMولية للمساعدة ف àديد
طبيعة ومدى ا|جراءات التي سيتم تنفيذها وتقوي تأثير التحريفات.

•

ححة ت اكتشافها ف القوائم اGالية
ححة ,وأي àريفات غير جوهرية غير ُمص ﱠ
النظر ف طبيعة أي àريفات جوهرية ُمص ﱠ
للسنة السابقة.

•

النظر ف اMمور اُGهمة اGتعلقة باüاسبة اGالية والتقرير اGالي ,والتي قد تكون لها أهمية دائمة مثل أوجه القصور اُGهمة
ف الرقابة الداخلية.

•

النظر ف نتائج أي إجراءات مراجعة ت تنفيذها فيما يتعلق بالقوائم اGالية للسنة اQالية.

•

النظر ف نتائج أية مراجعة داخلية ت تنفيذها وا|جراءات الSحقة التي اتخذتها ا|دارة.

•

اZستفسار من ا|دارة عن نتائج تقييمها Ñطر احتمال àريف اGعلومات اGالية اMولية بشكٍل جوهري نتيجة لغش.

•

اZستفسار من ا|دارة عن تأثير التغييرات ف أنشطة أعمال اGنشأة.

•

اZستفسار من ا|دارة عن أي تغييرات مهمة ف الرقابة الداخلية والتأثير اüتمل Mي من تلك التغييرات على إعداد اGعلومات
اGالية اMولية.

•

اZستفسار من ا|دارة عن ا•لية التي ُأعدت بها اGعلومات اGالية اMولية ,ومدى إمكانية اZعتماد على السجSت اüاسبية
اMساسية التي تتفق أو تتطابق معها اGعلومات اGالية اMولية.

يحدد اGراجع طبيعة إجراءات الفحص ,إن وجدت ,التي سيتم تنفيذها على مكونات ا§موعة ويقوم ,عند اZقتضاء ,بإبSغ هذه
اMمور للمراجعي اMخرين اGشاركي ف الفحص .وتتضمن العوامل التي سيتم أخذها ف اQسبان اMهمية النسبية للمعلومات اGالية
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فحص اGعلومات اGالية اMولية اُGنﱠفذ
من قبل اGراجع اGستقل للمنشأة

معيار ارتباطات الفحص )(٢٤١٠
اMولية Gكونات ا§موعة وخطر التحريف فيها ,وفهم اGراجع Gدى اGركزية أو عدم اGركزية ف الرقابة الداخلية اGطبقة على إعداد
هذه اGعلومات.
.١٧

من أجل التخطيط لفحص ا"علومات ا"الية ا<ولية ,وإجراء هذا الفحص ,ينبغي على ا"راجع ا"كلف حديثًا ,والذي لم ينفذ بعد
مراجعة للقوائم ا"الية السنوية وفقًا للمعايير الدولية للمراجعة ا"عتمدة ف ا"ملكة العربية السعودية ,أن يتوصل إلى فهٍم للمنشأة
وبيئتهاg ,ا ف ذلك رقابتها الداخلية ,ا"تعلقة بإعداد كٍل من ا"علومات ا"الية السنوية وا<ولية.

.١٨

†ّكن هذا الفهم اGراجع من تركيز اZستفسارات اGطروحة ,وا|جراءات التحليلية وإجراءات الفحص اMخرى اGطبقة عند تنفيذ
فحص للمعلومات اGالية اMولية وفقًا لهذا اGعيار .وف إطار التوصل إلى هذا الفهم ,يطرح اGراجع عادًة استفسارات على اGراجع
السابق ويقوم ,متى كان ذلك ∑كنًا عمليًا ,بفحص وثائق اGراجع السابق عن اGراجعة السنوية السابقة ,وعن أي فترات أولية سابقة
ححة,
ف السنة اQالية ت فحصها من قبل اGراجع السابق .وعند القيام بذلك ,يأخذ اGراجع ف اQسبان طبيعة أي àريفات ُمص ﱠ
ححة قام بتجميعها اGراجع السابق ,وأي مخاطر مهمةú ,ا ف ذلك مخاطر Øاوز ا|دارة Mدوات الرقابة,
وأي àريفات غير ُمص ﱠ
واMمور اüاسبية اGهمة وأي أمور تتعلق بعملية التقرير قد تكون لها أهمية دائمة ,مثل أوجه القصور اُGهمة ف الرقابة الداخلية.

ا+ستفسارات واجراءات التحليلية وإجراءات الفحص ا<خرى
.١٩

ينبغي على ا"راجع طرح استفسارات ,بشكٍل أساسي على ا<شخاص ا"سؤولي عن ا<مور ا"الية واàاسبية ,وتنفيذ إجراءات Üليلية
وإجراءات فحص أخرى لتمكينه من أن يستنتج ,على أساس اجراءات اُ"نفذة ,ما إذا كان قد çا إلى علمه ما يدعوه إلى ا+عتقاد
بأن ا"علومات ا"الية ا<ولية غير ُمعﱠدة ,من جميع اlوانب اlوهرية ,وفقًا طار التقرير ا"الي ا"نطبق.

.٢٠

 Zيتطلب الفحص عادًة إجراء اختبارات للسجSت اüاسبية من خSل التقصي أو اSGحظة أو اGصادقة .وتقتصر عادًة ا|جراءات
الSزمة لتنفيذ فحص للمعلومات اGالية اMولية على طرح استفسارات بشكل أساسي على اMشخاص اGسؤولي عن اMمور اGالية
واüاسبية ,وتطبيق ا|جراءات التحليلية وإجراءات الفحص اMخرى ,بدً Zمن تأييد اGعلومات التي ت اQصول عليها بشأن اMمور
اüاسبية اGهمة اGتعلقة باGعلومات اGالية اMولية .وتتأثر طبيعة ومدى اZستفسارات اGطروحة وا|جراءات التحليلية وإجراءات
الفحص اMخرى اُGنفﱠذة بفهم اGراجع للمنشأة وبيئتهاú ,ا ف ذلك رقابتها الداخلية ,ونتائج تقييمات ا±اطر فيما يتعلق باGراجعة
السابقة ,ونظر اGراجع ف اMهمية النسبية اGتعلقة باGعلومات اGالية اMولية.

.٢١

ينفذ اGراجع عادًة ا|جراءات ا•تية:
•

قراءة محاضر اجتماعات اGساهمي واGكلفي باQوكمة واللجان اGعنية اMخرى للتعرف على اMمور التي قد تؤثر على
اGعلومات اGالية اMولية ,واZستفسار عن اMمور التي ت تناولها ف اZجتماعات التي  Zتوجد لها محاضر متاحة ,والتي قد
تؤثر على اGعلومات اGالية اMولية.

•

النظر ف تأثير اMمور التي نشأ عنها تعديل ف تقرير اGراجعة أو الفحص ,إن وجد هذا التأثير ,وف التعديSت اüاسبية
أو التحريفات غير اُGعﱠدلة ,ف وقت اGراجعة أو عمليات الفحص السابقة.

•

اZتصال ,متى كان ذلك مناسبًا ,باGراجعي ا•خرين الذين ينفذون فحصًا للمعلومات اGالية اMولية اÑاصة باGكونات اُGهمة
ف اGنشأة اGعدة للتقرير محل الفحص.

•

اZستفسار عّما يلي من أعضاء ا|دارة اGسؤولي عن اMمور اGالية واüاسبية ,وغيرهم من اMشخاص حسب مقتضى اQال:
○

ما إذا كان قد ت إعداد وعرض اGعلومات اGالية اMولية وفقًا |طار التقرير اGالي اGنطبق.

○

ما إذا كانت هناك أي تغييرات ف اGبادئ اüاسبية أو ف طرق تطبيقها.

○

ما إذا كانت هناك أي معامSت جديدة استلزمت تطبيق مبدأ محاسبي جديد.

○

ححة.
ما إذا كانت اGعلومات اGالية اMولية àتوي على أي àريفات معروفة غير ُمص ﱠ
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○

اGواقف غير اGألوفة أو اُGعقدة التي †كن أن تكون قد أثرت على اGعلومات اGالية اMولية ,مثل Øميع اMعمال أو
استبعاد قطاع أعمال.

○

اZفتراضات اُGهمة ذات الصلة بقياس القيمة العادلة أو ا|فصاحات اGتعلقة بها ,ونية ا|دارة وقدرتها على تنفيذ
تصرفات معينة نيابة عن اGنشأة.

○

ما إذا كانت اGعامSت مع اMطراف ذات العSقة قد ´ت اüاسبة وا|فصاح عنها بشكل مناسب ف اGعلومات اGالية
اMولية.

○

التغييرات اُGهمة ف التعهدات واZلتزامات التعاقدية.

○

التغييرات اُGهمة ف اZلتزامات اüتملة úا ف ذلك الدعاوى القضائية أو اGطالبات.

○

اZلتزام بالتعهدات اGتعلقة بالديون.

○

اMمور التي تثير تساؤZت أثناء تطبيق إجراءات الفحص.

○

اGعامSت اُGهمة التي تتم ف اMيام القليلة اMخيرة من الفترة اMولية أو اMيام القليلة اMولى من الفترة اMولية التالية.

○

اGعرفة بأي غش أو غش مشتبه فيه يؤثر على اGنشأة ويكون من بي اGتورطي فيه:
-

ا|دارة; أو

-

اGوظفون الذي لهم أدوار مهمة ف الرقابة الداخلية; أو

-

أشخاص آخرون ,عندما ُيحتمل أن يكون للغش تأثير جوهري على اGعلومات اGالية اMولية.

○

اGعرفة بأي مزاعم أبلغ عنها موظفون أو موظفون سابقون أو محللون أو سلطات تنظيمية أو آخرون ,تدل على وجود
غش ,أو غش مشتبه فيه ,يؤثر على اGعلومات اGالية اMولية.

○

اGعرفة بأية حالة فعلية أو محتملة من حاZت عدم اZلتزام باMنظمة واللوائح ,التي قد يكون لها تأثير جوهري على
اGعلومات اGالية اMولية.

•

تطبيق ا|جراءات التحليلية على اGعلومات اGالية اMولية بهدف àديد العSقات والبنود الفردية التي تبدو غير مألوفة,
والتي قد تعكس àريفًا جوهريًا ف اGعلومات اGالية اMولية .وقد تتضمن ا|جراءات التحليلية àليل النسب واMساليب
ا|حصائية مثل àليل اØZاهات أو àليل التراجعات ,وقد يتم تنفيذ هذه ا|جراءات يدويًا أو باستخدام أساليب úساعدة
اQاسب .ويحتوي اGلحق الثاني من هذا اGعيار على أمثلة لºجراءات التحليلية التي قد يأخذها اGراجع ف اQسبان عند
تنفيذ فحص للمعلومات اGالية اMولية.

•

قراءة اGعلومات اGالية اMولية ,والنظر فيما إذا كان قد òا إلى علم اGراجع ما يدعوه إلى اZعتقاد بأن اGعلومات اGالية
اMولية ليست ُمعﱠدة ,من جميع اíوانب اíوهرية ,وفقًا |طار التقرير اGالي اGنطبق.

.٢٢

قد ينفذ اGراجع العديد من إجراءات الفحص قبل إعداد اGنشأة للمعلومات اGالية اMولية أو بالتزامن مع إعدادها .فعلى سبيل اGثال,
قد يكون من اGمكن عمليًا àديث فهم اGنشأة وبيئتها úا ف ذلك رقابتها الداخلية ,والبدء ف قراءة اüاضر اGنطبقة قبل نهاية
ض إجراءات الفحص ف وقت مبكر من الفترة اMولية بالتحديد اGبكر ل©مور اüاسبية اُGهمة
الفترة اMولية .ويسمح أيضًا تنفيذ بع ٍ
التي تؤثر على اGعلومات اGالية اMولية ,وبالنظر ف مثل هذه اMمور.

.٢٣

إن اGراجع الذي ينفذ الفحص للمعلومات اGالية اMولية يتم تكليفه أيضًا بتنفيذ مراجعة للقوائم اGالية السنوية للمنشأة .وMغراض
اGواءمة والكفاءة ,قد يقرر اGراجع تنفيذ إجراءات مراجعة معينة بالتزامن مع فحص اGعلومات اGالية اMولية .فعلى سبيل اGثال,
اGعلومات اGكتسبة من قراءة محاضر اجتماعات مجلس ا|دارة فيما يتصل بفحص اGعلومات اGالية اMولية ,قد ُتستخدم أيضًا ف
اGراجعة السنوية .وقد يقرر اGراجع أيضًا أن ينفذ ,ف وقت الفحص اMولي ,إجراءات مراجعة سيكون من الSزم تنفيذها لغرض

ترجمة الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي

٨٦٣

فحص اGعلومات اGالية اMولية اُGنﱠفذ
من قبل اGراجع اGستقل للمنشأة

معيار ارتباطات الفحص )(٢٤١٠
مراجعة القوائم اGالية السنوية ,على سبيل اGثال ,تنفيذ إجراءات مراجعة على اGعامSت اُGهمة أو غير اGألوفة الواقعة خSل الفترة,
مثل عمليات Øميع اMعمال ,أو عمليات إعادة الهيكلة ,أو معامSت ا|يرادات اُGهمة.
.٢٤

 Zيتطلب فحص اGعلومات اGالية اMولية عادًة تأييد اZستفسارات اGتعلقة بالدعاوى القضائية أو اGطالبات .ولذلك Z ,يكون من
الضروري عادًة إرسال خطاب استفسار إلى محامي اGنشأة .لكن اZتصال اGباشر úحامي اGنشأة فيما يتعلق بالدعاوى القضائية أو
اGطالبات قد يكون مناسبًا إذا òا إلى علم اGراجع ما يدعوه إلى التساؤل عّما إذا كانت اGعلومات اGالية اMولية غير ُمعﱠدة من جميع
اíوانب اíوهرية وفقًا |طار التقرير اGالي اGنطبق ,واعتقد اGراجع أن محامي الشركة قد تكون لديه معلومات وثيقة الصلة.

.٢٥

ينبغي أن يحصل اGراجع على أدلة بأن اGعلومات اGالية اMولية تتفق أو تتطابق مع السجSت اüاسبية اMساسية .و†كن أن يحصل
اGراجع على أدلة بأن اGعلومات اGالية اMولية تتفق أو تتطابق مع السجSت اüاسبية اMساسية عن طريق تتبع اGعلومات اGالية
اMولية إلى:
)أ(

السجSت اüاسبية ,مثل دفتر اMستاذ العام ,أو جدول التوحيد الذي يتفق أو يتطابق مع السجSت اüاسبية;

)ب(

البيانات اMخرى الداعمة ف سجSت اGنشأة كلما كان ذلك ضروريًا.

.٢٦

ينبغي على ا"راجع أن يستفسر عّما إذا كانت ادارة قد حددت جميع ا<حداث الواقعة حتى تاريخ تقرير الفحص ,والتي قد تتطلب
 bأو إفصاحًا ف ا"علومات ا"الية ا<ولية .ومن غير الضروري أن ُينفذ اGراجع إجراءات أخرى لتحديد اMحداث الواقعة بعد
تعدي ً
تاريخ تقرير الفحص.

.٢٧

ينبغي على ا"راجع أن يستفسر عّما إذا كانت ادارة قد غّيرت تقييمها لقدرة ا"نشأة على البقاء كمنشأة مستمرة .وعندما يصبح
ا"راجع على علم ,نتيجًة لهذا ا+ستفسار أو جراءات فحص أخرى ,بأحداث أو ظروف قد تثير شكوكًا كبيرة حول قدرة ا"نشأة على
البقاء كمنشأة مستمرة ,فينبغي على ا"راجع:

.٢٨

.٢٩

)أ(

ا+ستفسار من ادارة عن خططها ا"تعلقة بالتصرفات ا"ستقبلية استنادًا إلى تقييمها لbستمرارية ,وجدوى هذه اeطط,
وما إذا كانت ادارة تعتقد أن نتيجة هذه اeطط ستؤدي إلى Üسي الوضع;

)ب(

النظر ف مدى كفاية افصاح عن تلك ا<مور ف ا"علومات ا"الية ا<ولية.

رúا كانت اMحداث أو الظروف التي قد تثير شكوكًا كبيرة حول قدرة اGنشأة على البقاء كمنشأة مستمرة موجودة ف تاريخ القوائم
اGالية السنوية ,أو قد يتم التعرف عليها نتيجًة لSستفسارات اGطروحة على ا|دارة أو أثناء تنفيذ إجراءات الفحص اMخرى .وعندما
تثير تلك اMحداث أو الظروف انتباه اGراجع ,فعلى اGراجع أن يستفسر من ا|دارة عن خططها بشأن التصرف اGستقبلي ,مثل
خططها لتسييل اMصول ,أو اقتراض اMموال أو إعادة هيكلة الديون ,أو تخفيض النفقات أو تأجيلها ,أو زيادة رأس اGال .وعلى
اGراجع أن يستفسر أيضًا عن جدوى خطط ا|دارة ,وما إذا كانت ا|دارة تعتقد بأن نتيجة تلك اÑطط ستؤدي إلى àسي الوضع.
ولكن ليس من الضروري عادًة بالنسبة للمراجع أن يتأكد من جدوى خطط ا|دارة وما إذا كانت نتيجة هذه اÑطط ستؤدي إلى
àسي الوضع.
ي على ا"علومات ا"الية ا<ولية ,حتى
عندما يلفت أمر ما انتباه ا"راجع ويقوده إلى التساؤل عّما إذا كان ينبغي إجراء تعديٍل جوهر ِ
تكون ُمعﱠدة من جميع اlوانب اlوهرية وفقًا طار التقرير ا"الي ا"نطبق ,فينبغي على ا"راجع طرح استفسارات إضافية أو تنفيذ
إجراءات أخرى لتمكينه من إبداء استنتاج ف تقرير الفحص .فعلى سبيل اGثال ,إذا أدت إجراءات الفحص التي قام بها اGراجع إلى
جلة وفقًا |طار التقرير اGالي اGنطبق ,فعلى اGراجع تنفيذ إجراءات إضافية كافية لºجابة
تساؤله عّما إذا كانت معاملة بيع ُمهمة ُمس ﱠ
على تساؤZته ,مثل مناقشة شروط اGعاملة مع كبار موظفي التسويق واüاسبة أو قراءة عقد البيع.

تقوي التحريفات
.٣٠

ححة التي لفتت انتباهه ُتعد ,منفردة أو ف مجملها ,جوهرية بالنسبة
ينبغي على ا"راجع أن ُيقّوم ما إذا كانت التحريفات غير اُ"ص ﱠ
للمعلومات ا"الية ا<ولية.
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.٣١

على عكس ارتباط اGراجعة Z ,يهدف فحص اGعلومات اGالية اMولية للوصول إلى تأكيد معقول بأن اGعلومات اGالية اMولية تخلو من
التحريف اíوهري .ومع ذلك ,فإن التحريفات التي تلفت انتباه اGراجعú ,ا ف ذلك ا|فصاحات غير الكافية ,يتم تقو†ها منفردة
وف مجملها لتحديد ما إذا كان يلزم إجراء تعديل جوهري على اGعلومات اGالية اMولية حتى تكون ُمعﱠدة من جميع اíوانب اíوهرية
وفقًا |طار التقرير اGالي اGنطبق.

.٣٢

†ارس اGراجع اZجتهاد اGهني عند تقوي اMهمية النسبية Mي àريفات لم تصححها اGنشأة .ويأخذ اGراجع ف اQسبان أمورًا مثل
طبيعة التحريفات وسببها ومبلغها ,وما إذا كانت التحريفات قد نشأت ف السنة السابقة أو ف فترة أولية من السنة اQالية ,والتأثير
اüتمل للتحريفات على الفترات السنوية أو اMولية اGستقبلية.

.٣٣

قد يحدد اGراجع مبلغًا Z ,يلزم Øميع التحريفات التي تقل عنهM ,نه يتوقع أن Øميع تلك اGبالغ من الواضح أنه لن يكون له تأثير
جوهري على اGعلومات اGالية اMولية .وعند القيام بذلك ,يأخذ اGراجع ف اQسبان حقيقة أن àديد اMهمية النسبية ينطوي على
اعتبارات كّمية وأيضًا نوعية ,وأن التحريفات التي تكون úبالغ صغيرة نسبيًا قد يكون لها مع ذلك تأثير جوهري على اGعلومات
اGالية اMولية.

إفادات ادارة
.٣٤

.٣٥

ينبغي على ا"راجع أن يحصل من ادارة على إفادة مكتوبة:
)أ(

بأنها تقر gسؤوليتها عن تصميم وتطبيق الرقابة الداخلية "نع واكتشاف الغش واeطأ;

)ب(

بأن ا"علومات ا"الية ا<ولية ُمعﱠدة ومعروضة وفقًا طار التقرير ا"الي ا"نطبق;

)ج(

ححة التي جمعها ا"راجع أثناء الفحص ُتعد ,سواًء منفردة أو ف مجملها ,غير
بأنها تعتقد أن تأثيرات التحريفات غير اُ"ص ﱠ
جوهرية بالنسبة للمعلومات ا"الية ا<ولية ككل .ويتم تضمي ملخص بهذه البنود ف افادة ا"كتوبة ,أو ُيرفق بها.

)د(

بأنها قد أفصحت للمراجع عن جميع ا£قائق ا"همة التي تتعلق بأي حا+ت غش أو حا+ت غش مشتبه فيها تعلم بها
ادارة ورgا تكون قد أثرت على ا"نشأة;

)ه(

فة بشكل جوهري نتيجة لغش;٢
بأنها قد أفصحت للمراجع عن نتائج تقييمها §اطر أن تكون ا"علومات ا"الية ا<ولية ُمحر ّ

)و(

بأنها قد أفصحت للمراجع عن جميع حا+ت عدم ا+لتزام الفعلية أو اàتملة با<نظمة واللوائح ,والتي من ا"قرر أن يؤخذ
ف ا£سبان تأثيراتها عند إعداد ا"علومات ا"الية ا<ولية;

)ز(

بأنها قد أفصحت للمراجع عن جميع ا<حداث اُ"همة التي وقعت بعد تاريخ قائمة ا"ركز ا"الي وحتى تاريخ تقرير الفحص
 bأو إفصاحًا ف ا"علومات ا"الية ا<ولية.
والتي قد تتطلب تعدي ً

يحصل اGراجع على إفادات إضافية ,حسب اZقتضاء ,فيما يتعلق باMمور اÑاصة بعمل اGنشأة أو صناعتها .ويحتوي اGلحق الثالث
من هذا اGعيار على مثال توضيحي Ñطاب إفادة من ا|دارة.

مسؤولية ا"راجع عن ا"علومات ا"رفقة
.٣٦

٢

ينبغي على ا"راجع قراءة ا"علومات ا<خرى ا"رفقة با"علومات ا"الية ا<ولية للنظر فيما إذا كانت أي من تلك ا"علومات غير متسقة
بشكٍل جوهري مع ا"علومات ا"الية ا<ولية .وإذا حدد اGراجع وجود عدم اتساق جوهري ,فإنه ينظر فيما إذا كانت اGعلومات اGالية
اMولية أو اGعلومات اMخرى بحاجة إلى تعديل .وإذا كان هناك تعديل من الضروري إجرائه ف اGعلومات اGالية اMولية ورفضت ا|دارة
إجراءه ,فإن اGراجع ينظر ف انعكاسات ذلك على تقرير الفحص .وإذا كان هناك تعديل من الضروري إجرائه ف اGعلومات اMخرى
ورفضت ا|دارة إجراءه ,فإن اGراجع ينظر ف تضمي فقرة إضافية ف تقرير الفحص تصف عدم اZتساق اíوهري ,أو ينظر ف

توضح الفقرة  ٣٦من معيار اGراجعة )" (٢٤٠مسؤوليات اGراجع ذات العSقة بالغش عند مراجعة القوائم اGالية" أن طبيعة مثل هذا التقييم ونطاقه ومدى وتكراره يختلف
من منشأة Mخرى ,وأن ا|دارة قد تقوم بإجراء تقييم تفصيلي على أساس سنوي أو كجزء من اGتابعة اGستمرة .وعليه ,فإن هذه ا|فادة ,طاGا كانت متعلقة باGعلومات
اGالية اMولية ,يتم تكييفها لتتماشى مع الظروف اÑاصة باGنشأة.

ترجمة الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي

٨٦٥

فحص اGعلومات اGالية اMولية اُGنﱠفذ
من قبل اGراجع اGستقل للمنشأة

معيار ارتباطات الفحص )(٢٤١٠
اتخاذ إجراءات أخرى ,مثل اZمتناع عن إصدار تقرير الفحص أو اZنسحاب من اZرتباط .فعلى سبيل اGثال ,قد تعرض ا|دارة
مقاييس بديلة ل©رباح تصور اMداء اGالي بشكل أكثر إيجابية من اGعلومات اGالية اMولية ,وُتعطى تلك اGقاييس أهمية زائدة ,أو Z
تكون محددة بشكٍل واضح ,أو  Zيتم مطابقتها بوضوح مع اGعلومات اGالية اMولية بحيث تكون ُمربكة ورúا مضّللة.
.٣٧

إذا لفت انتباه ا"راجع ما يدعوه لbعتقاد بأن ا"علومات ا<خرى تتضمن Üريفًا جوهريًا حدى ا£قائق ,فينبغي عليه مناقشة
ا<مر مع إدارة ا"نشأة .وعند قراءة اGعلومات اMخرى لغرض àديد أوجه عدم اZتساق اíوهرية ,فقد يلفت انتباه اGراجع àريف
جوهري واضح |حدى اQقائق )بعبارة أخرى ,معلومات  Zتتعلق باMموٍر الظاهرة ف اGعلومات اGالية اMولية ,ومنصوص عليها أو
معروضة بشكٍل غير صحيح( .وعند مناقشة اMمر مع إدارة اGنشأة ,ينظر اGراجع ف صحة اGعلومات اMخرى ,وردود ا|دارة على
استفساراته ,وما إذا كانت هناك اختSفات صحيحة ف اQكم أو الرأي ,وما إذا كان سيطلب من ا|دارة استشارة طرف ثالث ُمؤهل
Qل التحريف الواضح ف اQقائق .وإذا كان من الضروري إجراء تعديل لتصحيح التحريف اíوهري ف إحدى اQقائق ورفضت
ا|دارة إجراء هذا التعديل ,فعلى اGراجع أن ينظر ف اتخاذ ا|جراء ا|ضاف اGناسب ,مثل إخطار اGكلفي باQوكمة واQصول على
مشورة قانونية.

ا+تصال
.٣٨

عندما يلفت انتباه ا"راجع ,نتيجة لتنفيذ فحص ا"علومات ا"الية ا<ولية ,أمر يدعوه إلى ا+عتقاد بأنه من الضروري إجراء تعديل
جوهري ف ا"علومات ا"الية ا<ولية حتى تكون ُمعﱠدة من جميع اlوانب اlوهرية وفقًا طار التقرير ا"الي ا"نطبق ,فينبغي على
ا"راجع إبbغ هذا ا<مر ف أقرب وقت ®كن عمليًا للمستوى اداري ا"ناسب.

.٣٩

وفقًا £كم ا"راجع ,فعندما  +تستجيب ادارة بالشكل ا"ناسب خbل فترة زمنية معقولة ,فينبغي على ا"راجع إبbغ ا"كلفي
با£وكمة .ويتم ا|بSغ ف أقرب وقت ∑كن عمليًا ,إما شفهيًا أو كتابيًا .ويتأثر قرار اGراجع بشأن ا|بSغ شفهيًا أو كتابيًا بعوامل
مثل طبيعة اMمر الذي سيتم ا|بSغ به وحساسيته وأهميته وتوقيت ذلك ا|بSغ .وإذا ت ا|بSغ باGعلومات شفهيًا ,فعلى اGراجع
توثيق ا|بSغ.

.٤٠

وفقًا £كم ا"راجع ,فعندما  +يستجيب ا"كلفون با£وكمة بالشكل ا"ناسب خbل فترة زمنية معقولة ,فينبغي على ا"راجع أن ينظر
فيما يلي:
)أ(

إّما تعديل التقرير; أو

)ب(

إمكانية ا+نسحاب من ا+رتباط; و

)ج(

إمكانية ا+ستقالة من التعيي "راجعة القوائم ا"الية السنوية.

.٤١

عندما يلفت انتباه ا"راجع ,نتيجة لتنفيذ فحص ا"علومات ا"الية ا<ولية ,أمر يدعوه إلى ا+عتقاد بوجود غش أو عدم التزام من
جانب ا"نشأة با<نظمة واللوائح ,فينبغي عليه إبbغ ا<مر ف أقرب وقت ®كن عمليًا للمستوى اداري ا"ناسب .ويتأثر àديد
اGستوى ا|داري اGناسب باحتمال تواطؤ أو تورط أحد أعضاء ا|دارة .وينظر اGراجع أيضًا ف اQاجة إلى التقرير عن تلك اMمور
للمكلفي باQوكمة ,وينظر ف اMثر اGنعكس على الفحص.

.٤٢

ينبغي على ا"راجع أن يبلغ ا"كلفي با£وكمة با<مور ذات الصلة التي لها أهمية من حيث ا£وكمة والتي نشأت عن فحص ا"علومات
ا"الية ا<ولية .ونتيجًة لفحص اGعلومات اGالية اMولية ,قد يصبح اGراجع على علم بأمور ُتعد ف رأيه مهمة وتخص أيضًا اGكلفي
باQوكمة عند إشرافهم على آلية التقرير اGالي وا|فصاحات .ويقوم اGراجع بإبSغ تلك اMمور للمكلفي باQوكمة.

إعداد تقرير عن طبيعة ومدى ونتائج فحص ا"علومات ا"الية ا<ولية
.٤٣

ينبغي على ا"راجع إصدار تقرير مكتوب يحتوي على ما يلي:
)أ(

عنوان مناسب.

)ب(

ا§اطب بالتقرير ,وفقًا "ا تتطلبه ظروف ا+رتباط.
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)ج(

Üديد ا"علومات ا"الية ا<ولية التي ت فحصهاg ,ا ف ذلك عنوان كل قائمة ف ا≠موعة الكاملة أو ا"وجزة من القوائم
ا"الية والتاريخ والفترة التي تغطيها ا"علومات ا"الية ا<ولية;

)د(

عبارة بأن ادارة هي ا"سؤولة عن إعداد ا"علومات ا"الية ا<ولية وعرضها العادل وفقًا طار التقرير ا"الي ا"نطبق ,وذلك إذا
كانت ا"علومات ا"الية ا<ولية تشتمل على مجموعة كاملة من القوائم ا"الية ذات الغرض العام اُ"عﱠدة وفقًا طار تقرير مالي
يهدف إلى Üقيق العرض العادل.

)ه(

ف الظروف ا<خرى ,عبارة بأن ادارة هي ا"سؤولة عن إعداد وعرض ا"علومات ا"الية ا<ولية وفقًا طار التقرير ا"الي
ا"نطبق.

)و(

عبارة بأن ا"راجع مسؤول عن إبداء استنتاج بشأن ا"علومات ا"الية ا<ولية استنادًا إلى الفحص.

)ز(

عبارة بأن فحص ا"علومات ا"الية ا<ولية ت القيام به وفقًا للمعيار الدولي +رتباطات الفحص )" (٢٤١٠فحص ا"علومات
ا"الية ا<ولية اُ"نﱠفذ من قبل ا"راجع ا"ستقل للمنشأة" ا"عتمد ف ا"ملكة العربية السعودية ,وعبارة بأن مثل هذا الفحص
يتألف من طرح استفسارات ,بشكٍل أساسي على ا<شخاص ا"سؤولي عن ا<مور ا"الية واàاسبية ,وتطبيق إجراءات Üليلية
وغيرها من إجراءات الفحص.

)ح(

عبارة بأن الفحص ُيعّد أقل بكثير ف نطاقه من ا"راجعة التي يتم القيام بها وفقًا للمعايير الدولية للمراجعة ا"عتمدة ف
ا"ملكة العربية السعودية ,وتبعًا لذلك فإنه ّØ +كن ا"راجع من الوصول إلى تأكيد بأنه سيعلم بجميع ا<مور اُ"همة التي
Øكن اكتشافها خbل أي من عمليات ا"راجعة ,وبالتالي ,فإن ا"راجع  +يبدي أي رأي مراجعة.

)ط(

إذا كانت ا"علومات ا"الية ا<ولية تشتمل على مجموعة كاملة من القوائم ا"الية ذات الغرض العام ,اُ"عﱠدة وفقًا طار تقرير
مالي يهدف إلى Üقيق العرض العادل ,فإن التقرير يحتوي على استنتاج بشأن ما إذا كان قد çا إلى علم ا"راجع ما يدعوه
إلى ا+عتقاد بأن ا"علومات ا"الية ا<ولية  +تعطي صورة حقيقية وعادلة ,أو  +تعرض بشكل عادل من جميع اlوانب
اlوهرية وفقًا طار التقرير ا"الي ا"نطبق )gا ف ذلك إشارة إلى اقليم أو الدولة اُ"نشئة طار التقرير ا"الي عندما +
يكون اطار ا"ستخدم هو ا"عايير الدولية للتقرير ا"الي ا"عتمدة ف ا"ملكة العربية السعودية)*((.

)ي(

ف الظروف ا<خرى ,يحتوي التقرير على استنتاج بشأن ما إذا كان قد çا إلى علم ا"راجع ما يدعوه إلى ا+عتقاد بأن
ا"علومات ا"الية ا<ولية غير ُمعﱠدة من جميع اlوانب اlوهرية وفقًا طار التقرير ا"الي ا"نطبق )gا ف ذلك إشارة إلى
اقليم أو الدولة اُ"نشئة طار التقرير ا"الي عندما  +يكون اطار ا"ستخدم هو ا"عايير الدولية للتقرير ا"الي ا"عتمدة ف
ا"ملكة العربية السعودية)**((.

)ك(

تاريخ التقرير.

)ل(

ا"كان الذي Øاِرس فيه ا"راجع عمله ف الدولة.

)م(

توقيع ا"راجع.

ويحتوي اGلحق الرابع لهذا اGعيار على أمثلة توضيحية لتقارير الفحص.
.٤٤

ف بعض الدول ,قد تفرض اMنظمة أو اللوائح التي àكم فحص اGعلومات اGالية اMولية صيغة Zستنتاج اGراجع تختلف عن الصيغة
اGوضحة ف الفقرة )٤٣ط( أو )ي( .وعلى الرغم من أن اGراجع قد يكون ملزمًا باستخدام الصيغة اGفروضة úوجب اMنظمة أو
اللوائح ,فإن مسؤولياته اGوضحة ف هذا اGعيار للوصول إلى اZستنتاج تظل كما هي.

* ´شيًا مع العرف السائد ف اGملكة العربية السعودية ,فإن العبارة التي سيتم استخدامها ف òاذج تقارير اGراجع اGستقل هي ... :تعرض بشكل عادل من جميع اíوانب
اíوهرية ]…[ وفقًا لـ ]إطار التقرير اGالي اGنطبق[) .انظر معيار  ,(٧٠٠الفقرة .٢٥
** اGعايير الدولية اGعتمدة هي اGعايير الدولية للتقرير اGالي ,كما صدرت من ا§لس الدولي با|ضافة إلى إفصاحات أضافتها الهيئة لبعض تلك اGعايير وفقًا Gا ورد ف
وثيقة اعتماد اGعايير الدولية للتقرير اGالي الصادرة من الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي.
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اeروج عن إطار التقرير ا"الي ا"نطبق
.٤٥

ينبغي على ا"راجع أن يبدي استنتاجًا متحفظًا أو معارضًا عندما يلفت انتباهه أمر يدعوه إلى ا+عتقاد بأنه ينبغي إجراء تعديل
جوهري على ا"علومات ا"الية ا<ولية حتى تكون ُمعﱠدة من جميع اlوانب اlوهرية وفقًا طار التقرير ا"الي ا"نطبق.

.٤٦

إذا لفت انتباه اGراجع أمور تدعوه إلى اZعتقاد بأن اGعلومات اGالية اMولية تتأثر أو †كن أن تتأثر بشكٍل جوهري بسبب خروج عن
إطار التقرير اGالي اGنطبق ,ولم تصحح ا|دارة اGعلومات اGالية اMولية ,فإنه يعّدل تقرير الفحص .ويصف التعديل طبيعة اÑروج
وينص ,إن أمكن ,على تأثيرات ذلك على اGعلومات اGالية اMولية .وف حالة عدم تضمي اGعلومات التي يعتقد اGراجع أنها ضرورية
لغرض ا|فصاح الكاف ف اGعلومات اGالية اMولية ,فإن اGراجع يعدل تقرير الفحص ويذكر فيه ,إن أمكن ,اGعلومات الضرورية .ويتم
التعديل على تقرير الفحص عادًة عن طريق إضافة فقرة توضيحية ,والتحفظ ف اZستنتاج .ويحتوي اGلحق اÑامس لهذا اGعيار
على أمثلة توضيحية لتقارير الفحص التي àتوي على استنتاج متحفظ.

.٤٧

عندما يكون تأثير اÑروج عن إطار التقرير اGالي اGنطبق جوهريًا ومنتشرًا جدًا ف اGعلومات اGالية اMولية إلى درجة يخلص معها
اGراجع إلى أن اZستنتاج اGتحفظ ُ Zيعد كافيًا لºفصاح عن الطبيعة اGضللة أو غير اGكتملة للمعلومات اGالية اMولية ,فإن اGراجع
يبدي استنتاجًا معارضًا .ويحتوي اGلحق السابع لهذا اGعيار على أمثلة توضيحية لتقارير الفحص التي àتوي على استنتاج معارض.

القيد على النطاق
.٤٨

´نع عادًة القيود اGفروضة على النطاق اGراجع من إكمال الفحص.

.٤٩

عندما يكون ا"راجع غير قادر على إكمال الفحص ,فينبغي عليه أن يبلغ كتابيًا ا"ستوى اداري ا"ناسب وا"كلفي با£وكمة بسبب
عدم استطاعته إكمال الفحص ,وأن ينظر فيما إذا كان من ا"ناسب إصدار تقرير.

القيد ا"فروض من ادارة على النطاق
.٥٠

 Zيقبل اGراجع أي ارتباط لفحص اGعلومات اGالية اMولية إذا كانت معرفته اGبدئية بظروف اZرتباط تشير إلى أنه لن يكون قادرًا
على إكمال الفحص نظرًا لوجود قيد مفروض من إدارة اGنشأة على نطاق الفحص الذي يقوم به اGراجع.

.٥١

إذا فرضت ا|دارة قيدًا على نطاق الفحص بعد قبول اZرتباط ,فعلى اGراجع أن يطلب إزالة ذلك القيد .وإذا رفضت ا|دارة القيام
بذلك ,يكون اGراجع غير قادٍر على إكمال الفحص وإبداء استنتاج .وف تلك اQاZت ,يبلغ اGراجع كتابيًا اGستوى ا|داري اGناسب
واGكلفي باQوكمة بسبب عدم استطاعته إكمال الفحص .وبالرغم من ذلك ,فعندما يلفت انتباه اGراجع أمٍر يدعوه إلى اZعتقاد بأنه
من الضروري إجراء تعديل جوهري على اGعلومات اGالية اMولية حتى تكون ُمعﱠدة من جميع اíوانب اíوهرية وفقًا |طار التقرير
اGالي اGنطبق ,فإن اGراجع يقوم با|بSغ عن هذا اMمر وفقًا لºرشادات اGوضحة ف الفقرات .٤٠-٣٨

.٥٢

يأخذ اGراجع أيضًا ف اQسبان اGسؤوليات النظامية والتنظيميةú ,ا ف ذلك ما إذا كان هناك متطلب بأن يصدر اGراجع تقريرًا.
وف حال وجود مثل هذا اGتطلب ,فإن اGراجع †تنع عن إبداء استنتاج ,ويذكر ف تقرير الفحص سبب عدم استطاعته إكمال الفحص.
ومع ذلك ,فعندما يلفت انتباه اGراجع أمٍر يدعوه إلى اZعتقاد بأنه من الضروري إجراء تعديل جوهري على اGعلومات اGالية اMولية
حتى تكون ُمعﱠدة من جميع اíوانب اíوهرية وفقًا |طار التقرير اGالي اGنطبق ,فإن اGراجع يبلغ أيضًا عن مثل هذا اMمر ف
التقرير.

القيود ا<خرى على النطاق
.٥٣

قد يوجد قيد على النطاق بسبب ظروف أخرى بخSف ما تفرضه ا|دارة من قيود .وف تلك الظروف ,يكون اGراجع عادًة غير قادٍر
على إكمال الفحص وإبداء استنتاج ,وعليه أن يسترشد ف ذلك بالفقرتي  ٥١و .٥٢ولكن قد توجد بعض الظروف النادرة التي يقتصر
فيها القيد على نطاق عمل اGراجع بشكٍل واضح على أمٍر واحد محدد أو أكثر ,ومع أنه جوهري ,إ Zأنه بحسب حكم اGراجع غير
منتشر ف اGعلومات اGالية اMولية .وف تلك الظروف ,يعدل اGراجع تقرير الفحص عن طريق ا|شارة إلى أنه باستثناء اMمر اGوضح
ف فقرة توضيحية واردة ف تقرير الفحص ,فإن الفحص قد ت القيام به وفقًا لهذا اGعيار ,وأيضًا عن طريق التحفظ ف اZستنتاج.
ويحتوي اGلحق السادس لهذا اGعيار على أمثلة توضيحية لتقارير الفحص التي àتوي على استنتاج متحفظ.
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معيار ارتباطات الفحص )(٢٤١٠
.٥٤

قد يكون اGراجع قد أبدى رأيًا متحفظًا ف مراجعة آخر قوائم مالية سنوية بسبب قيد مفروض على نطاق اGراجعة .وعلى اGراجع
أن يأخذ ف اQسبان ما إذا كان ذلك القيد اGفروض على النطاق  Zيزال موجودًا ,وف هذه اQالة فإنه ينظر ف انعكاسات ذلك
على تقرير الفحص.

ا+ستمرارية وحا+ت عدم التأكد اُ"همة
.٥٥

ف معينة ,قد ُتضاف فقرة لفت انتباه إلى تقرير الفحص ,دون أن يؤثر ذلك على استنتاج اGراجع ,لتسليط الضوء على أمٍر
ف ظرو ٍ
ت تضمينه ف إيضاح مرفق باGعلومات اGالية اMولية ,يناقش اMمر على نطاق أكثر اتساعًا .وُيفضل تضمي تلك الفقرة بعد فقرة
اZستنتاج ,وعادًة ما تشير إلى حقيقة أن اZستنتاج غير متحفظ ف هذا الصدد.

.٥٦

ث أو ظرف قد يثير شكوكًا كبيرة حول قدرة
ف ف ا"علومات ا"الية ا<ولية عن عدم تأكد جوهري متعلق بحد ٍ
إذا ت افصاح بشكل كا ٍ
ا"نشأة على البقاء كمنشأة مستمرة ,فينبغي على ا"راجع أن يضيف فقرة لفت انتباه إلى تقرير الفحص لتسليط الضوء على هذه
ا£الة.

.٥٧

قد يكون اGراجع قد عﱠدل تقريرًا سابقًا لعملية مراجعة أو فحص عن طريق إضافة فقرة لفت انتباه لتسليط الضوء على عدم تأكد
ث أو ظرف قد يثير شكوكًا كبيرة حول قدرة اGنشأة على البقاء كمنشأة مستمرة .وإذا كان عدم التأكد اíوهري
جوهري متعلق بحد ٍ
ف ف اGعلومات اGالية اMولية ,فإن اGراجع يعدل تقرير الفحص اGتعلق باGعلومات اGالية
Zيزال موجودًا وت ا|فصاح عنه بشكل كا ٍ
اMولية اQالية عن طريق إضافة فقرة لتسليط الضوء على استمرار حالة عدم التأكد اíوهري.

.٥٨

ث أو ظرف قد يثير شكوكًا
إذا لفت انتباه اGراجع ,نتيجًة لSستفسارات أو إجراءات الفحص اMخرى ,عدم تأكد جوهري متعلق بحد ٍ
ف عن ذلك ف اGعلومات اGالية اMولية ,فإن اGراجع يعّدل
كبيرة حول قدرة اGنشأة على البقاء كمنشأة مستمرة ,وت ا|فصاح بشكل كا ٍ
تقرير الفحص عن طريق إضافة فقرة لفت انتباه.

.٥٩

ف ف ا"علومات ا"الية ا<ولية عن حالة عدم تأكد جوهري تثير شكوكًا كبيرة حول قدرة ا"نشأة على
إذا لم يتم افصاح بشكل كا ٍ
البقاء كمنشأة مستمرة ,فينبغي على ا"راجع إبداء استنتاج متحفظ أو معارض ,حسب مقتضى ا£ال .وينبغي أن يتضمن التقرير
إشارة محددة إلى حقيقة وجود حالة عدم تأكد جوهري.

.٦٠

ينبغي على ا"راجع أن يأخذ ف ا£سبان تعديل تقرير الفحص عن طريق إضافة فقرة لتسليط الضوء على عدم التأكد اlوهري
)بخbف مشكلة استمرارية ا"نشأة( الذي لفت انتباه ا"راجع ,والذي يعتمد حله على أحداث مستقبلية والذي قد يؤثر على ا"علومات
ا"الية ا<ولية.

اعتبارات أخرى
.٦١

تتضمن شروط اZرتباط موافقة ا|دارة على أنه ف حال إشارة أي مستند يحتوي على اGعلومات اGالية اMولية إلى أن تلك اGعلومات
اGالية اMولية قد ت فحصها من قبل مراجع اGنشأة ,فإن تقرير الفحص سيتم تضمينه أيضًا ف هذا اGستند .وإذا لم تقم ا|دارة
بتضمي تقرير الفحص ف اGستند ,فإن اGراجع ينظر ف ضرورة اQصول على مشورة قانونية Gساعدته ف àديد التصرف اGناسب
ف ظل الظروف القائمة.

.٦٢

إذا كان اGراجع قد أصدر تقرير فحص معدل ,وأصدرت ا|دارة اGعلومات اGالية اMولية دون تضمي تقرير الفحص اGعدل ف اGستند
الذي يحتوي على اGعلومات اGالية اMولية ,فإن اGراجع ينظر ف ضرورة اQصول على مشورة قانونية Gساعدته ف àديد التصرف
اGناسب ف ظل الظروف القائمة ,وإمكانية اZستقالة من تكليفه úراجعة القوائم اGالية السنوية.

.٦٣

ليس من الضروري أن àتوي اGعلومات اGالية اMولية ,التي تتألف من مجموعة مختصرة من القوائم اGالية ,على جميع اGعلومات
التي ستكون ُمضﱠمنة ف مجموعة كاملة من القوائم اGالية ,ولكنها بدً Zمن ذلك تعرض تفسيرًا ل©حداث والتغيرات التي ُتعد مهمة
لفهم التغيرات ف اGركز اGالي واMداء اGالي للمنشأة منذ تاريخ التقرير السنوي .وهذا بسبب أنه من اGفترض أن يكون Gستخدمي
ف أخرى,
اGعلومات اGالية اMولية إمكانية الوصول إلى أحدث قوائم مالية ُمراجعة ,كما هو اQال بالنسبة للمنشآت اGدرجة .وف ظرو ٍ
يناقش اGراجع مع ا|دارة مدى اQاجة Mن تتضمن اGعلومات اGالية اMولية بيانًا بأنه يجب قراءتها جنبًا إلى جنب مع أحدث القوائم
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معيار ارتباطات الفحص )(٢٤١٠
اGالية اGراجعة .وف حال غياب ذلك البيان ,ينظر اGراجع فيما إذا كانت اGعلومات اGالية اMولية ,بدون ذكر إشارة إلى أحدث قوائم
مالية ُمراجعةُ ,تعد مضللة ف ظل الظروف القائمة ,وينظر أيضًا ف انعكاسات ذلك على تقرير الفحص.
التوثيق
.٦٤

ينبغي على ا"راجع إعداد توثيق <عمال الفحص ُيعد كافيًا ومناسبًا لتوفير أساس +ستنتاج ا"راجع وتوفير أدلة على أن الفحص
قد ُنّفذ وفقًا لهذا ا"عيار ووفقًا للمتطلبات النظامية والتنظيمية ا"نطبقة .و†ّكن التوثيق أي مراجع خبير لم تكن له صلة ف السابق
باZرتباط من فهم طبيعة وتوقيت ومدى اZستفسارات اGطروحة وا|جراءات التحليلية وإجراءات الفحص اMخرى اGطبقة ,واGعلومات
التي ت اQصول عليها ,وأي أمور مهمة ت أخذها ف اQسبان أثناء تنفيذ الفحصú ,ا ف ذلك التصرف اGتخذ ف تلك اMمور.

تاريخ السريان
.٦٥

يسري هذا اGعيار على أعمال فحص اGعلومات اGالية اMولية اGرتبط عليها اعتبارًا من  ٢٠١٧/١/١أو بعد ذلك التاريخ.

ا"عيار من منظور القطاع العام

.١

تتطلب الفقرة  ١٠أن يتفق اGراجع والعميل على شروط اZرتباط .وتوضح الفقرة  ١١أن خطاب اZرتباط يساعد ف Øنب سوء الفهم
فيما يتعلق بطبيعة اZرتباط ,وàديدًا فيما يتعلق بهدف الفحص ونطاقه ,ومسؤوليات ا|دارة ,ومدى مسؤوليات اGراجع ,والتأكيد
الذي سيتم الوصول إليه ,وطبيعة وشكل التقرير .وتلزم اMنظمة أو اللوائح التي àكم ارتباطات الفحص ف القطاع العام عادًة بتعيي
اGراجع .وبالتالي ,فإن خطابات اZرتباط قد  Zتكون ∑ارسة شائعة ف القطاع العام .وبالرغم من ذلك ,فإن خطاب اZرتباط الذي
يوضح اMمور اُGشار إليها ف الفقرة  ١١قد يكون مفيدًا لكٍل من اGراجع ف القطاع العام والعميل .ولذلك ,ينظر مراجعو القطاع العام
ف إمكانية اZتفاق مع العميل على شروط ارتباط الفحص عن طريق àرير خطاب ارتباط.

.٢

ف القطاع العام ,قد †تد اZلتزام القانوني للمراجع فيما يتعلق باGراجعة Mعمال أخرى ,مثل فحص اGعلومات اGالية اMولية .وف
هذه اQالة Z ,يستطيع اGراجع ف القطاع العام Øنب مثل هذا اZلتزام ,وبالتالي قد يكون ف وضع ّ† Zكنه من عدم القبول )انظر
الفقرة  (٥٠أو من اZنسحاب من ارتباط الفحص )انظر الفقرتي  ٣٦و)٤٠ب(( .وأيضًا ,قد  Zيكون اGراجع ف القطاع العام ف وضع
†ّكنه من اZستقالة من التعيي Gراجعة القوائم اGالية السنوية )انظر الفقرتي )٤٠ج(( و.(٦٢

.٣

تناقش الفقرة  ٤١مسؤولية اGراجع عندما يلفت انتباهه أمر يدعوه إلى اZعتقاد بوجود غش أو عدم التزام من جانب اGنشأة باMنظمة
واللوائح .وقد يخضع اGراجع ف القطاع العام Gتطلبات نظامية أو متطلبات تنظيمية أخرى للتقرير عن أمر للسلطات التنظيمية أو
السلطات العامة اMخرى.
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معيار ارتباطات الفحص )(٢٤١٠
ا"لحق ا<ول
مثال eطاب ارتباط لفحص ا"علومات ا"الية ا<ولية
ُيستخدم اÑطاب التالي لSسترشاد به ,إلى جانب اZعتبارات اGبّينة ف الفقرة  ١٠من هذا اGعيار ,وسيكون من الSزم تكييفه وفقًا Gتطلبات
وظروف كل ارتباط.
إلى مجلس ا|دارة )أو ∑ثل ا|دارة العليا اGعني(
نقدم هذا اÑطاب لتأكيد فهمنا لشروط وأهداف ارتباطنا لفحص قائمة اGركز اGالي اMولية للمنشأة كما ف  ٣٠يونيو  ٢٠×١وما يتعلق بها من
قوائم للدخل والتغيرات ف حقوق اGلكية والتدفقات النقدية عن الستة أشهر اGنتهية ف ذلك التاريخ.
وسنقوم بالفحص وفقًا للمعيار الدولي Zرتباطات الفحص )" (٢٤١٠فحص اGعلومات اGالية اMولية اُGنﱠفذ من قبل اGراجع اGستقل للمنشأة"
اGعتمد ف اGملكة العربية السعودية ,وذلك بهدف تزويدنا بأساس للتقرير عّما إذا كان قد òا إلى علمنا ما يدعونا لSعتقاد بأن اGعلومات
اGالية اMولية غير ُمعﱠدة من جميع اíوانب اíوهرية وفقًا لـ ]ُيشار إلى إطار التقرير اGالي اGنطبقú ,ا ف ذلك إشارة لºقليم أو الدولة اُGنشئة
للتقرير اGالي عندما  Zيكون إطار التقرير اGالي اGستخدم هو اGعايير الدولية للتقرير اGالي اGعتمدة ف اGملكة العربية السعودية[ .ويتألف مثل
هذا الفحص من طرح استفسارات ,بشكٍل أساسي على اMشخاص اGسؤولي عن اMمور اGالية واüاسبية ,وتطبيق إجراءات àليلية وغيرها
من إجراءات الفحص ,ولكنه  Zيتطلب عادًة تأييد اGعلومات التي ت اQصول عليها .وُيعد نطاق فحص اGعلومات اGالية اMولية أقل بكثير من
نطاق اGراجعة التي ُتنﱠفذ وفقًا للمعايير الدولية للمراجعة اGعتمدة ف اGملكة العربية السعودية ,والتي يتمثل الهدف منها ف إبداء رأي يتعلق
بالقوائم اGالية ,وبالتالي ,فإننا لن ُنبدي أي رأي من ذلك القبيل.
ونحن نتوقع أن يكون تقريرنا عن اGعلومات اGالية اMولية كما يلي:
]يتم إدراج نص òوذج التقرير[
وُتعد اGعلومات اGالية اMوليةú ,ا ف ذلك ا|فصاحات الكافية فيها ,من مسؤوليات إدارة اGنشأة .ويشمل ذلك تصميم الرقابة الداخلية ذات
الصلة بإعداد وعرض اGعلومات اGالية اMولية التي تخلو من التحريف اíوهري ,سواًء بسبب غش أو خطأ ,وتطبيق تلك الرقابة الداخلية
واQفاظ عليها; واختيار وتطبيق السياسات اüاسبية اGناسبة; وإجراء التقديرات اüاسبية اGعقولة ف ظل الظروف القائمة .وكجزء من
الفحص ,سنطلب إفادات مكتوبة من ا|دارة تتعلق با|قرارات اGقدمة بخصوص الفحص .وسنطلب أيضًا أنه ف حال إشارة أي مستند يحتوي
على اGعلومات اGالية اMولية إلى أن تلك اGعلومات اGالية اMولية قد ت فحصها ,فإن تقريرنا سيتم تضمينه أيضًا ف هذا اGستند.
و Zيوفر فحص اGعلومات اGالية اMولية تأكيدًا بأننا سنصبح على دراية بجميع اMمور اGهمة التي †كن اكتشافها خSل أي من عمليات اGراجعة.
وبا|ضافة إلى ذلك ,فإن ارتباطنا † Zكن اZعتماد عليه لºفصاح عن وجود أي غش أو خطأ أو تصرفات غير قانونية .ومع ذلك ,سنبلغكم
بأي أموٍر جوهرية تلفت انتباهنا.
ونتطلع إلى التعاون التام من جانب موظفي شركتكم ,ونثق بأنهم سيوفرون لنا أي سجSت أو وثائق أو معلومات أخرى نطلبها فيما يتعلق
بالفحص.
]ُتضاف هنا اGعلومات ا|ضافية اGتعلقة بترتيبات اMتعاب والفواتير ,حسب مقتضى اQال[.
سيكون هذا اÑطاب ساريًا للسنوات القادمة ما لم يتم إنهاؤه أو تعديله أو إحSله بآخر )عند اZقتضاء(.
نرجو التفضل بتوقيع النسخة اGرفقة من هذا اÑطاب ,لºشارة إلى أنها تتفق مع فهمكم لترتيبات فحصنا للقوائم اGالية ,وإعادة إرسالها إلينا.
أقر بالعلم واGوافقة بالنيابة عن اGنشأة )س(
)التوقيع(
اZسم والوظيفة
التاريخ
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اجراءات التحليلية التي قد يأخذها ا"راجع ف ا£سبان عند تنفيذ فحص "علومات مالية أولية
فيما يلي أمثلة لºجراءات التحليلية التي قد يأخذها اGراجع ف اQسبان عند تنفيذ فحص للمعلومات اGالية اMولية:
•

مقارنة اGعلومات اGالية اMولية باGعلومات اGالية اMولية للفترة اMولية السابقة مباشرًة ,وباGعلومات اGالية اMولية للفترة اMولية اGقابلة
ف السنة اGالية السابقة ,وباGعلومات اGالية اMولية التي توقعتها ا|دارة للفترة اQالية ,وبأحدث القوائم اGالية السنوية اُGراجعة.

•

مقارنة اGعلومات اGالية اMولية اQالية بالنتائج اGتوقعة ,مثل اGوازنات أو التنبؤات )على سبيل اGثال ,مقارنة أرصدة الزكاة والضريبة
والعSقة بي مخصص زكاة وضرائب الدخل إلى الدخل قبل الزكاة والضريبة ف اGعلومات اGالية اMولية اQالية باGعلومات اGقابلة لها
ف )أ( اGوازنات ,باستخدام اGعدZت اGتوقعة ,و)ب( اGعلومات اGالية للفترات السابقة(.

•

مقارنة اGعلومات اGالية اMولية اQالية باGعلومات غير اGالية ذات الصلة.

•

مقارنة اGبالغ اGسجلة ,أو النسب التي ت التوصل إليها من اGبالغ اGسجلة ,بالتوقعات اGوضوعة من جانب اGراجع .ويضع اGراجع تلك
التوقعات عن طريق àديد وتطبيق العSقات اGتوقع بدرجة معقولة وجودها استنادًا إلى فهم اGراجع للمنشأة والصناعة التي تعمل بها
اGنشأة.

•

مقارنة النسب واGؤشرات للفترة اMولية اQالية بتلك اÑاصة úنشآت أخرى ف نفس الصناعة.

•

مقارنة العSقات بي العناصر ف اGعلومات اGالية اMولية اQالية بالعSقات اGقابلة لها ف اGعلومات اGالية اMولية للفترات السابقة,
على سبيل اGثال ,اGصروف حسب نوعه كنسبة مئوية من اGبيعات ,واMصول حسب نوعها كنسبة مئوية من إجمالي اMصول ,والنسبة
اGئوية للتغير ف اGبيعات إلى النسبة اGئوية للتغير ف اGبالغ مستحقة التحصيل.

•

مقارنة البيانات غير ا§معة .وفيما يلي أمثلة لطرق تفصيل البيانات:
○

صلة إلى مبالغ ربع سنوية ,أو شهرية ,أو أسبوعية.
حسب الفترة ,على سبيل اGثال ,بنود ا|يرادات أو اGصروفات ُمف ﱠ

○

حسب اÑط ا|نتاجي أو مصدر ا|يراد.

○

حسب اGوقع ,على سبيل اGثال ,حسب مكونات ا§موعة.

○

حسب صفات اGعاملة ,على سبيل اGثال ,ا|يراد اGتولد من اGصممي ,أو اGعماريي ,أو اQرفيي.

○

حسب الصفات اGتعددة للمعاملة ,على سبيل اGثال ,اGبيعات حسب اGنتج والشهر.
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ا"لحق الثالث
مثال eطاب إفادة من ادارة
ليس اGقصود أن يكون اÑطاب التالي خطابًا قياسيًا .بل إن إفادات ا|دارة ستختلف من منشأة Mخرى ,ومن فترة أولية للفترة التي تليها.
)الترويسة اÑاصة باGنشأة(
)التاريخ(

)إلى اGراجع(
فقرات افتتاحية إذا كانت اGعلومات اGالية اMولية تشتمل على قوائم مالية مختصرة:

نقدم خطاب ا|فادة اGاثل بخصوص فحصكم لقائمة اGركز اGالي ا±تصرة للمنشأة )س( كما ف  ٣١مارس  ٢٠×١وقوائم الدخل والتغيرات ف
حقوق اGلكية والتدفقات النقدية ا±تصرة لفترة الثSثة أشهر اGنتهية ف ذلك التاريخ Mغراض إبداء استنتاج بشأن ما إذا كان قد òا إلى
علمكم ما يدعوكم إلى اZعتقاد بأن اGعلومات اGالية اMولية غير ُمعﱠدة من جميع اíوانب اíوهرية وفقًا لـ ]ُيشار إلى إطار التقرير اGالي
اGنطبقú ,ا ف ذلك إشارة إلى ا|قليم أو الدولة اُGنشئة |طار التقرير اGالي ,عندما  Zيكون إطار التقرير اGالي اGستخدم هو اGعايير الدولية
للتقرير اGالي اGعتمدة ف اGملكة العربية السعودية[.
ونقر úسؤوليتنا عن إعداد وعرض اGعلومات اGالية اMولية وفقًا لـ ]ُيشار إلى إطار التقرير اGالي اGنطبق[.
فقرات افتتاحية إذا كانت اGعلومات اGالية اMولية تشتمل على مجموعة كاملة من القوائم اGالية ذات الغرض العام اُGعﱠدة وفقًا |طار تقرير مالي
يهدف إلى àقيق العرض العادل:
نقدم خطاب ا|فادة اGاثل بخصوص فحصكم لقائمة اGركز اGالي للمنشأة )س( كما ف  ٣١مارس  ٢٠×١وقوائم الدخل والتغيرات ف حقوق
اGلكية والتدفقات النقدية لفترة الثSثة أشهر اGنتهية ف ذلك التاريخ وملخص بالسياسات اüاسبية اGهمة وا|يضاحات التفسيرية اMخرى
Mغراض إبداء استنتاج بشأن ما إذا كان قد òا إلى علمكم ما يدعوكم إلى اZعتقاد بأن اGعلومات اGالية اMولية  Zتعطي صورة حقيقية وعادلة
*

)أو  Zتعرض بشكل عادل ,من جميع اíوانب اíوهرية() ( اGركز اGالي للمنشأة )س( كما ف  ٣١مارس  ٢٠×١وأداءها اGالي وتدفقاتها النقدية
وفقًا لـ ]ُيشار إلى إطار التقرير اGالي اGنطبقú ,ا ف ذلك إشارة إلى ا|قليم أو الدولة اُGنشئة |طار التقرير اGالي ,عندما  Zيكون إطار التقرير
اGالي اGستخدم هو اGعايير الدولية للتقرير اGالي اGعتمدة ف اGملكة العربية السعودية[.
ونقر úسؤوليتنا عن العرض العادل للمعلومات اGالية اMولية وفقًا لـ ]ُيشار إلى إطار التقرير اGالي اGنطبق[.
ونؤكد ,على حد علمنا واعتقادنا ,على ا|فادات ا•تية:
•

لقد ت إعداد وعرض اGعلومات اGالية اMولية اُGشار إليها أعSه وفقًا لـ ]ُيشار إلى إطار التقرير اGالي اGنطبق[.

•

لقد وفرنا لكم جميع الدفاتر اüاسبية والوثائق الداعمة ,وجميع محاضر اجتماعات اGساهمي ومجلس ا|دارة )وàديدًا تلك التي
ُعقدت ف ]يتم إدراج التواريخ اGنطبقة[(.

•

 Zتوجد أية معامSت مهمة لم يتم تسجيلها بشكٍل سليم ف السجSت اüاسبية التي تستند إليها اGعلومات اGالية اMولية.

•

لم توجد أية حالة عدم التزام فعلية أو محتملة معروفة من حاZت عدم اZلتزام باMنظمة واللوائح التي قد يكون لها تأثير جوهري على
اGعلومات اGالية اMولية ف حال عدم اZلتزام.

•

نقر úسؤوليتنا عن تصميم وتطبيق الرقابة الداخلية Gنع واكتشاف الغش واÑطأ.

*

´شيًا مع العرف السائد ف اGملكة العربية السعودية ,فإن العبارة التي سيتم استخدامها ف òاذج تقارير اGراجع هي :استنادًا إلى فحصنا ,فلم ينم إلى علمنا ما يدعونا
إلى اZعتقاد بأن اGعلومات اGالية اMولية اGرفقة  Zتعرض بشكل عادل ,من جميع اíوانب اíوهرية .....
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•

لقد أفصحنا لكم عن جميع اQقائق اGهمة التي تتعلق بأي حاZت غش معروفة أو مشتبه فيها رúا تكون قد أثرت على اGنشأة.

•

لقد أفصحنا لكم عن نتائج تقييمنا Ñطر احتمال àريف اGعلومات اGالية اMولية بشكٍل جوهري نتيجة للغش.

•

ححة اGلخصة ف اíدول اGرفق ُتعد ,سواًء منفردة أو ف مجملها ,غير جوهرية بالنسبة
أننا نعتقد أن تأثيرات التحريفات غير اُGص ﱠ
للمعلومات اGالية اMولية ككل.

•

إننا نؤكد اكتمال اGعلومات اGقدمة لكم فيما يتعلق بهوية اMطراف ذات العSقة.

•

ف ف اGعلومات اGالية اMولية:
لقد ت تسجيل ما يلي بشكٍل سليم ,وعند اZقتضاء ,ت ا|فصاح عنه بشكٍل كا ٍ
○

اGعامSت مع اMطراف ذات العSقةú ,ا ف ذلك اGبيعات ,واGشتريات ,والقروض ,والتحويSت ,وترتيبات التأجير وضماناته,
واGبالغ مستحقة التحصيل من اMطراف ذات العSقة أو واجبة السداد لها;

○

الضمانات ,سواًء كانت مكتوبة أو شفهية ,والتي قد ترتب التزامات ُمحتملة على اGنشأة;

○

اتفاقيات وخيارات إعادة شراء اMصول التي ت بيعها سابقًا.

•

إن العرض وا|فصاح عن قياسات القيمة العادلة ل©صول واZلتزامات ت وفقًا لـ ]ُيشار إلى إطار التقرير اGالي اGنطبق[ .إن اZفتراضات
اGستخدمة تعكس نيتنا وقدرتنا على تنفيذ إجراءات محددة بالنيابة عن اGنشأة ,عندما يكون لذلك صلة بقياسات القيمة العادلة أو
ا|فصاح عنها.

•

ليست لدينا خطط أو نوايا قد تؤثر بشكٍل جوهري على القيمة الدفترية ل©صول واZلتزامات اGنعكسة ف اGعلومات اGالية اMولية أو
على تصنيفها.

•

ليست لدينا خطط للتخلي عن خطوط إنتاج أو خطط أو نوايا أخرى ستؤدي إلى أية زيادة ف ا±زون أو تقادمه ,و Zيوجد مخزون ت
àديده úبلغ يزيد على القيمة القابلة للتحقق.

•

لدى اGنشأة صكوك ملكية مقبولة íميع اMصول و Zتوجد أي رهونات أو أعباء على أصول اGنشأة.

•

لقد سجلنا أو أفصحنا ,حسب مقتضى اQال ,عن كل من اZلتزامات الفعلية واüتملة.

•

]يتم إضافة أية إفادات إضافية تتعلق úعايير اüاسبة اíديدة التي يتم تطبيقها Mول مرة ,ويؤخذ ف اQسبان تضمي أية إفادات
إضافية يتطلبها أي معيار دولي جديد للمراجعة وتكون ذات صلة باGعلومات اGالية اMولية[.

 Sأو إفصاحًا ف
وعلى حد علمنا واعتقادنا ,لم تقع أي أحداث بعد تاريخ قائمة اGركز اGالي وحتى تاريخ هذا اÑطاب †كن أن تتطلب تعدي ً
اGعلومات اGالية اMولية اGذكورة آنفًا.
__________________________
)اGسؤول التنفيذي اMول(

__________________________
)اGسؤول اGالي اMول(
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ا"لحق الرابع
أمثلة لتقارير فحص ا"علومات ا"الية ا<ولية
مجموعة كاملة من القوائم ا"الية ذات الغرض العام اُ"عﱠدة وفقًا طار تقرير مالي يهدف إلى Üقيق العرض العادل )انظر الفقرة )٤٣ط((
تقرير عن فحص اGعلومات اGالية اMولية
)ا±اطبون اGعنيون(

مقدمة
لقد فحصنا قائمة اGركز اGالي اGرفقة للمنشأة )س( كما ف  ٣١مارس  ,٢٠×١وقوائم الدخل والتغيرات ف حقوق اGلكية والتدفقات النقدية
لفترة الثSثة أشهر اGنتهية ف ذلك التاريخ ,وملخص بالسياسات اüاسبية اُGهمة وا|يضاحات التفسيرية اMخرى ١.وُتعد ا|دارة هي اGسؤولة
عن إعداد هذه اGعلومات اGالية اMولية وعرضها بشكل عادل وفقًا لـ ]ُيشار إلى إطار التقرير اGالي اGنطبق[ .وتتمثل مسؤوليتنا ف إبداء استنتاج
بشأن هذه اGعلومات اGالية اMولية استنادًا إلى فحصنا.

نطاق الفحص
لقد قمنا بالفحص وفقًا للمعيار الدولي Zرتباطات الفحص )" (٢٤١٠فحص اGعلومات اGالية اMولية اُGنﱠفذ من قبل اGراجع اGستقل للمنشأة",
اGعتمد ف اGملكة العربية السعودية ٢.ويتألف فحص اGعلومات اGالية اMولية من طرح استفسارات ,بشكٍل أساسي على اMشخاص اGسؤولي
عن اMمور اGالية واüاسبية ,وتطبيق إجراءات àليلية وغيرها من إجراءات الفحص .وُيعد الفحص أقل بكثير ف نطاقه من اGراجعة التي يتم
القيام بها وفقًا للمعايير الدولية للمراجعة اGعتمدة ف اGملكة العربية السعودية ,وتبعًا لذلك فإنه ّ† Zكننا من الوصول إلى تأكيد بأننا سنصبح
على دراية بجميع اMمور اُGهمة التي †كن اكتشافها خSل أي من عمليات اGراجعة .وبناًء عليه ,فإننا  Zنبدي أي رأي مراجعة.

اZستنتاج
استنادًا إلى الفحص الذي قمنا به ,فلم ينم إلى علمنا ما يدعونا إلى اZعتقاد بأن اGعلومات اGالية اMولية اGرفقة  Zتعطي صورة حقيقية وعادلة
لـ )أو " Zتعرض بشكل عادل ,من جميع اíوانب اíوهرية (",اGركز اGالي للمنشأة كما ف  ٣١مارس  ٢٠×١وأدائها اGالي وتدفقاتها النقدية
لفترة الثSثة أشهر اGنتهية ف ذلك التاريخ وفقًا لـ ]إطار التقرير اGالي اGنطبقú ,ا ف ذلك إشارة إلى ا|قليم أو الدولة اGنشئة |طار التقرير
اGالي عندما  Zيكون إطار التقرير اGالي اGستخدم هو اGعايير الدولية للتقرير اGالي اGعتمدة ف اGملكة العربية السعودية[.
اGراجع
التاريخ
العنوان

١
٢

قد يرغب اGراجع ف àديد السلطة التنظيمية أو ما يعادلها من السلطات التي ُتقدم لها اGعلومات اGالية اMولية.
ف حالة فحص اGعلومات اGالية التاريخية بدً Zمن اGعلومات اGالية اMولية ,ينبغي قراءة هذه اíملة على النحو ا•تي :لقد قمنا بالفحص وفقًا للمعيار الدولي Zرتباطات
الفحص ) ,(٢٤١٠الذي ُيطبق على فحص اGعلومات اGالية التاريخية اُGنفذ من قبل اGراجع اGستقل للمنشأة .ويجب تعديل بقية التقرير حسب اQاجة ف ظل الظروف
القائمة.

ترجمة الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي

٨٧٥

فحص اGعلومات اGالية اMولية اُGنﱠفذ
من قبل اGراجع اGستقل للمنشأة

معيار ارتباطات الفحص )(٢٤١٠
ا"علومات ا"الية ا<ولية ا<خرى )انظر الفقرة )٤٣ي((
تقرير عن فحص اGعلومات اGالية اMولية
)ا±اطبون اGعنيون(

مقدمة
لقد فحصنا قائمة اGركز اGالي ]ا±تصرة[ اGرفقة للمنشأة )س( كما ف  ٣١مارس  ,٢٠×١وقوائم الدخل والتغيرات ف حقوق اGلكية والتدفقات
النقدية ]ا±تصرة[ لفترة الثSثة أشهر اGنتهية ف ذلك التاريخ ٣.وُتعد ا|دارة هي اGسؤولة عن إعداد هذه اGعلومات اGالية اMولية وعرضها
وفقًا لـ ]ُيشار إلى إطار التقرير اGالي اGنطبق[ .وتتمثل مسؤوليتنا ف إبداء استنتاج بشأن هذه اGعلومات اGالية اMولية استنادًا إلى فحصنا.

نطاق الفحص
لقد قمنا بالفحص وفقًا للمعيار الدولي Zرتباطات الفحص )" (٢٤١٠فحص اGعلومات اGالية اMولية اُGنﱠفذ من قبل اGراجع اGستقل للمنشأة",
اGعتمد ف اGملكة العربية السعودية ٤.ويتألف فحص اGعلومات اGالية اMولية من طرح استفسارات ,بشكٍل أساسي على اMشخاص اGسؤولي
عن اMمور اGالية واüاسبية ,وتطبيق إجراءات àليلية وغيرها من إجراءات الفحص .وُيعد الفحص أقل بكثير ف نطاقه من اGراجعة التي يتم
القيام بها وفقًا للمعايير الدولية للمراجعة اGعتمدة ف اGملكة العربية السعودية ,وتبعًا لذلك فإنه ّ† Zكننا من الوصول إلى تأكيد بأننا سنصبح
على دراية بجميع اMمور اُGهمة التي †كن اكتشافها خSل أي من عمليات اGراجعة .وبناًء عليه ,فإننا  Zنبدي أي رأي مراجعة.

اZستنتاج
استنادًا إلى الفحص الذي قمنا به ,فلم ينم إلى علمنا ما يدعونا إلى اZعتقاد بأن اGعلومات اGالية اMولية اGرفقة غير ُمعﱠدة من جميع اíوانب
اíوهرية وفقًا لـ ]إطار التقرير اGالي اGنطبقú ,ا ف ذلك إشارة إلى ا|قليم أو الدولة اُGنشئة |طار التقرير اGالي عندما  Zيكون ا|طار
اGستخدم هو اGعايير الدولية للتقرير اGالي اGعتمدة ف اGملكة العربية السعودية[.
اGراجع
التاريخ
العنوان

٣
٤

انظر اQاشية رقم .١
انظر اQاشية رقم .٢

ترجمة الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي

٨٧٦

فحص اGعلومات اGالية اMولية اُGنﱠفذ
من قبل اGراجع اGستقل للمنشأة

معيار ارتباطات الفحص )(٢٤١٠
ا"لحق اeامس
أمثلة لتقارير فحص Üتوي على استنتاج متحفظ بسبب اeروج عن إطار التقرير ا"الي ا"نطبق
مجموعة كاملة من القوائم ا"الية ذات الغرض العام اُ"عﱠدة وفقًا طار تقرير مالي يهدف إلى Üقيق العرض العادل )انظر الفقرة )٤٣ط((
تقرير عن فحص اGعلومات اGالية اMولية
)ا±اطبون اGعنيون(

مقدمة
لقد فحصنا قائمة اGركز اGالي اGرفقة للمنشأة )س( كما ف  ٣١مارس  ,٢٠×١وقوائم الدخل والتغيرات ف حقوق اGلكية والتدفقات النقدية
لفترة الثSثة أشهر اGنتهية ف ذلك التاريخ ,وملخص بالسياسات اüاسبية اُGهمة وا|يضاحات التفسيرية اMخرى ١.وُتعد ا|دارة هي اGسؤولة
عن إعداد هذه اGعلومات اGالية اMولية وعرضها بشكل عادل وفقًا لـ ]ُيشار إلى إطار التقرير اGالي اGنطبق[ .وتتمثل مسؤوليتنا ف إبداء استنتاج
بشأن هذه اGعلومات اGالية اMولية استنادًا إلى فحصنا.

نطاق الفحص
لقد قمنا بالفحص وفقًا للمعيار الدولي Zرتباطات الفحص )" (٢٤١٠فحص اGعلومات اGالية اMولية اُGنﱠفذ من قبل اGراجع اGستقل للمنشأة",
اGعتمد ف اGملكة العربية السعودية ٢.ويتألف فحص اGعلومات اGالية اMولية من طرح استفسارات ,بشكٍل أساسي على اMشخاص اGسؤولي
عن اMمور اGالية واüاسبية ,وتطبيق إجراءات àليلية وغيرها من إجراءات الفحص .وُيعد الفحص أقل بكثير ف نطاقه من اGراجعة التي يتم
القيام بها وفقًا للمعايير الدولية للمراجعة اGعتمدة ف اGملكة العربية السعودية ,وتبعًا لذلك فإنه ّ† Zكننا من الوصول إلى تأكيد بأننا سنصبح
على دراية بجميع اMمور اُGهمة التي †كن اكتشافها خSل أي من عمليات اGراجعة .وبناًء عليه ,فإننا  Zنبدي أي رأي مراجعة.

أساس اZستنتاج اGتحفظ
استنادًا إلى اGعلومات التي وفرتها لنا ا|دارة ,فقد استبعدت اGنشأة )س( من العقارات والديون طويلة اMجل التزامات عقود إيجار معينة ,نعتقد
أنه ينبغي رسملتها لكي تتفق مع ]ُيشار إلى إطار التقرير اGالي اGنطبق[ .وتشير هذه اGعلومات إلى أنه إذا ´ت رسملة التزامات عقود ا|يجار
تلك ف  ٣١مارس  ,٢٠×١فإن العقارات ستزيد úبلغ ______ ريال ,والديون طويلة اMجل úبلغ ____ ريال ,وكذلك فإن
صاف الدخل وربحية السهم ستزيد )ستنقص( úبلغ _____ ريال ,و______ ريال ,و______ ريال,
و____ ريال ,على الترتيب ,لفترة الثSثة أشهر اGنتهية ف ذلك التاريخ.

اZستنتاج اGتحفظ
استنادًا إلى الفحص الذي قمنا به ,وباستثناء اMمر اGوضح ف الفقرة السابقة ,فلم ينم إلى علمنا ما يدعونا إلى اZعتقاد بأن اGعلومات اGالية
اMولية اGرفقة  Zتعطي صورة حقيقية وعادلة لـ )أو " Zتعرض بشكل عادل ,من جميع اíوانب اíوهرية (",اGركز اGالي للمنشأة كما ف ٣١
مارس  ٢٠×١وأدائها اGالي وتدفقاتها النقدية لفترة الثSثة أشهر اGنتهية ف ذلك التاريخ وفقًا لـ ]ُيشار إلى إطار التقرير اGالي اGنطبقú ,ا ف
ذلك إشارة إلى ا|قليم أو الدولة اGنشئة |طار التقرير اGالي عندما  Zيكون إطار التقرير اGالي اGستخدم هو اGعايير الدولية للتقرير اGالي
اGعتمدة ف اGملكة العربية السعودية[.
اGراجع
التاريخ
العنوان

١
٢

انظر اQاشية رقم  ١ف اGلحق الرابع.
انظر اQاشية رقم  ٢ف اGلحق الرابع.

ترجمة الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي

٨٧٧

فحص اGعلومات اGالية اMولية اُGنﱠفذ
من قبل اGراجع اGستقل للمنشأة

معيار ارتباطات الفحص )(٢٤١٠
ا"علومات ا"الية ا<ولية ا<خرى )انظر الفقرة )٤٣ي((
تقرير عن فحص اGعلومات اGالية اMولية
)ا±اطبون اGعنيون(

مقدمة
لقد فحصنا قائمة اGركز اGالي ]ا±تصرة[ اGرفقة للمنشأة )س( كما ف  ٣١مارس  ,٢٠×١وقوائم الدخل والتغيرات ف حقوق اGلكية والتدفقات
النقدية ]ا±تصرة[ لفترة الثSثة أشهر اGنتهية ف ذلك التاريخ ٣.وُتعد ا|دارة هي اGسؤولة عن إعداد هذه اGعلومات اGالية اMولية وعرضها
وفقًا لـ ]ُيشار إلى إطار التقرير اGالي اGنطبق[ .وتتمثل مسؤوليتنا ف إبداء استنتاج بشأن هذه اGعلومات اGالية اMولية استنادًا إلى فحصنا.

نطاق الفحص
لقد قمنا بالفحص وفقًا للمعيار الدولي Zرتباطات الفحص )" (٢٤١٠فحص اGعلومات اGالية اMولية اُGنﱠفذ من قبل اGراجع اGستقل للمنشأة",
اGعتمد ف اGملكة العربية السعودية ٤.ويتألف فحص اGعلومات اGالية اMولية من طرح استفسارات ,بشكٍل أساسي على اMشخاص اGسؤولي
عن اMمور اGالية واüاسبية ,وتطبيق إجراءات àليلية وغيرها من إجراءات الفحص .وُيعد الفحص أقل بكثير ف نطاقه من اGراجعة التي يتم
القيام بها وفقًا للمعايير الدولية للمراجعة اGعتمدة ف اGملكة العربية السعودية ,وتبعًا لذلك فإنه ّ† Zكننا من الوصول إلى تأكيد بأننا سنصبح
على دراية بجميع اMمور اُGهمة التي †كن اكتشافها خSل أي من عمليات اGراجعة .وبناًء عليه ,فإننا  Zنبدي أي رأي مراجعة.

أساس اZستنتاج اGتحفظ
استنادًا إلى اGعلومات التي وفرتها لنا ا|دارة ,فقد استبعدت اGنشأة )س( من العقارات والديون طويلة اMجل التزامات عقود إيجار معينة ,نعتقد
أنه ينبغي رسملتها لكي تتفق مع ]ُيشار إلى إطار التقرير اGالي اGنطبق[ .وتشير هذه اGعلومات إلى أنه إذا ´ت رسملة التزامات عقود ا|يجار
تلك ف  ٣١مارس  ,٢٠×١فإن العقارات ستزيد úبلغ ______ ريال ,والديون طويلة اMجل úبلغ ____ ريال ,وكذلك فإن
صاف الدخل وربحية السهم ستزيد )ستنقص( úبلغ _____ ريال ,و______ ريال ,و______ ريال,
و____ ريال ,على الترتيب ,لفترة الثSثة أشهر اGنتهية ف ذلك التاريخ.

اZستنتاج اGتحفظ
استنادًا إلى الفحص الذي قمنا به ,وباستثناء اMمر اGوضح ف الفقرة السابقة ,فلم ينم إلى علمنا ما يدعونا إلى اZعتقاد بأن اGعلومات اGالية
اMولية اGرفقة غير ُمعﱠدة من جميع اíوانب اíوهرية وفقًا لـ ]ُيشار إلى إطار التقرير اGالي اGنطبقú ,ا ف ذلك إشارة إلى ا|قليم أو الدولة
اُGنشئة |طار التقرير اGالي عندما  Zيكون ا|طار اGستخدم هو اGعايير الدولية للتقرير اGالي اGعتمدة ف اGملكة العربية السعودية[.
اGراجع
التاريخ
العنوان

٣
٤

انظر اQاشية رقم  ١ف اGلحق الرابع.
انظر اQاشية رقم  ٢ف اGلحق الرابع.

ترجمة الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي

٨٧٨

فحص اGعلومات اGالية اMولية اُGنﱠفذ
من قبل اGراجع اGستقل للمنشأة

معيار ارتباطات الفحص )(٢٤١٠
ا"لحق السادس
أمثلة لتقارير فحص Üتوي على استنتاج متحفظ بسبب قيد على النطاق لم تفرضه ادارة
مجموعة كاملة من القوائم ا"الية ذات الغرض العام اُ"عﱠدة وفقًا طار تقرير مالي يهدف إلى Üقيق العرض العادل )انظر الفقرة )٤٣ط((
تقرير عن فحص اGعلومات اGالية اMولية
)ا±اطبون اGعنيون(

مقدمة
لقد فحصنا قائمة اGركز اGالي اGرفقة للمنشأة )س( كما ف  ٣١مارس  ,٢٠×١وقوائم الدخل والتغيرات ف حقوق اGلكية والتدفقات النقدية
لفترة الثSثة أشهر اGنتهية ف ذلك التاريخ ,وملخص بالسياسات اüاسبية اُGهمة وا|يضاحات التفسيرية اMخرى ١.وُتعد ا|دارة هي اGسؤولة
عن إعداد هذه اGعلومات اGالية اMولية وعرضها بشكل عادل وفقًا لـ ]ُيشار إلى إطار التقرير اGالي اGنطبق[ .وتتمثل مسؤوليتنا ف إبداء استنتاج
بشأن هذه اGعلومات اGالية اMولية استنادًا إلى فحصنا.

نطاق الفحص
باستثناء ما هو موضح ف الفقرة التالية ,فقد قمنا بالفحص وفقًا للمعيار الدولي Zرتباطات الفحص )" (٢٤١٠فحص اGعلومات اGالية اMولية
اُGنﱠفذ من قبل اGراجع اGستقل للمنشأة" ,اGعتمد ف اGملكة العربية السعودية ٢.ويتألف فحص اGعلومات اGالية اMولية من طرح استفسارات,
بشكٍل أساسي على اMشخاص اGسؤولي عن اMمور اGالية واüاسبية ,وتطبيق إجراءات àليلية وغيرها من إجراءات الفحص .وُيعد الفحص
أقل بكثير ف نطاقه من اGراجعة التي يتم القيام بها وفقًا للمعايير الدولية للمراجعة اGعتمدة ف اGملكة العربية السعودية ,وتبعًا لذلك فإنه Z
†ّكننا من الوصول إلى تأكيد بأننا سنصبح على دراية بجميع اMمور اُGهمة التي †كن اكتشافها خSل أي من عمليات اGراجعة .وبناًء عليه,
فإننا  Zنبدي أي رأي مراجعة.

أساس اZستنتاج اGتحفظ
نتيجة حدوث حريق ف مكتب أحد الفروع ف )التاريخ( أدى إلى تلف سجSت اGبالغ مستحقة التحصيل اÑاصة بذلك الفرع ,لم نتمكن من
إكمال فحصنا Gبالغ مستحقة التحصيل بلغ مجموعها ______ ريال والواردة ف اGعلومات اGالية اMولية .واGنشأة بصدد إعادة إنشاء
هذه السجSت ,وغير متأكدة ∑ا إذا كانت هذه السجSت ستدعم اGبلغ اGوضح أعSه وما يتعلق به من مخصص للمبالغ غير القابلة للتحصيل.
ولو استطعنا إكمال فحصنا للمبالغ مستحقة التحصيل ,رúا كانت ستنمو إلى علمنا أمور تشير إلى أن ثمة تعديSت كان من الضروري إجراؤها
ف اGعلومات اGالية اMولية.

اZستنتاج اGتحفظ
باستثناء التعديSت على اGعلومات اGالية اMولية التي رúا كانت ستنمو إلى علمنا لو Zالوضع اGوضح أعSه ,واستنادًا إلى الفحص الذي قمنا
به ,فلم ينم إلى علمنا ما يدعونا إلى اZعتقاد بأن اGعلومات اGالية اMولية اGرفقة  Zتعطي صورة حقيقية وعادلة لـ )أو " Zتعرض بشكل عادل,
من جميع اíوانب اíوهرية (",اGركز اGالي للمنشأة كما ف  ٣١مارس  ٢٠×١وأدائها اGالي وتدفقاتها النقدية لفترة الثSثة أشهر اGنتهية ف
ذلك التاريخ وفقًا لـ ]ُيشار إلى إطار التقرير اGالي اGنطبقú ,ا ف ذلك إشارة إلى ا|قليم أو الدولة اGنشئة |طار التقرير اGالي عندما  Zيكون
إطار التقرير اGالي اGستخدم هو اGعايير الدولية للتقرير اGالي اGعتمدة ف اGملكة العربية السعودية[.
اGراجع
التاريخ
العنوان

١
٢

انظر اQاشية رقم  ١ف اGلحق الرابع.
انظر اQاشية رقم  ٢ف اGلحق الرابع.

ترجمة الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي

٨٧٩

فحص اGعلومات اGالية اMولية اُGنﱠفذ
من قبل اGراجع اGستقل للمنشأة

معيار ارتباطات الفحص )(٢٤١٠
ا"علومات ا"الية ا<ولية ا<خرى )انظر الفقرة )٤٣ي((
تقرير عن فحص اGعلومات اGالية اMولية
)ا±اطبون اGعنيون(

مقدمة
لقد فحصنا قائمة اGركز اGالي ]ا±تصرة[ اGرفقة للمنشأة )س( كما ف  ٣١مارس  ,٢٠×١وقوائم الدخل والتغيرات ف حقوق اGلكية والتدفقات
النقدية ]ا±تصرة[ لفترة الثSثة أشهر اGنتهية ف ذلك التاريخ ٣.وُتعد ا|دارة هي اGسؤولة عن إعداد هذه اGعلومات اGالية اMولية وعرضها
وفقًا لـ ]ُيشار إلى إطار التقرير اGالي اGنطبق[ .وتتمثل مسؤوليتنا ف إبداء استنتاج بشأن هذه اGعلومات اGالية اMولية استنادًا إلى فحصنا.

نطاق الفحص
باستثناء ما هو موضح ف الفقرة التالية ,فقد قمنا بالفحص وفقًا للمعيار الدولي Zرتباطات الفحص )" (٢٤١٠فحص اGعلومات اGالية اMولية
اُGنﱠفذ من قبل اGراجع اGستقل للمنشأة" ,اGعتمد ف اGملكة العربية السعودية ٤.ويتألف فحص اGعلومات اGالية اMولية من طرح استفسارات,
بشكٍل أساسي على اMشخاص اGسؤولي عن اMمور اGالية واüاسبية ,وتطبيق إجراءات àليلية وغيرها من إجراءات الفحص .وُيعد الفحص
أقل بكثير ف نطاقه من اGراجعة التي يتم القيام بها وفقًا للمعايير الدولية للمراجعة اGعتمدة ف اGملكة العربية السعودية ,وتبعًا لذلك فإنه Z
†ّكننا من الوصول إلى تأكيد بأننا سنصبح على دراية بجميع اMمور اُGهمة التي †كن اكتشافها خSل أي من عمليات اGراجعة .وبناًء عليه,
فإننا  Zنبدي أي رأي مراجعة.

أساس اZستنتاج اGتحفظ
نتيجة حدوث حريق ف مكتب أحد الفروع ف )التاريخ( أدى إلى تلف سجSت اGبالغ مستحقة التحصيل اÑاصة بذلك الفرع ,لم نتمكن من
إكمال فحصنا Gبالغ مستحقة التحصيل بلغ مجموعها ______ ريال والواردة ف اGعلومات اGالية اMولية .واGنشأة بصدد إعادة إنشاء
هذه السجSت ,وغير متأكدة ∑ا إذا كانت هذه السجSت ستدعم اGبلغ اGوضح أعSه وما يتعلق به من مخصص للمبالغ غير القابلة للتحصيل.
ولو استطعنا إكمال فحصنا للمبالغ مستحقة التحصيل ,رúا كانت ستنمو إلى علمنا أمور تشير إلى أن ثمة تعديSت كان من الضروري إجراؤها
ف اGعلومات اGالية اMولية.

اZستنتاج اGتحفظ
باستثناء التعديSت على اGعلومات اGالية اMولية التي رúا كانت ستنمو إلى علمنا لو Zالوضع اGوضح أعSه ,واستنادًا إلى الفحص الذي قمنا
به ,فلم ينم إلى علمنا ما يدعونا إلى اZعتقاد بأن اGعلومات اGالية اMولية اGرفقة غير ُمعﱠدة من جميع اíوانب اíوهرية وفقًا لـ ]ُيشار إلى
إطار التقرير اGالي اGنطبقú ,ا ف ذلك إشارة إلى ا|قليم أو الدولة اُGنشئة |طار التقرير اGالي عندما  Zيكون ا|طار اGستخدم هو اGعايير
الدولية للتقرير اGالي اGعتمدة ف اGملكة العربية السعودية[.
اGراجع
التاريخ
العنوان

٣
٤

انظر اQاشية رقم  ١ف اGلحق الرابع.
انظر اQاشية رقم  ٢ف اGلحق الرابع.

ترجمة الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي

٨٨٠

فحص اGعلومات اGالية اMولية اُGنﱠفذ
من قبل اGراجع اGستقل للمنشأة

معيار ارتباطات الفحص )(٢٤١٠
ا"لحق السابع
أمثلة لتقارير فحص Üتوي على استنتاج معارض بسبب اeروج عن إطار التقرير ا"الي ا"نطبق
مجموعة كاملة من القوائم ا"الية ذات الغرض العام اُ"عﱠدة وفقًا طار تقرير مالي يهدف إلى Üقيق العرض العادل )انظر الفقرة )٤٣ط((
تقرير عن فحص اGعلومات اGالية اMولية
)ا±اطبون اGعنيون(

مقدمة
لقد فحصنا قائمة اGركز اGالي اGرفقة للمنشأة )س( كما ف  ٣١مارس  ,٢٠×١وقوائم الدخل والتغيرات ف حقوق اGلكية والتدفقات النقدية
لفترة الثSثة أشهر اGنتهية ف ذلك التاريخ ,وملخص بالسياسات اüاسبية اُGهمة وا|يضاحات التفسيرية اMخرى ١.وُتعد ا|دارة هي اGسؤولة
عن إعداد هذه اGعلومات اGالية اMولية وعرضها بشكل عادل وفقًا لـ ]ُيشار إلى إطار التقرير اGالي اGنطبق[ .وتتمثل مسؤوليتنا ف إبداء استنتاج
بشأن هذه اGعلومات اGالية اMولية استنادًا إلى فحصنا.

نطاق الفحص
لقد قمنا بالفحص وفقًا للمعيار الدولي Zرتباطات الفحص )" (٢٤١٠فحص اGعلومات اGالية اMولية اُGنﱠفذ من قبل اGراجع اGستقل للمنشأة",
اGعتمد ف اGملكة العربية السعودية ٢.ويتألف فحص اGعلومات اGالية اMولية من طرح استفسارات ,بشكٍل أساسي على اMشخاص اGسؤولي
عن اMمور اGالية واüاسبية ,وتطبيق إجراءات àليلية وغيرها من إجراءات الفحص .وُيعد الفحص أقل بكثير ف نطاقه من اGراجعة التي يتم
القيام بها وفقًا للمعايير الدولية للمراجعة اGعتمدة ف اGملكة العربية السعودية ,وتبعًا لذلك فإنه ّ† Zكننا من الوصول إلى تأكيد بأننا سنصبح
على دراية بجميع اMمور اُGهمة التي †كن اكتشافها خSل أي من عمليات اGراجعة .وبناًء عليه ,فإننا  Zنبدي أي رأي مراجعة.

أساس اZستنتاج اGعارض
بدايًة من هذه الفترة ,توقفت إدارة اGنشأة عن توحيد القوائم اGالية لشركاتها التابعة ,حيث ترى ا|دارة أن التوحيد سيكون غير مناسب بسبب
وجود حصص كبيرة جديدة غير مسيطرة .و Zيتفق هذا مع ]ُيشار إلى إطار التقرير اGالي اGنطبقú ,ا ف ذلك إشارة إلى ا|قليم أو الدولة
اGنشئة |طار التقرير اGالي عندما  Zيكون إطار التقرير اGالي اGستخدم هو اGعايير الدولية للتقرير اGالي اGعتمدة ف اGملكة العربية السعودية[.
ولو كانت القوائم اGالية اGوحدة قد ت إعدادها ,فإن جميع القوائم الواردة ف اGعلومات اGالية اMولية تقريبًا كانت ستختلف بشكل جوهري.

اZستنتاج اGعارض
يشير فحصنا إلى أنه بسبب عدم اüاسبة عن استثمارات اGنشأة ف الشركات التابعة على أساس التوحيد ,كما هو موضح ف الفقرة السابقة,
فإن هذه اGعلومات اGالية اMولية  Zتعطي صورة حقيقية وعادلة لـ )أو " Zتعرض بشكل عادل ,من جميع اíوانب اíوهرية (",اGركز اGالي
للمنشأة كما ف  ٣١مارس  ٢٠×١وأدائها اGالي وتدفقاتها النقدية لفترة الثSثة أشهر اGنتهية ف ذلك التاريخ وفقًا لـ ]ُيشار إلى إطار التقرير
اGالي اGنطبقú ,ا ف ذلك إشارة إلى ا|قليم أو الدولة اGنشئة |طار التقرير اGالي عندما  Zيكون إطار التقرير اGالي اGستخدم هو اGعايير
الدولية للتقرير اGالي اGعتمدة ف اGملكة العربية السعودية[.
اGراجع
التاريخ
العنوان

١
٢

انظر اQاشية رقم  ١ف اGلحق الرابع.
انظر اQاشية رقم  ٢ف اGلحق الرابع.

ترجمة الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي

٨٨١

فحص اGعلومات اGالية اMولية اُGنﱠفذ
من قبل اGراجع اGستقل للمنشأة

معيار ارتباطات الفحص )(٢٤١٠
ا"علومات ا"الية ا<ولية ا<خرى )انظر الفقرة )٤٣ي((
تقرير عن فحص اGعلومات اGالية اMولية
)ا±اطبون اGعنيون(

مقدمة
لقد فحصنا قائمة اGركز اGالي ]ا±تصرة[ اGرفقة للمنشأة )س( كما ف  ٣١مارس  ,٢٠×١وقوائم الدخل والتغيرات ف حقوق اGلكية والتدفقات
النقدية ]ا±تصرة[ لفترة الثSثة أشهر اGنتهية ف ذلك التاريخ ٣.وُتعد ا|دارة هي اGسؤولة عن إعداد هذه اGعلومات اGالية اMولية وعرضها
وفقًا لـ ]ُيشار إلى إطار التقرير اGالي اGنطبق[ .وتتمثل مسؤوليتنا ف إبداء استنتاج بشأن هذه اGعلومات اGالية اMولية استنادًا إلى فحصنا.

نطاق الفحص
لقد قمنا بالفحص وفقًا للمعيار الدولي Zرتباطات الفحص )" (٢٤١٠فحص اGعلومات اGالية اMولية اُGنﱠفذ من قبل اGراجع اGستقل للمنشأة",
اGعتمد ف اGملكة العربية السعودية ٤.ويتألف فحص اGعلومات اGالية اMولية من طرح استفسارات ,بشكٍل أساسي على اMشخاص اGسؤولي
عن اMمور اGالية واüاسبية ,وتطبيق إجراءات àليلية وغيرها من إجراءات الفحص .وُيعد الفحص أقل بكثير ف نطاقه من اGراجعة التي يتم
القيام بها وفقًا للمعايير الدولية للمراجعة اGعتمدة ف اGملكة العربية السعودية ,وتبعًا لذلك فإنه ّ† Zكننا من الوصول إلى تأكيد بأننا سنصبح
على دراية بجميع اMمور اُGهمة التي †كن اكتشافها خSل أي من عمليات اGراجعة .وبناًء عليه ,فإننا  Zنبدي أي رأي مراجعة.

أساس اZستنتاج اGعارض
بدايًة من هذه الفترة ,توقفت إدارة اGنشأة عن توحيد القوائم اGالية لشركاتها التابعة ,حيث ترى ا|دارة أن التوحيد سيكون غير مناسب بسبب
وجود حصص كبيرة جديدة غير مسيطرة .و Zيتفق هذا مع ]ُيشار إلى إطار التقرير اGالي اGنطبقú ,ا ف ذلك إشارة إلى ا|قليم أو الدولة
اGنشئة |طار التقرير اGالي عندما  Zيكون إطار التقرير اGالي اGستخدم هو اGعايير الدولية للتقرير اGالي اGعتمدة ف اGملكة العربية السعودية[.
ولو كانت القوائم اGالية اGوحدة قد ت إعدادها ,فإن جميع القوائم الواردة ف اGعلومات اGالية اMولية تقريبًا كانت ستختلف بشكل جوهري.

اZستنتاج اGعارض
يشير فحصنا إلى أنه بسبب عدم اüاسبة عن استثمارات اGنشأة ف الشركات التابعة على أساس التوحيد ,كما هو موضح ف الفقرة السابقة,
فإن هذه اGعلومات اGالية اMولية غير ُمعﱠدة من جميع اíوانب اíوهرية وفقًا لـ ]ُيشار إلى إطار التقرير اGالي اGنطبقú ,ا ف ذلك إشارة إلى
ا|قليم أو الدولة اُGنشئة |طار التقرير اGالي عندما  Zيكون ا|طار اGستخدم هو اGعايير الدولية للتقرير اGالي اGعتمدة ف اGملكة العربية
السعودية[.
اGراجع
التاريخ
العنوان

٣
٤

انظر اQاشية رقم  ١ف اGلحق الرابع.
انظر اQاشية رقم  ٢ف اGلحق الرابع.

ترجمة الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي

٨٨٢

فحص اGعلومات اGالية اMولية اُGنﱠفذ
من قبل اGراجع اGستقل للمنشأة

معيار ارتباطات التأكيد ) :(٣٠٠٠ارتباطات التأكيد ا2خرى بخ8ف عمليات مراجعة أو فحص اDعلومات اDالية التاريخية

اعتمدت الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي معيار التأكيد ) ,(٣٠٠٠كما صدر من مجلس اDعايير الدولية للمراجعة والتأكيد ,مع اIخذ ف
اMسبان إضافة التعديل التالي عليه:

إضافة حاشية للفقرة )١٢ي( تنص على أنه وفقًا لنظام الشركات اDهنية ف اDملكة ,يجوز تأسيس شركة مهنية تضامنية فقط .وعليه ت
تعديل التعريف ليتفق مع النظام اDعمول بها ف اDملكة.

معيار ارتباطات التأكيد )(٣٠٠٠
اDعيار الدولي jرتباطات التأكيد )(٣٠٠٠
ارتباطات التأكيد ا2خرى بخ8ف عمليات مراجعة أو فحص اDعلومات اDالية التاريخية
)يسري هذا اDعيار على أعمال تقارير التأكيد اDرتبط عليها اعتبارًا من  ٢٠١٧/١/١أو بعد ذلك التاريخ(
الفهرس
الفقرة
مقدمة .......................................................................................................................

٤–١

النطاق .......................................................................................................................

٨–٥

تاريخ السريان ................................................................................................................

٩

ا2هداف ......................................................................................................................

١١-١٠

التعريفات ...................................................................................................................

١٣–١٢

اDتطلبات
القيام بارتباط التأكيد وفقًا Dعايير ارتباطات التأكيد ......................................................................

١٩-١٤

اDتطلبات اIخ\قية .........................................................................................................

٢٠

القبول واtستمرار ..........................................................................................................

٣٠-٢١

رقابة اuودة ................................................................................................................

٣٦-٣١

نزعة الشك اDهني واMكم اDهني ومهارات وأساليب التأكيد ...............................................................

٣٩–٣٧

التخطيط ل\رتباط وتنفيذه .................................................................................................

٤٧–٤٠

اMصول على اIدلة .........................................................................................................

٦٠-٤٨

اIحداث ال\حقة ...........................................................................................................

٦١

اDعلومات اIخرى ............................................................................................................

٦٢

وصف الضوابط اDنطبقة ...................................................................................................

٦٣

تكوين استنتاج التأكيد .......................................................................................................

٦٦–٦٤

إعداد تقرير التأكيد .........................................................................................................

٧١–٦٧

اtستنتاجات غير اDعدلة واDعدلة ...........................................................................................

٧٧–٧٢

مسؤوليات اtتصال اIخرى .................................................................................................

٧٨

التوثيق .......................................................................................................................

٨٣-٧٩

اDواد التطبيقية واDواد التفسيرية ا2خرى
اDقدمة ......................................................................................................................

أ١

اIهداف......................................................................................................................

أ٢

التعريفات ...................................................................................................................

أ-٣أ٢٠

ترجمة الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي

٨٨٤

ارتباطات التأكيد اIخرى بخ\ف عمليات
مراجعة أو فحص اDعلومات اDالية التاريخية

معيار ارتباطات التأكيد )(٣٠٠٠
القيام بارتباط التأكيد وفقًا Dعايير ارتباطات التأكيد ......................................................................

أ–٢١أ٢٩

اDتطلبات اIخ\قية .........................................................................................................

أ-٣٠أ٣٤

القبول واtستمرار ..........................................................................................................

أ–٣٥أ٥٩

رقابة اuودة ................................................................................................................

أ-٦٠أ٧٥

نزعة الشك اDهني واMكم اDهني ...........................................................................................

أ-٧٦أ٨٥

التخطيط ل\رتباط وتنفيذه ................................................................................................

أ-٨٦أ١٠٨

اMصول على اIدلة .........................................................................................................

أ-١٠٩أ١٤٠

اIحداث ال\حقة ...........................................................................................................

أ-١٤١أ١٤٢

اDعلومات اIخرى ...........................................................................................................

أ١٤٣

وصف الضوابط اDنطبقة ...................................................................................................

أ-١٤٤أ١٤٦

تكوين استنتاج التأكيد ......................................................................................................

أ-١٤٧أ١٥٨

إعداد تقرير التأكيد ........................................................................................................

أ-١٥٩أ١٨٨

اtستنتاجات غير اDعدلة واDعدلة ..........................................................................................

أ-١٨٩أ١٩٢

مسؤوليات اtتصال اIخرى ................................................................................................

أ-١٩٣أ١٩٩

التوثيق ......................................................................................................................

أ-٢٠٠أ٢٠٧

اDلحق :اIدوار واDسؤوليات

ينبغي قراءة اDعيار الدولي tرتباطات التأكيد )" (٣٠٠٠ارتباطات التأكيد اIخرى بخ\ف عمليات مراجعة أو فحص اDعلومات اDالية
التاريخية" جنبًا إلى جنب مع التمهيد ãصدارات اDعايير الدولية لرقابة اuودة واDراجعة والفحص والتأكيدات اIخرى واåدمات ذات
الع\قة.

ترجمة الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي

٨٨٥

ارتباطات التأكيد اIخرى بخ\ف عمليات
مراجعة أو فحص اDعلومات اDالية التاريخية

معيار ارتباطات التأكيد )(٣٠٠٠
مقدمة
.١

يتناول هذا اDعيار الدولي tرتباطات التأكيد ارتباطات التأكيد اIخرى بخ\ف عمليات مراجعة أو فحص اDعلومات اDالية
التاريخية ,التي ت تناولها ف معايير اDراجعة ومعايير ارتباطات الفحص على

الترتيب(*).

)راجع :الفقرتي أ ,٢١أ(٢٢

.٢

\ من ارتباطات التصديق ,التي يقوم فيها طرف آخر خ\ف اèاسب القانوني بقياس أو تقوي اDوضوع
تشمل ارتباطات التأكيد ك ً
محل اtرتباط مقارنة بالضوابط; واtرتباطات اDباشرة ,التي يقوم فيها اèاسب القانوني بقياس أو تقوي اDوضوع محل اtرتباط
مقارنة بالضوابط .ويحتوي هذا اDعيار على متطلبات ومواد تطبيقية وأخرى تفسيرية خاصة بارتباطات التصديق للتأكيد اDعقول
واèدود .وïكن أن ُيطﱠبق هذا اDعيار أيضًا على اtرتباطات اDباشرة للتأكيد اDعقول واèدود ,بعد تكييفه واãضافة إليه حسب
اMاجة ف ظل ظروف اtرتباط.

.٣

ينبني هذا اDعيار على أساس أن:
)أ(

أعضاء فريق اtرتباط وفاحص رقابة جودة اtرتباط )ل\رتباطات التي ُيعي فيها أحدهم( يخضعون للجزء )أ( واuزء
)ب( من قواعد أخ\قيات اDهنة للمحاسبي اDهنيي الصادرة عن مجلس اDعايير الدولية Iخ\قيات اDهنة للمحاسبي فيما
يتعلق بارتباطات التأكيد ,أو اDتطلبات اDهنية اIخرى ,أو اDتطلبات اDنصوص عليها ف نظام أو tئحة ,التي تكون مساوية
على اIقل Dتطلبات اuزء أ واuزء ب;)**( )راجع :الفقرات أ–٣٠أ(٣٤

)ب(

اèاسب القانوني الذي ينفذ اtرتباط هو عضو ف مكتب يخضع للمعيار الدولي لرقابة اuودة  ١,١أو اDتطلبات اDهنية
اIخرى ,أو اDتطلبات اDنصوص عليها ف نظام أو tئحة ,بشأن مسؤولية اDكتب عن نظامه اåاص برقابة اuودة ,والتي
تكون مساوية على اIقل Dتطلبات اDعيار الدولي لرقابة اuودة ) .١راجع :الفقرات أ–٦١أ(٦٦

.٤

ùا هو متعارف عليه أن رقابة اuودة داخل اDكاتب التي تنفذ ارتباطات التأكيد ,واtلتزام باDبادئ اIخ\قيةü ,ا فيها متطلبات
اtستق\ل ,يحققان اDصلحة العامة وُيعدان جزءًا أساسيًا من ارتباطات التأكيد عالية اuودة .واèاسبون اDهنيون ف اDمارسة
العامة سيكونون على علم بتلك اDتطلبات .وف حالة اختيار ùارس مؤهل بخ\ف اèاسب اDهني ف اDمارسة العامة أن يبدي
اtلتزام بهذا اDعيار أو معيار ارتباط تأكيد آخر ,فمن اDهم أن يدرك أن هذا اDعيار يتضمن متطلبات تعكس اtفتراض اIساس
الوارد ف الفقرة

السابقة(***).

النطاق

*

.٥

يغطي هذا اDعيار ارتباطات التأكيد اIخرى بخ\ف عمليات مراجعة أو فحص اDعلومات اDالية التاريخية ,كما هو موضح ف
اãطار الدولي tرتباطات التأكيد )إطار التأكيد( .وعندما يكون أحد معايير ارتباطات التأكيد اDتعلقة üوضوعات محددة ذا صلة
üوضوع ارتباط معي ,فإنه يتم تطبيق ذلك اDعيار إضافة إلى اDعيار اDاثل) .راجع :الفقرتي أ ,٢١أ(٢٢

.٦

ليست جميع اtرتباطات التي يقوم بها اèاسبون القانونيون ارتباطات تأكيد .فمن بي اtرتباطات اIخرى التي يكثر القيام بها
وليست ارتباطات تأكيد ,حسب التعريف الوارد ف الفقرة )١٢أ( )وبالتالي  tيغطيها هذا اDعيار( ما يلي:

يقصد üعايير اDراجعة ومعايير ارتباطات الفحص أينما وردت معايير اDراجعة والفحص اDعتمدة ف اDملكة العربية السعودية ,وهي اDعايير الدولية للمراجعة
والفحص كما صدرت من ا¶لس الدولي مع تعدي\ت محدودة لتكييف تطبيقها üا يتفق مع البيئة النظامية ف اDملكة العربية السعودية .ولم تغير هذه التعدي\ت أيا
من متطلبات تلك اDعايير.

** يجب اtلتزام أيضًا بقواعد سلوك وآداب اDهنة اDعتمدة ف اDملكة العربية السعودية.
١

اDعيار الدولي لرقابة اuودة " ,١رقابة اuودة للمكاتب التي تنفذ ارتباطات مراجعة وفحص للقوائم اDالية وارتباطات التأكيد اIخرى وارتباطات اåدمات ذات
الع\قة

*** يجب اIخذ ف اMسبان أن جميع مقدمي خدمات التأكيد ف اDملكة يجب أن يكونوا مرخصي باعتبارهم محاسبي قانونيي
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٨٨٦

ارتباطات التأكيد اIخرى بخ\ف عمليات
مراجعة أو فحص اDعلومات اDالية التاريخية

معيار ارتباطات التأكيد )(٣٠٠٠
)أ(

اtرتباطات التي تغطيها اDعايير الدولية للخدمات ذات الع\قة ,مثل ارتباطات اãجراءات اDتفق عليها وارتباطات
التجميع; ٢

)ب(

إعداد اãقرارات الضريبية عندما  tيتم إبداء أي استنتاج تأكيدي;

)ج(

ارتباطات اtستشارات )أو اtرتباطات اtستشارية( ,مثل اtستشارات اãدارية والضريبية) .راجع :الفقرة أ(١

.٧

ïكن أن يكون ارتباط التأكيد اDنفذ üوجب معايير ارتباطات التأكيد جزءًا من ارتباط أكبر .وف مثل هذه الظروف ,تكون معايير
ارتباطات التأكيد ذات صلة فقط باuزء اDرتبط بالتأكيد ف اtرتباط.

.٨

ُ tتعد اtرتباطات اßتية ,التي قد تكون متسقة مع الوصف الوارد ف الفقرة )١٢أ( ,ارتباطات تأكيد باDعنى اDقصود ف معايير
ارتباطات التأكيد:
)أ(

اtرتباطات للشهادة ف إجراءات قضائية تتعلق باèاسبة أو اDراجعة أو الضريبة أو غيرها من اIمور;

)ب(

اtرتباطات التي تشتمل على آراء مهنية أو وجهات نظر أو أقوال قد يستنبط منها اDستخدم نوعًا من التأكيد ,ف حالة
انطباق جميع ما يلي:
) (١أن تكون تلك اßراء أو جهات النظر أو اIقوال عارضة فقط ل\رتباط عمومًا;
) (٢أن يكون استخدام أي تقرير مكتوب يتم إصداره مقتصر صراحًة على اDستخدمي اDستهدفي اèددين ف التقرير;
) (٣أن يكون هناك تفاهم مكتوب مع اDستخدمي اDستهدفي اèددين على أن اtرتباط ُ tيقصد منه أن يكون ارتباط
تأكيد;
) (٤أُ tيصّور اtرتباط على أنه ارتباط تأكيد ف تقرير اèاسب القانوني.

تاريخ السريان
.٩

يسري هذا اDعيار على ارتباطات التأكيد التي يكون تقرير التأكيد فيها مؤرخًا ف  ٢٠١٧/١/١أو بعد ذلك التاريخ.

ا2هداف
.١٠

.١١

٢

عند القيام بارتباط تأكيد ,تتمثل أهداف اèاسب القانوني فيما يلي:
)أ(

الوصول إّما إلى تأكيد معقول أو تأكيد محدود ,حسب مقتضى اMال ,عّما إذا كانت معلومات اDوضوع خالية من التحريف
اuوهري;

)ب(

إبداء استنتاج بشأن مخرجات قياس أو تقوي اDوضوع محل اtرتباط من خ\ل تقرير مكتوب يتضمن إّما استنتاج تأكيد
معقول أو تأكيد محدود ,ويصف أساس اtستنتاج; )راجع :الفقرة أ(٢

)ج(

القيام باtتصاtت اIخرى اDطلوبة üوجب هذا اDعيار وأي معيار آخر من معايير ارتباطات التأكيد ذات الصلة.

ف جميع اMاtت التي ï tكن الوصول فيها إلى تأكيد معقول أو تأكيد محدود ,حسب مقتضى اMال ,والتي يكون فيها إبداء
ف ف ظل الظروف القائمة Iغراض تقدي التقرير إلى اDستخدمي
استنتاج متحفظ ف تقرير تأكيد اèاسب القانوني غير كا ٍ
اDستهدفي ,فإن هذا اDعيار يتطلب أن ïتنع اèاسب القانوني عن إبداء استنتاج ,أو أن ينسحب من اtرتباط )أو يستقيل منه(,
عندما يكون اtنسحاب ùكنًا وفقًا ل´نظمة أو اللوائح اDنطبقة.

معيار اåدمات ذات الع\قة )" (٤٤٠٠اtرتباطات لتنفيذ إجراءات متفق عليها متعلقة üعلومات مالية" ,ومعيار اåدمات ذات الع\قة )" (٤٤١٠ارتباطات التجميع"
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ارتباطات التأكيد اIخرى بخ\ف عمليات
مراجعة أو فحص اDعلومات اDالية التاريخية

معيار ارتباطات التأكيد )(٣٠٠٠
التعريفات
.١٢

Iغراض هذا اDعيار ومعايير ارتباطات التأكيد اIخرى ,وما لم تتم اãشارة إلى عكس ذلك ,يكون للمصطلحات اßتية اDعاني اُDبﱠينة
قرين كل منها فيما يلي) .راجع :الفقرة أ(٢٧
)أ(

ارتباط التأكيد :ارتباط يهدف فيه اèاسب القانوني إلى اMصول على ما يكفي من اIدلة اDناسبة ãبداء استنتاج يهدف
إلى رفع درجة الثقة لدى اDستخدمي اDستهدفي ,بخ\ف الطرف اDسؤول ,حيال معلومات اDوضوع )أي مخرجات تقوي
أو قياس موضوع ما محل ارتباط مقارنة بالضوابط( .وُيصّنف كل ارتباط تأكيد تبعًا لُبعدين اثني) :راجع :الفقرة أ(٣
) (١إما أنه ارتباط تأكيد معقول أو ارتباط تأكيد محدود:
أ.

ارتباط التأكيد اDعقول :هو ارتباط تأكيد يقوم فيه اèاسب القانوني بتقليص خطر اtرتباط إلى مستوى
منخفض بشكل ïكن قبوله ف ظل ظروف اtرتباط ,ليكون اIساس tستنتاج اèاسب القانوني .وُيعﱠبر
عن اtستنتاج الذي خلص إليه اèاسب القانوني بصورة تنقل رأي اèاسب القانوني ف مخرجات قياس
أو تقوي اDوضوع محل اtرتباط مقارنة بالضوابط.

ب.

ارتباط التأكيد اèدود :هو ارتباط تأكيد يقوم فيه اèاسب القانوني بتقليص خطر اtرتباط إلى مستوى
ïكن قبوله ف ظل ظروف اtرتباط ,ولكن يكون هذا اåطر أكبر ùا هو عليه ف ارتباط التأكيد
اDعقول ,ليكون اIساس ãبداء استنتاج بصورة تنقل ,بناًء على اãجراءات اDنفذة واIدلة التي ت اMصول
عليها ,ما إذا كان قد ≠ا إلى علم اèاسب القانوني ما يدعوه إلى اtعتقاد بأن اDعلومات موضوع
اtرتباط ُمحّرفة بشكل جوهري .وتكون اãجراءات اDنفذة ف إطار ارتباط التأكيد اèدود محدودة ف
طبيعتها وتوقيتها ومداها مقارنة üا هو مطلوب ف ارتباط التأكيد اDعقول ولكن يتم التخطيط لهذه
اIمور للحصول على مستوى من التأكيد يكون بحسب اMكم اDهني للمحاسب القانوني مجديًا .وحتى
يكون مستوى التأكيد الذي يحصل عليه اèاسب القانوني مجديًا ,فمن اDرجح أن يعزز هذا اDستوى ثقة
اDستخدمي اDستهدفي ف معلومات اDوضوع بدرجة من الواضح أنها ليست ب\ طائل) .راجع :الفقرات
أ–٣أ(٧

) (٢إما أنه ارتباط تصديق أو ارتباط مباشر) :راجع :الفقرة أ(٨
أ.

ب.

ارتباط التصديق :هو ارتباط تأكيد يقوم فيه طرف آخر خ\ف اèاسب القانوني بقياس أو تقوي
اDوضوع محل اtرتباط مقارنة بالضوابط .ويعرض غالبًا أيضًا طرف آخر خ\ف اèاسب القانوني
اDعلومات الناØة بشأن اDوضوع ف صورة تقرير أو بيان .لكن ف بعض اMاtت قد يقوم اèاسب
القانوني بعرض معلومات اDوضوع ف تقرير التأكيد .وف ارتباط التصديق ,يتناول استنتاج اèاسب
القانوني ما إذا كانت معلومات اDوضوع خالية من التحريف اuوهري .وقد يكون استنتاج اèاسب
القانوني ُمصاغًا للتعبير عن) :راجع :الفقرتي أ ,١٧٩أ(١٨١
.١

اDوضوع محل اtرتباط والضوابط اDنطبقة; أو

.٢

معلومات اDوضوع والضوابط اDنطبقة; أو

.٣

بيان مقدم من اIطراف اDعنية.

اtرتباط اDباشر :هو ارتباط تأكيد يقوم فيه اèاسب القانوني بقياس أو تقوي اDوضوع محل اtرتباط
مقارنة بالضوابط اDنطبقة ويعرض اèاسب القانوني اDعلومات الناØة اDتعلقة باDوضوع كجزء من تقرير
التأكيد أو ف ملحق مرفق به .وف اtرتباط اDباشر ,يتناول استنتاج اèاسب القانوني ا∞رجات اُDعلن
عنها لقياس أو تقوي اDوضوع محل اtرتباط مقارنة بالضوابط.
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ارتباطات التأكيد اIخرى بخ\ف عمليات
مراجعة أو فحص اDعلومات اDالية التاريخية

معيار ارتباطات التأكيد )(٣٠٠٠
)ب(

مهارات وأساليب التأكيد :مهارات وأساليب التخطيط وجمع اIدلة وتقوïها واtتصال وإعداد التقارير التي يتمتع بها
اèاسب القانوني اDنفذ tرتباط التأكيد والتي تكون مختلفة عن اåبرة ف اDوضوع اIساس Iي ارتباط تأكيد بعينه أو
قياسه أو تقوïه) .راجع :الفقرة أ(٩

)ج(

الضوابط :اIسس اDرجعية اDستخدمة لقياس أو تقوي اDوضوع محل اtرتباط .و"الضوابط اDنطبقة" هي الضوابط
اDستخدمة فيما يتعلق بارتباط معي) .راجع :الفقرة أ(١٠

)د(

ظروف اtرتباط :السياق العام اèدد tرتباط معي ,والذي يتضمن :شروط اtرتباط ,وما إذا كان ارتباط تأكيد معقول أو
ارتباط تأكيد محدود ,وخصائص اDوضوع محل اtرتباط ,وضوابط القياس أو التقوي ,واحتياجات اDستخدمي
اDستهدفي من اDعلومات ,واåصائص ذات الصلة للطرف اDسؤول ,والقائم بالقياس أو التقوي ,والطرف القائم بالتكليف
وبيئته ,وأمور أخرى مثل اIحداث واDعام\ت واIحكام واDمارسات التي قد يكون لها تأثير كبير على اtرتباط.

)ه(

الشريك اDسؤول عن اtرتباط :الشريك ,أو شخص آخر ف اDكتب يكون مسؤوً tعن اtرتباط وأدائه ,وعن التقرير الذي
يصدر من خ\ل اDكتب ,وتكون لديه -إذا تطلب اIمر -الص\حية اDناسبة من جهة مهنية أو نظامية أو تنظيمية .وُيقرأ
مصطلح "الشريك اDسؤول عن اtرتباط" على أنه يشير إلى ما يعادله ف القطاع العام ,عند اtقتضاء.

)و(

خطر اtرتباط :خطر إبداء اèاسب القانوني استنتاج غير مناسب عندما تكون معلومات اDوضوع محرفة بشكل جوهري.
)راجع :الفقرات أ–١١أ(١٤

)ز(

الطرف القائم بالتكليف :الطرف الذي يكلف اèاسب القانوني بأداء ارتباط التأكيد) .راجع :الفقرة أ(١٥

)ح(

فريق اtرتباط :جميع الشركاء واDوظفي الذين ينفذون اtرتباط ,وأي أفراد يتم تكليفهم من قبل اDكتب أو مكتب ف شبكة
لتنفيذ إجراءات خاصة باtرتباط .وُيستثنى من ذلك اåبير اåارجي الذي يستعي به اèاسب القانوني والذي يقوم
بتكليفه اDكتب أو مكتب ف شبكة.

)ط(

\ من اDعلومات الواردة ف نظم
اIدلة :معلومات يستخدمها اèاسب القانوني ف التوصل إلى استنتاجه .وتتضمن اIدلة ك ً
اDعلومات ذات الصلة ,إن وجدت ,وغيرها من اDعلومات .وIغراض معايير ارتباطات التأكيد ,فإن) :راجع :الفقرات أ–١٤٧
أ(١٥٣
) (١كفاية اIدلة هي مقياس لكميتها.
) (٢مناسبة اIدلة هي مقياس uودتها.

)ي(

اDكتب :محاسب قانوني فرد أو شركة مهنية)*( .وُيقرأ مصطلح "اDكتب" على أنه يشير إلى ما يعادله ف القطاع العام ,عند
اtقتضاء.

)ك(

ت تخص منشأة معينة ,معبٌر عنها üصطلحات مالية ,ومستمدة أساسًا من النظام
اDعلومات اDالية التاريخية :معلوما ٌ
اèاسبي لتلك اDنشأة ,بشأن اIحداث اtقتصادية التي حدثت ف فترات زمنية سابقة ,أو بشأن اIوضاع أو الظروف
اtقتصادية ف نقاط زمنية ف اDاضي.

)ل(

وظيفة اDراجعة الداخلية :وظيفة ف اDنشأة تقوم بتنفيذ أنشطة تأكيدية واستشارية مصممة لتقوي و≥سي فاعلية
حوكمة اDنشأة وإدارتها للمخاطر وآلياتها اåاصة بالرقابة الداخلية.

)م(

اDستخدمون اDستهدفون :اIشخاص أو اDؤسسات أو مجموعات اIشخاص واDؤسسات التي يتوقع اèاسب القانوني أنها
ستستخدم تقرير التأكيد .وف بعض اMاtت ,قد يكون هناك مستخدمون مستهدفون آخرون بخ\ف اDوجه لهم تقرير
التأكيد) .راجع :الفقرات أ–١٦أ ,١٨أ(٣٧

)*(

وفقًا لنظام الشركات اDهنية ف اDملكة ,يجوز تأسيس شركة مهنية تضامنية فقط .وعليه ت تعديل التعريف ليتفق مع اIنظمة اDعمول بها ف اDملكة.
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معيار ارتباطات التأكيد )(٣٠٠٠
)ن(

القائم بالقياس أو التقوي :الطرف الذي يقيس أو ُيقّوم اDوضوع محل اtرتباط مقارنة بالضوابط .وïتلك القائم بالقياس
أو التقوي اåبرة ف اDوضوع محل اtرتباط) .راجع :الفقرتي أ ,٣٧أ(٣٩

)س(

التحريف :اخت\ف بي معلومات اDوضوع والقياس أو التقوي اDناسب للموضوع محل اtرتباط وفقًا للضوابط .وïكن أن
يكون التحريف متعمدًا أو غير متعمد ,نوعيًا أو كميًا ,وïكن أن يتضمن إغفاtت.

)ع(

≥ريف اMقائق )فيما يتعلق باDعلومات اIخرى( :معلومات أخرى غير متعلقة باIمور الظاهرة ف معلومات اDوضوع أو
تقرير التأكيد ,ت وضعها أو عرضها بشكل غير صحيح .وقد يقوض التحريف اuوهري ãحدى اMقائق مصداقية
اDستند الذي يحتوي على معلومات اDوضوع.

)ف(

اDعلومات اIخرى :اDعلومات )بخ\ف معلومات اDوضوع وتقرير التأكيد بشأنها( التي يتم تضمينها ,إما üوجب نظام أو
tئحة أو عرف ,ف مستند يحتوي على معلومات اDوضوع وتقرير التأكيد بشأنها.

)ص( اèاسب القانوني :الشخص أو اIشخاص الذين يؤدون اtرتباط )وهو عادًة الشريك اDسؤول عن اtرتباط أو أعضاء
فريق اtرتباط اßخرين أو اDكتب ,حسب مقتضى اMال( .وف اDواطن التي يهدف فيها هذا اDعيار صراحة إلى قيام
الشريك اDسؤول عن اtرتباط بالوفاء بأحد اDتطلبات أو اDسؤوليات ,اسُتخدم مصطلح "الشريك اDسؤول عن اtرتباط"
بدً tمن "اèاسب القانوني") .راجع :الفقرة أ(٣٧

.١٣

)ق(

اåبير الذي يستعي به اèاسب القانوني :فرد أو كيان ïتلك خبرة ف مجال آخر غير التأكيد ,يستخدم اèاسب
القانوني عمله ف ذلك ا¶ال Dساعدته ف اMصول على ما يكفي من اIدلة اDناسبة .وïكن أن يكون اåبير الذي
يستعي به اèاسب القانوني إما خبيرًا داخليًا )أي شريكًا أو موظفًاü ,ا ف ذلك اDوظفي اDؤقتي ,ف مكتب اèاسب
القانوني أو مكتب ف شبكة اèاسب القانوني( أو خبيرًا خارجيًا.

)ر(

اMكم اDهني :تطبيق ما هو م\ئم من تدريب ومعرفة وخبرة ,ف السياق الذي توفره معايير التأكيد والقواعد اIخ\قية,
عند اتخاذ قرارات مدروسة بشأن التصرفات التي تكون مناسبة ف ظل الظروف اèيطة باtرتباط.

)ش(

نزعة الشك اDهني :موقف يتضمن التحلي بعقلية متسائلة ,والتيّقظ للحاtت التي قد تشير إلى إمكانية وجود ≥ريف
وإجراء تقييم نقدي ل´دلة.

)ت(

الطرف اDسؤول :الطرف اDسؤول عن اDوضوع محل اtرتباط) .راجع :الفقرة أ(٣٧

)ث(

خطر التحريف اuوهري :خطر أن تكون معلومات اDوضوع محرفة بشكل جوهري قبل اtرتباط.

)خ(

معلومات اDوضوع :مخرجات قياس أو تقوي اDوضوع محل اtرتباط مقارنة بالضوابط ,وبعبارة أخرى ,اDعلومات التي تنتج
من تطبيق الضوابط على اDوضوع محل اtرتباط) .راجع :الفقرة أ(١٩

)ذ(

اDوضوع محل اtرتباط :اMدث الذي يتم قياسه أو تقوïه عن طريق تطبيق الضوابط.

Iغراض هذا اDعيار ومعايير ارتباطات التأكيد اIخرى ,يجب أن تتم قراءة اãشارات إلى "الطرف اDعني )اIطراف اDعنية(" على
أنها "الطرف اDسؤول ,أو القائم بالقياس أو التقوي ,أو الطرف القائم بالتكليف ,حسب مقتضى اMال") .راجع :الفقرتي أ,٢٠
أ(٣٧

اDتطلبات
القيام بارتباط التأكيد وفقًا Dعايير ارتباطات التأكيد

اtلتزام باDعايير ذات الصلة باtرتباط
.١٤

يجب أن يلتزم اèاسب القانوني بهذا اDعيار وبأي معيار متعلق üوضوع محدد من معايير ارتباطات التأكيد ,يكون ذا صلة
باtرتباط.
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معيار ارتباطات التأكيد )(٣٠٠٠
.١٥

 tيجوز للمحاسب القانوني أن يشير إلى التزامه بهذا اDعيار أو بأي من معايير ارتباطات التأكيد اIخرى ما لم يكن قد التزم
üتطلبات هذا اDعيار ومتطلبات أي معايير ارتباطات تأكيد أخرى ذات صلة باtرتباط) .راجع :الفقرات أ ,٢١أ ,٢٢أ(١٧١

نص معيار ارتباط التأكيد
.١٦

يجب أن يكون لدى اèاسب القانوني فهم لنص هذا اDعيار بكاملهü ,ا ف ذلك اDواد التطبيقية واDواد التفسيرية اIخرى ,من
أجل فهم أهدافه وتطبيق متطلباته بالشكل الصحيح) .راجع :الفقرات أ–٢٣أ(٢٨

اtلتزام باDتطلبات ذات الصلة
.١٧

مع مراعاة الفقرة اßتية ,يجب على اèاسب القانوني اtلتزام بكل متطلب من متطلبات هذا اDعيار وأي معيار آخر من معايير
ارتباطات التأكيد ذات الصلة اDتعلقة üوضوع محدد إ tإذا كان اDتطلب ,ف ظل ظروف اtرتباط ,غير ذي صلة Iنه مشروط
والشرط غير متحقق .وت عرض اDتطلبات التي تنطبق فقط على ارتباطات التأكيد اèدود أو ارتباطات التأكيد اDعقول ف شكل
جدول مع إضافة حرف "د" )تأكيد محدود( أو "م" )تأكيد معقول( بعد رقم الفقرة) .راجع :الفقرة أ(٢٩

.١٨

قد يتوصل اèاسب القانوني ,ف ظروف استثنائية ,إلى اMكم بضرورة اåروج عن متطلب ذي صلة ف معيار من معايير
ارتباطات التأكيد .وف مثل هذه الظروف ,يجب على اèاسب القانوني تنفيذ إجراءات بديلة لتحقيق هدف ذلك اDتطلب .وt
يتوقع أن تنشأ حاجة اèاسب القانوني للخروج عن متطلب ذي صلة إ tعندما يكون اDتطلب خاصًا بتنفيذ إجراء معي ,ويعتقد
اèاسب القانوني أن ذلك اãجراء لن يكون فعاً tف ≥قيق هدف اDتطلب ف ظل الظروف اåاصة باtرتباط.

الفشل ف ≥قيق الهدف
.١٩

ف حالة عدم إمكانية ≥قيق أحد اIهداف الواردة ف هذا اDعيار أو معيار آخر من معايير ارتباطات التأكيد ذات الصلة اDتعلقة
üوضوع محدد ,يجب على اèاسب القانوني تقوي ما إذا كان ذلك يتطلب منه تعديل استنتاجه أو اtنسحاب من اtرتباط
)عندما يكون اtنسحاب ùكنًا üوجب اIنظمة أو اللوائح اDنطبقة( .وïثل الفشل ف ≥قيق أحد اIهداف الواردة ف معايير
ارتباطات التأكيد ذات الصلة أمرًا مهمًا يتطلب التوثيق وفقًا للفقرة  ٧٩من هذا اDعيار.

اDتطلبات ا2خ8قية
.٢٠

يجب على اèاسب القانوني اtلتزام باuزء )أ( واuزء )ب( من قواعد أخ\قيات اDهنة للمحاسبي اDهنيي الصادرة عن مجلس
اDعايير الدولية Iخ\قيات اDهنة للمحاسبي فيما يتعلق بارتباطات التأكيد ,أو اDتطلبات اDهنية اIخرى ,أو اDتطلبات اDنصوص
عليها ف نظام أو tئحة ,التي تكون مساوية على اIقل Dتطلبات اuزء )أ( واuزء )ب() (*).راجع :الفقرات أ–٣٠أ ,٣٤أ(٦٠

القبول واjستمرار

*

.٢١

يجب أن يقتنع الشريك اDسؤول عن اtرتباط بأن اDكتب قد اتبع إجراءات مناسبة بشأن قبول الع\قات مع العم\ء وارتباطات
التأكيد واtستمرار ف تلك الع\قات واtرتباطات ,ويجب عليه أن يحدد أن اtستنتاجات التي ت التوصل إليها ف هذا اåصوص
ُتعد مناسبة.

.٢٢

و tيجوز للمحاسب القانوني قبول ارتباط التأكيد أو اtستمرار فيه إ tعندما) :راجع :الفقرات أ–٣٠أ(٣٤
)أ(

 tيوجد لديه أي سبب يدعوه إلى اtعتقاد بأن اDتطلبات اIخ\قية ذات الصلةü ,ا ف ذلك متطلبات اtستق\ل ,لن يتم
الوفاء بها; أو

)ب(

يكون مطمئنًا إلى أن اIشخاص الذين سيؤدون اtرتباط تتوافر لديهم مجتمعي الكفاءات والقدرات اDناسبة )انظر أيضًا
الفقرة ;(٣٢

يجب اtلتزام بقواعد سلوك وآداب اDهنة اDعتمدة ف اDملكة العربية السعودية
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معيار ارتباطات التأكيد )(٣٠٠٠
)ج(

تتم اDوافقة على اIساس الذي سيتم تنفيذ اtرتباط بناًء عليه ,من خ\ل:
)≥ (١ديد وجود الشروط اDسبقة tرتباط التأكيد )انظر أيضًا الفقرات ;(٢٦-٢٤
) (٢التأكد من وجود فهم مشترك بي اèاسب القانوني والطرف القائم بالتكليف بشأن شروط اtرتباطü ,ا ف ذلك
مسؤوليات اèاسب القانوني عن عملية التقرير.

.٢٣

إذا حصل الشريك اDسؤول عن اtرتباط على معلومات كان من اDمكن أن تؤدي إلى رفض اDكتب tرتباط الفحص فيما لو كانت
متاحة من قبل ,فيجب عليه إب\غ اDكتب على الفور بهذه اDعلومات ,حتى يتسنى للمكتب وﻟﻠﺸﺮﯾﻚ اDسؤول عن اtرتباط إﺗﺨﺎذ
اãجراء اﻟﻼزم.

الشروط اDسبقة tرتباط التأكيد
.٢٤

من أجل ≥ديد ما إذا كانت الشروط اDسبقة tرتباط التأكيد متحققة ,يجب على اèاسب القانوني -على أساس اDعرفة اDبدئية
بظروف اtرتباط ومناقشة الطرف اDعني≥ -ديد ما يلي) :راجع :الفقرتي أ ,٣٥أ(٣٦
)أ(

ما إذا كانت أدوار ومسؤوليات اIطراف اDعنية ُتعد مناسبة ف ظل الظروف القائمة; )راجع :الفقرات أ–٣٧أ(٣٩

)ب(

ما إذا كان اtرتباط يستوف جميع اåصائص اßتية:
) (١أن يكون اDوضوع محل اtرتباط مناسبًا; )راجع :الفقرات أ–٤٠أ(٤٤
) (٢أن تكون الضوابط التي يتوقع اèاسب القانوني تطبيقها ف إعداد معلومات اDوضوع مناسبة لظروف اtرتباطü ,ا ف
ذلك استيفاء هذه الضوابط للخصائص اßتية) :راجع :الفقرات أ–٤٥أ(٥٠
أ.

ا\Dءمة.

ب .اtكتمال.
ج .إمكانية اtعتماد عليها.
د .اMيادية.
ه.

القابلية للفهم.

) (٣أن تكون الضوابط التي يتوقع اèاسب القانوني تطبيقها ف إعداد معلومات اDوضوع متاحة للمستخدمي اDستهدفي
ل\ط\ع عليها; )راجع :الفقرتي أ ,٥١أ(٥٢
) (٤أن يتوقع اèاسب القانوني أنه سيكون قادرًا على اMصول على اIدلة ال\زمة لدعم اtستنتاج الذي يتوصل إليه;
الفقرات أ–٥٣أ(٥٥
) (٥أن يكون استنتاج اèاسب القانوني ,الذي يكون ف صورة تناسب إما ارتباط التأكيد اDعقول أو ارتباط التأكيد اèدود,
من اDقرر إدراجه ف تقرير مكتوب;
) (٦أن يوجد غرض منطقي üا ف ذلك ,ف حالة القيام بارتباط تأكيد محدود ,أن يتوقع اèاسب القانوني أنه سيكون
قادرًا على الوصول إلى مستوى مجٍد من التأكيد) .راجع :الفقرة أ(٥٦
.٢٥

ف حالة عدم توفر الشروط اDسبقة tرتباط التأكيد ,فيجب على اèاسب القانوني مناقشة اIمر مع الطرف القائم بالتكليف.
وإذا كان من غير اDمكن إجراء تغييرات tستيفاء الشروط اDسبقة ,ف\ يجوز للمحاسب القانوني قبول اtرتباط كارتباط تأكيد ما
لم يكن مطالبًا بذلك üوجب نظام أو tئحة .لكن اtرتباط الذي يتم تنفيذه ف ظل تلك الظروف  tيكون ملتزمًا üعايير ارتباطات
التأكيد .وعليه ,فإنه  tيجوز للمحاسب القانوني أن ُيضّمن ف تقرير التأكيد أية إشارة إلى أن اtرتباط قد ت وفقًا لهذا اDعيار أو
وفقًا Iي معيار آخر من معايير ارتباطات التأكيد.
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معيار ارتباطات التأكيد )(٣٠٠٠

فرض قيد على النطاق قبل قبول اtرتباط
.٢٦

إذا فرض الطرف القائم بالتكليف قيدًا على نطاق عمل اèاسب القانوني ف شروط ارتباط تأكيد مقترح بشكل يعتقد اèاسب
القانوني معه بأن القيد سيؤدي إلى امتناعه عن إبداء استنتاج بشأن معلومات اDوضوع ,ف\ يجوز للمحاسب القانوني قبول مثل
هذا اtرتباط كارتباط تأكيد ,ما لم يكن مطالبًا بذلك üوجب نظام أو tئحة) .راجع :الفقرة أ)١٥٦ج((

اtتفاق على شروط اtرتباط
.٢٧

يجب أن يتفق اèاسب القانوني مع الطرف القائم بالتكليف على شروط اtرتباط .ويجب أن تكون شروط اtرتباط اDتفق عليها
ف ف خطاب ارتباط أو ف شكل آخر مناسب من أشكال اtتفاق اDكتوب ,أو ف مصادقة مكتوبة ,أو ف نظام أو
محددة بتفصيل كا ٍ
tئحة) .راجع :الفقرتي أ ,٥٧أ(٥٨

.٢٨

ف اtرتباطات اDتكررة ,يجب على اèاسب القانوني تقييم ما إذا كانت الظروف تتطلب إعادة النظر ف شروط اtرتباط ,وما إذا
كانت هناك حاجة إلى تذكير الطرف القائم بالتكليف بشروط اtرتباط القائمة.

قبول التغيير ف شروط اtرتباط
.٢٩

 tيجوز للمحاسب القانوني أن يقبل بأي تغيير ف شروط اtرتباط ,ما لم توجد مبررات معقولة لذلك .وف حالة القيام üثل هذا
التغيير ,ف\ يجوز للمحاسب القانوني أن يتخلى عن اIدلة التي ت اMصول عليها قبل التغيير) .راجع :الفقرة أ(٥٩

تقرير التأكيد اDفروض üوجب نظام أو tئحة
.٣٠

ف بعض اMاtت ,تفرض اIنظمة أو اللوائح ف الدولة ذات الصلة تنسيق أو صيغة تقرير التأكيد .وف هذه الظروف ,يجب على
اèاسب القانوني تقوي:
)أ(

ما إذا كان اDستخدمون اDستهدفون قد يسيئون فهم استنتاج التأكيد;

)ب(

وإذا كان اIمر كذلك ,ما إذا كان تضمي توضيح إضاف ف تقرير التأكيد ïكن أن يخفف من سوء الفهم اèتمل.

وإذا استنتج اèاسب القانوني أن التوضيح اãضاف ف تقرير التأكيد لن يخفف من سوء الفهم اèتمل ,ف\ يجوز له قبول
اtرتباط ,ما لم يكن مطالبًا بذلك üوجب نظام أو tئحة .وُ tيعد اtرتباط اُDنّفذ وفقًا لهذا النظام أو هذه ال\ئحة مستوفيًا لهذا
اDعيار .وعليه ,فإنه  tيجوز للمحاسب القانوني أن ُيضّمن ف تقرير التأكيد أية إشارة إلى أن اtرتباط قد ت وفقًا لهذا اDعيار أو
وفقًا Iي معيار آخر من معايير ارتباطات التأكيد )انظر أيضًا الفقرة .(٧١
رقابة اuودة

خصائص الشريك اDسؤول عن اtرتباط
.٣١

يجب على الشريك اDسؤول عن اtرتباط:
)أ(

أن يكون عضوًا ف أحد اDكاتب التي تطبق معيار رقابة اuودة ) ,(١أو اDتطلبات اDهنية اIخرى ,أو اDتطلبات الواردة ف
نظام أو tئحة ,والتي تكون مساوية على اIقل Dتطلبات اDعيار الدولي لرقابة اuودة )) ;(١راجع :الفقرات أ–٦٠أ(٦٦

)ب(

أن تكون لديه كفاءة ف مهارات وأساليب التأكيد ,اكتسبها من خ\ل التدريب اDكثف والتطبيق العملي; )راجع :الفقرة أ(٦٠

)ج(

أن تكون لديه كفاءة ف اDوضوع محل اtرتباط وقياسه أو تقوïه ,تكفي لقبول اDسؤولية عن استنتاج التأكيد) .راجع:
الفقرتي أ ,٦٧أ(٦٨

تعيي الفريق
.٣٢

يجب على الشريك اDسؤول عن اtرتباط) :راجع :الفقرة أ(٦٩
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ارتباطات التأكيد اIخرى بخ\ف عمليات
مراجعة أو فحص اDعلومات اDالية التاريخية

معيار ارتباطات التأكيد )(٣٠٠٠
)أ(

أن يكون مطمئنًا إلى أن اIشخاص الذين يؤدون اtرتباط تتوافر لديهم مجتمعي الكفاءات والقدرات اDناسبة Dا يلي:
)راجع :الفقرتي أ ,٧٠أ(٧١
)(١

تنفيذ اtرتباط وفقًا للمعايير ذات الصلة واDتطلبات النظامية والتنظيمية اDنطبقة;

) (٢التمكن من إصدار تقرير تأكيد مناسب ف ظل الظروف القائمة.
)ب(

أن يكون مطمئنًا إلى أنه سيكون قادرًا على أن ُيشارك ف العمل الذي يقوم به:
) (١اåبير الذي يستعي به اèاسب القانوني ,عندما يكون من اDقرر استخدام عمل ذلك اåبير; )راجع :الفقرتي أ,٧٠
أ(٧١
) (٢أي محاسب قانوني آخر ,ليس عضوًا ف فريق اtرتباط ,عندما يكون من اDقرر استخدام أعمال التأكيد التي قام بها
ذلك اèاسب القانوني) ,راجع :الفقرتي أ ,٧٢أ(٧٣

وذلك بالقدر الذي يكفي لقبول اDسؤولية عن استنتاج التأكيد بشأن معلومات اDوضوع.

مسؤوليات الشريك اDسؤول عن اtرتباط
.٣٣

.٣٤

يتحمل الشريك اDسؤول عن اtرتباط مسؤولية اuودة العامة ل\رتباط .ويشمل هذا اDسؤولية عن:
)أ(

تنفيذ اãجراءات اDناسبة بشأن قبول الع\قات مع العم\ء واtرتباطات واtستمرار ف تلك الع\قات واtرتباطات;

)ب(

التخطيط ل\رتباط وتنفيذه )üا ف ذلك التوجيه واãشراف اDناسبي( ل\لتزام باDعايير اDهنية واDتطلبات النظامية
والتنظيمية اDنطبقة;

)ج(

تنفيذ عمليات الفحص وفقًا لسياسات وإجراءات الفحص اåاصة باDكتب ,وفحص توثيق أعمال اtرتباط ف تاريخ تقرير
التأكيد أو قبله; )راجع :الفقرة أ(٧٤

)د(

اMفاظ على التوثيق اDناسب Iعمال اtرتباط الذي يقدم أدلة على ≥قيق أهداف اèاسب القانوني ,وأن اtرتباط قد
ت تنفيذه وفقًا Dعايير ارتباطات التأكيد ذات الصلة وأيضًا اDتطلبات النظامية والتنظيمية ذات الصلة;

)ه(

التشاور اDناسب من جانب فريق اtرتباط ف اIمور الصعبة أو اDثيرة للجدل.

طوال مدة اtرتباط ,يجب على الشريك اDسؤول عن اtرتباط أن يظل منتبهًا ,عن طريق ا\Dحظة وتوجيه اtستفسارات إذا لزم
اIمر ,لكل ما يدل على عدم التزام فريق اtرتباط باDتطلبات اIخ\قية ذات الصلة .وإذا ≠ا إلى علم الشريك اDسؤول عن
اtرتباط ,من خ\ل نظام رقابة اuودة باDكتب أو من أي مصدر آخر ,أﻣﻮٌر ﺗﺸﯿﺮ إلى عدم التزام أعضاء فريق اtرتباط
باDتطلبات اIخ\قية ذات الصلة ,فيجب على الشريك اDسؤول عن اtرتباط ≥ديد اãجراء اDناسب الذي يجب اتخاذه بالتشاور
مع اDسؤولي اßخرين ف اDكتب.

.٣٥

ويجب على الشريك اDسؤول عن اtرتباط أن يأخذ ف اMسبان نتائج آلية اDتابعة اåاصة باDكتب الثابتة ف آخر معلومات ت
تعميمها من خ\ل اDكتب ومكاتب الشبكة اIخرى ,ف حالة اtنطباق ,وما إذا كان من اDمكن Iوجه القصور التي ∫ت اãشارة
إليها ف تلك اDعلومات أن تؤثر على ارتباط التأكيد.

فحص رقابة جودة اtرتباط
.٣٦

بالنسبة لتلك اtرتباطات ,إن وجدت ,التي تتطلب إجراء فحص لرقابة اuودة üوجب نظام أو tئحة أو التي قرر اDكتب أنه من
الضروري إجراء فحص لرقابة جودتها:
)أ(

يجب على الشريك اDسؤول عن اtرتباط ≥مل اDسؤولية عن مناقشة اIمور اDهمة الناشئة أثناء اtرتباط مع فاحص
رقابة جودة اtرتباط ,وعدم تأريخ تقرير التأكيد Mي اtنتهاء من ذلك الفحص;
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معيار ارتباطات التأكيد )(٣٠٠٠
)ب(

يجب على فاحص رقابة جودة اtرتباط إجراء تقوي موضوعي ل´حكام اDهمة التي اتخذها فريق اtرتباط ,واtستنتاجات
التي ت التوصل إليها ف صياغة تقرير التأكيد .ويجب أن يتضمن هذا التقوي ما يلي) :راجع :الفقرة أ(٧٥
) (١مناقشة اIمور اDهمة مع الشريك اDسؤول عن اtرتباط;
) (٢فحص معلومات اDوضوع وتقرير التأكيد اDقترح;
) (٣فحص وثائق أعمال اtرتباط ا∞تارة اDتعلقة باIحكام اDهمة التي اتخذها فريق اtرتباط واtستنتاجات التي ت
التوصل إليها;
) (٤تقوي اtستنتاجات التي ت التوصل إليها ف صياغة تقرير التأكيد ,والنظر فيما إذا كان تقرير التأكيد اDقترح ُيعد
مناسبًا.

نزعة الشك اDهني واxكم اDهني ومهارات وأساليب التأكيد
.٣٧

يجب على اèاسب القانوني التخطيط ل\رتباط وتنفيذه مع التحلي بنزعة الشك اDهني وإدراك أنه قد توجد ظروف تتسبب ف
≥ريف معلومات اDوضوع بشكل جوهري) .راجع :الفقرات أ–٧٦أ(٨٠

.٣٨

يجب على اèاسب القانوني ùارسة اMكم اDهني عند التخطيط tرتباط التأكيد وتنفيذهü ,ا ف ذلك عند ≥ديد طبيعة
وتوقيت ومدى اãجراءات) .راجع :الفقرات أ–٨١أ(٨٥

.٣٩

يجب على اèاسب القانوني تطبيق مهارات وأساليب التأكيد كجزء من آلية متكررة ومنتظمة ل\رتباط.

التخطيط ل8رتباط وتنفيذه

التخطيط
.٤٠

يجب على اèاسب القانوني التخطيط ل\رتباط حتى يتم تنفيذه بطريقة فّعالةü ,ا ف ذلك ≥ديد نطاق وتوقيت واØاه
اtرتباط ,و≥ديد طبيعة وتوقيت ومدى اãجراءات ا∞طط لها اDطلوب القيام بها من أجل ≥قيق هدف اèاسب القانوني.
)راجع :الفقرات أ–٨٦أ(٨٩

.٤١

يجب على اèاسب القانوني ≥ديد ما إذا كانت الضوابط مناسبة لظروف اtرتباطü ,ا ف ذلك ما إذا كانت مستوفية للخصائص
اèددة ف الفقرة )٢٤ب().(٢

.٤٢

ف حالة اكتشاف عدم استيفاء واحد أو أكثر من الشروط اDسبقة tرتباط التأكيد بعد قبول اtرتباط ,يجب على اèاسب
القانوني أن يناقش هذا اIمر مع اIطراف اDعنية ,وأن يقرر:

.٤٣

)أ(

ما إذا كان من اDمكن حل اIمر على نحو يحوز رضاه;

)ب(

ما إذا كان من اDناسب اtستمرار ف اtرتباط;

)ج(

ما إذا كان سيبلغ عن اIمر ف تقرير التأكيد وكيفية هذا اãب\غ ف حالة القيام به.

إذا اكتشف اèاسب القانوني بعد قبول اtرتباط أن بعض الضوابط اDنطبقة أو جميعها غير مناسبة أو أن جزءًا من اDوضوع
محل اtرتباط أو كله غير مناسب للقيام بارتباط تأكيد ,فيجب على اèاسب القانوني أن ينظر ف اtنسحاب من اtرتباط ,إن
كان ذلك ùكنًا üوجب اIنظمة أو اللوائح اDنطبقة .وف حالة استمرار اèاسب القانوني ف اtرتباط ,فيجب عليه إبداء استنتاج
متحفظ أو معارض أو اtمتناع عن إبداء استنتاج ,حسب مقتضى اMال ف ظل الظروف القائمة) .راجع :الفقرتي أ ,٩٠أ(٩١

اIهمية النسبية
.٤٤

يجب على اèاسب القانوني أن يأخذ ف اMسبان اIهمية النسبية عند) :راجع :الفقرات أ–٩٢أ(١٠٠
)أ(

التخطيط tرتباط التأكيد وتنفيذهü ,ا ف ذلك عند ≥ديد طبيعة وتوقيت ومدى اãجراءات;
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ارتباطات التأكيد اIخرى بخ\ف عمليات
مراجعة أو فحص اDعلومات اDالية التاريخية

معيار ارتباطات التأكيد )(٣٠٠٠
)ب(

تقوي ما إذا كانت معلومات اDوضوع خالية من التحريف اuوهري.

فهم اDوضوع محل اtرتباط وظروف اtرتباط اIخرى
.٤٥

يجب على اèاسب القانوني طرح استفسارات على اIطراف اDعنية فيما يتعلق üا يلي:
)أ(

ما إذا كانت لديهم معرفة بأية حالة ≥ريف متعمد فعلي أو مشتبه فيه أو مزعوم أو حالة عدم التزام باIنظمة واللوائح
تؤثر على معلومات اDوضوع; )راجع :الفقرتي أ ,١٠١أ(١٠٢

)ب(

ما إذا كان الطرف اDسؤول يعمل ف إحدى وظائف اDراجعة الداخلية ,وف هذه اMالة ,يطرح اèاسب القانوني اDزيد من
اtستفسارات للتوصل إلى فهم ل´نشطة والنتائج الرئيسية لوظيفة اDراجعة الداخلية فيما يتعلق üعلومات اDوضوع;

)ج(

ما إذا كان الطرف اDسؤول قد استعان بأي خبراء ف إعداد معلومات اDوضوع.

التأكيد اDعقول

التأكيد ا}دود

٤٦د .يجب على اèاسب القانوني أن يتوصل إلى فهم ٤٦م .يجب على اèاسب القانوني أن يتوصل إلى فهم للموضوع محل
اtرتباط وظروف اtرتباط اIخرى üا يكفي لتحقيق ما يلي:
للموضوع محل اtرتباط وظروف اtرتباط اIخرى üا
يكفي لتحقيق ما يلي:
∫كينه من ≥ديد وتقدير مخاطر التحريف اuوهري
)أ(
ف معلومات اDوضوع;
∫كينه من ≥ديد ا¶اtت التي من اDرجح أن
)أ(
ينشأ فيها ≥ريف جوهري Dعلومات اDوضوع;
وبناًء عليه ,توفير أساس لتصميم وتنفيذ إجراءات
)ب(
Dواجهة ا∞اطر اDقﱠيمة وللتوصل إلى تأكيد معقول
)ب( وبناًء عليه ,توفير أساس لتصميم وتنفيذ
لدعم استنتاج اèاسب القانوني) .راجع :الفقرات
إجراءات Dعاuة ا¶اtت اèددة ف الفقرة
م
٤٦د)أ( والوصول إلى تأكيد محدود لدع
أ–١٠١أ ,١٠٤أ(١٠٨
استنتاج اèاسب القانوني) .راجع :الفقرات
٤٧م .عند التوصل إلى فهم للموضوع محل اtرتباط وظروف اtرتباط
أ–١٠١أ ,١٠٥أ(١٠٨
اIخرى üوجب الفقرة ٤٦م ,يجب على اèاسب القانوني
التوصل إلى فهم للرقابة الداخلية اDطبقة على إعداد معلومات
٤٧د .عند التوصل إلى فهم للموضوع محل اtرتباط وظروف
اDوضوع وذات الصلة باtرتباط .ويشمل هذا تقوي تصميم تلك
اtرتباط اIخرى üوجب الفقرة ٤٦د ,يجب على
اIدوات الرقابية ذات الصلة باtرتباط و≥ديد ما إذا كان قد
اèاسب القانوني أن يأخذ ف اMسبان اßلية
ت تطبيقها عن طريق تنفيذ إجراءات أخرى باãضافة إلى
اDستخدمة ف إعداد معلومات اDوضوع) .راجع :الفقرة
اtستفسار من اDوظفي اDسؤولي عن معلومات اDوضوع.
أ(١٠٧
)راجع :الفقرة أ(١٠٦
اxصول على ا2دلة

النظر ف ا∞اطر واtستجابات للمخاطر
التأكيد اDعقول

التأكيد ا}دود

٤٨د .استنادًا إلى فهم اèاسب القانوني )انظر ٤٨م .استنادًا إلى فهم اèاسب القانوني )انظر الفقرة ٤٦م( ,يجب عليه:
الفقرة ٤٦د( ,يجب عليه) :راجع :الفقرات
)راجع :الفقرات أ–١٠٩أ(١١١
أ–١٠٩أ(١١٣
)أ(

≥ديد وتقدير مخاطر التحريف اuوهري ف معلومات
اDوضوع;

)أ(

≥ديد ا¶اtت التي من اDرجح أن
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التأكيد اDعقول

التأكيد ا}دود
ينشأ فيها ≥ريف جوهري Dعلومات
اDوضوع;
)ب(

)ب(

تصميم وتنفيذ إجراءات Dعاuة
ا¶اtت اèددة ف الفقرة ٤٨د)أ(
والوصول إلى تأكيد محدود لدعم
استنتاج اèاسب القانوني.

)(١

يتضمن تقييم اèاسب القانوني ∞اطر التحريف
اuوهري توقعًا بأن أدوات الرقابة تعمل بفاعلية; أو

)(٢

ï tكن لΩجراءات اIخرى ,بخ\ف اختبار أدوات
الرقابة ,أن توفر وحدها ما يكفي من اIدلة اDناسبة.

≥ديد ما إذا كان من الضروري تنفيذ إجراءات إضافية
ف ارتباط تأكيد محدود

إعادة

٤٩د .إذا علم اèاسب القانوني بأمر أو أمور تدعوه
إلى اtعتقاد بأن معلومات اDوضوع قد تكون
ُمحﱠرفة بشكل جوهري ,فيجب عليه تصميم
وتنفيذ إجراءات إضافية للحصول على اDزيد
من اIدلة حتى يكون اèاسب القانوني قادرًا

٤٩م .قد يتغير تقييم اèاسب القانوني ∞اطر التحريف اuوهري ف
معلومات اDوضوع خ\ل سير اtرتباط ,نتيجة للحصول على أدلة
إضافية .وف الظروف التي يحصل فيها اèاسب القانوني على أدلة غير
متسقة مع اIدلة التي استند إليها اèاسب القانوني ف البداية ف تقييم
مخاطر التحريف اuوهري ,فيجب عليه إعادة النظر ف التقييم وتعديل
اãجراءات ا∞طط لها تبعًا لذلك) .راجع :الفقرة أ(١١٣

على) :راجع :الفقرات أ–١١٣أ(١١٨

.٥٠

)أ(

استنتاج أن اIمر من غير اDرجح أن
يتسبب ف جعل معلومات اDوضوع
ُمحﱠرفة بشكل جوهري; أو

)ب(

استنتاج أن اIمر أو اIمور تتسبب ف
جعل معلومات اDوضوع محرفة بشكل
جوهري.

النظر

تصميم وتنفيذ اãجراءات ال\زمة Dواجهة ا∞اطر اDقّيمة
وللتوصل إلى تأكيد معقول لدعم استنتاج اèاسب القانوني.
وباãضافة إلى أي إجراءات أخرى يتم تنفيذها على معلومات
اDوضوع تكون مناسبة ف ظل ظروف اtرتباط ,يجب أن تتضمن
إجراءات اèاسب القانوني اMصول على ما يكفي من اIدلة
اDناسبة بشأن الفاعلية التشغيلية Iدوات الرقابة ذات الصلة
اDطبقة على معلومات اDوضوع عندما:

ف

تقييم

ا∞اطر

ف

ارتباط

التأكيد

اDعقول

عند تصميم وتنفيذ اãجراءات ,يجب على اèاسب القانوني أن يأخذ ف حسبانه مدى م\ءمة اDعلومات التي سيتم استخدامها
كأدلة وإمكانية اtعتماد على هذه اDعلومات .وإذا:
)أ(

كانت اIدلة التي ت اMصول عليها من أحد اDصادر غير متسقة مع تلك التي ت اMصول عليها من مصدر آخر; أو

)ب(

كانت لدى اèاسب القانوني شكوك بشأن إمكانية اtعتماد على اDعلومات التي سيتم استخدامها كأدلة مراجعة,

فيجب على اèاسب القانوني أن يحدد ما هي التغييرات أو اãضافات التي من الضروري إدخالها على اãجراءات Dعاuة هذا
اIمر ,ويجب عليه أن ينظر ف تأثير هذا اIمر ,إن وجد ,على جوانب اtرتباط اIخرى.
.٥١

ححة اُDكتشفة أثناء اtرتباط ,بخ\ف تلك التي من الواضح أنها ليست
يجب على اèاسب القانوني Øميع التحريفات غير اُDص ﱠ
ذات شأن) .راجع :الفقرتي أ ,١١٩أ(١٢٠
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العمل اDنفذ من قبل خبير استعان به اèاسب القانوني
.٥٢

عندما يتم استخدام عمل أحد اåبراء الذي يستعي بهم اèاسب القانوني ,يجب على اèاسب القانوني أيضًا) :راجع :الفقرات
أ–١٢١أ(١٢٥
)أ(

تقوي ما إذا كان اåبير الذي يستعي به يتمتع بالكفاءة والقدرات واDوضوعية ال\زمة لتحقيق أغراض اèاسب
القانوني .وف حالة استعانة اèاسب القانوني بأحد اåبراء اåارجيي ,يجب أن يتضمن تقوي اDوضوعية اtستفسار
عن اDصالح والع\قات التي قد ُتشّكل تهديدًا Dوضوعية ذلك اåبير; )راجع :الفقرات أ–١٢٦أ(١٢٩

)ب(

ف ¶ال خبرة اåبير الذي استعان به اèاسب القانوني; )راجع :الفقرات أ–١٣٠أ(١٣١
التوصل إلى فهم كا ٍ

)ج(

اtتفاق مع اåبير على طبيعة ونطاق وأهداف عمل ذلك اåبير; )راجع :الفقرتي أ ,١٣٢أ(١٣٣

)د(

تقوي مدى كفاية عمل اåبير لتحقيق أغراض اèاسب القانوني) .راجع :الفقرتي أ ,١٣٤أ(١٣٥

العمل اDنفذ من ِقبل محاسب قانوني آخر ,أو خبير يستعي به الطرف اDسؤول أو القائم بالقياس أو التقوي ,أو اDنفذ من ِقبل مراجع داخلي
)راجع :الفقرة أ(١٣٦
.٥٣

عندما يكون من اDقرر استخدام عمل محاسب قانوني آخر ,يجب على اèاسب القانوني تقوي ما إذا كان ذلك العمل كافيًا
لتحقيق أغراضه.

.٥٤

إذا كانت اDعلومات التي سيتم استخدامها كأدلة قد اسُتخدم ف إعدادها عمل خبير يستعي به الطرف اDسؤول أو القائم بالقياس
أو التقوي ,فيجب على اèاسب القانوني ,إلى اDدى الذي يراه ضروريًا ,ومع اIخذ ف اMسبان أهمية عمل ذلك اåبير لتحقيق
أغراضه:

.٥٥

)أ(

أن ُيَقّوم كفاءة وقدرات وموضوعية ذلك اåبير;

)ب(

أن يتوصل إلى فهم لعمل ذلك اåبير;

)ج(

أن يقّوم مدى مناسبة استخدام عمل ذلك اåبير كأحد اIدلة.

إذا كان اèاسب القانوني يخطط tستخدام عمل وظيفة اDراجعة الداخلية ,فيجب عليه تقوي ما يلي:
)أ(

مدى دعم اDوقع التنظيمي لوظيفة اDراجعة الداخلية والسياسات واãجراءات ذات الصلة Dوضوعية اDراجعي الداخليي;

)ب(

مستوى كفاءة وظيفة اDراجعة الداخلية;

)ج(

ما إذا كانت وظيفة اDراجعة الداخلية تطبق منهجًا منتظمًا ومنضبطًاü ,ا ف ذلك تطبيقها لرقابة اuودة;

)د(

ف لتحقيق أغراض اtرتباط.
ما إذا كان عمل وظيفة اDراجعة الداخلية كا ٍ

اãفادات اDكتوبة
.٥٦

يجب على اèاسب القانوني أن يطلب من الطرف اDعني إفادة مكتوبة:
)أ(

بأنه قدم للمحاسب القانوني جميع اDعلومات التي يعلم الطرف اDعني أنها ذات صلة باtرتباط) .راجع :الفقرات أ,٥٤
أ ,٥٥أ–١٣٧أ(١٣٩

)ب(
.٥٧

تؤكد قياس أو تقوي اDوضوع محل اtرتباط مقارنة بالضوابط اDنطبقةü ,ا ف ذلك أن جميع اIمور ذات الصلة يظهر
أثرها ف معلومات اDوضوع.

باãضافة إلى اãفادات اDطلوبة ,فإذا قرر اèاسب القانوني أنه من الضروري اMصول على إفادة مكتوبة أو أكثر لدعم أدلة
أخرى ذات صلة üعلومات اDوضوع ,فيجب عليه أن يطلب اMصول على مثل هذه اãفادات اDكتوبة اIخرى.
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.٥٨

.٥٩

عندما تتعلق اãفادات اDكتوبة بأمور جوهرية Dعلومات اDوضوع ,يجب على اèاسب القانوني:
)أ(

تقوي مدى معقوليتها واتساقها مع اIدلة اIخرى التي ت اMصول عليهاü ,ا ف ذلك اãفادات اIخرى )الشفهية أو
اDكتوبة(;

)ب(

النظر فيما إذا كان من اDتوقع أن يكون لدى مقدمو اãفادات اDعرفة اuيدة بتلك اIمور اèددة.

يجب أن يكون تاريخ اãفادات اDكتوبة أقرب تاريخ ùكن عمليًا لتاريخ تقرير التأكيد ,ولكن ليس بعد ذلك التاريخ.

عدم تقدي اãفادات اDكتوبة اDطلوبة أو أن هذه اãفادات ï tكن اtعتماد عليها
.٦٠

إذا لم يتم تقدي واحدة أو أكثر من اãفادات اDكتوبة اDطلوبة ,أو إذا خلص اèاسب القانوني إلى وجود شكوك كافية حول كفاءة
من يقدمون اãفادات اDكتوبة أو نزاهتهم أو قيمهم اIخ\قية أو العناية التي ïارسونها ,أو إذا كانت اãفادات اDكتوبة ï tكن
اtعتماد عليها Iي سبب آخر ,فيجب على اèاسب القانوني) :راجع :الفقرة أ(١٤٠
)أ(

مناقشة اIمر مع الطرف أو اIطراف اDعنية;

)ب(

طلبت منهم اãفادات اDكتوبة أو من قاموا بتقدïها ,وتقوي التأثير اèتمل لذلك على إمكانية
إعادة تقوي نزاهة من ُ
اtعتماد على اãفادات )الشفهية أو اDكتوبة( واIدلة عمومًا;

)ج(

اتخاذ التصرفات اDناسبةü ,ا ف ذلك ≥ديد التأثير اèتمل على اtستنتاج الوارد ف تقرير التأكيد.

ا2حداث ال8حقة
.٦١

عندما يكون لذلك صلة باtرتباط ,يجب على اèاسب القانوني أن ينظر ف تأثير اIحداث الواقعة حتى تاريخ تقرير التأكيد على
معلومات اDوضوع وعلى تقرير التأكيد ,ويجب أن يستجيب بشكل مناسب للحقائق التي تصبح معروفة له بعد تاريخ تقرير التأكيد,
والتي لو كانت معروفة له ف ذلك التاريخ ,لرüا أدت إلى قيامه بتعديل تقرير التأكيد .ويعتمد مدى النظر ف اIحداث ال\حقة
على احتمالية أن تؤثر مثل هذه اIحداث على معلومات اDوضوع وعلى مناسبة استنتاج اèاسب القانوني .ومع ذلك ,فإن اèاسب
القانوني  tيتحمل أية مسؤولية لتنفيذ أي إجراءات فيما يتعلق üعلومات اDوضوع بعد تاريخ تقرير التأكيد) .راجع :الفقرتي
أ ,١٤١أ(١٤٢

اDعلومات ا2خرى
.٦٢

عندما تشتمل اDستندات التي تضم معلومات اDوضوع وتقرير التأكيد بشأنها على معلومات أخرى ,فيجب على اèاسب القانوني
أن يقرأ تلك اDعلومات اIخرى لتحديد أوجه عدم اtتساق اuوهري ,إن وجدت ,مع معلومات اDوضوع أو تقرير التأكيد ,وعند
قراءة تلك اDعلومات اIخرى) :راجع :الفقرة أ(١٤٣
)أ(

إذا حدد اèاسب القانوني وجود عدم اتساق جوهري بي تلك اDعلومات اIخرى ومعلومات اDوضوع أو تقرير التأكيد; أو

)ب(

إذا أصبح اèاسب القانوني على علم بوجود ≥ريف جوهري ãحدى اMقائق ف تلك اDعلومات اIخرى ,ليس له ع\قة
باIمور الظاهرة ف معلومات اDوضوع أو تقرير التأكيد,

فيجب على اèاسب القانوني مناقشة اIمر مع الطرف أو اIطراف اDعنية واتخاذ تصرفات أخرى حسب مقتضى اMال.
وصف الضوابط اDنطبقة
.٦٣

يجب على اèاسب القانوني تقوي ما إذا كانت معلومات اDوضوع تشير إلى الضوابط اDنطبقة أو تصفها بشكل كاف) .راجع:
الفقرات أ–١٤٤أ(١٤٦
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تكوين استنتاج التأكيد
.٦٤

يجب على اèاسب القانوني تقوي كفاية ومناسبة اIدلة اDتحصل عليها ف سياق اtرتباط والسعي عند اللزوم ف ظل الظروف
القائمة للحصول على اDزيد من اIدلة .ويجب على اèاسب القانوني أن يأخذ ف اMسبان جميع اIدلة ذات الصلة ,بغض النظر
عّما إذا كان يبدو أنها تؤيد أو تتعارض مع قياس أو تقوي اDوضوع محل اtرتباط مقارنة بالضوابط اDنطبقة .وإذا لم يكن
اèاسب القانوني قادرًا على اMصول على اDزيد من اIدلة ال\زمة ,فيجب عليه أن يأخذ ف اMسبان انعكاسات ذلك على
استنتاجه اDشار إليه ف الفقرة ) .٦٥راجع :الفقرات أ–١٤٧أ(١٥٣

.٦٥

يجب على اèاسب القانوني تكوين استنتاج عّما إذا كانت معلومات اDوضوع خالية من التحريف اuوهري .وعند تكوين ذلك
اtستنتاج ,يجب عليه أن يأخذ ف اMسبان استنتاج اèاسب القانوني اDشار إليه ف الفقرة  ٦٤فيما يتعلق üدى كفاية ومناسبة
اIدلة التي ت اMصول عليها وتقوي ما إذا كانت التحريفات غير اDصححة تعد جوهرية ,منفردة أو ف مجملها) .راجع :الفقرات
أ ,٣أ ,١٥٤أ(١٥٥

.٦٦

إذا لم يكن اèاسب القانوني قادرًا على اMصول على ما يكفي من اIدلة اDناسبة ,فعندئٍذ يوجد قيد على النطاق ويجب على
اèاسب القانوني إبداء استنتاج متحفظ أو اtمتناع عن إبداء استنتاج أو اtنسحاب من اtرتباط ,متى كان اtنسحاب ùكنًا
üوجب اIنظمة أو اللوائح اDنطبقة ,حسب مقتضى اMال) .راجع :الفقرات أ–١٥٦أ(١٥٨

إعداد تقرير التأكيد
.٦٧

يجب أن يكون تقرير التأكيد مكتوبًا ,ويجب أن يعّبر بوضوح عن استنتاج اèاسب القانوني بشأن معلومات اDوضوع) .راجع:
الفقرات أ ,٢أ–١٥٩أ(١٦١

.٦٨

\ واضحًا عن اDعلومات أو التوضيحات التي  tيكون الهدف منها التأثير
يجب أن يكون استنتاج اèاسب القانوني مفصوً tفص ً
على استنتاج اèاسب القانونيü ,ا ف ذلك أية فقرة للفت اtنتباه أو فقرات أمر آخر أو النتائج اDتعلقة بجوانب معينة ل\رتباط
أو التوصيات أو اDعلومات اãضافية اُDضّمنة ف تقرير التأكيد .ويجب أن توضح الصيغة اDستخدمة أن فقرة لفت اtنتباه أو اIمر
اßخر أو النتائج أو التوصيات أو اDعلومات اãضافية  tتهدف إلى اtنتقاص من استنتاج اèاسب القانوني) .راجع :الفقرات
أ–١٥٩أ(١٦١

محتوى تقرير التأكيد
.٦٩

يجب أن يشتمل تقرير التأكيد ,كحد أدنى ,على العناصر اIساسية اßتية:
)أ(

عنوان يشير بوضوح إلى أن التقرير هو تقرير تأكيد مستقل) .راجع :الفقرة أ(١٦٢

)ب(

ا∞اطب بالتقرير) .راجع :الفقرة أ(١٦٣

)ج(

≥ديد أو وصف Dستوى التأكيد الذي توصل إليه اèاسب القانوني ,ومعلومات اDوضوع ,وعند اtقتضاء ,للموضوع محل
اtرتباط .وعندما تتم صياغة استنتاج اèاسب القانوني فيما يتعلق ببيان أعده الطرف اDعني ,فيجب أن ُيرفق ذلك البيان
بتقرير التأكيد ,أو ُيعاد ذكره ف تقرير التأكيد ,أو ُيشار ف التقرير إلى مصدر له متاح للمستخدمي اDستهدفي) .راجع:
الفقرة أ(١٦٤

)د(

≥ديد الضوابط اDنطبقة) .راجع :الفقرة أ(١٦٥

)ه(

وصف ,عند اtقتضاءI ,ي قيود م\زمة مهمة مرتبطة بقياس أو تقوي اDوضوع محل اtرتباط مقارنة بالضوابط
اDنطبقة) .راجع :الفقرة أ(١٦٦

)و(

عندما تهدف الضوابط اDنطبقة لتحقيق غرض محدد ,عبارة لتنبيه القراء إلى هذه اMقيقة ,وأنه نتيجة لذلك ,فإن
معلومات اDوضوع قد  tتكون مناسبة Iغراض أخرى) .راجع :الفقرتي أ ,١٦٧أ(١٦٨
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معيار ارتباطات التأكيد )(٣٠٠٠
)ز(

عبارة ≥دد الطرف اDسؤول والقائم بالقياس أو التقوي ,إذا لم يكونوا نفس الشخص ,وتصف مسؤولياتهم ومسؤوليات
اèاسب القانوني) .راجع :الفقرة أ(١٦٩

)ح(

عبارة بأن اtرتباط ت تنفيذه وفقًا لهذا اDعيار ,أو وفقًا Dعيار تأكيد آخر عندما يوجد ارتباط متعلق üوضوع محدد.
)راجع :الفقرتي أ–١٧٠أ(١٧١

)ط(

عبارة بأن اDكتب الذي يكون اèاسب القانوني عضوًا فيه يطبق معيار رقابة اuودة ) (١أو اDتطلبات اDهنية اIخرى ,أو
اDتطلبات الواردة ف نظام أو tئحة ,والتي تكون مساوية على اIقل Dتطلبات اDعيار الدولي لرقابة اuودة )) (*).(١راجع:
الفقرة أ(١٧٢

)ي(

عبارة تفيد بأن اèاسب القانوني يلتزم باtستق\ل واDتطلبات اIخ\قية اIخرى لقواعد أخ\قيات اDهنة الصادرة عن
مجلس اDعايير الدولية Iخ\قيات اDهنة للمحاسبي ,أو اDتطلبات اDهنية اIخرى ,أو اDتطلبات اDفروضة üوجب نظام أو
tئحة ,والتي تكون مساوية على اIقل Dتطلبات اuزأين )أ( و )ب( من قواعد أخ\قيات اDهنة الصادرة عن مجلس اDعايير
الدولية Iخ\قيات اDهنة للمحاسبي فيما يتعلق بارتباطات التأكيد) (***)(**).راجع :الفقرة أ(١٧٣

)ك(

ملخص معلوماتي بالعمل اDنفذ كأساس tستنتاج اèاسب القانوني .وف حالة تنفيذ ارتباط تأكيد محدود ,فإن تقدير
طبيعة وتوقيت ومدى اãجراءات اDنفذة ُيعد أمرًا أساسيًا لفهم استنتاج اèاسب القانوني .وعند تنفيذ ارتباط تأكيد
محدود ,يجب أن ينص ملخص العمل اDنفذ على ما يلي:
) (١أن اãجراءات اDنفذة ف ارتباط التأكيد اèدود تختلف ف طبيعتها وتوقيتها عن ارتباط التأكيد اDعقول ,وأنها أقل منها
ف اDدى;
) (٢وبالتالي ,فإن مستوى التأكيد الذي يتم الوصول إليه ف ارتباط التأكيد اèدود يكون أقل بكثير من التأكيد الذي كان
سيتم الوصول إليه فيما لو ت تنفيذ ارتباط تأكيد معقول) .راجع :الفقرات أ ,٦أ-١٧٤أ(١٧٨

)ل(

استنتاج اèاسب القانوني) :راجع :الفقرات أ ,٢أ–١٧٩أ(١٨١
) (١عند اtقتضاء ,يجب أن ُيطِلع اtستنتاج اDستخدمي اDستهدفي على السياق الذي يلزم أن ُيقرأ فيه استنتاج اèاسب
القانوني) .راجع :الفقرة أ(١٨٠
) (٢ف ارتباط التأكيد اDعقول ,يجب أن يتم التعبير عن اtستنتاج بصيغة اãثبات) .راجع :الفقرة أ(١٧٩
) (٣ف ارتباط التأكيد اèدود ,يجب أن يتم التعبير عن اtستنتاج بشكل يفيد üا إذا كان قد ≠ا إلى علم اèاسب
القانوني أمر أو أمور تدعوه إلى اtعتقاد بأن معلومات اDوضوع محرفة بشكل جوهري ,وذلك استنادًا إلى اãجراءات
اDنفذة واIدلة التي ت اMصول عليها) .راجع :الفقرة أ(١٨١
) (٤يجب أن تتم صياغة اtستنتاج ف الفقرة الفرعية ) (٢أو ) (٣باستخدام كلمات مناسبة للموضوع محل اtرتباط
والضوابط اDنطبقة ف ظل ظروف اtرتباط ,ويجب أن تتم صياغة اtستنتاج للتعبير عن) :راجع :الفقرة أ(١٨٢
أ.

اDوضوع محل اtرتباط والضوابط اDنطبقة; أو

ب .معلومات اDوضوع والضوابط اDنطبقة; أو
ج .بيان مقدم من اIطراف اDعنية.
*

ت إلغاء ما يتعلق باDتطلبات لغير اèاسبي اDهنيي من النص اIصلي الصادر عن مجلس اDعايير الدولية tرتباطات اDراجعة والتأكيد ,حيث  tيسمح نظام
اèاسبي القانونيي ف اDملكة لغير اDرخصي بتقدي خدمات التأكيد.

** يشير اèاسب القانوني إلى التزامه بقواعد سلوك وآداب اDهنة اDعتمدة ف اDملكة العربية السعودية.
*** ت إلغاء ما يتعلق باDتطلبات لغير اèاسبي اDهنيي من النص اIصلي الصادر عن مجلس اDعايير الدولية tرتباطات اDراجعة والتأكيد ,حيث  tيسمح نظام
اèاسبي القانونيي ف اDملكة لغير اDرخصي بتقدي خدمات التأكيد.
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معيار ارتباطات التأكيد )(٣٠٠٠
) (٥عندما يبدي اèاسب القانوني استنتاجًا معدً ,tيجب أن يحتوي تقرير التأكيد على:
أ.

قسم يقّدم وصفًا ل´مر أو اIمور التي نشأ عنها التعديل;

ب .قسم يحتوي على استنتاج اèاسب القانوني اDعدل) .راجع :الفقرة أ(١٨٣
)م(

توقيع اèاسب القانوني) .راجع :الفقرة أ(١٨٤

)ن(

تاريخ تقرير التأكيد .يجب أن يؤرخ تقرير التأكيد بتاريخ  tيسبق التاريخ الذي حصل فيه اèاسب القانوني على اIدلة
التي استند إليها استنتاجهü ,ا ف ذلك اIدلة على أن أولئك الذين لديهم السلطة اDعترف بها قد أقروا بتحملهم
للمسؤولية عن معلومات اDوضوع) .راجع :الفقرة أ(١٨٥

)س(

اDكان الذي ïاِرس فيه اèاسب القانوني عمله ف الدولة.

اãشارة إلى اåبير الذي استعان به اèاسب القانوني ف تقرير التأكيد
.٧٠

عندما يشير اèاسب القانوني ف تقرير التأكيد إلى عمل خبير استعان به ,فإن صيغة ذلك التقرير  tيجوز أن تعني ضمنًا أن
مسؤولية اèاسب القانوني عن اtستنتاج الذي أبداه ف ذلك التقرير قد ت اtنتقاص منها بسبب إشراك ذلك اåبير) .راجع:
الفقرات أ–١٨٦أ(١٨٨

تقرير التأكيد اDفروض üوجب نظام أو tئحة
.٧١

إذا كان اèاسب القانوني مطالبًا üوجب اIنظمة أو اللوائح باستخدام تصميم أو صيغة محددة لتقرير التأكيد ,ف\ يجوز أن
يشير تقرير التأكيد إلى هذا اDعيار أو إلى معايير ارتباطات التأكيد اIخرى إ tإذا تضمن كحد أدنى كل عنصر من العناصر
اèددة ف الفقرة .٦٩

اjستنتاجات غير اDعدلة واDعدلة
.٧٢

.٧٣

يجب على اèاسب القانوني إبداء استنتاج غير معدل عندما يخلص إلى:
)أ(

ف حالة ارتباط التأكيد اDعقول ,أن معلومات اDوضوع ُمعﱠدة ,من جميع اuوانب اuوهرية ,وفقًا للضوابط اDنطبقة; أو

)ب(

ف حالة ارتباط التأكيد اèدود ,أنه استنادًا إلى اãجراءات اDنفذة واIدلة التي ت اMصول عليها ,فلم ينم إلى علمه أمر
أو أمور تدعوه إلى اtعتقاد بأن معلومات اDوضوع غير ُمعﱠدة ,من جميع اuوانب اuوهرية ,وفقًا للضوابط اDنطبقة.

إذا رأى اèاسب القانوني أنه من الضروري:
)أ(

لفت انتباه اDستخدمي اDستهدفي إلى أمر ت عرضه أو اãفصاح عنه ف معلومات اDوضوع ,وُيعد بحسب حكم اèاسب
القانوني على قدر كبير من اIهمية بحيث إنه يشكل أساسًا لفهم اDستخدمي اDستهدفي Dعلومات اDوضوع )فقرة لفت
انتباه(; أو

)ب(

اãب\غ عن أمر آخر بخ\ف ما ت عرضه أو اãفصاح عنه ف معلومات اDوضوعI ,ن هذا اIمر ُيعد بحسب حكم اèاسب
القانوني ذا صلة بفهم اDستخدمي اDستهدفي ل\رتباط أو مسؤوليات اèاسب القانوني أو تقرير التأكيد )فقرة أمر
آخر(,

ولم يكن ذلك محظورًا üوجب اIنظمة أو اللوائح ,فيجب على اèاسب القانوني القيام بذلك ف فقرة ف تقرير التأكيد ترد ≥ت
عنوان مناسب وتشير بوضوح إلى أن استنتاج اèاسب القانوني غير ُمعﱠدل فيما يتعلق بهذا اIمر .وف حالة إضافة فقرة للفت
اtنتباه ,يجب أن تشير تلك الفقرة فقط إلى اDعلومات اDعروضة أو اDفصح عنها ف معلومات اDوضوع.
.٧٤

يجب على اèاسب القانوني إبداء استنتاج معدل ف الظروف اßتية:
)أ(

عندما يوجد ,بحسب اMكم اDهني للمحاسب القانوني ,قيٌد على النطاق وتأثير اIمر قد يكون جوهريًا )انظر الفقرة .(٦٦
وف مثل هذه اMاtت ,يجب على اèاسب القانوني إبداء استنتاج متحفظ أو ïتنع عن إبداء استنتاجه.
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معيار ارتباطات التأكيد )(٣٠٠٠
)ب(
.٧٥

عندما تكون معلومات اDوضوع ,بحسب اMكم اDهني للمحاسب القانوني ,محرفة ≥ريفًا جوهريًا .وف مثل هذه اMاtت,
يجب على اèاسب القانوني إبداء استنتاج متحفظ أو استنتاج معارض) .راجع :الفقرة أ(١٩١

يجب على اèاسب القانوني إبداء استنتاج ُمتحّفظ عندما  tتكون التأثيرات الفعلية أو اèتملة Iمر ما جوهرية ومنتشرة لدرجة
تتطلب إبداء استنتاج معارض أو اtمتناع عن إبداء استنتاج .ويجب إبداء اtستنتاج اDتحفظ عن طريق "استثناء" التأثيرات الفعلية
أو اèتملة ل´مر الذي يتعلق به التحفظ) .راجع :الفقرتي أ–١٨٩أ(١٩٠

.٧٦

إذا أبدى اèاسب القانوني استنتاجًا معدً tبسبب وجود قيد على النطاق إ tأنه يعلم أيضًا بأمر أو أمور تتسبب ف جعل معلومات
اDوضوع ُمحﱠرفة بشكل جوهري ,فيجب عليه أن ُيضّمن ف تقرير التأكيد وصفًا واضحًا لكل من القيد على النطاق واIمر أو اIمور
التي تتسبب ف جعل معلومات اDوضوع ُمحﱠرفة بشكل جوهري.

.٧٧

عندما يكشف البيان اDقدم من الطرف اDعني ,ويصف بشكل سليم ,أن معلومات اDوضوع ُمحﱠرفة بشكل جوهري ,فيجب على
اèاسب القانوني إّما:
)أ(

إبداء استنتاج متحفظ أو استنتاج معارض مصاغًا للتعبير عن اDوضوع محل اtرتباط والضوابط اDنطبقة; أو

)ب(

إبداء استنتاج غير متحفظ ,إذا كان مطلوبًا على وجه التحديد üوجب شروط اtرتباط أن تتم صياغة اtستنتاج للتعبير
عن بيان مقدم من الطرف اDعني ,ولكن مع تضمي فقرة لفت انتباه ف تقرير التأكيد تشير إلى البيان اDقدم من الطرف
اDعني الذي يحدد ويصف بشكل سليم أن معلومات اDوضوع محرفة بشكل جوهري) .راجع :الفقرة أ(١٩٢

مسؤوليات اÖب8غ ا2خرى
.٧٨

ينظر اèاسب القانوني ,حسب شروط اtرتباط وظروف اtرتباط اIخرى ,فيما إذا كان أي أمر قد ≠ا إلى علمه ويلزم أن ُيبلغ به
الطرف اDسؤول أو القائم بالقياس أو التقوي أو الطرف القائم بالتكليف أو اDكلفي باMوكمة أو أي أشخاص آخرين) .راجع:
الفقرة أ-١٩٣أ(١٩٩

التوثيق
.٧٩

\ Iساس إعداد تقرير التأكيد
يجب على اèاسب القانوني إعداد توثيق Iعمال اtرتباط ف الوقت اDناسب ,بشكل يوفر سج ً
وعلى نحو ُيعد كافيًا ومناسبًا لتمكي أي محاسب قانوني خبير ,لم تكن له صلة ف السابق باtرتباط ,من فهم ما يلي) :راجع:
الفقرات أ–٢٠٠أ(٢٠٤
)أ(

طبيعة وتوقيت ومدى اãجراءات اDنفذة ل\لتزام üعايير ارتباطات التأكيد ذات الصلة واDتطلبات النظامية والتنظيمية
اDنطبقة;

)ب(

نتائج اãجراءات اDنفذة ,واIدلة اDتحصل عليها;

)ج(

اIمور اDهمة الناشئة أثناء اtرتباط ,واtستنتاجات اDتوصل إليها بشأن هذه اIمور واIحكام اDهنية اDهمة اDبذولة ف
التوصل إلى تلك اtستنتاجات.

.٨٠

إذا تعرف اèاسب القانوني على معلومات  tتتسق مع اtستنتاج النهائي الذي ت التوصل إليه بشأن أمر مهم ,فيجب عليه توثيق
كيفية التعامل مع عدم اtتساق.

.٨١

يجب على اèاسب القانوني جمع توثيقه Iعمال اtرتباط ف ملف اtرتباط واستكمال اßلية اãدارية uمع ملف اtرتباط النهائي
ف الوقت اDناسب بعد تاريخ تقرير التأكيد) .راجع :الفقرتي أ ,٢٠٥أ(٢٠٦

.٨٢

بعد اtنتهاء من جمع ملف اtرتباط النهائي t ,يجوز للمحاسب القانوني حذف أو التخلص من أي وثائق Iعمال اtرتباط من أي
نوع قبل انتهاء اDدة اDقررة ل\حتفاظ بها) .راجع :الفقرة أ(٢٠٧

.٨٣

إذا وجد اèاسب القانوني ضرورة ãدخال تعديل على التوثيق القائم Iعمال اtرتباط ,أو إضافة توثيق جديد Iعمال اtرتباط
بعد اtنتهاء من جمع ملف اtرتباط النهائي ,يجب عليه بغض النظر عن طبيعة التعدي\ت أو اãضافات توثيق ما يلي:
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معيار ارتباطات التأكيد )(٣٠٠٠
)أ(

اIسباب اèددة ãجراء التعدي\ت أو اãضافات;

)ب(

توقيت إجراء هذه التعدي\ت ومراجعتها والقائم بذلك.
***

اDواد التطبيقية واDواد التفسيرية ا2خرى
اDقدمة )راجع :الفقرة (٦
أ .١ف ارتباط اtستشارات ,يقوم اèاسب القانوني بتطبيق اDهارات الفنية والتعليم وا\Dحظات واåبرات واDعرفة .وتنطوي
ارتباطات اtستشارات على إجراء آلية ≥ليلية تنطوي عادًة على مجموعة من اIنشطة التي تتعلق üا يلي≥ :ديد اIهداف
والتقصي عن اMقائق و≥ديد اDشك\ت أو الفرص وتقوي البدائل ووضع توصيات ≥توي على إجراءات عملية واãع\ن عن النتائج
ي )أو "مطّول"( .وبشكل عامt ,
ب سرد ّ
وف بعض اIحيان التنفيذ واDتابعة .وعادًة ما تكون التقارير )ف حال صدورها( مكتوبة بأسلو ٍ
يكون العمل اDنفذ إt tستخدام العميل وفائدته .و≥ّدد طبيعة العمل ونطاقه باtتفاق بي اèاسب القانوني والعميل .وأية خدمة
تستوف تعريف ارتباط التأكيد  tتكون ارتباط استشارات وإ≠ا ارتباط تأكيد.
ا2هداف
ارتباطات ≥توي على معلومات موضوع تضم عددًا من اuوانب )راجع :الفقرات )٦٩ ,٦٥ ,١٠ل((
أ .٢عندما تتكون معلومات اDوضوع من عدد من اuوانب ,فإنه ïكن تقدي استنتاجات منفصلة لكل جانب .و tيلزم أن تتعلق جميع
تلك اtستنتاجات اDنفصلة بنفس اDستوى من التأكيد .وبدً tمن ذلك ,يتم إبداء كل استنتاج بالشكل الذي ُيعد مناسبًا إما tرتباط
تأكيد معقول أو tرتباط تأكيد محدود .وتشمل اãشارات الواردة ف هذا اDعيار إلى اtستنتاج الوارد ف تقرير التأكيد كل استنتاج
عندما يتم تقدي استنتاجات منفصلة.
التعريفات
طبيعة وتوقيت ومدى اãجراءات ف ارتباط التأكيد اèدود واDعقول )راجع :الفقرة )١٢أ()((١
أ .٣نظرًا Iن مستوى التأكيد الذي يتم الوصول إليه ف ارتباط التأكيد اèدود أقل منه ف ارتباط التأكيد اDعقول ,فإن اãجراءات
التي ينفذها اèاسب القانوني ف ارتباط التأكيد اèدود تختلف ف طبيعتها وتوقيتها عن تلك التي ينفذها ف ارتباط التأكيد
اDعقول ,وتكون أقل منها ف اDدى .ومن بي اtخت\فات اIساسية بي إجراءات ارتباط التأكيد اDعقول وارتباط التأكيد اèدود ما
يلي:
)أ(

أن التركيز على طبيعة مختلف اãجراءات باعتبارها مصدر ل´دلة من اèتمل أن يختلف اعتمادًا على ظروف اtرتباط.
فعلى سبيل اDثال ,قد يرى اèاسب القانوني أنه من اDناسب ف ظروف ارتباط تأكيد محدود معي أن يتم التركيز بشكل
أكبر نسبيًاù ,ا قد يكون عليه اMال عند تنفيذ ارتباط تأكيد معقول ,على اtستفسارات من موظفي اDنشأة واãجراءات
التحليلية ,والتركيز بشكل أقل نسبيًا على اختبار أدوات الرقابة واMصول على أدلة من مصادر خارجية ,إن وجدت.

)ب(

ف ارتباط التأكيد اèدودï ,كن للمحاسب القانوني:
•

اختيار بنود أقل للتحقق منها; أو

•

تنفيذ إجراءات أقل )على سبيل اDثال ,تنفيذ إجراءات ≥ليلية فقط ف ظل الظروف القائمة فيما ïكن ,ف
ارتباط التأكيد اDعقول ,أن يتم تنفيذ إجراءات ≥ليلية وغيرها(.
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)ج(

ف ارتباط التأكيد اDعقول ,تنطوي اãجراءات التحليلية اDنفذة استجابًة åطر اtرتباط على وضع توقعات دقيقة üا
يكفي لتحديد التحريفات اuوهرية .وف ارتباط التأكيد اèدودï ,كن تصميم اãجراءات التحليلية لدعم التوقعات
اDتعلقة üسار اØtاهات والع\قات والنسب وليس لتحديد التحريفات üستوى الدقة اDتوقع ف ارتباط التأكيد اDعقول.

)د(

ع\وة على ذلك ,عندما يتم ≥ديد وجود تقلبات أو ع\قات أو اخت\فات كبيرةï ,كن اMصول على اIدلة اDناسبة ف
ارتباط التأكيد اèدود عن طريق طرح اtستفسارات والنظر ف الردود اDستلمة ف ضوء ظروف اtرتباط اDعروفة.

)ه(

باãضافة إلى ذلك ,عند تنفيذ اãجراءات التحليلية ف ارتباط التأكيد اèدود ïكن للمحاسب القانوني ,على سبيل اDثال,
استخدام بيانات مجمعة على مستوى أعلى ,مثل البيانات ربع السنوية بدً tمن البيانات الشهرية ,أو استخدام بيانات لم
تخضع لتطبيق إجراءات منفصلة tختبار إمكانية اtعتماد عليها بنفس القدر الذي كان سُيطبق لتنفيذ ارتباط تأكيد
معقول.

مستوى التأكيد ا¶دي )راجع :الفقرتي )١٢أ())(١ب(٤٧ ,د(
\ للقياس الكمي ,و≥ديد ما إذا كان مجديًا هو
أ .٤مستوى التأكيد الذي يخطط اèاسب القانوني للوصول إليه  tيكون عادًة قاب ً
مسألة متروكة لتحديد اèاسب القانوني بحسب حكمه اDهني ف ظل ظروف اtرتباط .وف ارتباط التأكيد اèدود ,ينفذ اèاسب
القانوني إجراءات ُتعد محدودة مقارنة بتلك الضرورية لتنفيذ ارتباط تأكيد معقول ولكنها ,مع ذلك ,تهدف للوصول إلى مستوى تأكيد
ُيعد مجديًا .وحتى يكون مستوى التأكيد الذي يحصل عليه اèاسب القانوني مجديًا ,فمن اDرجح أن يعزز هذا اDستوى ثقة
اDستخدمي اDستهدفي ف معلومات اDوضوع بدرجة من الواضح أنها ليست ب\ طائل )انظر أيضًا الفقرات أ-١٦أ.(١٨
أ .٥عبر اDدى اåاص بجميع ارتباطات التأكيد اèدودï ,كن أن يتراوح ما ُيعد تأكيدًا مجديًا من درجة تزيد بالكاد عن التأكيد الذي
من اDرجح أنه يعزز ثقة اDستخدمي اDستهدفي ف معلومات اDوضوع بدرجة من الواضح أنها ليست ب\ طائل وصوً tإلى ما يقل
بالكاد عن التأكيد اDعقول .وما ُيعد مجديًا ف ارتباط معي من ارتباطات التأكيد هو اtجتهاد ضمن ذلك اDدى بناًء على ظروف
اtرتباطü ,ا ف ذلك احتياجات اDستخدمي اDستهدفي إلى اDعلومات باعتبارهم مجموعة واحدة ,والضوابط ,واDوضوع محل
اtرتباط.
أ .٦نظرًا لتباين مستوى التأكيد الذي يصل إليه اèاسب القانوني ف ارتباطات التأكيد اèدود ,فإن تقرير اèاسب القانوني يحتوي
على ملخص معلوماتي عن اãجراءات اDنفذة ,مع الوضع ف اtعتبار أن ذكر تقدير لطبيعة وتوقيت ومدى اãجراءات اDنفذة ُيعد أمرًا
أساسيًا لفهم استنتاج اèاسب القانوني )الفقرات )٦٩ك( وأ-١٧٤أ.(١٧٨
أ.٧

من بي العوامل التي قد تكون ذات صلة عند ≥ديد ما يشكل تأكيدًا مجديًا ف ارتباط معي ,على سبيل اDثال:
•

خصائص اDوضوع محل اtرتباط والضوابط ,وما إذا كان هناك أي معيار ذي صلة من معايير ارتباطات التأكيد اDتعلقة
üوضوعات محددة.

•

التعليمات أو الدttت اIخرى التي يتم اMصول عليها من الطرف القائم بالتكليف عن طبيعة التأكيد الذي يسعى الطرف
القائم بالتكليف أن يحصل عليه اèاسب القانوني .فعلى سبيل اDثال ,قد تنص شروط اtرتباط على إجراءات معينة يرى
الطرف القائم بالتكليف أنها ضرورية أو جوانب معينة من معلومات اDوضوع يرغب الطرف القائم بالتكليف ف أن يركز
اèاسب القانوني إجراءاته عليها .ومع ذلك ,قد يرى اèاسب القانوني أنه من الضروري تنفيذ إجراءات أخرى للحصول
على ما يكفي من اIدلة اDناسبة للوصول إلى تأكيد مجٍد.

•

اDمارسات اDتعارف عليها ,ف حال وجودها ,فيما يتعلق بارتباطات التأكيد Dعلومات اDوضوع اDعينة ,أو Dعلومات موضوع
ùاثلة أو ذات صلة.

•

اDعلومات التي يحتاج إليها اDستخدمون اDستهدفون ,كمجموعة .وبشكل عام ,كلما كبرت تبعات حصول اDستخدمي
اDستهدفي على استنتاج غير مناسب عندما تكون معلومات اDوضوع ُمحﱠرفة بشكل جوهري ,زادت درجة التأكيد التي يلزم
الوصول إليها لكي يكون التأكيد مجديًا لهم .فعلى سبيل اDثال ,ف بعض اMاtت ,قد تكون تبعات حصول اDستخدمي
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اDستهدفي على استنتاج غير مناسب كبيرة لدرجة أنه يلزم على اèاسب القانوني القيام بارتباط تأكيد معقول للحصول
على تأكيد يكون مجديًا ف ظل الظروف اèيطة.
•

توقع اDستخدمي اDستهدفي بأن اèاسب القانوني سُيكّون استنتاج تأكيد محدود عن معلومات اDوضوع ف إطار زمني
قصير وبتكلفة منخفضة.

أمثلة على ارتباطات التصديق )راجع :الفقرة )١٢أ())(٢أ((
أ.٨

من أمثلة اtرتباطات التي قد يتم القيام بها üوجب هذا اDعيار ما يلي:
)أ(

اtستدامة  -يستلزم تنفيذ ارتباط بشأن اtستدامة الوصول إلى تأكيد بشأن تقرير أعدته اãدارة أو خبير استعانت به
اãدارة )القائم بالقياس أو التقوي( عن أداء اtستدامة ف اDنشأة.

)ب(

اtلتزام بنظام أو tئحة  -يستلزم تنفيذ ارتباط بشأن اtلتزام باIنظمة أو اللوائح الوصول إلى تأكيد بشأن بيان أعده
طرف آخر )القائم بالقياس أو التقوي( عن اtلتزام باIنظمة أو اللوائح ذات الصلة.

)ج(

القيمة اèققة مقابل اDال اDدفوع  -يستلزم تنفيذ ارتباط عن القيمة اèققة مقابل اDال اDدفوع الوصول إلى تأكيد
بشأن قياس أو تقوي طرف آخر )القائم بالقياس أو التقوي( للقيمة اèققة مقابل اDال اDدفوع.

مهارات وأساليب التأكيد )راجع :الفقرة )١٢ب((
أ.٩

تشمل مهارات وأساليب التأكيد:
•

تطبيق نزعة الشك اDهني واMكم اDهني;

•

تخطيط وتنفيذ ارتباط التأكيدü ,ا ف ذلك اMصول على اIدلة وتقوïها;

•

ظم اDعلومات ودور الرقابة الداخلية والقيود اDفروضة عليها;
فهم ُن ُ

•

ربط النظر ف اIهمية النسبية ومخاطر اtرتباط بطبيعة وتوقيت ومدى اãجراءات;

•

تطبيق اãجراءات حسب مقتضى اMال على اtرتباط )والتي قد تشمل اtستفسار والتقصي وإعادة اtحتساب وإعادة
التنفيذ وا\Dحظة واDصادقة واãجراءات التحليلية(;

•

ùارسات التوثيق اDنتظم ومهارات كتابة تقارير التأكيد.

الضوابط )راجع :الفقرة )١٢ج( ,اDلحق(
أ .١٠يلزم أن تكون هناك ضوابط مناسبة من أجل التقوي أو القياس اDتسق بدرجة معقولة للموضوع محل اtرتباط ف سياق اMكم
اDهني .ودون وجود اãطار اDرجعي الذي توفره الضوابط اDناسبة ,يكون أي استنتاج عرضة للتفسيرات الفردية وسوء الفهم .وُيعد
مدى مناسبة الضوابط حساسًا للسياق ,وبعبارة أخرى≥ ,دد مناسبة الضوابط ف سياق ظروف اtرتباط .وïكن أن توجد ضوابط
مختلفة حتى لنفس اDوضوع محل اtرتباطù ,ا يترتب عليه اخت\ف القياس أو التقوي .فعلى سبيل اDثال ,قد يكون عدد شكاوى
العم\ء التي يتم حلها üا ينال رضا العم\ء أحد الضوابط التي ïكن للقائم بالقياس أو التقوي اختيارها كمقياس Dوضوع رضا
العم\ء الذي يكون محل اtرتباط ,فيما قد يختار شخص آخر قائم بالقياس أو التقوي عدد مرات تكرار الشراء خ\ل الشهور
الث\ثة التي تلي أول عملية شراء .و tتتأثر مناسبة الضوابط üستوى التأكيد ,وبعبارة أخرى ,ففي حالة وجود ضوابط غير مناسبة
ãجراء ارتباط تأكيد معقول ,فإنها  tتكون مناسبة أيضًا ãجراء ارتباط تأكيد محدود ,والعكس صحيح .وتشمل الضوابط اDناسبة,
عند اtقتضاء ,ضوابط العرض واãفصاح.

ترجمة الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي

٩٠٦

ارتباطات التأكيد اIخرى بخ\ف عمليات
مراجعة أو فحص اDعلومات اDالية التاريخية

معيار ارتباطات التأكيد )(٣٠٠٠
خطر اtرتباط )راجع :الفقرة )١٢و((
أ t .١١يشمل خطر اtرتباط ,و tيشير إلى ,اIخطار اDرتبطة بعمل اèاسب القانوني ,مثل اåسارة الناجمة عن الدعاوى القضائية أو
سوء السمعة أو اMاtت اIخرى الناشئة فيما يتصل üعلومات موضوع معي.
أ .١٢وبوجه عام ,قد يتمثل خطر اtرتباط ف اDكونات اßتية ,رغم أنه ليس بالضرورة أن تكون جميع هذه اDكونات حاضرة ف جميع
ارتباطات التأكيد أو مهمة بالنسبة لها:
)أ(

مخاطر  tيؤثر عليها اèاسب القانوني بشكل مباشر ,تتألف بدورها ùا يلي:
) (١قابلية احتواء معلومات اDوضوع على ≥ريف جوهري قبل اIخذ ف اtعتبار قيام اIطراف اDعنية بتطبيق أي من أدوات
الرقابة ذات الصلة )اåطر ا\Dزم(;
) (٢خطر أن التحريف اuوهري الذي يحدث ف معلومات اDوضوع لن يتم منعه ,أو لن يتم اكتشافه وتصحيحه ,ف الوقت
اDناسب بواسطة الرقابة الداخلية التي تطبقها اIطراف اDعنية )خطر الرقابة(;

)ب(

اåطر الذي يؤثر فيه اèاسب القانوني بشكل مباشر ,وهو اåطر اDتمثل ف أن اãجراءات التي ينفذها اèاسب
القانوني لن تكتشف أحد التحريفات اuوهرية )خطر اtكتشاف(.

أ .١٣تتأثر درجة صلة كل مكون من هذه اDكونات باtرتباط بظروف اtرتباط ,وخصوصًا:
•

طبيعة اDوضوع محل اtرتباط ومعلومات اDوضوع .فعلى سبيل اDثال ,قد يكون مفهوم خطر الرقابة عندما يتعلق اDوضوع
محل اtرتباط بإعداد معلومات عن أداء اDنشأة أكثر فائدة منه عندما يتعلق üعلومات عن فاعلية أداة رقابة أو وجود حالة
مادية.

•

ما إذا كان اtرتباط الذي يتم تنفيذه ارتباط تأكيد معقول أم ارتباط تأكيد محدود .فعلى سبيل اDثال ,يقرر اèاسب
القانوني غالبًا ف ارتباطات التأكيد اèدود أن يحصل على اIدلة بوسائل أخرى خ\ف اختبار أدوات الرقابة ,وف هذه
اMالة قد يكون النظر ف خطر الرقابة أقل صلة منه ف ارتباط التأكيد اDعقول اDتعلق بنفس معلومات اDوضوع.

وُيعد النظر ف ا∞اطر أمرًا خاضعًا للحكم اDهني ,وليس أمرًا ïكن قياسه بدقة.
أ .١٤قّلما ïكن إزالة خطر اtرتباط بالكلّية أو قّلما يكون مفيدًا من حيث التكلفة ,ولذلك يكون "التأكيد اDعقول" أقل من التأكيد اDطلق,
نتيجة لعوامل من بينها ما يلي:
•

استخدام اختبارات انتقائية.

•

القيود ا\Dزمة للرقابة الداخلية.

•

حقيقة أن الكثير من اIدلة اDتاحة للمحاسب القانوني تكون مقنعة وليست قاطعة.

•

استخدام اMكم اDهني ف جمع اIدلة وتقوïها وتكوين اtستنتاجات بناًء على تلك اIدلة.

•

ف بعض اMاtت ,خصائص اDوضوع محل اtرتباط عند قياسه أو تقوïه مقارنة بالضوابط.

الطرف القائم بالتكليف )راجع :الفقرة )١٢ز( ,اDلحق(
أ .١٥قد يكون الطرف القائم بالتكليف ,ف ظل الظروف ا∞تلفة ,هو اãدارة أو اDكلفي باMوكمة ف الطرف اDسؤول ,أو سلطة لوضع
اIنظمة ,أو اDستخدمي اDستهدفي ,أو القائم بالقياس أو التقوي ,أو طرف ثالث مختلف.
اDستخدمون اDستهدفون )راجع :الفقرة )١٢م( ,اDلحق(
أ .١٦ف بعض اMاtت ,قد يكون هناك مستخدمون مستهدفون آخرون بخ\ف اDوجه لهم تقرير التأكيد .وقد  tيكون اèاسب
القانوني قادرًا على ≥ديد جميع من سيقرؤون تقرير التأكيد ,وtسّيما إذا كان هناك عدد كبير من اIشخاص الذين سيكون
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٩٠٧

ارتباطات التأكيد اIخرى بخ\ف عمليات
مراجعة أو فحص اDعلومات اDالية التاريخية

معيار ارتباطات التأكيد )(٣٠٠٠
üقدورهم الوصول إلى التقرير .وف مثل هذه اMاtت ,وtسّيما إذا كان من اDرجح أن يكون للمستخدمي اèتملي مجموعة كبيرة
من اtهتمامات ف اDوضوع محل اtرتباط ,يجوز قصر اDستخدمي اDستهدفي على أصحاب اDصلحة الرئيسيي الذين تكون لهم
اهتمامات كبيرة ومشتركة .وïكن ≥ديد اDستخدمي اDستهدفي بطرق مختلفة ,منها على سبيل اDثال اtتفاق بي اèاسب
القانوني والطرف اDسؤول أو الطرف القائم بالتكليف ,أو ≥ديدهم üوجب نظام أو tئحة.
أï .١٧كن أن يكون اDستخدمون اDستهدفون أو ùثلوهم مشاركي بشكل مباشر مع اèاسب القانوني والطرف اDسؤول )والطرف
القائم بالتكليف إن كان مختلفًا عن الطرف اDسؤول( ف ≥ديد متطلبات اtرتباط .وبغض النظر عن مشاركة اßخرين ,وخ\فًا
tرتباط اãجراءات اDتفق عليها )الذي ينطوي على إعداد تقرير عن حقائق مكتشفة بناًء على اãجراءات اDتفق عليها مع الطرف
القائم بالتكليف وأي أطراف ثالثة معنية ,وليس على إبداء استنتاج(:
)أ(

يتحمل اèاسب القانوني اDسؤولية عن ≥ديد طبيعة اãجراءات وتوقيتها ومداها;

)ب(

قد يحتاج اèاسب القانوني إلى تنفيذ إجراءات إضافية إذا ≠ت إلى علمه معلومات تختلف اخت\فًا كبيرًا عن اDعلومات
التي استند إليها ≥ديد اãجراءات التي ت التخطيط لها )انظر الفقرات أ-١١٦أ.(١١٨

أ .١٨ف بعض اMاtت ,يقوم اDستخدمون اDستهدفون )على سبيل اDثال ,اDصرفيون والسلطات التنظيمية( بفرض متطلب يقضي بقيام
اIطراف اDعنية ,أو يطالبون اIطراف اDعنية بالقيام بالترتيب ãجراء ارتباط تأكيد لغرض معي .وعندما تستخدم اtرتباطات
ضوابط موضوعة لتحقيق غرض معي ,فإن تقرير التأكيد يشتمل على إفادة تنّبه القارئي إلى هذه اMقيقة .وإضافة إلى ذلك ,قد
يرى اèاسب القانوني أنه من اDناسب اãشارة إلى أن تقرير التأكيد موجه فقط Dستخدمي معّيني .وبناًء على الظروف اèيطة
باtرتباطï ,كن ≥قيق ذلك عن طريق تقييد توزيع تقرير التأكيد أو تقييد استخدامه )انظر الفقرتي أ ١٦٧وأ.(١٦٨
معلومات اDوضوع )راجع :الفقرة )١٢خ( ,اDلحق(
أ .١٩ف بعض اMاtت ,قد تكون معلومات اDوضوع بيانًا لتقوي جانب من جوانب آلية معينة ,أو أداء أو التزام ,مقارنة بالضوابط .ومثال
ذلك" ,الرقابة الداخلية للشركة )أ( عملت بفاعلية وفقًا للضوابط )س( خ\ل الفترة  "...أو "هيكل اMوكمة للشركة )أ( استوفى
الضوابط )س( خ\ل الفترة ."...
اIطراف اDعنية )راجع :الفقرة  ,١٣اDلحق(
أï .٢٠كن أن تختلف اIدوار التي يقوم بها الطرف اDسؤول والقائم بالقياس أو التقوي والطرف القائم بالتكليف )انظر الفقرة أ.(٣٧
وتختلف أيضًا هياكل اãدارة واMوكمة حسب الدولة واDنشأة ,بشكل يعكس تأثيرات اåلفيات الثقافية والقانونية ا∞تلفة وخصائص
اMجم واDلكية .ويعني مثل هذا التنوع أنه من غير اDمكن Dعايير ارتباطات التأكيد أن ≥دد uميع اtرتباطات الشخص أو
اIشخاص الذين سيقوم اèاسب القانوني باtستفسار منهم ,أو طلب إفادات منهم ,أو اtتصال بهم على أي نحو آخر ف جميع
الظروف .وف بعض اMاtت ,على سبيل اDثال ,عندما يكون الطرف اDعني جزءًا فقط من منشأة نظامية مكتملة ,فإن ≥ديد موظفي
اãدارة اDعنيي أو اDكلفي باMوكمة الذين سيتم التواصل معهم سيتطلب ùارسة اMكم اDهني لتحديد الشخص الذي يتحمل
اDسؤوليات اDناسبة عن اIمور اDعنية وتتوفر لديه اDعرفة اDناسبة بها.
القيام بارتباط التأكيد وفقًا Dعايير ارتباطات التأكيد
اtلتزام باDعايير ذات الصلة باtرتباط )راجع :الفقرات (١٥ ,٥ ,١
أ .٢١يتضمن هذا اDعيار اDتطلبات اDنطبقة على ارتباطات التأكيد) ٣بخ\ف عمليات مراجعة أو فحص اDعلومات اDالية التاريخية(ü ,ا
ف ذلك اtرتباطات التي تتم وفقًا Iحد معايير ارتباطات التأكيد اDتعلقة üوضوع محدد .وف بعض اMاtت ,يكون أحد معايير
ارتباطات التأكيد اDتعلقة üوضوع محدد ذا صلة أيضًا باtرتباط .ويكون معيار ارتباطات التأكيد اDتعلق üوضوع محدد ذا صلة
باtرتباط عندما يكون اDعيار ساري اDفعول ,ويكون موضوع اDعيار ذا صلة باtرتباط ,وتكون الظروف التي يتناولها اDعيار موجودة.
٣

يحتوي هذا اDعيار على متطلبات ومواد تطبيقية وأخرى تفسيرية خاصة بارتباطات التصديق للتأكيد اDعقول واèدود .وïكن أن ُيطﱠبق هذا اDعيار أيضًا على
اtرتباطات اDباشرة للتأكيد اDعقول واèدود ,بعد تكييفه واãضافة إليه حسب اMاجة ف ظل ظروف اtرتباط.
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٩٠٨

ارتباطات التأكيد اIخرى بخ\ف عمليات
مراجعة أو فحص اDعلومات اDالية التاريخية

معيار ارتباطات التأكيد )(٣٠٠٠
أ∫ .٢٢ت كتابة اDعايير الدولية للمراجعة واDعايير الدولية tرتباطات الفحص لعمليات مراجعة وفحص اDعلومات اDالية التاريخية ,على
الترتيب ,و tتنطبق على ارتباطات التأكيد اIخرى .ولكنها قد توفر إرشادات فيما يتعلق بآلية اtرتباط عمومًا للمحاسبي القانونيي
الذين يقومون بتنفيذ ارتباط تأكيد وفقًا لهذا اDعيار.
نص معيار ارتباط التأكيد )راجع :الفقرتي (١٦ ,١٢
أ≥ .٢٣توي اDعايير الدولية tرتباطات التأكيد على أهداف اèاسب القانوني عند اتباع تلك اDعايير ,ومتطلبات تهدف إلى ∫كينه من
≥قيق تلك اIهداف .و≥توي كذلك على إرشادات ذات صلة ف شكل مواد تطبيقية ومواد تفسيرية أخرى ,وعلى مقدمة توفر سياقًا
ذا صلة بالفهم السليم للمعيار ,وعلى تعريفات.
حّددت فيه متطلبات اDعيار ,واDقصود منها هو اDساعدة
أ .٢٤توفر اIهداف الواردة ف أي من معايير ارتباطات التأكيد السياق الذي ُ
فيما يلي:
)أ(

فهم ما سيتم إ√ازه;

)ب(

≥ديد ما إذا كانت هناك حاجة لبذل اDزيد من اuهد لتحقيق اIهداف.

ومن اDتوقع أن يوفر التطبيق السليم Dتطلبات معيار ارتباطات التأكيد من جانب اèاسب القانوني أساسًا كافيًا لقيام اèاسب
القانوني بتحقيق اIهداف .ومع ذلك ,ونظرًا للتباين الكبير ف ظروف ارتباطات التأكيد ,وIن جميع هذه الظروف ï tكن توقعها
ف معايير ارتباطات التأكيد ,فإن اèاسب القانوني هو اDسؤول عن ≥ديد اãجراءات الضرورية للوفاء üتطلبات معايير
ارتباطات التأكيد ذات الصلة و≥قيق اIهداف اDوضحة فيها .وف الظروف اåاصة بكل ارتباط ,قد تكون هناك أمور معينة
تتطلب من اèاسب القانوني القيام بإجراءات أخرى باãضافة إلى تلك التي تتطلبها معايير ارتباطات التأكيد لتحقيق اIهداف
اèددة ف تلك اDعايير.
أ .٢٥يتم التعبير عن متطلبات اDعايير الدولية tرتباطات التأكيد باستخدام الكلمة "يجب".
أ .٢٦عند الضرورة ,تقدم اDواد التطبيقية واDواد التفسيرية اIخرى شرحًا إضافيًا للمتطلبات وإرشادات لتنفيذها .وبشكل خاص,
فإنها:
)أ(

قد تشرح بشكل أكثر دقة ما يعنيه متطلب ما ,أو ما يهدف إلى تناوله.

)ب(

قد تتضمن أمثلة على اãجراءات التي قد تكون مناسبة ف ظل ظروف معينة.

وف حي أن مثل هذه اãرشادات  tتفرض ف حد ذاتها متطلبًا ,إ tأنها ُتعد ذات صلة بالتطبيق الصحيح للمتطلبات .وقد توفر
أيضًا اDواد التطبيقية واDواد التفسيرية اIخرى معلومات عامة عن اIمور التي ت تناولها ف معيار ارتباطات التأكيد .وعندما
يكون ذلك مناسبًا ,يتم تضمي اعتبارات إضافية خاصة بجهات اDراجعة ف القطاع العام أو اDكاتب اIصغر ف جزء اDواد
التطبيقية واDواد التفسيرية اIخرى .وتساعد هذه اtعتبارات اãضافية ف تطبيق اDتطلبات اåاصة üعايير ارتباطات التأكيد.
إ tأنها ≥ tد أو تقلل من مسؤولية اèاسب القانوني عن تطبيق اDتطلبات الواردة ف معايير ارتباطات التأكيد واtلتزام بها.
أ .٢٧وتنص معايير ارتباطات التأكيد على تعريفات للمساعدة ف ≥قيق التطبيق والتفسير اDتسقي للمعايير ,و tتهدف هذه التعريفات
إلى Øاوز التعريفات التي قد تكون موضوعة Iغراض أخرى ,سواًء üوجب نظام أو tئحة أو غير ذلك.
أ .٢٨تشكل ا\Dحق جزءًا من اDواد التطبيقية واDواد التفسيرية اIخرى .ويكون الغرض من اDلحق واtستخدام اDقصود له موضحي ف
مت اDعيار ذي الصلة ,أو ف عنوان ومقدمة اDلحق نفسه.
اtلتزام باDتطلبات ذات الصلة )راجع :الفقرة (١٧
أ .٢٩رغم أن بعض اãجراءات تكون مطلوبة فقط tرتباطات التأكيد اDعقول ,فإنها مع ذلك قد تكون مناسبة لبعض ارتباطات التأكيد
اèدود.
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٩٠٩

ارتباطات التأكيد اIخرى بخ\ف عمليات
مراجعة أو فحص اDعلومات اDالية التاريخية

معيار ارتباطات التأكيد )(٣٠٠٠
اDتطلبات ا2خ8قية )راجع :الفقرات )٣أ()٢٢ ,٢٠ ,أ((
أ .٣٠يقر اuزء أ من قواعد أخ\قيات اDهنة اDبادئ اIساسية التالية التي يتعي على اèاسب القانوني اtلتزام بها:
)أ(

النزاهة;

)ب(

اDوضوعية;

)ج(

الكفاءة اDهنية والعناية الواجبة;

)د(

السرية;

)ه(

السلوك اDهني.

أ .٣١يوفر أيضًا اuزء أ من قواعد أخ\قيات اDهنة الصادرة عن مجلس اDعايير الدولية Iخ\قيات اDهنة للمحاسبي إطارًا مفاهيميًا
للمحاسبي اDهنيي ليتم تطبيقه على:
)أ(

≥ديد التهديدات التي تواجه اtلتزام باDبادئ اIساسية .وتقع التهديدات ف فئة أو أكثر من الفئات اßتية:
) (١اDصلحة الذاتية;
) (٢الفحص الذاتي;
) (٣مواtة العميل;
) (٤اIلفة;
) (٥التخويف;

)ب(

تقوي مدى أهمية التهديدات اèددة;

)ج(

تطبيق التدابير الوقائية ,عند اللزوم ,للقضاء على التهديدات أو اMد منها إلى مستوى ïكن قبوله .وُتعّد التدابير الوقائية
ضرورية عندما يحدد اèاسب اDهني أن التهديدات ليست عند اDستوى الذي من اDرجح أن يستنتج عنده طرف ثالث
متعقل ومستنير ,يوازن بي جميع اMقائق والظروف اåاصة اDتاحة للمحاسب اDهني ف ذلك الوقت ,أنه لم يتم التهاون
ف اtلتزام باDبادئ اIساسية.

أ .٣٢يوضح اuزء ب من قواعد أخ\قيات اDهنة كيفية انطباق اãطار اDفاهيمي الوارد ف اuزء أ ف حاtت معينة على اèاسبي
اDهنيي ف اDمارسة العامةü ,ا ف ذلك:
•

التعاقد اDهني;

•

تضارب اDصالح;

•

اßراء اIخرى;

•

اIتعاب وأنواع اDكافآت اIخرى;

•

تسويق اåدمات اDهنية;

•

الهدايا والضيافة;

•

حفظ أصول العم\ء;

•

اDوضوعية;

•

اtستق\ل.
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٩١٠

ارتباطات التأكيد اIخرى بخ\ف عمليات
مراجعة أو فحص اDعلومات اDالية التاريخية

معيار ارتباطات التأكيد )(٣٠٠٠
\ من اtستق\ل الذهني واtستق\ل الظاهري .ويضمن اtستق\ل القدرة
أ .٣٣وتعّرف قواعد أخ\قيات اDهنة اtستق\ل بأنه يشمل ك ً
على تكوين استنتاج تأكيدي بدون التأثر باDؤثرات التي قد تخل بذلك اtستنتاج .ويعزز اtستق\ل القدرة على العمل بنزاهة والتحلي
باDوضوعية واtلتزام üوقف سلوكي قائم على نزعة الشك اDهني .وتتضمن اIمور التي تتناولها قواعد أخ\قيات اDهنة فيما يتعلق
باtستق\ل:
•

اDصالح اDالية;

•

القروض والضمانات;

•

الع\قات التجارية;

•

الع\قات اIسرية والشخصية;

•

العمل مع عم\ء ارتباطات التأكيد;

•

اåدمة اIخيرة مع عميل ارتباط التأكيد;

•

العمل بصفة مدير أو موظف عند عميل ارتباط التأكيد;

•

طول ع\قة كبار العاملي مع عم\ء ارتباطات التأكيد;

•

تقدي خدمات أخرى غير التأكيد لعم\ء ارتباطات التأكيد.

•

اIتعاب )اMجم النسبي ,التأخر ,واIتعاب اèتملة(;

•

الهدايا والضيافة;

•

الدعاوى القضائية الفعلية أو اèتملة.

أ .٣٤تكون اDتطلبات اDهنية ,أو اDتطلبات اDفروضة üوجب نظام أو tئحة مساوية على اIقل Dتطلبات اuزأين )أ( و)ب( من قواعد
أخ\قيات اDهنة الصادرة عن مجلس اDعايير الدولية Iخ\قيات اDهنة للمحاسبي عندما تتناول جميع اIمور اDشار إليها ف الفقرات
أ-٣٠أ ٣٣وتفرض التزامات ≥قق أهداف اDتطلبات اDنصوص عليها ف هذين اuزأين فيما يتعلق بارتباطات التأكيد.
القبول واjستمرار
الشروط اDسبقة ل\رتباط )راجع :الفقرة (٢٤
أ .٣٥ف بيئة القطاع العامï ,كن افتراض وجود بعض الشروط اDسبقة tرتباط التأكيد ,على سبيل اDثال:
)أ(

أدوار ومسؤوليات جهات اDراجعة ف القطاع العام واDنشآت اMكومية التي تراقب ارتباطات التأكيد ُيفترض أن تكون
مناسبة Iنها تكون منصوصًا عليها عادًة ف اIنظمة;

)ب(

حق جهات اDراجعة ف القطاع العام ف الوصول إلى اDعلومات ال\زمة لتنفيذ اtرتباط غالبا ما يكون منصوصًا عليه ف
اIنظمة;

)ج(

استنتاج اèاسب القانوني ,بالشكل اDناسب إّما tرتباط تأكيد معقول أو tرتباط تأكيد محدود ,تتطلب اIنظمة عادًة أن
يكون واردًا ف تقرير مكتوب;

)د(

الغرض اDنطقي يكون موجودًا عادة Iن اtرتباط يكون منصوصًا عليه ف اIنظمة.

أ .٣٦إذا لم تكن الضوابط اDناسبة متوفرة للموضوع محل اtرتباط بكامله لكن اèاسب القانوني يستطيع ≥ديد جانب أو أكثر من
جوانب اDوضوع محل اtرتباط التي تناسبها تلك الضوابط ,فعندئذ ïكن تنفيذ ارتباط التأكيد فيما يتعلق بذلك اuانب من اDوضوع
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٩١١

ارتباطات التأكيد اIخرى بخ\ف عمليات
مراجعة أو فحص اDعلومات اDالية التاريخية

معيار ارتباطات التأكيد )(٣٠٠٠
محل اtرتباط بحد ذاته .وف مثل هذه اMاtت ,قد يكون من ال\زم أن يوضح تقرير التأكيد أنه  tيتعلق باDوضوع اIصلي محل
اtرتباط بكامله.
اIدوار واDسؤوليات )راجع :الفقرات )١٢م()١٢ ,ن()١٢ ,ص()١٢ ,ش()٢٤ ,١٣ ,أ( ,اDلحق(
أ≥ .٣٧توي جميع ارتباطات التأكيد على ث\ثة أطراف على اIقل ,هي :الطرف اDسؤول واèاسب القانوني واDستخدمي اDستهدفي.
وف العديد من ارتباطات التصديقï ,كن أن يكون الطرف اDسؤول هو أيضًا القائم بالقياس أو القائم بالتقوي ,والطرف القائم
بالتكليف .انظر اDلحق ل\ط\ع على مناقشة لكيفية تعلق هذه اIدوار بارتباط تأكيد.
أï .٣٨كن اMصول على اIدلة التي تثبت وجود الع\قة اDناسبة باDسؤولية عن اDوضوع محل اtرتباط من خ\ل إقرار مقدم من
الطرف اDسؤول .ويضع أيضًا مثل ذلك اãقرار أساسًا للتوصل إلى فهم مشترك Dسؤوليات الطرف اDسؤول واèاسب القانوني.
وُيعّد اãقرار اDكتوب أفضل شكل مناسب لتوثيق فهم الطرف اDسؤول .وف حالة عدم وجود إقرار مكتوب باDسؤولية ,قد يظل من
اDناسب للمحاسب القانوني قبول اtرتباط إذا كانت هناك مصادر أخرى ,مثل نظام أو عقد ,تشير إلى اDسؤولية .وف حاtت أخرى,
قد يكون من اDناسب رفض اtرتباط بناًء على الظروف ,أو اãفصاح عن الظروف ف تقرير التأكيد.
أ .٣٩القائم بالقياس أو التقوي هو اDسؤول عن توفير أساس معقول Dعلومات اDوضوع .وما ïثل أساسًا معقوً tيعتمد على طبيعة
اDوضوع محل اtرتباط وظروف اtرتباط اIخرى .وف بعض اMاtت ,قد تكون هناك حاجة لوجود آلية رسمية تضم أدوات رقابة
داخلية واسعة لتزويد القائم بالقياس أو التقوي بأساس معقول tستنتاج أن معلومات اDوضوع خالية من التحريف اuوهري .وحقيقة
\ ل≈ليات التي يتبعها القائم بالقياس أو التقوي لتوفير أساس
أن اèاسب القانوني سيقدم تقريرًا عن معلومات اDوضوع ليست بدي ً
معقول Dعلومات اDوضوع.
مدى مناسبة اDوضوع محل اtرتباط )راجع :الفقرة )٢٤ب()((١
أ .٤٠يتصف اDوضوع الذي من اDناسب أن يكون محل ارتباط بأنه موضوع قابل للتحديد وïكن قياسه أو تقوïه بشكل متسق مقارنة
بالضوابط اDنطبقة بحيث ïكن إخضاع معلومات اDوضوع الناØة ãجراءات اMصول على ما يكفي من اIدلة اDناسبة لدعم استنتاج
التأكيد اDعقول أو التأكيد اèدود ,حسب مقتضى اMال.
أ t .٤١تتأثر مناسبة اDوضوع محل اtرتباط üستوى التأكيد ,وبعبارة أخرى ,ففي حالة وجود موضوع ما محل ارتباط غير مناسب
ãجراء ارتباط تأكيد معقول ,فإنه  tيكون مناسبًا أيضًا ãجراء ارتباط تأكيد محدود ,والعكس صحيح.
أ .٤٢يكون ∞تلف اDوضوعات محل اtرتباط خصائص مختلفة ,من بينها درجة الطبيعة النوعية مقابل الطبيعة الكمية للمعلومات
اDتعلقة بهذه اDوضوعات ودرجة موضوعيتها مقابل خضوعها للتقدير الشخصي وطبيعتها التاريخية مقابل طبيعتها اDستقبلية وتعلقها
بنقطة زمنية معينة أو تغطيتها لفترة زمنية .وتؤثر هذه اåصائص على كل من:
)أ(

الدقة التي ïكن أن ُيقاس أو ُيقّوم بها اDوضوع محل اtرتباط مقارنة بالضوابط;

)ب(

درجة اãقناع التي توفرها اIدلة اDتاحة.

أ .٤٣يساعد ≥ديد مثل هذه اåصائص والنظر ف تأثيراتها اèاسب القانوني عند تقييم مدى مناسبة اDوضوع محل اtرتباط,
وكذلك عند ≥ديد محتوى تقرير التأكيد )انظر الفقرة أ.(١٦٤
أ .٤٤ف بعض اMاtت ,قد يتعلق ارتباط التأكيد بجزء واحد فقط من موضوع أكثر اتساعًا .فعلى سبيل اDثال ,قد يتم تكليف اèاسب
القانوني بتقدي تقرير عن جانب واحد من مساهمة منشأة ف التنمية اDستدامة ,مثل عدد البرامج التي تديرها اDنشأة والتي لها
ف åاصية أن اDوضوع محل اtرتباط مناسب ف مثل هذه اMاtت ,قد
نتائج بيئية إيجابية .وعند ≥ديد ما إذا كان اtرتباط مستو ٍ
يكون من اDناسب للمحاسب القانوني أن ينظر فيما إذا كانت اDعلومات اDتعلقة باuانب اDطلوب من اèاسب القانوني أن يقدم
تقريرًا عنه من اDرجح أن تلبي احتياجات اDستخدمي اDستهدفي ,كمجموعة ,من اDعلومات ,وأن ينظر كذلك ف الكيفية التي سيتم
بها عرض وتوزيع معلومات اDوضوع ,على سبيل اDثال ,ما إذا كانت هناك برامج أكثر أهمية ≥قق نتائج أقل إيجابية و tتقوم اDنشأة
بالتقرير عنها.
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ارتباطات التأكيد اIخرى بخ\ف عمليات
مراجعة أو فحص اDعلومات اDالية التاريخية

معيار ارتباطات التأكيد )(٣٠٠٠
مدى مناسبة الضوابط وتوفرها
مدى مناسبة الضوابط )راجع :الفقرة )٢٤ب()((٢
أ .٤٥تتسم الضوابط اDناسبة باåصائص التالية:
)أ(

ا\Dءمة :يؤدي تطبيق الضوابط ا\Dئمة إلى معلومات للموضوع تساعد اDستخدمي اDستهدفي ف اتخاذ القرارات.

)ب(

اtكتمال :تكون الضوابط مكتملة عندما ُ tتغفل معلومات اDوضوع اDعدة وفقًا لها عوامل مهمة ُيتوقع بشكل معقول أن تؤثر
على القرارات التي يتخذها اDستخدمون اDستهدفون بناًء على تلك اDعلومات .وتشمل الضوابط اDكتملة ,عند اtقتضاء,
اIسس اDرجعية للعرض واãفصاح.

)ج(

إمكانية اtعتماد عليها :تسمح الضوابط التي ïكن اtعتماد عليها بإجراء تقوي أو قياس متسق بدرجة معقولة للموضوع
محل اtرتباطü ,ا ف ذلك ,عند اtقتضاء ,العرض واãفصاح ,عندما ُتستخدم هذه الضوابط ف ظروف ùاثلة من قبل
محاسبي قانونيي مختلفي.

)د(

اMيادية :يؤدي تطبيق الضوابط اèايدة إلى معلومات موضوع خالية من التحيز حسبما يكون مناسبًا ف ظل ظروف
اtرتباط.

)ه(

القابلية للفهم :يؤدي تطبيق الضوابط القابلة للفهم إلى معلومات موضوع ïكن للمستخدمي اDستهدفي فهمها.

أُ t .٤٦تعد اIوصاف الغامضة للتوقعات أو اIحكام اDتعلقة بتجارب أحد اIفراد ضوابط مناسبة.
أ .٤٧تعتمد مدى مناسبة الضوابط لتنفيذ ارتباط معي على ما إذا كانت تلك الضوابط تعكس اåصائص اDذكورة أع\ه .وُيعد الوزن
النسبي Iهمية كل خاصية بالنسبة tرتباط معي مسألة تخضع للحكم اDهني .وïكن أيضًا أن تكون الضوابط مناسبة ¶موعة
معينة من ظروف اtرتباط ,لكنها قد  tتكون مناسبة ¶موعة مختلفة من ظروف اtرتباط .فعلى سبيل اDثال ,قد يتطلب إعداد
التقارير للحكومات أو السلطات التنظيمية استخدام مجموعة معينة من الضوابط ,لكن هذه الضوابط قد  tتناسب مجموعة أوسع
نطاقًا من اDستخدمي.
أ.٤٨

ïكن اختيار أو وضع الضوابط بطرق متنوعة ,فعلى سبيل اDثالï ,كن أن تكون:
•

منصوصًا عليها ف نظام أو tئحة.

•

صادرة عن هيئات للخبراء مصرح لها أو معترف بها وتتبع آلية عمل شفافة.

•

موضوعة من قبل مجموعة  tتتبع آلية عمل شفافة.

•

منشورة ف دوريات أو كتب علمية.

•

موضوعة لغرض البيع على أساس اDلكية اåاصة.

•

ُمصممة بشكل خاص لغرض إعداد معلومات اDوضوع ف ظل الظروف اåاصة ل\رتباط.

وïكن أن تؤثر طريقة وضع الضوابط على العمل الذي يقوم به اèاسب القانوني لتقييم مدى مناسبتها.
أ .٤٩ف بعض اMاtت ,يفرض نظام أو tئحة الضوابط التي سيتم استخدامها Iغراض اtرتباط .وف حالة عدم وجود ما يشير إلى
عكس ذلكُ ,يفترض أن تلك الضوابط تكون مناسبة ,شأنها شأن الضوابط الصادرة عن هيئات للخبراء مصرح لها أو معترف بها تتبع
آلية عمل شفافة وذلك إذا كانت الضوابط م\ئمة tحتياجات اDستخدمي اDستهدفي من اDعلومات .ومثل تلك الضوابط تعرف بأنها
الضوابط اDفروضة .وحتى عند وجود ضوابط مفروضة Dوضوع محل ارتباطï ,كن أن يتفق مستخدمون محددون على ضوابط
أخرى Iغراض محددة خاصة بهم .فعلى سبيل اDثالï ,كن استخدام أطر مختلفة كضوابط مفروضة لتقوي مدى فاعلية الرقابة
\ تلبي احتياجاتهم من اDعلومات فيما يتعلق ,على
الداخلية .ومع ذلك ,قد يضع مستخدمون محددون مجموعة ضوابط أكثر تفصي ً
سبيل اDثال ,باãشراف اtحترازي .وف مثل هذه اMاtت ,فإن تقرير التأكيد:
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معيار ارتباطات التأكيد )(٣٠٠٠
)أ(

ينّبه القراء إلى أن معلومات اDوضوع ُمعدة وفقًا لضوابط ذات غرض خاص وأنه نتيجة لذلك ,فإن معلومات اDوضوع قد t
تكون مناسبة Iغراض أخرى )انظر الفقرة )٦٩و((;

)ب(

قد يشير ,متى كان ذلك م\ئمًا لظروف اtرتباط ,إلى أن الضوابط غير منصوص عليها ف نظام أو tئحة ,أو غير صادرة
عن هيئات للخبراء مصرح لها أو معترف بها تتبع آلية عمل شفافة.

أ .٥٠إذا كانت الضوابط مصممة بشكل خاص لغرض إعداد معلومات اDوضوع ف ظل الظروف اåاصة ل\رتباط ,فإنها  tتكون مناسبة
إذا كان ينتج عنها معلومات موضوع أو تقرير تأكيد مضللي للمستخدمي اDستهدفي .ومن اDستحسن للمستخدمي اDستهدفي أو
الطرف القائم بالتكليف اãقرار بأن الضوابط اDوضوعة بشكل خاص ُتعد مناسبة Iغراض اDستخدمي اDستهدفي .وقد يؤثر عدم
وجود مثل هذا اãقرار على ما سيتم القيام به لتقييم مدى مناسبة الضوابط ,واDعلومات اDقدمة عن الضوابط ف تقرير التأكيد.
مدى توفر الضوابط )راجع :الفقرة )٢٤ب()((٣
أ .٥١يلزم أن تكون الضوابط متاحة للمستخدمي اDستهدفي لتمكينهم من فهم كيفية قياس اDوضوع محل اtرتباط أو تقوïه .ويتم
إتاحة الضوابط ل\ط\ع عليها من جانب اDستخدمي اDستهدفي بطريقة أو أكثر من الطرق اßتية:
)أ(

اãع\ن عنها.

)ب(

من خ\ل تضمينها بشكل واضح ف معلومات اDوضوع.

)ج(

من خ\ل تضمينها بشكل واضح ف تقرير التأكيد )انظر الفقرة أ.(١٦٥

)د(

عن طريق وجود فهم عام لها ,على سبيل اDثال ضابط قياس الوقت بالساعات والدقائق.

أ .٥٢قد تكون الضوابط متاحة فقط للمستخدمي اDستهدفي ,ومثال ذلك شروط أحد العقود أو الضوابط التي يصدرها ا≥اد إحدى
الصناعات والتي تكون متاحة فقط Dن هم داخل الصناعة Iنها  tتكون م\ئمة إ tلغرض معي .وعندما يكون هذا هو اMال ,فإن
الفقرة )٦٩و( تتطلب إضافة عبارة لتنبيه القراء إلى هذه اMقيقة .وإضافة إلى ذلك ,قد يرى اèاسب القانوني أنه من اDناسب
اãشارة إلى أن تقرير التأكيد موجه فقط Dستخدمي معّيني )انظر الفقرتي أ ١٦٧و أ.(١٦٨
الوصول إلى اIدلة )راجع :الفقرة )٢٤ب()((٤
كمية اIدلة اDتاحة وجودتها
أ.٥٣

تتأثر كمية اIدلة اDتاحة وجودتها üا يلي:
)أ(

خصائص اDوضوع محل اtرتباط أو معلومات اDوضوع .فعلى سبيل اDثال ,قد ُيتوقع اMصول على أدلة أقل موضوعية
عندما تكون معلومات اDوضوع ذات توجه مستقبلي وليست معلومات تاريخية;

)ب(

ظروف أخرى ,كما هو اMال عندما  tيتوفر دليل كان من اDتوقع بشكل معقول أن يكون موجودًا ,على سبيل اDثال بسبب
ظم اDعلومات أو وجود
توقيت تعيي اèاسب القانوني أو سياسة اtحتفاظ باDستندات اåاصة باDنشأة أو عدم كفاية ُن ُ
قيد مفروض من الطرف اDسؤول.

وعادًة ما تكون اIدلة ذات طبيعة مقنعة وليست قاطعة.
الوصول إلى السج\ت )راجع :الفقرة (٥٦
ف åاصية إمكانية الوصول إلى اIدلة ,السعي للحصول على
أ .٥٤قد يساعد اèاسب القانوني عند ≥ديده Dا إذا كان اtرتباط مستو ٍ
موافقة الطرف أو اIطراف اDعنية بأنهم يقرون ويفهمون مسؤوليتهم عن تزويد اèاسب القانوني üا يلي:
)أ(

إمكانية الوصول إلى جميع اDعلومات التي تدرك اIطراف اDعنية أنها ذات صلة بإعداد معلومات اDوضوع مثل السج\ت
والوثائق واIمور اIخرى;

)ب(

اDعلومات اãضافية التي قد يطلبها اèاسب القانوني من اIطراف اDعنية لغرض اtرتباط;
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)ج(

الوصول غير اDقيد إلى اIشخاص من داخل منشأة اIطراف اDعنية الذين يرى اèاسب القانوني أنه من الضروري
اMصول منهم على اIدلة.

أ .٥٥قد تؤثر طبيعة الع\قات بي الطرف اDسؤول ,والقائم بالقياس أو التقوي ,والطرف القائم بالتكليف على قدرة اèاسب القانوني
على الوصول إلى السج\ت والوثائق واDعلومات اIخرى التي قد يطلبها كأدلة √ãاز اtرتباط .ولذلك ,قد تكون طبيعة تلك
الع\قات أحد اtعتبارات ذات الصلة عند ≥ديد قبول اtرتباط أو رفضه .و≥توي الفقرة أ ١٤٠على أمثلة لبعض الظروف التي قد
∫ثل فيها طبيعة هذه الع\قات إشكاً.t
الغرض اDنطقي )راجع :الفقرة )٢٤ب()((٦
أ .٥٦عند ≥ديد ما إذا كان اtرتباط له غرض منطقي ,فقد يكون من بي اtعتبارات ذات الصلة ما يلي:
•

اDستخدمون اDستهدفون Dعلومات اDوضوع وتقرير التأكيد )وخاصة ,عندما تكون الضوابط مصممة لغرض خاص( .وثمة
اعتبار إضاف يتمثل ف احتمالية أن يتم استخدام معلومات اDوضوع وتقرير التأكيد أو توزيعهما على نطاق أوسع من
اDستخدمي اDستهدفي.

•

ما إذا كان من اDتوقع أن يتم استبعاد جوانب خاصة üعلومات اDوضوع من ارتباط التأكيد ,وسبب استبعادها.

•

خصائص الع\قات بي الطرف اDسؤول ,والقائم بالقياس أو التقوي ,والطرف القائم بالتكليف ,على سبيل اDثال ,عندما
 tيكون القائم بالقياس أو التقوي هو الطرف اDسؤول ,ما إذا كان الطرف اDسؤول يوافق على أوجه استخدام معلومات
اDوضوع ,وما إذا كانت ستتاح له الفرصة ل\ط\ع على معلومات اDوضوع قبل إتاحتها للمستخدمي اDستهدفي أو لتوزيع
التعليقات مع معلومات اDوضوع.

•

القائم باختيار الضوابط التي سيتم تطبيقها لقياس أو تقوي اDوضوع محل اtرتباط ,ودرجة اMكم ونطاق التحيز ف
تطبيقها .ومن اDرجح أن يكون ل\رتباط غرض منطقي إذا اختار اDستخدمون اDستهدفون الضوابط ,أو ت إشراكهم ف
اختيارها.

•

أي قيود كبيرة على نطاق عمل اèاسب القانوني.

•

ما إذا كان اèاسب القانوني يعتقد أن الطرف القائم بالتكليف يعتزم ربط اسم اèاسب القانوني باDوضوع محل اtرتباط
أو معلومات اDوضوع بطريقة غير مناسبة.

اtتفاق على شروط اtرتباط )راجع :الفقرة (٢٧
أ .٥٧من مصلحة كل من الطرف القائم بالتكليف واèاسب القانوني أن يقوم اèاسب القانوني باãب\غ كتابيًا بشروط اtرتباط اDتفق
عليها قبل بدء اtرتباط للمساعدة ف Øنب سوء الفهم .ويختلف شكل ومضمون اtتفاق أو العقد اDكتوب باخت\ف ظروف اtرتباط.
ف شروط اtرتباط ,ف\ يلزم أن يقوم اèاسب القانوني بتسجيلها ف اتفاق
فعلى سبيل اDثال ,إذا فرض نظام أو tئحة بتفصيل كا ٍ
مكتوب ,باستثناء النص على أنه يجب تطبيق ذلك النظام أو تلك ال\ئحة وأن اIطراف اDعنية تقر وتفهم مسؤولياتها اDنصوص عليها
üوجب ذلك القانون أو تلك ال\ئحة.
أ .٥٨قد يفرض نظام أو tئحة ,و≥ديدًا ف القطاع العام ,تعيي محاسب قانوني وينص على ص\حياته بشكل محدد ,مثل ص\حية
الوصول إلى سج\ت اIطراف اDعنية واDعلومات اIخرى ,واDسؤوليات ,مثل مطالبة اèاسب القانوني بتقدي تقريره مباشرًة إلى
وزير أو سلطة لوضع اIنظمة أو للعموم إذا كانت اIطراف اDعنية ≥اول اMد من نطاق اtرتباط.
قبول التغيير ف شروط اtرتباط )راجع :الفقرة (٢٩
أ .٥٩قد يكون حدوث تغير ف الظروف التي تؤثر على متطلبات اDستخدمي اDستهدفي ,أو حدوث سوء فهم لطبيعة اtرتباط ,مبررًا
لطلب إدخال تغيير على اtرتباط ,على سبيل اDثال ,تغييره من ارتباط تأكيد tرتباط آخر بخ\ف ارتباطات التأكيد ,أو من ارتباط
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معيار ارتباطات التأكيد )(٣٠٠٠
تأكيد معقول إلى ارتباط تأكيد محدود .وُ tيعد العجز عن اMصول على ما يكفي من اIدلة اDناسبة لتكوين استنتاج بشأن ارتباط
تأكيد معقول سببًا مقبوً tلتغيير اtرتباط إلى ارتباط تأكيد محدود.
رقابة اuودة
اèاسبون اDهنيون ف اDمارسة العامة )راجع :الفقرات )٣١ ,٢٠أ(–)ب((
أ .٦٠لقد ُكتب هذا اDعيار ف سياق مجموعة من التدابير اDتخذة لضمان جودة ارتباطات التأكيد التي يتم القيام بها من قبل اèاسبي
اDهنيي ف اDمارسة العامة ,كتلك التي تتخذها الهيئات اIعضاء ف ا≥tاد الدولي للمحاسبي وفقًا لبرنامج التزام الهيئات اIعضاء
ف ا≥tاد الدولي للمحاسبي وبيانات التزامات العضوية .وتشمل تلك التدابير:
•

متطلبات الكفاءة ,مثل شروط التعليم واåبرة للحصول على العضوية ,والتطوير اDهني اDستمر القائم وكذلك متطلبات
التعلم اDستمر.

•

سياسات وإجراءات رقابة اuودة اDطبقة ف اDكتب .وينطبق معيار رقابة اuودة ) (١على جميع مكاتب اèاسبي اDهنيي
فيما يتعلق بارتباطات التأكيد واåدمات ذات الع\قة.

•

قواعد شاملة Iخ\قيات اDهنةü ,ا ف ذلك متطلبات استق\ل تفصيلية ,قائمة على أساس اDبادئ اIساسية للنزاهة
واDوضوعية والكفاءة اDهنية والعناية الواجبة والسرية والسلوك اDهني.

رقابة اuودة على مستوى اDكتب )راجع :الفقرتي )٣ب()٣١ ,أ((
أ .٦١يتناول اDعيار الدولي لرقابة اuودة ) (١مسؤوليات اDكتب عن إرساء وصون نظامه اåاص برقابة جودة ارتباطات التأكيد .ويحدد
ذلك اDعيار مسؤوليات اDكتب عن وضع سياسات وإجراءات تهدف إلى تقدي تأكيد معقول بأن اDكتب والعاملي فيه ملتزمون
باDتطلبات اIخ\قية ذات الصلةü ,ا ف ذلك تلك اDتعلقة باtستق\ل .ويتطلب اtلتزام بذلك اDعيار أمورًا من بينها أن يقوم اDكتب
بإرساء وصون نظام لرقابة اuودة يتضمن السياسات واãجراءات التي تتناول كل عنصر من العناصر اßتية ,وأن يوّثق سياساته
وإجراءاته ويبلغ بها العاملي ف اDكتب:
)أ(

مسؤوليات القيادة عن اuودة داخل اDكتب;

)ب(

اDتطلبات اIخ\قية ذات الصلة;

)ج(

قبول الع\قات مع العم\ء وقبول كل ارتباط معي واtستمرار ف تلك الع\قات واtرتباطات;

)د(

اDوارد البشرية;

)ه(

تنفيذ اtرتباطات;

)و(

اDتابعة.

أُ .٦٢تعد اDتطلبات اDهنية اIخرى أو اDتطلبات اDنصوص عليها ف نظام أو tئحة والتي تتناول مسؤوليات اDكتب عن إنشاء وصون نظام
لرقابة اuودة أنها ذات متطلبات مساوية على اIقل Dتطلبات معيار رقابة اuودة ) (١عندما تتناول جميع اIمور اDشار إليها ف
الفقرة السابقة وتفرض التزامات على اDكتب لتحقيق أهداف اDتطلبات اDنصوص عليها ف معيار رقابة اuودة ).(١
أ .٦٣تؤّكد تصّرفات الشريك اDسؤول عن اtرتباط والرسائل اDناسبة التي ينقلها Iعضاء فريق اtرتباط اßخرين ,ف سياق ≥مله
اDسؤولية عن اuودة العامة ف كل ارتباط ,على حقيقة أن اuودة هي أمر أساسي عند تنفيذ ارتباط التأكيد ,واIهمية التي ïثلها
ما يلي uودة ارتباط التأكيد:
)أ(

تنفيذ العمل اDستوف Dتطلبات اDعايير اDهنية واDتطلبات النظامية والتنظيمية.

)ب(

اtلتزام بسياسات وإجراءات اDكتب اDنطبقة فيما يتعلق برقابة اuودة.
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معيار ارتباطات التأكيد )(٣٠٠٠
)ج(

إصدار تقرير عن اtرتباط يكون مناسبًا ف ظل الظروف القائمة.

)د(

قدرة فريق اtرتباط على إثارة الشكوك دون اåوف من ردود الفعل اtنتقامية.

أ .٦٤يتضمن النظام الفّعال لرقابة اuودة تطبيق آلية متابعة مصممة لتزويد اDكتب بتأكيد معقول بأن السياسات واãجراءات اDتعلقة
بنظام رقابة اuودة م\ئمة وكافية وتعمل بفاعلية.
أ .٦٥ما لم تشر اDعلومات اDقدمة من اDكتب أو من اIطراف اIخرى إلى غير ذلك ,يحق لفريق اtرتباط أن يعتمد على نظام رقابة
اuودة اåاص باDكتب .فعلى سبيل اDثالï ,كن لفريق اtرتباط اtعتماد على نظام رقابة اuودة اåاص باDكتب فيما يتعلق üا
يلي:
)أ(

الكفاءة اDهنية للعاملي من خ\ل توظيفهم وتدريبهم الرسمي.

)ب(

اtستق\ل من خ\ل جمع معلومات اtستق\ل ا\Dئمة واãب\غ بها.

)ج(

ظم القبول واtستمرار.
اMفاظ على الع\قات مع العم\ء ,من خ\ل ُن ُ

)د(

التقيد باDتطلبات التنظيمية والنظامية ,من خ\ل آليات اDتابعة.

وعند النظر ف أوجه القصور اèددة ف نظام رقابة اuودة اåاص باDكتب ,والتي قد تؤثر على ارتباط التأكيد ,فقد ينظر
الشريك اDسؤول عن اtرتباط ف التدابير التي اتخذها اDكتب لتدارك أوجه القصور تلك.
أ t .٦٦يشير وجود وجه من أوجه القصور ف نظام رقابة اuودة اåاص باDكتب بالضرورة إلى أنه لم يتم تنفيذ ارتباط التأكيد وفقًا
للمعايير اDهنية واDتطلبات النظامية والتنظيمية اDنطبقة ,أو إلى أن تقرير اèاسب القانوني لم يكن مناسبًا.
اDهارات واDعرفة واåبرة فيما يتعلق باDوضوع محل اtرتباط وقياسه أو تقوïه )راجع :الفقرة )٣١ج((
أ .٦٧قد ُيطلب من اèاسب القانوني تنفيذ ارتباطات تأكيد بخصوص مجموعة واسعة من اDوضوعات محل اtرتباط ومعلومات
اDوضوع .وقد تتطلب بعض اDوضوعات واDعلومات مهارات ومعرفة متخصصة تفوق ما يحظى به عادًة كل محاسب قانوني üفرده.
أ .٦٨تتطلب قواعد أخ\قيات اDهنة الصادرة عن مجلس اDعايير الدولية Iخ\قيات اDهنة للمحاسبي من اèاسب اDهني ف اDمارسة
العامة اDوافقة على أن يقدم فقط تلك اåدمات التي تكون لديه الكفاءة لتنفيذها ٤.ويتحمل اèاسب القانوني وحده دون غيره
اDسؤولية عن استنتاج التأكيد اُDعّبر عنه ,وُ tيحّد من هذه اDسؤولية استخدام اèاسب القانوني لعمل أحد اåبراء التابعي له .ومع
ذلك ,فإذا استنتج اèاسب القانوني الذي يستخدم عمل خبير تابع له ,بعد التزامه بهذا اDعيار ,أن عمل ذلك اåبير ُيعد كافيًا
Iغراض اèاسب القانوني ,فيمكن للمحاسب القانوني عندئذ قبول النتائج أو اtستنتاجات التي توصل إليها اåبير ف مجال عمله
على أنها أدلة مناسبة.

تعيي الفريق
الكفاءة والقدرات اuماعية )راجع :الفقرة (٣٢
أ .٦٩يتطلب معيار رقابة اuودة ) (١من اDكتب وضع سياسات وإجراءات لقبول الع\قات مع العم\ء وقبول كل ارتباط معي واtستمرار
ف تلك الع\قات واtرتباطات ,بغية تزويد اDكتب بتأكيد معقول بأنه لن يقبل أو لن يستمر إ tف الع\قات واtرتباطات التي يكون
لديه الكفاءة لتنفيذها والقدرات ال\زمة للقيام بهاü ,ا ف ذلك الوقت واDوارد٥.

٤

قواعد أخ\قيات اDهنة الصادرة عن مجلس اDعايير الدولية Iخ\قيات اDهنة للمحاسبي ,الفقرة ٦-٢١٠

٥

معيار رقابة اuودة ) ,(١الفقرة ٢٦
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اåبير الذي يستعي به اèاسب القانوني )راجع :الفقرتي )٣٢أ()٣٢ ,ب()((١
أï .٧٠كن تنفيذ بعض أعمال التأكيد من قبل فريق متعدد التخصصات يضم خبيرًا واحدًا أو أكثر من اåبراء الذين يستعي بهم
اèاسب القانوني .فعلى سبيل اDثال ,قد تكون هناك حاجة ل\ستعانة بخبير Dساعدة اèاسب القانوني ف التوصل إلى فهم
للموضوع محل اtرتباط وظروف اtرتباط اIخرى أو مساعدته ف واحد أو أكثر من اIمور اDذكورة ف الفقرة ٤٦م )ف حالة ارتباط
التأكيد اDعقول( أو ٤٦د )ف حالة ارتباط التأكيد اèدود(.
أ .٧١عندما يتم استخدام عمل خبير استعان به اèاسب القانوني ,فقد يكون من اDناسب تنفيذ بعض اãجراءات اDطلوبة üوجب
الفقرة  ٥٢ف مرحلة قبول اtرتباط أو اtستمرار فيه.
اèاسبون القانونيون اßخرون )راجع :الفقرة )٣٢ب()((٢
أï .٧٢كن أن تتضمن معلومات اDوضوع معلومات أبدى محاسب قانوني آخر استنتاجًا بشأنها .وقد يقرر اèاسب القانوني ,ف سبيل
توصله إلى استنتاج بشأن معلومات اDوضوع ,استخدام اIدلة التي استند إليها استنتاج ذلك اèاسب القانوني اßخر لتقدي اIدلة
فيما يتعلق üعلومات اDوضوع.
أï .٧٣كن استخدام عمل محاسب قانوني آخر فيما يتعلق ,على سبيل اDثالü ,وضوع محل ارتباط ف مكان بعيد أو ف دولة أجنبية.
ومثل هؤtء اèاسبي القانونيي اßخرين ُ tيَعّدون جزءًا من فريق اtرتباط .وقد تتضمن اtعتبارات ذات الصلة عندما يخطط فريق
اtرتباط tستخدام عمل محاسب قانوني آخر:
•

ما إذا كان اèاسب القانوني اßخر يفهم اDتطلبات اIخ\قية ذات الصلة باtرتباط ويلتزم بها ,وعلى وجه اåصوص,
\.
متطلب أن يكون مستق ً

•

الكفاءة اDهنية للمحاسب القانوني اßخر.

•

مدى مشاركة فريق اtرتباط ف عمل اèاسب القانوني اßخر.

•

ما إذا كان اèاسب القانوني اßخر يعمل ف بيئة تنظيمية تشرف على نحو فّعال على ذلك اèاسب القانوني.

مسؤوليات الفحص )راجع :الفقرة )٣٣ج((
أ .٧٤طبقًا Dعيار رقابة اuودة ) ,(١يتم ≥ديد اãجراءات والسياسات اåاصة üسؤوليات الفحص ف اDكتب على أساس قيام أعضاء
الفريق اIكثر خبرة بفحص العمل الذي قام بأدائه أعضاء الفريق اIقل خبرة٦.
فحص رقابة جودة اtرتباط )راجع :الفقرة )٣٦ب((
أ .٧٥من بي اIمور اIخرى التي قد يتم أخذها ف اMسبان عند فحص رقابة جودة اtرتباط:

٦

)أ(

تقوي فريق اtرتباط tستق\ل اDكتب فيما يتعلق باtرتباط;

)ب(

ما إذا كان قد ت التشاور بشكل مناسب بشأن اIمور التي تنطوي على اخت\ف ف الرأي أو اﻷﻣﻮر اIخرى الصعبة أو
اDثيرة للجدل ,واtستنتاجات الناشئة من تلك اDشاورات;

)ج(

ما إذا كانت وثائق أعمال اtرتباط ا∞تارة للفحص تعكس العمل الذي ت أداؤه فيما يتعلق باIحكام اDهمة وتدعم
اtستنتاجات التي ت التوصل إليها.

معيار رقابة اuودة ) ,(١الفقرة ٣٣
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نزعة الشك اDهني واxكم اDهني
نزعة الشك اDهني )راجع :الفقرة (٣٧
أ .٧٦نزعة الشك اDهني هي موقف سلوكي ينطوي على اtنتباه على سبيل اDثال إلى ما يلي:
•

الدليل غير اDتسق مع اIدلة اIخرى اDتحصل عليها.

•

اDعلومات التي تستدعي التشكيك ف إمكانية اtعتماد على اDستندات والردود على اtستفسارات التي سيتم استخدامها
كأدلة.

•

الظروف التي توحي باMاجة إلى اتخاذ إجراءات أخرى إضافة إلى تلك التي تتطلبها معايير التأكيد ذات الصلة.

•

اIوضاع التي قد تشير إلى وجود ≥ريف محتمل.

أ .٧٧من الضروري اMفاظ على نزعة الشك اDهني طوال اtرتباط إذا أراد اèاسب القانوني ,على سبيل اDثال ,تخفيض مخاطر:
•

عدم م\حظة الظروف غير اDألوفة.

•

التعميم الزائد عن اMد عند استنباط اtستنتاجات من ا\Dحظات.

•

استخدام افتراضات غير مناسبة عند ≥ديد طبيعة وتوقيت ومدى اãجراءات وتقوي نتائجها.

أُ .٧٨تعد نزعة الشك اDهني ضرورية ãجراء تقييم نقدي ل´دلة .وينطوي ذلك على التشكيك ف اIدلة غير اDتسقة وف إمكانية
اtعتماد على اDستندات والردود على اtستفسارات .وينطوي أيضًا على النظر ف كفاية ومناسبة اIدلة اDتحصل عليها ف ضوء
الظروف اèيطة.
أ .٧٩ما لم يستلزم اtرتباط إجراء تأكيد بشأن ما إذا كانت اDستندات صحيحةï ,كن للمحاسب القانوني قبول السج\ت واDستندات
على أنها صحيحة ما لم يكن لديه سبب يدعوه إلى اtعتقاد بخ\ف ذلك .ومع ذلك ,تتطلب الفقرة  ٥٠أن ينظر اèاسب القانوني ف
إمكانية اtعتماد على اDعلومات التي سيتم استخدامها كأدلة.
أï t .٨٠كن توقع أن يقوم اèاسب القانوني بالتغاضي عن التجارب السابقة الدالة على أمانة مقدمي اIدلة ونزاهتهم .ومع ذلك ,فإن
وجود اعتقاد بأن مقدمي اIدلة يتمتعون باIمانة والنزاهة ُ tيعفي اèاسب القانوني من اMاجة إلى التحلي بنزعة الشك اDهني.
اMكم اDهني )راجع :الفقرة (٣٨
أُ .٨١يعد اMكم اDهني ضروريًا Mسن إجراء ارتباط التأكيد .وهذا Iنه ï tكن تفسير اDتطلبات اIخ\قية ذات الصلة ومعايير
ارتباطات التأكيد ذات الصلة واتخاذ القرارات اDدروسة ال\زمة طوال مدة اtرتباط بدون تطبيق ما هو م\ئم من تدريب ومعرفة
وخبرة على اMقائق والظروف .ويكون اMكم اDهني ضروريًا بصفة خاصة عند اتخاذ القرارات اDتعلقة üا يلي:
•

اIهمية النسبية وخطر اtرتباط.

•

طبيعة وتوقيت ومدى اãجراءات اDستخدمة للوفاء üتطلبات معايير ارتباطات التأكيد ذات الصلة واMصول على اIدلة.

•

تقوي ما إذا كان قد ت اMصول على ما يكفي من اIدلة اDناسبة ,وما إذا كان يتعي بذل اDزيد من اuهد لتحقيق أهداف
هذا اDعيار وأي معيار ذي صلة من معايير ارتباطات التأكيد اDتعلقة üوضوعات محددة .وف حالة ارتباط التأكيد اèدود
على وجه اåصوص ,يكون اMكم اDهني مطلوبًا ف تقوي ما إذا كان قد ت التوصل إلى مستوى مجٍد من التأكيد.

•

اtستنتاجات التي من اDناسب استنباطها بناًء على اIدلة اDتحصل عليها.

أ .٨٢تتمثل السمة اDميزة للحكم اDهني اDأمول من اèاسب القانوني ف أن تتم ùارسة هذا اMكم من جانب محاسب قانوني ساهم
تدريبه ومعرفته وخبرته ف تطوير الكفاءات ال\زمة لتحقيق أحكام معقولة.
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أ .٨٣تعتمد ùارسة اMكم اDهني ف أية حالة بعينها على اMقائق والظروف اDعلومة للمحاسب القانوني .ويساعد التشاور بشأن اIمور
الصعبة أو اDثيرة للجدل خ\ل سير اtرتباط ,سواًء داخل فريق اtرتباط أو بي فريق اtرتباط وأشخاص آخرين على مستوى
مناسب من داخل اDكتب أو خارجه ,اèاسب القانوني ف القيام بأحكام مدروسة ومعقولةü ,ا ف ذلك مدى تأثر بنود معينة ف
معلومات اDوضوع باجتهادات اIطراف اDعنية.
أï .٨٤كن تقوي اMكم اDهني بناًء على ما إذا كان اMكم اDتوصل إليه يعكس التطبيق الكفؤ Dبادئ التأكيد والقياس أو التقوي وما إذا
كان اMكم ُيعد مناسبًا ف ضوء ,وüا يتسق مع ,اMقائق والظروف اDعلومة للمحاسب القانوني حتى تاريخ تقرير التأكيد الذي
يصدره.
أ .٨٥يلزم ùارسة اMكم اDهني طوال مدة اtرتباط .ويلزم أيضًا توثيقه على نحو مناسب .وف هذا الصدد ,تتطلب الفقرة  ٧٩أن يقوم
اèاسب القانوني بإعداد توثيق يكفي لتمكي أي محاسب قانوني خبير ,لم تكن له صلة ف السابق باtرتباط ,من فهم اIحكام اDهنية
اDهمة التي ت اتخاذها للتوصل إلى اtستنتاجات بشأن اIمور اDهمة التي ظهرت أثناء اtرتباط .وï tكن استخدام اMكم اDهني
كمبرر tتخاذ قرارات  tتدعمها حقائق اtرتباط وظروفه أو ما يكفي من اIدلة اDناسبة.
التخطيط ل8رتباط وتنفيذه
التخطيط )راجع :الفقرة (٤٠
أ .٨٦ينطوي التخطيط على قيام الشريك اDسؤول عن اtرتباط ,واIعضاء الرئيسي اßخرين ف فريق اtرتباط ,وأي خبراء خارجيي
رئيسيي تابعي للمحاسب القانوني بوضع استراتيجية عامة لنطاق اtرتباط ومحاور تركيزه وتوقيته والقيام به ,وعلى وضع خطة
ل\رتباط تتألف من منهج مفصل لطبيعة وتوقيت ومدى اãجراءات التي سيتم تنفيذها ,وأسباب اختيارها .ويساعد التخطيط الكاف
على تخصيص اtهتمام اDناسب uوانب اtرتباط اDهمة ,و≥ديد اDشاكل اèتملة ف الوقت اDناسب ,وتنظيم وإدارة اtرتباط بشكل
سليم حتى يتسنى تنفيذه بطريقة ∫تاز بالكفاءة والفاعلية .ويساعد التخطيط الكاف أيضًا اèاسب القانوني ف توزيع العمل بشكل
سليم على أعضاء فريق اtرتباط ,ويسهل عليه توجيه أعمالهم واãشراف عليها وفحصها .ويساعده كذلك ,عند اtقتضاء ,ف تنسيق
اIعمال التي ينفذها اèاسبون القانونيون اßخرون واåبراء .وتختلف طبيعة أنشطة التخطيط ومداها باخت\ف ظروف اtرتباط,
على سبيل اDثال ,تعقيد اDوضوع محل اtرتباط والضوابط .ومن أمثلة اIمور الرئيسية التي ïكن أخذها ف اMسبان ما يلي:
•

خصائص اtرتباط التي ≥دد نطاقهü ,ا ف ذلك شروط اtرتباط وخصائص اDوضوع محل اtرتباط والضوابط.

•

التوقيت اDتوقع ل\تصاtت اDطلوبة وطبيعتها.

•

نتائج أنشطة قبول اtرتباط ,وعند اtقتضاء ,مدى م\ءمة اDعرفة اDكتسبة من اtرتباطات اIخرى التي قام الشريك
اDسؤول عن اtرتباط بتنفيذها ل´طراف اDعنية;

•

آلية اtرتباط.

•

فهم اèاسب القانوني ل´طراف اDعنية وبيئتهاü ,ا ف ذلك مخاطر أن تكون معلومات اDوضوع ُمحﱠرفة بشكل جوهري.

•

≥ديد اDستخدمي اDستهدفي واحتياجاتهم من اDعلومات ,ومراعاة اIهمية النسبية وعناصر خطر اtرتباط.

•

مدى صلة خطر الغش باtرتباط.

•

طبيعة وتوقيت ومدى اDوارد ال\زمة لتنفيذ اtرتباط ,مثل اDتطلبات من العاملي واåبراتü ,ا ف ذلك طبيعة ومدى
مشاركة اåبراء.

•

تأثير وظيفة اDراجعة الداخلية على اtرتباط.

أ .٨٧قد يقرر اèاسب القانوني مناقشة عناصر التخطيط مع اIطراف اDعنية لتسهيل القيام باtرتباط وإدارته )على سبيل اDثال,
لتنسيق بعض اãجراءات ا∞طط لها مع أعمال اDوظفي لدى اIطراف اDعنية( .وبالرغم من حدوث هذه اDناقشات ف غالب
اIحيان ,فإن اtستراتيجية العامة ل\رتباط وخطة اtرتباط تظ\ن من مسؤوليات اèاسب القانوني .ويجب توخي اMذر عند
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مناقشة اIمور الواردة ف اtستراتيجية العامة ل\رتباط أو ف خطة اtرتباط حتى  tيتم إضعاف فاعلية اtرتباط .فعلى سبيل اDثال,
قد ُتضعف مناقشة طبيعة وتوقيت اãجراءات التفصيلية مع اIطراف اDعنية من فاعلية اtرتباط بجعل اãجراءات قابلة للتنبؤ بها
بشكل كبير.
أُ t .٨٨يعد التخطيط مرحلة منفصلة ,وإ≠ا هو عملية مستمرة ومتكررة طوال اtرتباط .ونتيجة ل´حداث غير اDتوقعة ,أو التغيرات ف
الظروف ,أو اIدلة التي ت اMصول عليها ,قد يحتاج اèاسب القانوني إلى تعديل اtستراتيجية العامة وخطة اtرتباط ,ومن ثم
تعديل ما ترتب عليهما من إجراءات مخطط لها من حيث طبيعتها وتوقيتها ومداها.
أ .٨٩ف اtرتباطات اIصغر أو اIقل تعقيدًاï ,كن تنفيذ اtرتباط بالكامل بواسطة فريق ارتباط صغير جدًا ,رüا يضم فقط الشريك
اDسؤول عن اtرتباط )الذي قد يكون محاسب قانوني وحيد( الذي يعمل بدون أي أعضاء آخرين ف فريق اtرتباط .ومع وجود فريق
صغير ,يكون التنسيق واtتصال بي أعضاء الفريق أسهل .و tيلزم أن يكون ≥ديد اtستراتيجية العامة ل\رتباط ف مثل هذه
اMاtت ùارسة معقدة أو مستهلكة للوقت ,وذلك Iنها تختلف حسب حجم اDنشأة ومدى تعّقد اtرتباطü ,ا ف ذلك اDوضوع محل
اtرتباط والضوابط ,وحجم فريق اtرتباط .فعلى سبيل اDثال ,ف حالة اtرتباط اDتكررï ,كن Dذكرة مختصرة ت إعدادها عند
انتهاء الفترة السابقة ,بناًء على فحص أوراق العمل واIمور اDهمة اDتعرف عليها ف اtرتباط اDنجز للتو ,وت ≥ديثها ف الفترة
اMالية ,بناًء على اDناقشات مع اIطراف اDعنية ,أن تكون üثابة استراتيجية اtرتباط اDوثقة ل\رتباط اMالي.
أ .٩٠إذا استمر اèاسب القانوني ف اtرتباط ف ظل الظروف اDبينة ف الفقرة :٤٣
)أ(

عندما يكون من اDرجح ,بحسب اMكم اDهني للمحاسب القانوني ,أن تؤدي الضوابط اDنطبقة غير اDناسبة أو اDوضوع
محل اtرتباط غير اDناسب إلى تضليل اDستخدمي اDستهدفي ,فعندئذ سيكون من اDناسب إبداء استنتاج متحفظ أو
استنتاج معارض ف ظل الظروف القائمة بناًء على مدى جوهرية اIمر وانتشاره.

)ب(

ف حاtت أخرى ,سيكون من اDناسب إبداء استنتاج ُمتحّفظ أو اtمتناع عن إبداء استنتاج ,بناًء على مدى جوهرية اIمر
وانتشاره ,بحسب اMكم اDهني للمحاسب القانوني.

أ .٩١على سبيل اDثال ,إذا اكتشف اèاسب القانوني بعد قبول اtرتباط أن تطبيق الضوابط اDنطبقة يؤدي إلى معلومات موضوع
متحيزة ,وأن التحيز ف معلومات اDوضوع ُيعد جوهريًا ومنتشرًا ,فعندئذ سيكون من اDناسب إبداء استنتاج معارض ف ظل الظروف
القائمة.
اIهمية النسبية )راجع :الفقرة (٤٤
أ∫ .٩٢ارس اIحكام اDهنية فيما يتعلق باIهمية النسبية ف ضوء الظروف اèيطة ,لكنها  tتتأثر üستوى التأكيد ,وبعبارة أخرى,
فعند استهداف نفس اDستخدمي ولتحقيق نفس الغرض ,تكون اIهمية النسبية ف القيام بارتباط تأكيد معقول هي نفسها ف القيام
بارتباط تأكيد محدود Iن اIهمية النسبية تعتمد على اDعلومات التي يحتاج إليها اDستخدمون اDستهدفون.
أ .٩٣قد تناقش الضوابط اDنطبقة مفهوم اIهمية النسبية ف سياق إعداد وعرض معلومات اDوضوع ,وبالتالي قد توفر إطارًا مرجعيًا
للمحاسب القانوني عند النظر ف اIهمية النسبية ل\رتباط .وعلى الرغم من أن الضوابط اDنطبقة قد تناقش اIهمية النسبية
üصطلحات مختلفة ,فإن مفهوم اIهمية النسبية يتضمن بشكل عام اIمور التي تتناولها الفقرات أ-٩٢أ .١٠٠وإذا لم تتضمن
الضوابط اDنطبقة مناقشة Dفهوم اIهمية النسبية ,فإن هذه الفقرات توفر للمحاسب القانوني إطارًا مرجعيًا.
أُ .٩٤تعد التحريفاتü ,ا ف ذلك اãغفاtت ,جوهرية إذا كان ُيتوقع بشكل معقول أن تؤثر ,منفردة أو ف مجملها ,على القرارات ذات
الصلة التي يتخذها اDستخدمون اDستهدفون على أساس معلومات اDوضوع .ويخضع نظر اèاسب القانوني ف اIهمية النسبية
Mكمه اDهني ,ويتأثر ذلك بتصور اèاسب القانوني للمعلومات اDشتركة التي يحتاج إليها اDستخدمون اDستهدفون كمجموعة .وف
هذا السياق ,يكون من اDعقول للمحاسب القانوني أن يفترض أن اDستخدمي اDستهدفي:
)أ(

لديهم معرفة معقولة باDوضوع محل اtرتباط ,ورغبة ف دراسة معلومات اDوضوع بدرجة معقولة من العناية;

)ب(

يفهمون أن معلومات اDوضوع ُمعّدة ومضمونة تبعًا Dستويات مناسبة من اIهمية النسبية ,ولديهم فهم Iي مفاهيم تتعلق
باIهمية النسبية واردة ف الضوابط اDنطبقة;
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)ج(

يفهمون أي حاtت عدم تأكد م\زمة لقياس أو تقوي اDوضوع محل اtرتباط;

)د(

يتخذون قرارات معقولة على أساس معلومات اDوضوع ككل.

وما لم يكن هدف اtرتباط هو توفير معلومات معينة يحتاج إليها مستخدمون محددون ,ف\ يتم النظر عادًة ف اIثر اèتمل
للتحريفات على مجموعة محددة من اDستخدمي الذين قد تتباين اDعلومات التي يحتاجون إليها بشكل كبير )انظر أيضًا الفقرات
أ-١٦أ.(١٨
أُ .٩٥ينظر إلى اIهمية النسبية ف سياق العوامل النوعية ,وعند اtقتضاء ,ف سياق العوامل الكمية .وُيعد الوزن النسبي Iهمية العوامل
النوعية والكمية عند النظر ف اIهمية النسبية ف ارتباط معي أمرًا خاضعًا للحكم اDهني للمحاسب القانوني.
أï .٩٦كن أن تتضمن العوامل النوعية أشياء مثل:
•

عدد اIشخاص أو اDنشآت اDتأثرين باDوضوع.

•

التفاعل بي مختلف مكونات معلومات اDوضوع ,والوزن النسبي Iهميتها ,عندما تتكون اDعلومات من مكونات متعددة,
ومثال ذلك تقرير يتضمن مؤشرات أداء متعددة.

•

ي.
الصيغة ا∞تارة Dعلومات اDوضوع التي يتم التعبير عنها بشكٍل سرد ّ

•

خصائص العرض اDقّرة Dعلومات اDوضوع عندما تسمح الضوابط اDنطبقة بأشكال مختلفة لذلك العرض.

•

طبيعة التحريف ,على سبيل اDثال ,طبيعة اtنحرافات اDلحوظة عن إحدى أدوات الرقابة عندما تكون معلومات اDوضوع
عبارة عن بيان بأن أداة الرقابة فّعالة.

•

ما إذا كان التحريف يؤثر على اtلتزام بنظام أو tئحة.

•

تأثير التعديل الذي يؤثر على معلومات اDوضوع اDاضية أو اMالية ,أو من اDرجح أن يؤثر على معلومات اDوضوع ف
اDستقبل ,وذلك ف حالة تقدي تقارير دورية عن اDوضوع محل اtرتباط.

•

ما إذا كان التحريف هو نتيجة تصرف متعمد أو غير متعمد.

•

ما إذا كان يوجد ≥ريف ُيعد مهمًا بالنظر إلى فهم اèاسب القانوني لΩب\غات السابقة اDعروفة اDرسلة للمستخدمي,
على سبيل اDثال ,فيما يتعلق باèصلة اDتوقعة لقياس أو تقوي اDوضوع محل اtرتباط.

•

ما إذا كان يوجد ≥ريف يرتبط بالع\قة بي الطرف اDسؤول ,أو القائم بالقياس أو التقوي ,أو الطرف القائم بالتكليف أو
ع\قتهم مع أطراف أخرى.

•

عندما يكون هناك حد أو قيمة مرجعية ت ≥ديدها ,ما إذا كانت نتيجة اãجراء تنحرف عن تلك القيمة.

•

عندما يكون اDوضوع محل اtرتباط برنامجًا حكوميًا أو منشأة قطاع عام ,ما إذا كان جانب معي من البرنامج اMكومي
أو منشأة القطاع العام يعد مهمًا فيما يتعلق بطبيعة ووضوح وحساسية البرنامج أو اDنشأة.

•

خطورة تبعات عدم اtلتزام عندما تكون معلومات اDوضوع ذات ع\قة باستنتاج بشأن اtلتزام بنظام أو tئحة.

أ .٩٧تتعلق العوامل الكّمية بحجم التحريفات بالنسبة إلى اDبالغ التي ت التقرير عنها لتلك اuوانب من معلومات اDوضوع ,إن وجدت,
التي تكون:
•

معﱠبرًا عنها رقميًا; أو

•

ذات ع\قة بأية طريقة أخرى بالقيم الرقمية )على سبيل اDثال ,قد يكون عدد اtنحرافات اDلحوظة عن أداة رقابة معينة
\ كميًا ذا صلة عندما تكون معلومات اDوضوع عبارة عن بيان بأن أداة الرقابة فّعالة(.
عام ً
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٩٢٢

ارتباطات التأكيد اIخرى بخ\ف عمليات
مراجعة أو فحص اDعلومات اDالية التاريخية

معيار ارتباطات التأكيد )(٣٠٠٠
أ .٩٨عندما تكون العوامل الكمية منطبقة ,فإن التخطيط ل\رتباط للكشف فقط عن التحريفات اuوهرية الفردية يغفل حقيقة أن
مجموع التحريفات غير اuوهرية الفردية غير اDصححة التي لم يتم اكتشافها قد يتسبب ف جعل معلومات اDوضوع محرفة بشكل
جوهري .ولذلك ,قد يكون من اDناسب للمحاسب القانوني عند التخطيط لطبيعة وتوقيت ومدى اãجراءات ≥ديد كمية أقل من
اIهمية النسبية كأساس لتحديد طبيعة وتوقيت ومدى اãجراءات.
أ .٩٩تتعلق اIهمية النسبية باDعلومات التي يغطيها تقرير التأكيد .ولذلك ,فعندما يغطي اtرتباط بعض جوانب اDعلومات اDبلغ بها حول
اDوضوع محل اtرتباط ,وليس جميع اuوانبُ ,ينظر إلى اIهمية النسبية فيما يتعلق فقط بذلك اuزء الذي يغطيه اtرتباط.
أ .١٠٠إن الوصول إلى استنتاج بشأن اIهمية النسبية للتحريفات اDكتشفة نتيجة لΩجراءات اDنفذة يتطلب حكمًا مهنيًا .فعلى سبيل
اDثال:
•

قد يكون من بي الضوابط اDنطبقة tرتباط عن القيمة اèققة مقابل اDال اDدفوع لقسم الطوارئ ف إحدى اDستشفيات,
سرعة وجودة اåدمات اDقدمة ,وعدد اDرضى الذين عوuوا خ\ل اDناوبة ,ومقارنة تكلفة اåدمات باDستشفيات
اIخرى اDماثلة .وإذا كانت ث\ثة من هذه الضوابط اDنطبقة مقنعة ,ولكن ضابطًا واحدًا منها ليس مقنعًا بهامش ضئيل,
فحينئذ تكون هناك حاجة Dمارسة اMكم اDهني tستنتاج ما إذا كان قسم الطوارئ ف اDستشفى يحقق قيمة مقابل اDال
اDدفوع بوجه عام.

•

ف ارتباط التزامï ,كن أن تكون اDنشأة قد التزمت بتسعة من أحكام النظام أو ال\ئحة ذات الصلة ,ولكنها لم تلتزم بحكم
واحد .وحينئذ تكون هناك حاجة Dمارسة اMكم اDهني tستنتاج ما إذا كانت اDنشأة قد التزمت بالنظام أو ال\ئحة ذات
الصلة ككل .فعلى سبيل اDثال ,قد يأخذ اèاسب القانوني ف اMسبان أهمية اMكم الذي لم تلتزم به اDنشأة ,إضافة
إلى ع\قة ذلك اMكم باIحكام اDتبقية من النظام أو ال\ئحة ذات الصلة.

فهم ظروف اtرتباط )راجع :الفقرات ٤٧–٤٥م(
أù .١٠١ا قد ُيعي فريَق اtرتباط ف التخطيط ل\رتباط وتنفيذه ,إجراُء مناقشات بي الشريك اDسؤول عن اtرتباط واIعضاء
الرئيسيي اßخرين ف فريق اtرتباط ,وأي خبراء خارجيي رئيسيي يستعي بهم اèاسب القانوني ,بشأن إمكانية وجود ≥ريف
جوهري ف معلومات اDوضوع محل اtرتباط ,وتطبيق الضوابط اDنطبقة على حقائق وظروف اtرتباط .ومن اDفيد أيضًا إب\غ اIمور
ذات الصلة إلى أعضاء فريق اtرتباط ,وأي خبراء خارجيي رئيسيي يستعي بهم اèاسب القانوني ,من غير اDشاركي ف
اDناقشات.
أ .١٠٢قد يتحمل اèاسب القانوني مسؤوليات إضافيةü ,وجب اIنظمة أو اللوائح أو اDتطلبات اIخ\قية ذات الصلة ,فيما يتعلق بعدم
التزام اDنشأة باIنظمة واللوائح ,وقد تختلف هذه اDسؤوليات عن مسؤوليات اèاسب القانوني üوجب هذا اDعيار ,أو قد تتجاوزها,
ومن أمثلة ذلك:
)أ(

اtستجابة لعدم اtلتزام باIنظمة واللوائح ,اèدد حدوثه أو اDشتبه ف حدوثهü ,ا ف ذلك اDتطلبات اDتعلقة بإجراء
اتصاtت محددة مع اãدارة واDكلفي باMوكمة ,و≥ديد ما إذا كانت هناك حاجة tتخاذ اDزيد من التصرفات;
حدوثه;٧

)ب(

إب\غ أحد اDراجعي بعدم اtلتزام باIنظمة واللوائح ,اèدد حدوثه أو اDشتبه ف

)ج(

متطلبات التوثيق فيما يتعلق بعدم اtلتزام باIنظمة واللوائح ,اèدد حدوثه أو اDشتبه ف حدوثه.

وقد يؤدي اtلتزام بأي مسؤوليات إضافية إلى توفير اDزيد من اDعلومات ذات الصلة بعمل اèاسب القانوني ,وفقًا لهذا اDعيار
ووفقًا Iي معيار آخر من معايير ارتباطات التأكيد )على سبيل اDثال ,فيما يتعلق بنزاهة الطرف اDسؤول أو اDكلفي باMوكمة(.
وتتناول الفقرات أ-١٩٤أ ١٩٨بالتفصيل مسؤوليات اèاسب القانوني üوجب اIنظمة أو اللوائح أو اDتطلبات اIخ\قية ذات
الصلة فيما يتعلق باãب\غ والتقرير عن حاtت عدم اtلتزام باIنظمة واللوائح ,اèدد حدوثها أو اDشتبه ف حدوثها.
٧

انظر على سبيل اDثال البنود  ٤٤-٢٢٥إلى  ٤٨-٢٢٥من قواعد أخ\قيات اDهنة الصادرة عن مجلس اDعايير الدولية Iخ\قيات اDهنة للمحاسبي
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٩٢٣

ارتباطات التأكيد اIخرى بخ\ف عمليات
مراجعة أو فحص اDعلومات اDالية التاريخية

معيار ارتباطات التأكيد )(٣٠٠٠
أ .١٠٣إن التوصل إلى فهم للموضوع محل اtرتباط وظروف اtرتباط اIخرى يزود اèاسب القانوني بإطار مرجعي Dمارسة اMكم
اDهني طوال اtرتباط ,على سبيل اDثال عند:
•

النظر ف خصائص اDوضوع محل اtرتباط;

•

تقييم مدى مناسبة الضوابط;

•

مراعاة العوامل التي ُتعد ,بحسب اMكم اDهني للمحاسب القانوني ,مهمة ف توجيه جهود فريق اtرتباطü ,ا ف ذلك
عندما تكون هناك ضرورة ãي\ء اعتبار خاص; على سبيل اDثال ,اMاجة إلى مهارات متخصصة أو عمل خبير;

•

≥ديد مستويات اIهمية النسبية الكمية )عند اtقتضاء( وتقوي مدى مناسبة استمراريتها ,ومراعاة العوامل النوعية
ل´همية النسبية;

•

وضع توقعات tستخدامها عند تنفيذ اãجراءات التحليلية;

•

تصميم وتنفيذ اãجراءات;

•

تقوي اIدلةü ,ا ف ذلك مدى معقولية اãفادات الشفهية واDكتوبة التي يحصل عليها اèاسب القانوني.

أ .١٠٤يحظى اèاسب القانوني عادًة بفهم للموضوع محل اtرتباط وظروف اtرتباط اIخرى أقل عمقًا من فهم الطرف اDسؤول .وعادًة
ما يكون فهم اèاسب القانوني أيضًا للموضوع محل اtرتباط وظروف اtرتباط اIخرى ف ارتباط التأكيد اèدود أقل عمقًا منه ف
ارتباط التأكيد اDعقول ,وعلى سبيل اDثال ,قد يتوصل اèاسب القانوني ف بعض ارتباطات التأكيد اèدود إلى فهم للرقابة
الداخلية اDطبقة على إعداد معلومات اDوضوع ,إ tأن هذا ليس هو اMال ف غالب اIحيان.
أ .١٠٥ف ارتباط التأكيد اèدود ,يؤدي ≥ديد ا¶اtت التي من اDرجح أن ينشأ فيها ≥ريف جوهري Dعلومات اDوضوع إلى ∫كي
اèاسب القانوني من تركيز اãجراءات على تلك ا¶اtت .فعلى سبيل اDثال ,عندما تكون معلومات اDوضوع ف أحد اtرتباطات هي
تقرير عن اtستدامة ,فإن اèاسب القانوني قد يركز على جوانب معينة من التقرير .وقد يقوم اèاسب القانوني بتصميم وتنفيذ
إجراءات على اDوضوع محل اtرتباط بالكامل عندما تتألف معلومات اDوضوع من مجال واحد فقط ,أو عندما يكون الوصول إلى
تأكيد بشأن جميع مجاtت معلومات اDوضوع أمرًا ضروريًا للوصول إلى تأكيد مجٍد.
أ .١٠٦ف حالة ارتباط التأكيد اDعقول ,يساعد فهم الرقابة الداخلية اDطبقة على معلومات اDوضوع اèاسب القانوني ف ≥ديد أنواع
التحريفات والعوامل التي تؤثر على مخاطر التحريفات اuوهرية ف معلومات اDوضوع .وُيطلب من اèاسب القانوني تقوي تصميم
أدوات الرقابة ذات الصلة و≥ديد ما إذا كان قد ت تطبيقها ,وذلك عن طريق تنفيذ إجراءات باãضافة إلى اtستفسار من الطرف
اDسؤول .ويلزم ùارسة اMكم اDهني لتحديد أدوات الرقابة ا\Dئمة ف ظل ظروف اtرتباط.
أ .١٠٧ف حالة ارتباط التأكيد اèدود ,يساعد النظر ف اßلية اDستخدمة ف إعداد معلومات اDوضوع اèاسب القانوني ف تصميم
وتنفيذ اãجراءات التي تتناول ا¶اtت التي من اDرجح أن ينشأ فيها ≥ريف جوهري Dعلومات اDوضوع .وعند النظر ف اßلية
اDستخدمة ,يستخدم اèاسب القانوني حكمه اDهني لتحديد اuوانب ذات صلة باtرتباط ف تلك اßلية ,وقد يستفسر من الطرف
اDعني عن تلك اuوانب.
أ .١٠٨ف كل من ارتباط التأكيد اDعقول وارتباط التأكيد اèدود ,قد تساعد أيضًا نتائج آلية اDنشأة لتقييم ا∞اطر اèاسب القانوني
ف التوصل إلى فهم للموضوع محل اtرتباط وظروف اtرتباط اIخرى.
اxصول على ا2دلة
طبيعة وتوقيت ومدى اãجراءات )راجع :الفقرات )٤٨د(–)٤٩م((
أ .١٠٩يختار اèاسب القانوني مجموعة من اãجراءات للوصول إلى تأكيد معقول أو تأكيد محدود ,حسب مقتضى اMال .وïكن
استخدام اãجراءات اDذكورة أدناه ,على سبيل اDثال ,للتخطيط ل\رتباط أو تنفيذه ,ويتوقف هذا على السياق الذي يطبقها فيه
اèاسب القانوني:
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٩٢٤

ارتباطات التأكيد اIخرى بخ\ف عمليات
مراجعة أو فحص اDعلومات اDالية التاريخية

معيار ارتباطات التأكيد )(٣٠٠٠
•

التقصي;

•

ا\Dحظة;

•

اDصادقة;

•

إعادة اtحتساب;

•

إعادة التنفيذ;

•

اãجراءات التحليلية;

•

اtستفسار.

أ .١١٠من بي العوامل التي قد تؤثر على اختيار اèاسب القانوني لΩجراءات طبيعة اDوضوع محل اtرتباط ,ومستوى التأكيد الذي
سيتم الوصول إليه ,واDعلومات التي يحتاج إليها اDستخدمون اDستهدفون والطرف القائم بالتكليفü ,ا ف ذلك الوقت اDناسب وقيود
التكلفة.
أ .١١١ف بعض اMاtت ,قد يتضمن أحد معايير ارتباطات التأكيد اDتعلقة üوضوع محدد متطلبات تؤثر على طبيعة وتوقيت ومدى
اãجراءات .فعلى سبيل اDثال ,قد يصف معيار ارتباطات التأكيد اDتعلق üوضوع محدد طبيعة أو مدى اãجراءات اèددة التي سيتم
تنفيذها ,أو مستوى التأكيد اDتوقع الوصول إليه ف نوع معي من أنواع اtرتباطات .وحتى ف مثل هذه اMاtتُ ,يعد ≥ديد طبيعة
اãجراءات وتوقيتها ومداها على وجه الدقة أمرًا خاضعًا للحكم اDهني وتتباين هذه اIمور من ارتباط ßخر.
أ .١١٢ف بعض اtرتباطات ,قد  tيحدد اèاسب القانوني أي مجاtت من اDرجح أن ينشأ فيها ≥ريف جوهري Dعلومات اDوضوع.
وبغض النظر عّما إذا كان قد ت ≥ديد أي من هذه ا¶اtت ,يقوم اèاسب القانوني بتصميم وتنفيذ إجراءات للوصول إلى مستوى
مجٍد من التأكيد.
أُ .١١٣يعد ارتباط التأكيد آلية تكرارية ,وقد تلفت انتباه اèاسب القانوني معلومات تختلف اخت\فًا كبيرًا عن اDعلومات التي استند
إليها ≥ديد اãجراءات التي ت التخطيط لها .وأثناء تنفيذ اèاسب القانوني لΩجراءات ا∞طط لها ,قد تقود اIدلة التي ت
اMصول عليها اèاسب القانوني إلى تنفيذ إجراءات إضافية .وقد تشمل هذه اãجراءات مطالبة القائم بالقياس أو التقوي بالتحقق
من اDوضوع اèدد من قبل اèاسب القانوني ,أو إجراء تعدي\ت على معلومات اDوضوع إذا كان ذلك مناسبًا.
≥ديد ما إذا كان من الضروري تنفيذ إجراءات إضافية ف ارتباط تأكيد محدود )راجع :الفقرات ٤٩د(
أ .١١٤قد يعلم اèاسب القانوني بتحريفات من الواضح أنها  tتدل على وجود ≥ريفات جوهرية ,بعد تطبيق اMكم اDهني .وتوضح
اIمثلة اßتية حاtت  tتستدعي تنفيذ إجراءات إضافية Iنه ,بحسب اMكم اDهني للمحاسب القانوني ,من الواضح أن التحريفات
التي ت ≥ديدها  tتدل على وجود ≥ريف جوهري:
•

إذا كانت اIهمية النسبية  ١٠٫٠٠٠وحدة ,وكان من اèتمل بحسب حكم اèاسب القانوني وجود خطأ ف  ١٠٠وحدة,
ف\ يتطلب اIمر عادًة عندئٍذ تنفيذ إجراءات إضافية ,ما لم تكن هناك عوامل نوعية أخرى يتطلب أخذها ف اMسبان,
Iن خطر وجود ≥ريف جوهري من اDرجح أن يكون مقبوً tف ظل ظروف اtرتباط.

•

عند تنفيذ مجموعة من اãجراءات على مجال من اDرجح أن تنشأ فيه ≥ريفات جوهرية ,فإذا لم يكن الرد على استفسار
من بي العديد من اtستفسارات اIخرى على النحو اDتوقع ,فقد  tتكون هناك حاجة إلى تنفيذ إجراءات إضافية إذا كان
خطر وجود ≥ريف جوهري ,مع ذلك ,عند مستوى مقبول ف ظروف اtرتباط ف ضوء نتائج اãجراءات اIخرى.

أ .١١٥قد يعلم اèاسب القانوني بأمر يدعوه إلى اtعتقاد بأن معلومات اDوضوع ïكن أن تكون ُمحﱠرفة بشكل جوهري .وتوضح اIمثلة
اßتية حاtت قد تستدعي تنفيذ إجراءات إضافية Iن التحريفات اDكتشفة تشير إلى أن معلومات اDوضوع قد تكون محﱠرفة بشكل
جوهري:
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•

عند تنفيذ اãجراءات التحليلية ,قد يكتشف اèاسب القانوني تقلبات أو ع\قات  tتتسق مع اDعلومات اIخرى ذات
الصلة ,أو تختلف كثيرًا عن اDبالغ أو النسب اDتوقعة.

•

قد يعلم اèاسب القانوني بتحريف جوهري محتمل من فحصه Dصادر خارجية.

•

إذا كانت الضوابط اDنطبقة تسمح بنسبة خطأ  ,%١٠وبناًء على اختبار معي ,اكتشف اèاسب القانوني وجود نسبة
خطأ  ,%٩فقد يتطلب اIمر عندئٍذ تنفيذ إجراءات إضافية Iن اåطر اDتعلق بوجود ≥ريف جوهري قد  tيكون مقبوًt
ف ظل ظروف اtرتباط.

•

إذا كانت نتائج اãجراءات التحليلية تقع ضمن التوقعات ولكنها ,مع ذلك ,قريبة من Øاوز القيمة اDتوقعة ,فقد يتطلب
اIمر عندئٍذ تنفيذ إجراءات إضافية Iن اåطر اDتعلق بوجود ≥ريف جوهري قد  tيكون مقبوً tف ظل ظروف
اtرتباط.

أ .١١٦إذا علم اèاسب القانوني ,ف حال ارتباط التأكيد اèدود ,بأمر أو أمور تدعوه إلى اtعتقاد بأن معلومات اDوضوع قد تكون
ُمحﱠرفة بشكل جوهري ,فإنه ُيعد مطالبًا üوجب الفقرة ٤٩د بتصميم وتنفيذ إجراءات إضافية .وقد يكون من بي هذه اãجراءات
اãضافية ,على سبيل اDثال ,اtستفسار من اIطراف اDعنية أو تنفيذ إجراءات أخرى مناسبة ف ظل الظروف القائمة.
أ .١١٧إذا لم يكن اèاسب القانوني قادرًا على اMصول على ما يكفي من اIدلة اDناسبة بعد تنفيذ اãجراءات اãضافية اDطلوبة
üوجب الفقرة ٤٩د ,سواًء tستنتاج أن اIمر أو اIمور ليس من اDرجح أن تتسبب ف وجود ≥ريف جوهري ف معلومات اDوضوع أو
لتحديد أنها سبب ف وجود ≥ريف جوهري ف معلومات اDوضوع ,فإن ذلك يعني وجود قيد على النطاق ويتم تطبيق الفقرة .٦٦
أ .١١٨يسترشد اèاسب القانوني على سبيل اDثال üا يلي عند ùارسته للحكم اDهني حول طبيعة وتوقيت ومدى اãجراءات اãضافية
ال\زمة للحصول على أدلة إما tستنتاج أنه من غير اDرجح وجود ≥ريف جوهري أو لتحديد وجود ≥ريف جوهري:
•

اDعلومات التي ت اMصول عليها من تقوي اèاسب القانوني لنتائج اãجراءات اُDنﱠفذة بالفعل;

•

فهم اèاسب القانوني اèﱠدث طوال مدة اtرتباط للموضوع محل اtرتباط وظروف اtرتباط اIخرى;

•

رؤية اèاسب القانوني لدرجة اãقناع التي يلزم أن ≥ظى بها اIدلة لع\ج اIمر الذي دعا اèاسب القانوني إلى
اtعتقاد بأن معلومات اDوضوع قد تكون ُمحﱠرفة بشكل جوهري.

Øميع التحريفات غير اDصححة )راجع :الفقرتي (٦٥ ,٥١
أ .١١٩يتم Øميع التحريفات غير اDصححة أثناء اtرتباط )انظر الفقرة  (٥١وذلك بغرض تقوي ما إذا كانت ُتعد جوهرية ,منفردة أو ف
مجملها ,عند تكوين استنتاج اèاسب القانوني.
أ .١٢٠قد يحدد اèاسب القانوني مبلغًا بحيث تكون أي ≥ريفات أقل منه من الواضح أنها ليست ذات شأن ,و tيلزم Øميعها Iن
اèاسب القانوني يتوقع أن Øميع تلك اDبالغ من الواضح أنه لن يكون له تأثير جوهري على معلومات اDوضوع .وُ tيَعد مصطلح "من
الواضح أنها ليست ذات شأن" تعبيرًا آخر عن مصطلح "غير جوهري" .فاIمور التي من الواضح أنها ليست ذات شأن ستكون ذات
حجم مختلف كليًا )أصغر( عن اIهمية النسبية اèددة وفقًا للفقرة  ,٤٤وسيكون من الواضح أنها أمور ليست لها تبعات مهمة ,سواًء
ت النظر لها منفردة أو مجتمعة ,وسواًء ت اMكم عليها بحسب أي ضوابط تتعلق باMجم أو الطبيعة أو الظروف .وعند عدم التأكد
ùا إذا كان بند أو أكثر "من الواضح أنه ليس ذا شأن" ,فإن اIمر  tتنطبق عليه تلك الصفة.

ترجمة الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي

٩٢٦

ارتباطات التأكيد اIخرى بخ\ف عمليات
مراجعة أو فحص اDعلومات اDالية التاريخية

معيار ارتباطات التأكيد )(٣٠٠٠

اعتبارات عند إشراك أحد اåبراء الذي يستعي بهم اèاسب القانوني ف اtرتباط
طبيعة وتوقيت ومدى اãجراءات )راجع :الفقرة (٥٢
أ .١٢١غالبًا ما تكون اIمور اßتية ذات صلة عند ≥ديد طبيعة وتوقيت ومدى اãجراءات فيما يتعلق بعمل اåبير الذي يستعي به
اèاسب القانوني عندما يتم تنفيذ بعض أعمال التأكيد من قبل واحد أو أكثر من اåبراء الذي يستعي بهم اèاسب القانوني
)انظر الفقرة أ:(٧٠
)أ(

أهمية عمل ذلك اåبير ف سياق اtرتباط )انظر أيضًا الفقرتي أ ١٢٢وأ;(١٢٣

)ب(

طبيعة اIمر الذي يتعلق به عمل ذلك اåبير;

)ج(

مخاطر التحريف اuوهري ف اIمر الذي يتعلق به عمل ذلك اåبير;

)د(

معرفة اèاسب القانوني وخبرته باIعمال السابقة التي نفذها ذلك اåبير;

)ه(

ما إذا كان ذلك اåبير يخضع لسياسات وإجراءات رقابة اuودة اåاصة üكتب اèاسب القانوني )انظر أيضًا الفقرتي
أ ١٢٤وأ.(١٢٥

دمج عمل اåبير الذي يستعي به اèاسب القانوني
أï .١٢٢كن تنفيذ ارتباطات التأكيد على مجموعة واسعة من اDوضوعات والتي تتطلب مهارات ومعرفة متخصصة تتجاوز تلك التي
يتمتع بها الشريك اDسؤول عن اtرتباط واIعضاء اßخرين ف فريق اtرتباط ,ومن ثم يتم استخدام عمل أحد اåبراء الذين يستعي
بهم اèاسب القانوني .وف بعض اMاtت ,يتم التشاور مع اåبير الذي يستعي به اèاسب القانوني لتوفير اDشورة بشأن أمور
فردية ,ولكن كلما زادت أهمية عمل اåبير ف سياق اtرتباط ,زادت احتمالية أن يعمل اåبير كجزء من فريق متعدد التخصصات
يضم خبراء ف أمور محددة وغيرهم من العاملي ف ارتباط التأكيد .وكلما زاد دمج عمل اåبير ف طبيعة وتوقيت ومدى جهد العمل
عمومًا ,زادت أهمية اtتصال الفّعال اDتبادل بي اåبير الذي يستعي به اèاسب القانوني والعاملي اßخرين ف ارتباط التأكيد.
ويسهل اtتصال الفعال اDتبادل الدمج السليم لعمل اåبير مع عمل اßخرين ف اtرتباط.
أ .١٢٣كما هو مشار إليه ف الفقرة أ ,٧١فعندما يتم استخدام عمل خبير استعان به اèاسب القانوني ,فقد يكون من اDناسب تنفيذ
بعض اãجراءات اDطلوبة üوجب الفقرة  ٥٢ف مرحلة قبول اtرتباط أو اtستمرار فيه .وهذا هو اMال بشكل خاص عندما يتم دمج
عمل اåبير الذي استعان به اèاسب القانوني بشكل كامل مع عمل العاملي اßخرين ف ارتباط التأكيد وعندما يتعي استخدام
عمل اåبير الذي استعان به اèاسب القانوني ف اDراحل اDبكرة من اtرتباط ,على سبيل اDثال ,أثناء التخطيط اIولي وتقييم
ا∞اطر.
سياسات وإجراءات رقابة اuودة اåاصة üكتب اèاسب القانوني
أ .١٢٤قد يكون اåبير الداخلي الذي استعان به اèاسب القانوني أحد الشركاء أو اDوظفيü ,ن فيهم اDوظفي اDؤقتي ,ف مكتب
اèاسب القانوني ,وبالتالي يكون خاضعًا لسياسات وإجراءات رقابة اuودة ف ذلك اDكتب وفقًا Dعيار رقابة اuودة ) (١أو خاضعًا
Dتطلبات مهنية أخرى أو متطلبات منصوص عليها ف نظام أو tئحة ومساوية على اIقل Dتطلبات اDعيار .وف حاtت أخرى ,قد يكون
اåبير الداخلي الذي استعان به اèاسب القانوني أحد الشركاء أو اDوظفيü ,ن فيهم اDوظفي اDؤقتي ,ف أحد مكاتب شبكة
اèاسب القانوني ,ويشترك هذا اDكتب ف سياسات وإجراءات رقابة اuودة مع مكتب اèاسب القانوني .و tيعد اåبير اåارجي
الذي يستعي به اèاسب القانوني عضوًا ف فريق اtرتباط ,و tيكون خاضعًا لسياسات وإجراءات رقابة اuودة وفقًا Dعيار رقابة
اuودة ).(١
أ .١٢٥يحق لفرق اtرتباط اtعتماد على نظام رقابة اuودة باDكتب ,ما لم تكن اDعلومات اDقدمة من اDكتب أو اIطراف اIخرى تشير
إلى عكس ذلك .ويختلف مدى ذلك اtعتماد تبعًا للظروف ,وقد يؤثر على طبيعة إجراءات اèاسب القانوني وتوقيتها ومداها فيما
يتعلق بأمور مثل:
•

الكفاءة والقدرات ,من خ\ل برامج التوظيف والتدريب.

•

تقوي اèاسب القانوني Dوضوعية اåبير الذي يستعي به .ويخضع اåبراء الداخليون الذين يستعي بهم اèاسب
القانوني للمتطلبات اIخ\قية ذات الصلةü ,ا ف ذلك تلك اDتعلقة باtستق\ل.
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•

تقوي اèاسب القانوني Dدى كفاية عمل اåبير الذي يستعي به .على سبيل اDثال ,قد توفر برامج التدريب اåاصة
باDكتب للخبراء الداخليي الذين يستعي بهم اèاسب القانوني فهمًا مناسبًا حول الع\قة اDتبادلة بي خبراتهم وآلية
جمع اIدلة .وقد يؤثر اtعتماد على مثل هذا التدريب وآليات اDكتب اIخرى ,مثل البروتوكوtت اåاصة بتحديد نطاق
عمل اåبراء الداخليي الذين يستعي بهم اèاسب القانوني ,على طبيعة وتوقيت ومدى إجراءات اèاسب القانوني
الرامية إلى تقوي مدى كفاية عمل اåبير.

•

التقيد باDتطلبات التنظيمية والنظامية ,من خ\ل آليات اDتابعة.

•

اtتفاق مع اåبير الذي يستعي به اèاسب القانوني.

و tيحد مثل هذا اtعتماد من مسؤولية اèاسب القانوني عن الوفاء üتطلبات هذا اDعيار.
كفاءة اåبير الذي يستعي به اèاسب القانوني وقدراته وموضوعيته )راجع :الفقرة )٥٢أ((
أï .١٢٦كن استقاء اDعلومات اDتعلقة بكفاءة اåبير الذي يستعي به اèاسب القانوني وقدراته وموضوعيته من مصادر متنوعة مثل:
•

التجربة الشخصية مع العمل السابق لذلك اåبير.

•

اDناقشات مع ذلك اåبير.

•

اDناقشات مع اèاسبي القانونيي اßخرين أو غيرهم ùن هم على دراية بعمل ذلك اåبير.

•

اDعرفة üؤه\ت ذلك اåبير وعضويته ف الهيئات اDهنية أو ا≥ادات الصناعة وترخيصه Dزاولة اDهنة أو أشكال اtعتماد
اåارجي اIخرى.

•

اIوراق أو الكتب اDنشورة التي كتبها ذلك اåبير.

•

سياسات وإجراءات رقابة اuودة اåاصة باDكتب )انظر أيضًا الفقرتي أ ١٢٤وأ.(١٢٥

أ .١٢٧ف حي أن اåبراء الذين يستعي بهم اèاسب القانوني  tيلزم أن يكونوا بنفس مهنية اèاسب القانوني ف تنفيذ جميع جوانب
ف Dعيار ارتباطات التأكيد ذي الصلة حتى يتمكن من
ارتباط التأكيد ,إ tأن اåبير الذي يتم استخدام عمله قد يحتاج إلى فهٍم كا ٍ
ربط اIعمال اDوكلة إليه بهدف اtرتباط.
أ .١٢٨قد يعتمد تقوي مدى أهمية التهديدات التي ∫س اDوضوعية ,وما إذا كانت هناك حاجة إلى توفير تدابير وقائية ,على دور اåبير
الذي يستعي به اèاسب القانوني ومدى أهمية عمله ف سياق اtرتباط .وقد توجد بعض الظروف التي ï tكن فيها للتدابير
الوقائية أن ≥د من التهديدات إلى مستوى مقبول ,ومثال ذلك ,إذا كان اåبير اDقترح الذي سيستعي به اèاسب القانوني فردًا
أدى دورًا مهمًا ف إعداد معلومات اDوضوع.
أ .١٢٩عند تقوي موضوعية اåبير اåارجي الذي يستعي به اèاسب القانوني ,فقد يكون من ا\Dئم:
•

اtستفسار من اIطراف اDعنية عن أي مصالح أو ع\قات معروفة Øمع بينهم وبي اåبير اåارجي ,وقد تؤثر على
موضوعية ذلك اåبير.

•

مناقشة ذلك اåبير ف أي تدابير وقائية منطبقةü ,ا ف ذلك اDتطلبات اDهنية اDنطبقة على ذلك اåبير ,وتقوي ما إذا
كانت التدابير الوقائية كافية للحد من التهديدات إلى مستوى مقبول .وتتضمن اDصالح والع\قات التي قد يكون من
ا\Dئم مناقشتها مع اåبير الذي يستعي به اèاسب القانوني ما يلي:
○

اDصالح اDالية.

○

ع\قات العمل والع\قات الشخصية.
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○

قيام اåبير بتقدي خدمات أخرىü ,ا ف ذلك اåدمات التي يقدمها الكيان ف حالة كون اåبير اåارجي
كيانًا.

ف بعض اMاtت ,قد يكون من اDناسب أيضًا للمحاسب القانوني أن يحصل على إفادة مكتوبة من اåبير اåارجي الذي
يستعي به بشأن أية مصالح أو ع\قات مع اIطراف اDعنية يكون ذلك اåبير على علم بها.
التوصل إلى فهم ¶ال خبرة اåبير الذي يستعي به اèاسب القانوني )راجع :الفقرة )٥٢ب((
ف ¶ال خبرة اåبير الذي يستعي به اèاسب القانوني ïكن اèاسب القانوني من:
أ .١٣٠إن التوصل إلى فهم كا ٍ
)أ(

اtتفاق مع اåبير على طبيعة ونطاق وأهداف عمل ذلك اåبير Iغراض اèاسب القانوني;

)ب(

تقوي مدى كفاية ذلك العمل Iغراض اèاسب القانوني.

أ .١٣١قد يكون من بي اuوانب ذات الصلة بفهم اèاسب القانوني ¶ال اåبير الذي يستعي به ما يلي:
•

ما إذا كان مجال اåبير تقع ضمنه مجاtت تخصص ذات صلة باtرتباط.

•

ما إذا كانت هناك أي معايير مهنية أو غيرها ومتطلبات نظامية أو تنظيمية منطبقة.

•

طبيعة اtفتراضات والطرقü ,ا ف ذلك عند اtنطباق النماذج ,التي يستخدمها اåبير الذي يستعي به اèاسب
القانوني وما إذا كانت متعارفًا عليها ف مجال ذلك اåبير ومناسبة ف ظل ظروف اtرتباط.

•

طبيعة البيانات أو اDعلومات الداخلية واåارجية التي يستخدمها اåبير الذي يستعي به اèاسب القانوني.

اtتفاق مع اåبير الذي يستعي به اèاسب القانوني )راجع :الفقرة )٥٢ج((
أ .١٣٢قد يكون من اDناسب أن يشمل اtتفاق بي اèاسب القانوني واåبير الذي يستعي به موضوعات مثل ما يلي:
)أ(

اIدوار واDسؤوليات اDنوطة بكل من اèاسب القانوني وذلك اåبير;

)ب(

طبيعة وتوقيت ومدى اtتصال بي اèاسب القانوني وذلك اåبيرü ,ا ف ذلك شكل أي تقرير سيتم تقدïه من قبل ذلك
اåبير;

)ج(

اMاجة tلتزام اåبير الذي يستعي به اèاسب القانوني üتطلبات السرية.

أ .١٣٣قد تؤثر اIمور الواردة ف الفقرة أ ١٢٥على مستوى تفصيل اtتفاق بي اèاسب القانوني واåبير الذي يستعي به ومدى رسمية
هذا اtتفاقü ,ا ف ذلك ما إذا كان من اDناسب أن يكون اtتفاق مكتوبًا .ويكون اtتفاق بي اèاسب القانوني واåبير اåارجي
الذي يستعي به ف شكل خطاب ارتباط ف الغالب.
تقوي مدى كفاية عمل اåبير الذي يستعي به اèاسب القانوني )راجع :الفقرة )٥٢د((
أ .١٣٤قد تكون اIمور اßتية ذات صلة عند تقوي مدى كفاية عمل اåبير الذي يستعي به اèاسب القانوني لتحقيق أغراض اèاسب
القانوني:
)أ(

مدى م\ءمة ومعقولية نتائج أو استنتاجات ذلك اåبير ,ومدى اتساقها مع اIدلة اIخرى;

)ب(

إذا كان عمل ذلك اåبير ينطوي على استخدام افتراضات وطرق مهمة ,مدى م\ءمة ومعقولية تلك اtفتراضات والطرق
ف ظل الظروف القائمة;

)ج(

إذا كان عمل ذلك اåبير ينطوي على استخدام بيانات مصدرية ,مدى م\ءمة تلك البيانات اDصدرية واكتمالها ودقتها.

ف لتحقيق أغراضه ,فيجب على اèاسب القانوني:
أ .١٣٥إذا حدد اèاسب القانوني أن عمل اåبير الذي يستعي به غير كا ٍ
)أ(

اtتفاق مع ذلك اåبير على طبيعة ومدى العمل اãضاف الذي سيتم تنفيذه من قبل ذلك اåبير; أو
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)ب(

تنفيذ إجراءات إضافية مناسبة للظروف.

العمل اDنفذ من ِقبل محاسب قانوني آخر ,أو خبير يستعي به الطرف اDسؤول أو القائم بالقياس أو التقوي ,أو اDنفذ من ِقبل مراجع داخلي
)راجع :الفقرات (٥٥-٥٣
أ .١٣٦رغم أن الفقرات أ-١٢١أ ١٣٥قد ∫ت صياغتها ف سياق استخدام العمل اDنفذ من قبل خبير يستعي به اèاسب القانوني ,فإنها
قد توفر أيضًا إرشادات مفيدة فيما يتعلق باستخدام العمل اDنفذ بواسطة محاسب قانوني آخر ,أو خبير يستعي به الطرف اDسؤول
أو القائم بالقياس أو التقوي ,أو مراجع داخلي.
اãفادات اDكتوبة )راجع :الفقرة (٥٦
أ .١٣٧تؤدي اDصادقة اDكتوبة على اãفادات الشفهية إلى اMد من احتمالية سوء الفهم بي اèاسب القانوني واIطراف اDعنية .وعادًة
ما يكون اIشخاص الذين يطلب منهم اèاسب القانوني تقدي إفادات مكتوبة أعضاًء ف اãدارة العليا أو اDكلفي باMوكمة ,اعتمادًا,
على سبيل اDثال ,على هيكل اãدارة واMوكمة لدى اIطراف اDعنية ,والذي قد يتنوع بحسب الدولة واDنشأةü ,ا يعكس تأثيرات مثل
اåلفيات الثقافية والنظامية ا∞تلفة ,وخصائص اMجم واDلكية.
أ .١٣٨قد يكون من بي اãفادات اDكتوبة اIخرى التي يتم طلبها ما يلي:
•

ما إذا كانت اIطراف اDعنية تعتقد أن آثار التحريفات غير اDصححة لن تكون جوهرية ,سواء منفردة أو ف مجملها,
بالنسبة Dعلومات اDوضوع .ويتم عادًة تضمي ملخص بهذه البنود ف اãفادة اDكتوبة ,أو ُيرفق بها.

•

أن اtفتراضات اDهمة اDستخدمة ف إجراء أي تقديرات جوهرية ُتعّد معقولة.

•

أن اIطراف اDعنية قد أبلغت اèاسب القانوني بجميع أوجه القصور التي تعلمها ف الرقابة الداخلية وذات صلة
باtرتباط والتي ُ tتعد أنها ليست ذات شأن بشكل واضح وليس لها تبعات.

•

إقرار الطرف اDسؤول üسؤوليته عن اDوضوع محل اtرتباط ,عندما يختلف الطرف اDسؤول عن القائم بالقياس أو
التقوي.

≥ل اãفادات اDقدمة من اIطراف اDعنية محل اIدلة اIخرى التي يتوقع اèاسب القانوني بشكل معقول أن تكون
أï t .١٣٩كن أن ُ
متاحة .ورغم أن اãفادات اDكتوبة توفر أدلة ضرورية ,فإنها  tتوفر ,ف حد ذاتها ,ما يكفي من اIدلة اDناسبة بشأن أي من اIمور
التي تتناولها .وع\وة على ذلك ,فإن حصول اèاسب القانوني على إفادات مكتوبة ïكن اtعتماد عليها  tيؤثر على طبيعة أو مدى
اIدلة اIخرى التي يحصل عليها اèاسب القانوني.
عدم تقدي اãفادات اDكتوبة اDطلوبة أو أن هذه اãفادات ï tكن اtعتماد عليها )راجع :الفقرة (٦٠
أ .١٤٠من بي الظروف التي قد  tيكون اèاسب القانوني قادرًا فيها على اMصول على اãفادات اDكتوبة اDطلوبة ,على سبيل اDثال ,ما
يلي:
•

عندما يتعاقد الطرف اDسؤول مع طرف ثالث لتنفيذ القياس أو التقوي ذي الصلة ,وف وقت tحق يقوم بتكليف محاسب
قانوني لتنفيذ ارتباط تأكيد بشأن معلومات اDوضوع الناØة .ففي بعض هذه اMاtت ,على سبيل اDثال عندما يكون لدى
الطرف اDسؤول ع\قة دائمة مع القائم بالقياس أو التقوي ,قد يستطيع الطرف اDسؤول الترتيب ليقوم القائم بالقياس أو
التقوي بتقدي اãفادات اDكتوبة اDطلوبة ,أو قد يكون الطرف اDسؤول ف وضع ّïكنه من تقدي هذه اãفادات إذا كان
لدى الطرف اDسؤول أساس معقول للقيام بذلك ,ولكن قد  tتسير اIمور على هذا النحو ف حاtت أخرى.

•

عندما يقوم أحد اDستخدمي اDستهدفي بتكليف اèاسب القانوني بتنفيذ ارتباط تأكيد بشأن معلومات متاحة للعموم
ولكن  tيوجد بي ذلك اDستخدم والطرف اDسؤول ع\قة من النوع ال\زم لضمان أن يستجيب ذلك الطرف لطلب
اèاسب القانوني بتقدي إفادة مكتوبة.
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•

عندما يتم تنفيذ ارتباط التأكيد على غير رغبة من القائم بالقياس أو التقوي .وقد يكون هذا هو اMال عندما يتم تنفيذ
اtرتباط üوجب حكم محكمة ,على سبيل اDثال ,أو عندما تطلب سلطة إصدار اIنظمة أو سلطة معنية أخرى من
اèاسب القانوني ف القطاع العام القيام بارتباط معي.

ف هذه اMاtت أو ف حاtت ùاثلة ,قد  tتتوفر لدى اèاسب القانوني إمكانية الوصول إلى اIدلة اDطلوبة لدعم استنتاجه.
وإذا كان هذا هو اMال ,تنطبق عندئٍذ الفقرة  ٦٦من هذا اDعيار.
ا2حداث ال8حقة )راجع :الفقرة (٦١
أ .١٤١قد  tيكون أخذ اIحداث ال\حقة ف اMسبان ف بعض ارتباطات التأكيد م\ئمًا بسبب طبيعة اDوضوع محل اtرتباط .فعلى
سبيل اDثال ,عندما يتطلب اtرتباط استنتاجًا حول دقة إقرار إحصائي ف Mظة زمنية معينة ,فقد  tتؤثر اIحداث الواقعة بي هذه
اللحظة الزمنية وتاريخ تقرير التأكيد على اtستنتاج أو قد  tتتطلب إفصاحًا ف اãقرار أو تقرير التأكيد.
أ .١٤٢كما هو وارد ف الفقرة  ,٦١فإن اèاسب القانوني  tيتحمل أية مسؤولية لتنفيذ أي إجراءات فيما يتعلق üعلومات اDوضوع بعد
تاريخ تقرير اèاسب القانوني .ومع ذلك ,فإذا علم اèاسب القانوني بعد تاريخ تقريره بحقيقة كان من اDمكن أن تؤدي باèاسب
القانوني إلى تعديل التقرير فيما لو كانت معروفة له ف ذلك التاريخ ,فقد يحتاج اèاسب القانوني إلى مناقشة اIمر مع اIطراف
اDعنية أو اتخاذ تصرف آخر مناسب ف ظل الظروف القائمة.
اDعلومات ا2خرى )راجع :الفقرة (٦٢
أ .١٤٣فيما يلي أمثلة للتصرفات اIخرى التي قد تكون مناسبة إذا اكتشف اèاسب القانوني عدم اتساق جوهري أو إذا أصبح على علم
بوجود ≥ريف جوهري ف اMقائق:
•

مطالبة اIطراف اDعنية بالتشاور مع طرف ثالث مؤهل ,مثل اDستشار القانوني ل´طراف اDعنية.

•

اMصول على مشورة قانونية بشأن نتائج مختلف التصرفات.

•

اtتصال بأطراف أخرى )على سبيل اDثال ,السلطة التنظيمية(.

•

حجب تقرير التأكيد.

•

اtنسحاب من اtرتباط ,متى كان مسموحًا بذلك üوجب اIنظمة أو اللوائح اDنطبقة.

•

وصف عدم اtتساق اuوهري ف تقرير التأكيد.

وصف الضوابط اDنطبقة )راجع :الفقرة (٦٣
أُ .١٤٤يعلم وصف الضوابط اDنطبقة اDستخدمي اDستهدفي باãطار الذي تستند إليه معلومات اDوضوع ,ويكتسب هذا الوصف أهمية
خاصة عندما تكون هناك اخت\فات جوهرية بي مختلف الضوابط بشأن الكيفية التي ïكن أن يتم بها تناول أمور معينة ف معلومات
اDوضوع.
أ .١٤٥ليس من اDناسب تضمي وصف بأن معلومات اDوضوع ُمعّدة وفقًا لضوابط منطبقة معينة إ tإذا التزمت معلومات اDوضوع بجميع
اDتطلبات ذات الصلة لتلك الضوابط اDنطبقة السارية.
أُ t .١٤٦يعد وصف الضوابط اDنطبقة بلغة متحفظة أو مقّيدة غير دقيقة )على سبيل اDثال" ,إن معلومات اDوضوع تلتزم بشكل كبير
باDتطلبات )س("( ,وصفًا كافيًا Iنه قد يضلل مستخدمي معلومات اDوضوع.
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تكوين استنتاج التأكيد
مدى كفاية ومناسبة اIدلة )راجع :الفقرتي (٦٤ ,(١)١٢
أُ .١٤٧تعد اIدلة ضرورية لدعم استنتاج اèاسب القانوني وتقرير التأكيد .وهذه اIدلة تراكمية بطبيعتها ,ويتم اMصول عليها بشكل
أساسي من اãجراءات اDنفذة خ\ل سير اtرتباط .وïكن أن تشمل أيضًا اDعلومات التي يتم اMصول عليها من مصادر أخرى مثل
اtرتباطات السابقة )بشرط أن يكون اèاسب القانوني قد حدد ما إذا كانت قد حدثت تغيرات منذ اtرتباط السابق ,قد تؤثر على
مدى م\ءمتها ل\رتباط اMالي( ,أو إجراءات رقابة اuودة ف اDكتب اåاصة بقبول العم\ء واستمرار الع\قة معهم .وقد ترد اIدلة
من مصادر من داخل اIطراف اDعنية أو من خارجها .وأيضًا ,قد تكون اDعلومات التي من اDمكن استخدامها كأدلة من إعداد خبير
يعمل لدى اIطراف اDعنية أو متعاقد معهم .وتشمل اIدلة اDعلومات التي تدعم وتؤيد جوانب معينة من معلومات اDوضوع ,وكذلك أي
معلومات تتعارض مع جوانب من معلومات اDوضوع .وباãضافة إلى ذلك ,وف بعض اMاtت ,يستخدم اèاسب القانوني غياب
اDعلومات )على سبيل اDثال ,رفض اIطراف اDعنية تقدي إفادة مطلوبة( ومن ثّم يعد ذلك أيضًا أحد اIدلة .وينصرف معظم عمل
اèاسب القانوني ف تكوين استنتاج التأكيد إلى جمع اIدلة وتقوïها.
أ .١٤٨كفاية اIدلة ومناسبتها عام\ن مترابطان .وكفاية اIدلة هي مقياس لكميتها .وتتأثر كمية اIدلة اDطلوبة üخاطر وجود ≥ريف
جوهري ف معلومات اDوضوع )فكلما زادت ا∞اطر ,زادت اIدلة التي قد يلزم اMصول عليها( وأيضًا بجودة تلك اIدلة )فكلما زادت
اuودة ,قلت اIدلة اDطلوبة( .غير أن اMصول على اDزيد من اIدلة قد  tيعّوض عن ضعف جودتها.
أ .١٤٩مناسبة اIدلة هي مقياس uودتها; أي مدى م\ءمتها وإمكانية اtعتماد عليها ف توفير الدعم ل\ستنتاج الذي يخلص إليه
اèاسب القانوني .وتتأثر إمكانية اtعتماد على اIدلة üصدرها وطبيعتها ,وتتوقف على كل ظرف من الظروف اèيطة باMصول
عليها .وïكن إصدار تعميمات بشأن إمكانية اtعتماد على مختلف أنواع اIدلة; غير أن هذه التعميمات تكون خاضعة tستثناءات
مهمة .وحتى ف حالة اMصول على أدلة من مصادر من خارج اIطراف اDعنية ,فقد توجد ظروف ïكن أن تؤثر على إمكانية
اtعتماد عليها .فعلى سبيل اDثال ,قد ï tكن اtعتماد على اIدلة اDتحصل عليها من مصدر خارجي إذا لم يكن اDصدر ذا معرفة
كافية أو لم يكن موضوعيًا .ومع التسليم بإمكانية وجود استثناءات ,فإن التعميمات اßتية حول إمكانية اtعتماد على اIدلة قد تكون
مفيدة:
•

تزيد إمكانية اtعتماد على اIدلة عندما يتم اMصول عليها من مصادر من خارج اIطراف اDعنية.

•

تزيد إمكانية اtعتماد على اIدلة اُDعّدة داخليًا عندما تكون أدوات الرقابة ذات الصلة فّعالة.

•

ُتعد اIدلة التي يحصل عليها اèاسب القانوني بشكل مباشر )على سبيل اDثال ,من خ\ل م\حظة تطبيق أداة من أدوات
الرقابة( أعلى ف إمكانية اtعتماد عليها من اIدلة التي يحصل عليها بشكل غير مباشر أو باtستدtل )على سبيل اDثال,
من خ\ل اtستفسار عن تطبيق أداة من أدوات الرقابة(.

•

تزيد إمكانية اtعتماد على اIدلة عندما توجد ف شكل موثق ,سواًء كانت ورقية أو ف وسيط إلكتروني أو غير ذلك )على
سبيل اDثال ,تكون اèاضر التي يتم إعدادها بالتزامن مع عقد اجتماع ما أعلى ف إمكانية اtعتماد عليها من العرض
الشفوي ال\حق Dا ∫ت مناقشته(.

أ .١٥٠يكون مستوى التأكيد الذي يتوصل إليه اèاسب القانوني من اIدلة اDتسقة اDتحصل عليها من مصادر مختلفة أو من اIدلة ذات
الطبيعة ا∞تلفة أعلى عادًة من التأكيد الذي ُيتوصل إليه من عناصر اIدلة التي يتم النظر ف كل منها على حدة .وإضافة إلى ذلك,
فإن اMصول على أدلة من مصادر مختلفة أو أدلة ذات طبيعة مختلفة قد يشير إلى عدم إمكانية اtعتماد على أحد اIدلة .فعلى
سبيل اDثال ,قد تؤدي اDعلومات اDؤّيدة التي يتم اMصول عليها من مصدر مستقل عن اIطراف اDعنية إلى زيادة التأكيد الذي يصل
إليه اèاسب القانوني من إفادة مقدمة من اIطراف اDعنية .وف اDقابل ,عند عدم اتساق اIدلة اDتحصل عليها من أحد اDصادر مع
اIدلة اDتحصل عليها من مصدر آخر ,يحدد اèاسب القانوني اãجراءات اãضافية ال\زمة Mل حالة عدم اtتساق.
أ .١٥١فيما يتعلق باMصول على ما يكفي من اIدلة اDناسبة ,فإن التوصل إلى تأكيد بشأن معلومات اDوضوع التي تغطي فترة من الزمن
يكون أكثر صعوبة عادًة من التوصل إلى تأكيد بشأن معلومات اDوضوع ف نقطة زمنية محددة .وإضافة إلى ذلك ,فإن اtستنتاجات
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معيار ارتباطات التأكيد )(٣٠٠٠
اDقدمة بشأن اßليات تكون مقتصرة عادًة على الفترة التي يغطيها اtرتباط; وبعبارة أخرى t ,يقدم اèاسب القانوني أي استنتاج
بشأن ما إذا كانت اßلية ستستمر ف العمل بالطريقة اèددة ف اDستقبل.
أُ .١٥٢يعد ≥ديد ما إذا كان قد ت اMصول على ما يكفي من اIدلة اDناسبة التي تشكل أساسًا tستنتاج اèاسب القانوني أمرًا
خاضعًا للحكم اDهني.
أ .١٥٣ف بعض الظروف ,قد  tيحصل اèاسب القانوني على القدر الكاف أو اDناسب من اIدلة التي كان يتوقع اMصول عليها من
خ\ل اãجراءات ا∞طط لها .وف هذه الظروف ,يعتبر اèاسب القانوني أن اIدلة التي حصل عليها من اãجراءات اُDنﱠفذة غير
كافية وغير مناسبة لتمكينه من تكوين استنتاج بشأن معلومات اDوضوع .وعندئٍذï ,كن للمحاسب القانوني أن يقوم üا يلي:
•

توسيع نطاق العمل اDنفذ; أو

•

تنفيذ إجراءات أخرى يرى اèاسب القانوني أنها ضرورية ف ظل الظروف القائمة.

وعندما  tيكون من اDمكن عمليًا تنفيذ أي من هذين اãجرائي ف ظل الظروف القائمة ,فإن اèاسب القانوني لن يكون قادرًا
على اMصول على ما يكفي من اIدلة اDناسبة ليكون قادرًا على تكوين استنتاج .وقد ينشأ هذا الوضع حتى لو لم ينم إلى علم
اèاسب القانوني ما يدعوه إلى اtعتقاد بأن معلومات اDوضوع قد تكون ُمحﱠرفة بشكل جوهري ,كما هو موضح ف الفقرة ٤٩د.
تقوي كفاية اIدلة ومناسبتها )راجع :الفقرة (٦٥
أُ .١٥٤تعد ارتباطات التأكيد عملية تراكمية ومتكررة .وعندما ينفذ اèاسب القانوني اãجراءات ا∞طط لها ,فإن اIدلة التي يتم
اMصول عليها قد تدعو اèاسب القانوني إلى تغيير طبيعة أو توقيت أو مدى اãجراءات اIخرى ا∞طط لها .وقد تنمو إلى علم
اèاسب القانوني معلومات تختلف إلى حد كبير عن اDعلومات اDتوقعة والتي استندت إليها اãجراءات ا∞طط لها .فعلى سبيل
اDثال:
•

قد يتسبب مدى التحريفات التي يكتشفها اèاسب القانوني ف تغيير حكمه اDهني بشأن إمكانية اtعتماد على مصادر
معلومات معينة.

•

قد يصبح اèاسب القانوني على علم بتناقضات ف اDعلومات ذات الصلة أو بأدلة غير متسقة أو غير موجودة.

•

ف حالة تنفيذ إجراءات ≥ليلية قرب نهاية اtرتباط ,فقد تشير نتائج تلك اãجراءات إلى وجود مخاطر لم تكن معروفة
ف السابق من مخاطر التحريف اuوهري.

ف مثل هذه اMاtت ,قد يحتاج اèاسب القانوني إلى إعادة تقوي اãجراءات ا∞طط لها.
أ .١٥٥يتأثر اMكم اDهني للمحاسب القانوني فيما يتعلق باIدلة التي ُتعد كافية ومناسبة بعوامل مثل ما يلي:
•

أهمية التحريف اèتمل واحتمال أن يكون له تأثير جوهريü ,فرده أو عند اقترانه بالتحريفات اIخرى اèتملة ,على
معلومات اDوضوع.

•

فاعلية استجابات اIطراف اDعنية Dواجهة خطر التحريف اuوهري اDعروف.

•

اåبرة اDكتسبة من ارتباطات التأكيد السابقة فيما يتعلق بالتحريفات اDشابهة اèتملة.

•

نتائج اãجراءات اDنفذةü ,ا ف ذلك ما إذا كانت هذه اãجراءات قد اكتشفت ≥ريفات محددة.

•

مصدر اDعلومات اDتاحة وإمكانية اtعتماد عليها.

•

قدرة اIدلة على اãقناع.

•

فهم اèاسب القانوني ل´طراف اDعنية وبيئتها.
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القيود على النطاق )راجع :الفقرتي (٦٦ ,٢٦
أ .١٥٦قد تنشأ قيود على النطاق من:
)أ(

ظروف خارجة عن سيطرة اIطراف اDعنية .فعلى سبيل اDثال ,رüا تكون الوثائق التي يرى اèاسب القانوني ضرورة
فحصها قد ت إت\فها باåطأ; أو

)ب(

ظروف تتعلق بطبيعة أو توقيت عمل اèاسب القانوني .فعلى سبيل اDثال ,رüا تكون قد حدثت قبل اtرتباط عملية فعلية
يرى اèاسب القانوني أنه من الضروري م\حظتها; أو

)ج(

القيود التي يفرضها الطرف اDسؤول ,أو القائم بالقياس أو التقوي ,أو الطرف القائم بالتكليف على اèاسب القانوني
والتي قد ∫نع اèاسب القانوني ,على سبيل اDثال ,من تنفيذ إجراء يراه ضروريًا ف ظل الظروف القائمة .وقد يكون
للقيود من هذا النوع انعكاسات أخرى على اtرتباط ,مثل نظر اèاسب القانوني ف خطر اtرتباط وقبول اtرتباط
واtستمرار فيه.

أ t .١٥٧يشكل عدم القدرة على تنفيذ إجراء معي قيدًا على النطاق إذا كان اèاسب القانوني قادرًا على اMصول على ما يكفي من
اIدلة اDناسبة عن طريق تنفيذ إجراءات بديلة.
أُ .١٥٨تعد اãجراءات اDنفذة ف ارتباط التأكيد اèدود ,بحكم تعريفها ,محدودة باDقارنة مع تلك الضرورية ف ارتباط التأكيد اDعقول.
وُتعد القيود التي من اDعلوم وجودها قبل قبول ارتباط التأكيد اèدود من اtعتبارات ذات صلة عند ≥ديد ما إذا كانت الشروط
ف åاصية إمكانية الوصول إلى اIدلة )انظر
اDسبقة tرتباط التأكيد متحققة ,وعلى وجه اåصوص ,ما إذا كان اtرتباط مستو ٍ
الفقرة )٢٤ب() ((٤وخاصية وجود غرض منطقي )انظر الفقرة )٢٤ب() .((٦وف حالة قيام اIطراف اDعنية بفرض قيود إضافية بعد
قبول ارتباط التأكيد اèدود ,فقد يكون من اDناسب اtنسحاب من اtرتباط ,متى كان اtنسحاب ùكنًا üوجب اIنظمة أو اللوائح
اDنطبقة.
إعداد تقرير التأكيد
شكل تقرير التأكيد )راجع الفقرتي (٦٨ ,٦٧
أï .١٥٩كن إساءة فهم اtستنتاجات الشفهية أو اIشكال اIخرى ãبداء اtستنتاجات التي  tتكون مدعومة بتقرير مكتوب .ولهذا
السبب t ,يصدر اèاسب القانوني تقارير شفهية أو عن طريق استخدام رموز دون أن يقدم أيضًا تقرير تأكيد مكتوب ïكن اtط\ع
عليه بسهولة كلما ت تقدي التقرير الشفهي أو ت استخدام الرموز .فعلى سبيل اDثالï ,كن ربط الرمز بتقرير تأكيد مكتوب متاح
على اãنترنت.
أ t .١٦٠يتطلب هذا اDعيار استخدام صيغة موحدة للتقرير عن جميع ارتباطات التأكيد .لكنه يحدد العناصر اIساسية التي يجب أن
يتضمنها تقرير التأكيد .ويتم تصميم تقارير التأكيد üا يناسب الظروف اåاصة بكل ارتباط .وïكن للمحاسب القانوني استخدام
العناوين وأرقام الفقرات وأساليب الطباعة ,على سبيل اDثال بنط اåط العريض ,وغيرها من اßليات لتعزيز وضوح تقرير التأكيد
وسهولة قراءته.
أ .١٦١قد يختار اèاسب القانوني أسلوبًا "موجزًا" أو "مطّوً "tف إعداد التقارير لتيسير إب\غ اDستخدمي اDستهدفي باستنتاجه
بفاعلية .و≥توي التقارير "اDوجزة" عادًة على العناصر اIساسية فقط .فيما ≥توي التقارير "اDطّولة" على معلومات وتوضيحات
أخرى  tيكون الهدف منها التأثير على استنتاج اèاسب القانوني .وإضافة إلى العناصر اIساسية ,فقد ≥توي التقارير اDطّولة
أيضًا على وصف تفصيلي لشروط اtرتباط والضوابط اDنطبقة اDستخدمة والنتائج اDتعلقة بجوانب معينة ل\رتباط والتفاصيل
اDتعلقة üؤه\ت وخبرات اèاسب القانوني واIشخاص اßخرين اDشاركي ف اtرتباط واãفصاح عن مستويات اIهمية النسبية
إضافًة إلى التوصيات ف بعض اMاtت .وقد يجد اèاسب القانوني أنه من اDفيد النظر ف أهمية توفير تلك اDعلومات لتلبية
احتياجات اDستخدمي اDستهدفي من اDعلومات .ووفقًا Dتطلبات الفقرة  ,٦٨فإن اDعلومات اãضافية يتم فصلها بشكل واضح عن
استنتاج اèاسب القانوني وتتم صياغتها بطريقة Øعل من الواضح أنها  tتهدف إلى اtنتقاص من ذلك اtستنتاج.
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معيار ارتباطات التأكيد )(٣٠٠٠

محتوى تقرير التأكيد
العنوان )راجع :الفقرة )٦٩أ((
أ .١٦٢يساعد وضع عنوان مناسب لتقرير التأكيد ف ≥ديد طبيعة التقرير و∫ييزه عن التقارير التي تصدر من قبل أشخاص آخرين,
كأولئك الذين  tيتعي عليهم اtلتزام بنفس اDتطلبات اIخ\قية للمحاسب القانوني.
ا∞اطب بالتقرير )راجع :الفقرة )٦٩ب((
أ .١٦٣يحدد اuزء اåاص با∞اطب بالتقرير الطرف أو اIطراف اDوجه إليهم تقرير التأكيد .ويكون تقرير التأكيد موجهًا عادًة إلى
الطرف القائم بالتكليف ,ولكن ف بعض اMاtت قد يكون هناك مستخدمون مستهدفون آخرون.
معلومات اDوضوع واDوضوع محل اtرتباط )راجع :الفقرة )٦٩ج((
أ .١٦٤قد يتضمن ≥ديد ووصف معلومات اDوضوع ,وعند اtقتضاء ,اDوضوع محل اtرتباط ,على سبيل اDثال ,ما يلي:
•

اللحظة الزمنية أو الفترة الزمنية التي يرتبط بها قياس أو تقوي اDوضوع محل اtرتباط.

•

اسم الطرف اDسؤول أو اDكون ف الطرف اDسؤول الذي يرتبط به اDوضوع محل اtرتباط ,عند اtنطباق.

•

توضيح åصائص اDوضوع محل اtرتباط أو معلومات اDوضوع التي يجب أن يكون اDستخدمون اDستهدفون على علم بها,
وكيف ïكن لهذه اåصائص أن تؤثر على دقة قياس أو تقوي اDوضوع محل اtرتباط مقارنة بالضوابط اDنطبقة ,أو قدرة
اIدلة اDتاحة على اãقناع .ومثال ذلك:
○

درجة اتصاف معلومات اDوضوع بأنها نوعية ف مقابل أنها كمية ,أو موضوعية ف مقابل أنها خاضعة ل\جتهاد
الشخصي ,أو تاريخية ف مقابل أنها مستقبلية.

○

التغييرات ف اDوضوع محل اtرتباط أو ظروف اtرتباط اIخرى التي تؤثر على قابلية مقارنة معلومات اDوضوع
من فترة إلى أخرى.

الضوابط اDنطبقة )راجع :الفقرة )٦٩د((
أ .١٦٥يحدد تقرير التأكيد الضوابط اDنطبقة التي ت وفقًا لها قياس أو تقوي اDوضوع محل اtرتباط بحيث يستطيع اDستخدمون
اDستهدفون فهم واستيعاب أساس استنتاج اèاسب القانوني .وقد يتضمن تقرير التأكيد الضوابط اDنطبقة ,أو قد يشير إليها إذا
كانت مدرجة ف معلومات اDوضوع أو إذا كانت متاحة بأية صورة أخرى من مصدر ïكن الوصول إليه بسهولة .وقد يكون من ا\Dئم
ف ظل الظروف القائمة ,اãفصاح عّما يلي:
•

مصدر الضوابط اDنطبقة ,وما إذا كانت هذه الضوابط اDنطبقة منصوصًا عليها ف نظام أو tئحة ,أو صادرة من هيئات
للخبراء مصرح لها أو معترف بها وتتبع آلية عمل شفافة ,وبعبارة أخرى ,ما إذا كانت الضوابط ضوابط مفروضة ف سياق
اDوضوع محل اtرتباط )وإذا لم تكن كذلك ,يتم توضيح أسباب اعتبارها مناسبة(.

•

طرق القياس أو التقوي اDستخدمة عندما تتيح الضوابط اDنطبقة اtختيار من بي عدد من الطرق.

•

أي تفسيرات مهمة ت القيام بها عند تطبيق الضوابط اDنطبقة ف ظل ظروف اtرتباط.

•

ما إذا كانت هناك أي تغييرات ف طرق القياس أو التقوي اDستخدمة.

القيود ا\Dزمة )راجع :الفقرة )٦٩هـ((
أ .١٦٦ف بعض اMاtتï ,كن توقع أن تكون القيود ا\Dزمة مفهومة بشكل جيد من قبل اDستخدمي اDستهدفي ,إ tأنه ف حاtت
أخرى قد يكون من اDناسب اãشارة لها بشكل صريح ف تقرير التأكيد .فعلى سبيل اDثال ,ف تقرير التأكيد اDتعلق بفاعلية نظام
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معيار ارتباطات التأكيد )(٣٠٠٠
الرقابة الداخلية ,قد يكون من اDناسب اãشارة إلى أن التقوي التاريخي للفاعلية غير م\ئم للفترات اDستقبلية نظرًا åطر أن
الرقابة الداخلية قد تصبح غير كافية بسبب التغيرات ف الظروف ,أو أن درجة اtلتزام بالسياسات أو اãجراءات قد تضعف.
الغرض اèدد )راجع :الفقرة )٦٩و((
أ .١٦٧ف بعض اMاtت ,قد تكون الضوابط اDنطبقة لقياس أو تقوي اDوضوع محل اtرتباط مصممة لتحقيق غرض محدد .فعلى سبيل
اDثال ,قد تطلب سلطة تنظيمية من منشآت معينة استخدام ضوابط منطبقة محددة تهدف إلى ≥قيق أغراض تنظيمية .وØنبًا
لسوء الفهم ,يقوم اèاسب القانوني بتنبيه قّراء تقرير التأكيد إلى هذه اMقيقة وأنه ,بالتالي ,قد  tتكون معلومات اDوضوع مناسبة
Iغراض أخرى.
أ .١٦٨إضافة إلى التنبيه الذي تتطلبه الفقرة )٦٩و( ,قد يرى اèاسب القانوني أنه من اDناسب اãشارة إلى أن تقريره موجه فقط
Dستخدمي محددين .وبناًء على ظروف اtرتباط ,على سبيل اDثال ,اIنظمة أو اللوائح ف الدولة اDعنيةï ,كن ≥قيق ذلك عن طريق
تقييد توزيع تقرير التأكيد أو تقييد استخدامه .وف حي أن تقرير التأكيد قد يكون مقيدًا على هذا النحو ,فإن عدم وجود قيد متعلق
üستخدم أو غرض معي  tيشير ف حد ذاته إلى وجود مسؤولية قانونية يتحملها اèاسب القانوني Øاه ذلك اDستخدم أو فيما
يتعلق بذلك الغرض .ويعتمد ≥مل اDسؤولية القانونية على ظروف كل حالة وعلى الدولة ذات الصلة.
اDسؤوليات النسبية )راجع :الفقرة )٦٩ز((
أ .١٦٩إن ≥ديد اDسؤوليات النسبية يحيط اDستخدمي اDستهدفي علمًا بأن الطرف اDسؤول هو اDسؤول عن اDوضوع محل اtرتباط,
وأن القائم بالقياس أو التقوي هو اDسؤول عن قياس أو تقوي اDوضوع محل اtرتباط وفقًا للضوابط اDنطبقة ,وأن دور اèاسب
القانوني هو أن يبدي بشكل مستقل استنتاجًا عن معلومات اDوضوع.
تنفيذ اtرتباط وفقًا Dعيار ارتباطات التأكيد ) (٣٠٠٠ووفقًا Dعيار ارتباطات تأكيد متعلق üوضوع محدد )راجع :الفقرة )٦٩ح((
أ .١٧٠ف حالة وجود معيار ارتباطات تأكيد متعلق üوضوع محدد منطبق على جزء فقط من معلومات اDوضوع ,فقد يكون من اDناسب
اãشارة إلى ذلك اDعيار اDتعلق باDوضوع اèدد وإلى اDعيار اDاثل.
أ .١٧١قد يتسبب البيان الذي يحتوي على لغة متحفظة أو لغة مقّيدة غير دقيقة )على سبيل اDثال "ت تنفيذ اtرتباط بالرجوع إلى معيار
ارتباطات التأكيد ) ("(٣٠٠٠ف تضليل مستخدمي تقارير التأكيد.
متطلبات رقابة اuودة اDنطبقة )راجع :الفقرة )٦٩ط((
أ .١٧٢فيما يلي مثال توضيحي لبيان وارد ف تقرير التأكيد بشأن متطلبات رقابة اuودة اDنطبقة:
يطبق اDكتب معيار رقابة اuودة ) (١وبالتالي فإنه يحافظ على نظام شامل لرقابة اuودة يشتمل على سياسات
وإجراءات موثقة بشأن اtلتزام باDتطلبات اIخ\قية واDعايير اDهنية واDتطلبات النظامية والتنظيمية اDنطبقة.
اtلتزام باtستق\ل واDتطلبات اIخ\قية اIخرى )راجع :الفقرة )٦٩ي((
أ .١٧٣فيما يلي مثال توضيحي لبيان وارد ف تقرير التأكيد بشأن اtلتزام باDتطلبات اIخ\قية:
لقد التزمنا باtستق\لية واDتطلبات اIخ\قية اIخرى الواردة ف قواعد أخ\قيات اDهنة للمحاسبي اDهنيي
الصادرة عن مجلس اDعايير الدولية Iخ\قيات اDهنة للمحاسبي ,والتي تأسست على اDبادئ اIساسية للنزاهة
واDوضوعية والكفاءة اDهنية والعناية الواجبة والسرية والسلوك

*

اDهني(*).

تتم اãشارة إلى اtلتزام بقواعد سلوك وآداب اDهنة اDعتمدة ف اDملكة العربية السعودية
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معيار ارتباطات التأكيد )(٣٠٠٠
ملخص اIعمال اDنفذة )راجع :الفقرة أ)٦٩ ,٦ك((
أ .١٧٤يساعد ملخص اIعمال اDنفذة اDستخدمي اDستهدفي ف فهم استنتاج اèاسب القانوني .ففيما يتعلق بالعديد من ارتباطات
التأكيدï ,كن من الناحية النظرية أن تكون هناك تباينات  tنهائية ف اãجراءات .ولكن عمليًا ,يصعب اãب\غ بهذه التباينات بشكل
واضح  tلبس فيه .وقد تكون اãصدارات اDلزمة اIخرى الصادرة عن مجلس اDعايير الدولية للمراجعة والتأكيد مفيدة للمحاسبي
القانونيي ف إعداد هذا اDلخص.
أ .١٧٥ف حالة عدم وجود معيار ارتباطات تأكيد محدد يقدم إرشادات بشأن اãجراءات اDنفذة Dوضوع معي من اDوضوعات محل
\ ل´عمال اDنفذة .وقد يكون من اDناسب أن ُيدرج ف اDلخص بيان بأن اIعمال
اtرتباط ,فيمكن أن يشمل اDلخص وصفًا أكثر تفصي ً
اDنفذة قد اشتملت على تقوي Dدى مناسبة الضوابط اDنطبقة.
\ منه ف ارتباط التأكيد اDعقول ويحدد اDلخص القيود
أ .١٧٦ف ارتباط التأكيد اèدود ,يكون عادًة ملخص اIعمال اDنفذة أكثر تفصي ً
اDفروضة على طبيعة وتوقيت ومدى اãجراءات .وذلك Iن إدراك طبيعة وتوقيت ومدى اãجراءات اDنفذة هو أمر ضروري لفهم
اtستنتاج الذي يتم إبداؤه بصيغة تعبر عّما إذا كان قد ≠ا إلى علم اèاسب القانوني ,بناًء على اãجراءات اDنفذة ,أمور جوهرية
تدعوه إلى اtعتقاد بأن معلومات اDوضوع ُمحﱠرفة بشكل جوهري .وقد يكون من اDناسب أيضًا اãشارة ف ملخص اIعمال اDنفذة
إلى إجراءات معينة لم يتم تنفيذها ,رغم أنه من اDتوقع عادًة تنفيذها ف ارتباط التأكيد اDعقول .ومع ذلك ,فقد  tيكون من اDمكن
≥ديد جميع هذه اãجراءات Iن اDستوى اDطلوب لفهم خطر اtرتباط والنظر فيه من ِقبل اèاسب القانوني ف ارتباط التأكيد
اèدود أقل منه ف ارتباط التأكيد اDعقول.
خذ ف اMسبان عند ≥ديد مستوى التفصيل الواجب توفيره ف ملخص اIعمال اDنفذة ما يلي:
أ .١٧٧من بي العوامل التي تؤ َ
•

الظروف اåاصة باDنشأة )على سبيل اDثال ,اخت\ف طبيعة أنشطة اDنشأة مقارنة باIنشطة النمطية ف القطاع(.

•

الظروف اåاصة باtرتباط التي تؤثر على طبيعة ومدى اãجراءات اDنفذة.

•

توقعات اDستخدمي اDستهدفي Dستوى التفصيل الوارد ف التقرير ,استنادًا إلى ùارسات السوق ,أو اIنظمة أو اللوائح
اDنطبقة.

أ .١٧٨من اDهم أن يكون اDلخص مكتوبًا بطريقة موضوعية تتيح للمستخدمي اDستهدفي فهم العمل اDنفذ كأساس tستنتاج اèاسب
القانوني .وف معظم اIحيان t ,ينطوي ذلك على تفاصيل خطة العمل بالكامل ,ولكن من ناحية أخرى فمن اDهم أ tيكون ملخصًا
مختصرًا جدًا لدرجة تؤدي إلى الغموض ,وأ tيكون مكتوبًا بطريقة مبالغ فيها أو منمقة.
استنتاج اèاسب القانوني )راجع :الفقرتي )١٢أ())(١أ()٦٩ ,ل((
أ .١٧٩فيما يلي أمثلة tستنتاجات ُمعّبر عنها بشكل مناسب tرتباط التأكيد اDعقول:
•

"وف رأينا ,فإن اDنشأة قد التزمت من جميع اuوانب اuوهرية بالقانون )س(" ,عند إبداء استنتاج متعلق باDوضوع محل
اtرتباط والضوابط اDنطبقة; أو

•

"وف رأينا ,فإن توقع اIداء اDالي للمنشأة ُمعّد بصورة سليمة ,من جميع اuوانب اuوهرية ,استنادًا إلى الضوابط )س(",
عند إبداء استنتاج متعلق باDوضوع محل اtرتباط والضوابط اDنطبقة; أو

•

"وف رأينا ,فإن بيان ]الطرف اDعني[ بأن اDنشأة قد التزمت بالقانون )س( ,يعّبر من جميع اuوانب اuوهرية عن هذا
اtلتزام بشكل عادل" أو "وف رأينا ,فإن بيان ]الطرف اDعني[ بأن مؤشرات اIداء الرئيسية معروضة وفقًا للضوابط )س(
يعّبر من جميع اuوانب اuوهرية عن هذا العرض بشكل عادل" ,عند إبداء استنتاج متعلق ببيان مقدم من الطرف اDعني.

أ .١٨٠قد يكون من اDناسب إب\غ اDستخدمي اDستهدفي بالسياق الذي يجب أن ُيقرأ فيه استنتاج اèاسب القانوني وذلك عندما
يشتمل تقرير التأكيد على توضيح åصائص معينة للموضوع محل اtرتباط ,ينبغي أن يكون اDستخدمون اDستهدفون على علم بها.
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معيار ارتباطات التأكيد )(٣٠٠٠
فعلى سبيل اDثال ,قد يتضمن استنتاج اèاسب القانوني جملة على غرار ما يلي" :ت تكوين هذا اtستنتاج على أساس اIمور اDبّينة
ف مواضع أخرى من تقرير التأكيد اDستقل اDاثل".
أ .١٨١فيما يلي أمثلة tستنتاجات ُمعّبر عنها بشكل مناسب tرتباط التأكيد اèدود:
•

"بناًء على اãجراءات اDنفذة واIدلة التي ت اMصول عليها ,فلم ينم إلى علمنا ما يدعونا إلى اtعتقاد بأن ]اDنشأة[ لم
تلتزم من جميع اuوانب اuوهرية بالنظام )س(" ,عند إبداء استنتاج متعلق باDوضوع محل اtرتباط والضوابط اDنطبقة.

•

"بناًء على اãجراءات اDنفذة واIدلة التي ت اMصول عليها ,فلم ينم إلى علمنا أي تعدي\ت جوهرية يلزم إدخالها على
تقييم مؤشرات اIداء الرئيسية حتى تكون متوافقة مع الضوابط )س(" ,عند إبداء استنتاج متعلق üعلومات اDوضوع
والضوابط اDنطبقة.

•

"بناًء على اãجراءات اDنفذة واIدلة التي ت اMصول عليها ,فلم ينم إلى علمنا ما يدعونا إلى اtعتقاد بأن بيان ]الطرف
اDعني[ بأن ]اDنشأة[ قد التزمت بالنظام )س( ,لم يتم عرضه بشكل عادل من جميع اuوانب اuوهرية" ,عند إبداء
استنتاج متعلق ببيان مقدم من الطرف اDعني.

أ .١٨٢تشتمل أشكال التعبير التي قد تكون مفيدة للموضوعات محل اtرتباط ,على سبيل اDثال ,على تعبير واحد ,أو مجموعة من
التعابير اßتية:
•

بالنسبة tرتباطات اtلتزام" :باtلتزام بـ" أو "وفقًا لـ".

•

بالنسبة ل\رتباطات عندما تصف الضوابط اDنطبقة آلية أو منهجية ãعداد أو عرض معلومات اDوضوعُ" :معﱠدة بشكل
سليم".

•

بالنسبة ل\رتباطات عندما تكون مبادئ العرض العادل مدرجة ف الضوابط اDنطبقة" :ت عرضه بشكل عادل".

أ .١٨٣يؤدي إدراج عنوان أعلى الفقرات التي ≥توي على استنتاجات معدلة ,واIمر أو اIمور التي نشأ عنها التعديل ,إلى اDساعدة ف
فهم تقرير اèاسب القانوني .ومن أمثلة العناوين اDناسبة "استنتاج متحفظ" أو "استنتاج معارض" أو "اtمتناع عن إبداء استنتاج",
و"أساس اtستنتاج اDتحفظ" أو "أساس اtستنتاج اDعارض" ,حسب مقتضى اMال.
توقيع اèاسب القانوني )راجع :الفقرة )٦٩م((
أ .١٨٤يكون توقيع اèاسب القانوني إما باستخدام اسم مكتب اèاسب القانوني ,أو اtسم الشخصي للمحاسب القانوني أو بكليهما,
حسب مقتضى اMال ف الدولة اDعنية .وباãضافة إلى توقيع اèاسب القانوني ,قد ُيطَلب من اèاسب القانوني ف دول معينة أن
يفصح ف تقريره عن اُDسّميات اDهنية أو اtعتماد من قبل سلطة الترخيص اDعنية ف تلك الدولة.
التاريخ )راجع :الفقرة )٦٩ن((
أ .١٨٥يؤدي إدراج تاريخ تقرير التأكيد إلى إع\م اDستخدمي اDستهدفي بأن اèاسب القانوني قد أخذ ف اMسبان التأثير الذي Mق
üعلومات اDوضوع وتقرير التأكيد بسبب اIحداث الواقعة حتى ذلك التاريخ.
اãشارة إلى اåبير الذي استعان به اèاسب القانوني ف تقرير التأكيد )راجع :الفقرة (٧٠
أ .١٨٦ف بعض اMاtت ,قد تتطلب اIنظمة أو اللوائح اãشارة إلى عمل اåبير الذي استعان به اèاسب القانوني ف تقرير التأكيد,
على سبيل اDثالI ,غراض الشفافية ف القطاع العام .وقد يكون ذلك مناسبًا أيضًا ف ظروف أخرى ,على سبيل اDثال ,لشرح طبيعة
تعديل على استنتاج اèاسب القانوني ,أو عندما يشكل عمل اåبير جزءًا أساسيًا من النتائج اDضمنة ف تقرير مطول.
أ .١٨٧ومع ذلك ,يتحمل اèاسب القانوني وحده دون غيره اDسؤولية عن اtستنتاج اُDعّبر عنه ,وُ tيحّد من هذه اDسؤولية استخدام
اèاسب القانوني لعمل أحد اåبراء الذين يستعي بهم .ولذلك فإذا أشار تقرير التأكيد إلى خبير استعان به اèاسب القانوني,
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معيار ارتباطات التأكيد )(٣٠٠٠
فمن اDهم أ tتعني صيغة ذلك التقرير اtنتقاص من مسؤولية اèاسب القانوني عن اtستنتاج الذي ت إبداؤه بسبب إشراك ذلك
اåبير.
\ مناسبًا من
أ .١٨٨من غير اDرجح أن ُيساء فهم اãشارة العامة الواردة ف تقرير مطول إلى أن اtرتباط قد قام به عاملون مؤهلون تأهي ً
بينهم خبراء متخصصون ف موضوعات معينة واختصاصيون ف مجال التأكيد ,على أنها انتقاص من اDسؤولية .إ tأن احتمالية سوء
الفهم تزيد ف حالة التقارير القصيرة حيث ïكن فقط عرض اMد اIدنى من اDعلومات اDتعلقة بسياق اtرتباط ,أو عندما ُيشار إلى
اåبير الذي استعان به اèاسب القانوني باسمه .وبالتالي ,قد يلزم تضمي عبارات إضافية ف تلك اMاtت حتى  tيشير تقرير
التأكيد ضمنًا إلى أن مسؤولية اèاسب القانوني يحد منها إشراك اåبير.
اjستنتاجات غير اDعدلة واDعدلة )راجع :الفقرات  ,٧٧-٧٤واDلحق(
أ .١٨٩يصف اDصطلح "منتشر" تأثيرات التحريفات على معلومات اDوضوع أو التأثيرات اèتملة عليها بسبب التحريفات التي  tيتم
اكتشافها ,إن كانت موجودة ,بسبب عدم إمكانية اMصول على ما يكفي من اIدلة اDناسبة .والتأثيرات اDنتشرة ف معلومات اDوضوع
هي التي تكون ,حسب اMكم اDهني للمحاسب القانوني:
)أ(

غير مقتصرة على جوانب محددة من معلومات اDوضوع; أو

)ب(

إذا كانت مقتصرة على جوانب محددة ,فإنها ∫ثل أو ïكن أن ∫ثل جزءًا أساسيًا من معلومات اDوضوع; أو

)ج(

أساسية لفهم اDستخدمي اDستهدفي Dعلومات اDوضوع ,عندما تكون متعلقة باãفصاحات.

أ .١٩٠تؤثر طبيعة اDوضوع ,وتقدير اèاسب القانوني Dدى انتشار التأثيرات أو التأثيرات اèتملة على معلومات اDوضوع ,على نوع
اtستنتاج الذي سيتم إبداؤه.
أ .١٩١فيما يلي أمثلة على اtستنتاجات اDتحفظة واDعارضة واtمتناع عن إبداء استنتاج:
•

استنتاج متحفظ )مثال tرتباطات التأكيد اèدود التي ≥توي على ≥ريف جوهري( " -استنادًا إلى اãجراءات اDنفذة
واIدلة التي حصلنا عليها ,وباستثناء تأثير اIمر اDوضح ف قسم "أساس اtستنتاج اDتحفظ" ف تقريرنا ,فلم ينم إلى
علمنا ما يدعونا إلى اtعتقاد بأن بيان ]الطرف اDعني[  tيعرض بشكل عادل ,من جميع اuوانب اuوهرية ,التزام
اDنشأة بالنظام )س(".

•

استنتاج معارض )مثال لتحريف جوهري ومنتشر لكل من ارتباطات التأكيد اDعقول والتأكيد اèدود( " -نظرًا Iهمية
اIمر اDوضح ف قسم "أساس اtستنتاج اDعارض" ف تقريرنا ,فإن بيان ]الطرف اDعني[  tيعرض بشكل عادل ,من جميع
اuوانب اuوهرية ,التزام اDنشأة بالنظام )س(".

•

اtمتناع عن إبداء استنتاج )مثال لقيد على النطاق جوهري ومنتشر لكل من ارتباطات التأكيد اDعقول والتأكيد اèدود( -
"نظرًا Iهمية اIمر اDوضح ف قسم "أساس اtمتناع عن إبداء استنتاج" ف تقريرنا ,فلم نتمكن من اMصول على ما يكفي
من اIدلة اDناسبة لتكوين استنتاج بشأن بيان ]الطرف اDعني[ .وبناًء عليه ,فإننا  tنبدي أي استنتاج بشأن ذلك البيان".

أ .١٩٢ف بعض اMاtت ,قد يحدد القائم بالقياس أو التقوي ويصف بشكل سليم أن معلومات اDوضوع ُمحﱠرفة بشكل جوهري .فعلى
سبيل اDثال ,ف ارتباط التزام قد يصف القائم بالقياس أو التقوي بشكل صحيح حاtت عدم اtلتزام .وف هذه الظروف ,تتطلب
الفقرة  ٧٦من اèاسب القانوني لفت انتباه اDستخدمي اDستهدفي لوصف التحريف اuوهري ,سواًء عن طريق إبداء استنتاج
متحفظ أو معارض أو عن طريق إبداء استنتاج غير متحفظ ولكن مع لفت اtنتباه إلى اIمر باãشارة اèددة إليه ف تقرير التأكيد.
مسؤوليات اjتصال ا2خرى )راجع :الفقرة (٧٨
أ .١٩٣من بي اIمور التي قد يكون من اDناسب التواصل بشأنها مع الطرف اDسؤول ,أو القائم بالقياس أو التقوي ,أو الطرف القائم
بالتكليف أو غيرهم ,الغش أو الغش اDشتبه فيه ,والتحيز ف إعداد معلومات اDوضوع.

اtتصال باãدارة واDكلفي باMوكمة
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معيار ارتباطات التأكيد )(٣٠٠٠
أ .١٩٤قد تتضمن اDتطلبات اIخ\قية ذات الصلة متطلبًا يقضي بالتقرير عن عدم اtلتزام باIنظمة واللوائح اèدد حدوثه أو اDشتبه ف
حدوثه Dستوى إداري مناسب أو للمكلفي باMوكمة .وف بعض الدول ,قد تفرض اIنظمة أو اللوائح قيودًا على قيام اèاسب
القانوني باãب\غ عن أمور معينة للطرف اDسؤول أو اãدارة أو اDكلفي باMوكمة .وقد ≥ظر اIنظمة أو اللوائح على وجه اåصوص
القيام بإب\غ ,أو اتخاذ أي تصرف آخر ,قد يخل بالتحقيق الذي Øريه سلطة معنية ف فعل غير قانوني فعلي أو مشتبه فيهü ,ا ف
ذلك حظر تنبيه اDنشأة ,على سبيل اDثال ,عندما يكون اèاسب القانوني مطالبًا بالتقرير عن عدم اtلتزام اèدد حدوثه أو اDشتبه
ف حدوثه إلى سلطة معنية üوجب أنظمة مكافحة غسل اIموال .وف هذه الظروف ,قد تكون القضايا التي ينظر فيها اèاسب
القانوني معقدة ,وقد يرى اèاسب القانوني أنه من اDناسب اMصول على مشورة قانونية.

التقرير عن عدم اtلتزام باIنظمة واللوائح اèدد حدوثه أو اDشتبه ف حدوثه لسلطة معنية خارج اDنشأة
أ .١٩٥إن اIنظمة أو اللوائح أو اDتطلبات اIخ\قية ذات الصلة قد:
)أ(

تتطلب من اèاسب القانوني أن يقرر عن حاtت عدم اtلتزام باIنظمة واللوائح اèدد حدوثها أو اDشتبه ف حدوثها إلى
سلطة معنية خارج اDنشأة.

)ب(

تفرض مسؤوليات قد يكون من اDناسب üوجبها ف ظل الظروف القائمة التقرير عن عدم اtلتزام لسلطة معنية خارج
اDنشأة٨.

أ .١٩٦قد يكون من الضروري أو من اDناسب ف ظل الظروف القائمة التقرير عن عدم اtلتزام باIنظمة واللوائح ,اèدد حدوثه أو
اDشتبه ف حدوثه ,لسلطة معنية خارج اDنشأة ل´سباب اßتية:
)أ(

Iن اIنظمة أو اللوائح أو اDتطلبات اIخ\قية ذات الصلة تتطلب من اèاسب القانوني القيام بذلك;

)ب(

Iن اèاسب القانوني قرر أن التقرير عن ذلك ُيعد تصرفًا مناسبًا ل\ستجابة Mالة عدم اtلتزام اèدد حدوثها أو
اDشتبه ف حدوثها ,وفقًا للمتطلبات اIخ\قية ذات الصلة;

)ج(

Iن اIنظمة أو اللوائح أو اDتطلبات اIخ\قية ذات الصلة ∫نح اèاسب القانوني اMق ف القيام بذلك.

أ .١٩٧قد يشمل التقرير عن عدم اtلتزام باIنظمة واللوائح ,اèدد حدوثه أو اDشتبه ف حدوثه ,وفقًا ل´نظمة أو اللوائح أو اDتطلبات
اIخ\قية ذات الصلة عدم اtلتزام باIنظمة واللوائح الذي ي\حظه اèاسب القانوني أو الذي يصبح على دراية به أثناء تنفيذه
ل\رتباط حتى وإن لم يكن لعدم اtلتزام تأثير على معلومات اDوضوع .وüوجب هذا اDعيار t ,يتوقع أن يكون لدى اèاسب القانوني
مستوى من الفهم ل´نظمة واللوائح يتجاوز ذلك الذي يؤثر على معلومات اDوضوع .ومع ذلك ,فقد تتوقع اIنظمة أو اللوائح أو
اDتطلبات اIخ\قية ذات الصلة من اèاسب القانوني تطبيق اDعرفة واMكم اDهني واåبرة اDهنية عند اtستجابة لعدم اtلتزام.
ويرجع الفصل النهائي ف ≥ديد ما إذا كان تصرف ما ُيشّكل عدم التزام فعلي إلى اèكمة أو اuهة القضائية اIخرى ا∞تصة.
أ .١٩٨ف بعض الظروف ,قد يكون محظورًا التقرير عن عدم اtلتزام باIنظمة واللوائح اèدد حدوثه أو اDشتبه ف حدوثه إلى سلطة
معنية خارج اDنشأة ,نظرًا لواجب السرية الذي يتحمله اèاسب القانوني üوجب اIنظمة أو اللوائح أو اDتطلبات اIخ\قية ذات
الصلة .وف حاtت أخرى ,قد ُ tيعد التقرير عن عدم اtلتزام ,اèدد حدوثه أو اDشتبه ف حدوثه ,لسلطة معنية خارج اDنشأة
انتهاكًا لواجب السرية üوجب اDتطلبات اIخ\قية ذات الصلة٩.
أï .١٩٩كن للمحاسب القانوني أن يأخذ ف اMسبان اMصول على استشارة داخلية )على سبيل اDثال ,من داخل اDكتب أو من مكتب ف
الشبكة( أو اMصول على مشورة قانونية لفهم اtنعكاسات اDهنية أو القانونية tتخاذ تصرف بعينه ,أو القيام بشكل سري باستشارة
د ذلك إلى انتهاك واجب السرية(١٠.
سلطة تنظيمية أو هيئة مهنية )ما لم يكن ذلك محظورًا üوجب اIنظمة أو اللوائح أو ما لم يؤ ِ

٨

انظر على سبيل اDثال البندين  ٥١-٢٢٥و ٥٢-٢٢٥من قواعد أخ\قيات اDهنة الصادرة عن مجلس اDعايير الدولية Iخ\قيات اDهنة للمحاسبي

٩

انظر ,على سبيل اDثال ,البند  ٧-١٤٠والبند  ٥٣-٢٢٥من قواعد أخ\قيات اDهنة الصادرة عن مجلس اDعايير الدولية Iخ\قيات اDهنة للمحاسبي.

١٠

انظر ,على سبيل اDثال ,البند  ٥٥-٢٢٥من قواعد أخ\قيات اDهنة الصادرة عن مجلس اDعايير الدولية Iخ\قيات اDهنة للمحاسبي.
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ارتباطات التأكيد اIخرى بخ\ف عمليات
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معيار ارتباطات التأكيد )(٣٠٠٠
التوثيق )راجع :الفقرات (٨٣-٧٩
أ .٢٠٠يتضمن التوثيق إعداد سجل بالنهج اDنطقي الذي اتبعه اèاسب القانوني بشأن جميع اIمور اDهمة التي تتطلب ùارسة اMكم
اDهني واtستنتاجات ذات الصلة .وعند وجود أسئلة صعبة حول مبدأ أو حكم مهني ,فإن التوثيق الذي يتضمن اMقائق ذات الصلة
التي كانت معروفة لدى اèاسب القانوني ف وقت الوصول إلى اtستنتاج قد يساعد ف توضيح معرفة اèاسب القانوني.
أ .٢٠١ليس من الضروري أو العملي للمحاسب القانوني أن يقوم بتوثيق كل أمر ت النظر فيه أو كل حكم مهني ت القيام به أثناء
اtرتباط .وليس من الضروري أيضًا للمحاسب القانوني أن يوثق بشكل منفصل )ف قائمة من قوائم التحقق على سبيل اDثال(
اtلتزام باIمور التي يظهر اtلتزام بها ف اDستندات اُDضﱠمنة ف ملف اtرتباط .وباDثل t ,يلزم اèاسب القانوني أن يضّمن ف ملف
اtرتباط اDسودات اDلغاة من أوراق العمل ,وا\Dحظات التي تعكس أفكارًا غير مكتملة أو أولية ,والنسخ السابقة Dستندات ت
تصحيح أخطاء فيها ف الطباعة أو غيرها ,واDستندات اDكررة.
أ .٢٠٢ف إطار تطبيق اMكم اDهني لتقييم حجم الوثائق التي سيتم إعدادها واtحتفاظ بها ,فإن اèاسب القانوني قد يراعي ما هو
ضروري لتوفير فهم للعمل اDنفذ وتوفير أساس للقرارات الرئيسية اDتخذة )ولكن ليس للجوانب التفصيلية اåاصة باtرتباط(
èاسب قانوني آخر ليست لديه معرفة سابقة باtرتباط .وقد  tيكون ذلك اèاسب القانوني اßخر قادرًا على فهم اuوانب
التفصيلية اåاصة باtرتباط إ tعن طريق مناقشتها مع اèاسب القانوني الذي قام بإعداد التوثيق.
أ .٢٠٣قد يشتمل التوثيق على سجل ,على سبيل اDثالD ,ا يلي:
•

اåصائص اDمّيزة للبنود أو اIمور اåاصة التي ت اختبارها;

•

اIشخاص القائمي بأعمال اtرتباط وتاريخ اtنتهاء من هذه اIعمال;

•

الشخص الذي قام بفحص أعمال اtرتباط اDنفذة ,وتاريخ ومدى هذا الفحص;

•

اDناقشات التي تناولت اIمور اDهمة مع اIطراف اDعنيةü ,ا ف ذلك طبيعة اIمور اDهمة التي ∫ت مناقشتها ,وتوقيت
حدوث هذه اDناقشات ,واuهة التي ∫ت اDناقشة معها.

أ .٢٠٤قد يشتمل التوثيق على سجل ,على سبيل اDثالD ,ا يلي:
•

القضايا التي ت ≥ديدها فيما يتعلق باtلتزام باDتطلبات اIخ\قية ذات الصلة وكيفية حلها.

•

اtستنتاجات عن اtلتزام üتطلبات اtستق\ل اDنطبقة على اtرتباط ,وأية مناقشات ذات صلة ∫ت مع اDكتب لدعم هذه
اtستنتاجات.

•

اtستنتاجات التي ت التوصل إليها بشأن قبول الع\قات مع العم\ء وارتباطات التأكيد واtستمرار ف تلك الع\قات
واtرتباطات.

•

طبيعة ونطاق اDشاورات التي ∫ت خ\ل سير اtرتباط ,واtستنتاجات الناØة عنها.

جمع ملف اtرتباط النهائي
أ .٢٠٥يتطلب معيار رقابة اuودة )) (١أو اDتطلبات اDهنية اIخرى أو اDتطلبات اDنصوص عليها ف نظام أو tئحة ,والتي تكون مساوية
على اIقل Dتطلبات اDعيار( أن تقوم اDكاتب بوضع سياسات وإجراءات من أجل استكمال جمع ملفات اtرتباط ف الوقت
د الزمني اDناسب الذي يلزم فيه استكمال جمع ملف اtرتباط النهائي هو عادًة  ٦٠يومًا بحد أقصى من تاريخ تقرير التأكيد١٢.
واّ M

اDناسب١١.

١١

معيار رقابة اuودة ) ,(١الفقرة ٤٥

١٢

معيار رقابة اuودة ) ,(١الفقرة أ٥٤
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ارتباطات التأكيد اIخرى بخ\ف عمليات
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معيار ارتباطات التأكيد )(٣٠٠٠
أ .٢٠٦يعد جمع ملف اtرتباط النهائي بعد تاريخ تقرير اtرتباط عملية إدارية  tتشتمل على أداء إجراءات جديدة ,أو استخ\ص
استنتاجات جديدة ,وﻟﻜﻦ ïكن أن تطرأ تغييرات على توثيق أعمال اtرتباط أثناء عملية اuمع النهائية إذا كانت هذه التغييرات
إدارية بطبيعتها .ومن أمثلة هذه التغييرات ما يلي:
•

حذف أو إلغاء وثائق ت استبدالها بأخرى.

•

ترتيب وØميع أوراق العمل ووضع اãشارات اDرجعية إليها.

•

التوقيع على استيفاء وقائم التحقق اåاصة بعملية جمع اDلف.

•

توثيق اIدلة اﻟﺘﻲ حصل عليها اèاسب القانوني ,والتي ∫ت مناقشتها واtتفاق عليها مع أعضاء فريق اtرتباط قبل تاريخ
تقرير اtرتباط.

أ .٢٠٧يتطلب معيار رقابة اuودة )) (١أو اDتطلبات الوطنية التي تكون مساوية على اIقل Dتطلبات اDعيار( أن تقوم اDكاتب بوضع
سياسات وإجراءات من أجل اtحتفاظ بوثائق أعمال اtرتباط ١٣.و tتقل فترة اtحتفاظ اåاصة بارتباطات التأكيد عن خمس
سنوات من تاريخ تقرير التأكيد١٤.

١٣

معيار رقابة اuودة ) ,(١الفقرة ٤٧

١٤

معيار رقابة اuودة ) ,(١الفقرة أ٦١
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ارتباطات التأكيد اIخرى بخ\ف عمليات
مراجعة أو فحص اDعلومات اDالية التاريخية

اDعيار الدولي jرتباطات التأكيد )(٣٠٠٠
اDلحق
)راجع :الفقرات  ,٢أ ,٨أ ,١١أ ,١٦أ–٣٦أ(٣٨
ا2دوار واDسؤوليات

.١

≥توي جميع ارتباطات التأكيد على ث\ثة أطراف على اIقل ,هي :الطرف اDسؤول واèاسب القانوني واDستخدمي اDستهدفي.
وبناًء على ظروف اtرتباط ,قد يوجد أيضًا دور مستقل للقائم بالقياس أو القائم بالتقوي أو الطرف القائم بالتكليف.

.٢

يوضح الشكل أع\ه كيفية تعلق اIدوار اßتية بارتباط التأكيد:
)أ(

الطرف اDسؤول هو اDسؤول عن اDوضوع محل اtرتباط.

)ب(

يستخدم القائم بالقياس أو القائم بالتقوي الضوابط لقياس أو تقوي اDوضوع محل اtرتباط üا يؤدي للتوصل إلى
معلومات اDوضوع.

)ج(

يتفق الطرف القائم بالتكليف مع اèاسب القانوني على شروط اtرتباط.

)د(

يحصل اèاسب القانوني على ما يكفي من اIدلة اDناسبة ãبداء استنتاج يهدف إلى رفع درجة الثقة لدى اDستخدمي
اDستهدفي ,بخ\ف الطرف اDسؤول ,حيال معلومات اDوضوع.

)ه(

يتخذ اDستخدمون اDستهدفون قراراتهم على أساس معلومات اDوضوع .اDستخدمون اDستهدفون هم اIفراد أو اDؤسسات
أو مجموعات اIفراد واDؤسسات الذين يتوقع اèاسب القانوني أنهم سيستخدمون تقرير التأكيد.
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٩٤٣

ارتباطات التأكيد اIخرى بخ\ف عمليات
مراجعة أو فحص اDعلومات اDالية التاريخية

اDعيار الدولي jرتباطات التأكيد )(٣٠٠٠
.٣

.٤

.٥

ïكن رصد ا\Dحظات التالية فيما يتعلق بهذه اIدوار:
•

يحتوي كل ارتباط تأكيد على اIقل على طرف مسؤول ومستخدمي مستهدفي إضافة إلى اèاسب القانوني.

•

ï tكن أن يكون اèاسب القانوني هو الطرف اDسؤول أو الطرف القائم بالتكليف أو أحد اDستخدمي اDستهدفي.

•

ف اtرتباط اDباشر ,يكون الطرف اDسؤول هو أيضًا القائم بالقياس أو القائم بالتقوي.

•

ف ارتباط التصديقï ,كن أن يكون الطرف اDسؤول ,أو شخص آخر ,غير اèاسب القانوني ,هو القائم بالقياس أو القائم
بالتقوي.

•

متى قام اèاسب القانوني بقياس أو تقوي اDوضوع محل اtرتباط وفقًا للضوابط ,كان اtرتباط ارتباطًا مباشرًا .وt
ïكن تغيير صفة ذلك اtرتباط إلى ارتباط تصديق عن طريق ≥مل طرف آخر اDسؤولية عن القياس أو التقوي ,على
سبيل اDثال عن طريق قيام الطرف اDسؤول بإرفاق بيان üعلومات اDوضوع يقر فيه بتحمله اDسؤولية عن اDعلومات.

•

ïكن أن يكون الطرف اDسؤول هو الطرف القائم بالتكليف.

•

ف العديد من ارتباطات التصديقï ,كن أن يكون الطرف اDسؤول هو أيضًا القائم بالقياس أو القائم بالتقوي ,والطرف
القائم بالتكليف .ومن أمثلة ذلك أن تقوم اDنشأة بتكليف محاسب قانوني لتنفيذ ارتباط تأكيد بشأن تقرير أعدته عن
ùارسات اtستدامة اåاصة بها .ومن اIمثلة التي يختلف فيها الطرف اDسؤول عن القائم بالقياس أو القائم بالتقوي ما
يكون عندما يتم تكليف اèاسب القانوني بتنفيذ ارتباط تأكيد بشأن تقرير أعدته جهة حكومية عن ùارسات اtستدامة
ف شركة خاصة.

•

ف ارتباط التصديق ,يقدم عادًة القائم بالقياس أو القائم بالتقوي للمحاسب القانوني إفادة مكتوبة عن معلومات اDوضوع.
وف بعض اMاtت ,قد  tيكون اèاسب القانوني قادرًا على اMصول على مثل تلك اãفادة ,على سبيل اDثال عندما t
يكون الطرف القائم بالتكليف هو القائم بالقياس أو القائم بالتقوي.

•

ïكن أن يكون الطرف اDسؤول أحد اDستخدمي اDستهدفي ,ولكنه  tيكون اDستخدم الوحيد.

•

قد يكون الطرف اDسؤول ,والقائم بالقياس أو القائم بالتقوي ,واDستخدمون اDستهدفون من منشآت مختلفة أو من نفس
اDنشأة .ومن أمثلة اMالة الثانية ,أن يطلب ا¶لس اãشراف ف هيكل تنظيمي Dنشأة ≥توي على مجلس من مستويي
اMصول على تأكيد بشأن اDعلومات اDقدمة من ا¶لس التنفيذي لتلك اDنشأة .ويلزم النظر إلى الع\قة بي الطرف
اDسؤول ,والقائم بالقياس أو القائم بالتقوي ,واDستخدمي اDستهدفي ف سياق كل ارتباط بعينه وقد تختلف هذه الع\قة
عن التسلسل التقليدي اèدد للمسؤوليات .فعلى سبيل اDثال ,قد تكّلف اãدارة العليا للمنشأة )اDستخدم اDستهدف( أحد
اèاسبي القانونيي بتنفيذ ارتباط تأكيد بشأن جانب معي من أنشطة اDنشأة يتولى اDسؤولية اDباشرة عنه مستوى أدنى
من اDستويات اãدارية )الطرف اDسؤول( ,لكن اDسؤولية النهائية عنه ترجع إلى اãدارة العليا.

•

ïكن أن يكون الطرف القائم بالتكليف ,الذي  tيكون ف ذات الوقت الطرف اDسؤول ,هو اDستخدم اDستهدف.

قد يكون استنتاج اèاسب القانوني ُمصاغًا للتعبير عن:
•

اDوضوع محل اtرتباط والضوابط اDنطبقة; أو

•

معلومات اDوضوع والضوابط اDنطبقة; أو

•

بيان مقدم من الطرف اDعني.

يجوز أن يتفق اèاسب القانوني والطرف اDسؤول على تطبيق مبادئ معايير التأكيد على أحد اtرتباطات عندما  tيكون هناك
مستخدمون مستهدفون سوى الطرف اDسؤول لكن شريطة الوفاء بجميع اDتطلبات اIخرى Dعايير التأكيد .وف مثل هذه اMاtت,
يشتمل تقرير اèاسب القانوني على إفادة بقصر استخدام التقرير على الطرف اDسؤول.
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٩٤٤

ارتباطات التأكيد اIخرى بخ\ف عمليات
مراجعة أو فحص اDعلومات اDالية التاريخية

معيار ارتباطات التأكيد ) :(٣٤٠٠اختبار ا4علومات ا4الية ا4ستقبلية

اعتمدت الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي معيار ارتباطات التأكيد ) ,(٣٤٠٠كما صدر من مجلس اGعايير الدولية للمراجعة والتأكيد.

معيار ارتباطات التأكيد )(٣٤٠٠

ا4عيار الدولي <رتباطات التأكيد )(٣٤٠٠
اختبار ا4علومات ا4الية ا4ستقبلية
)يسري هذا اGعيار على اRعمال اGرتبط عليها اعتبارًا من  ٢٠١٧/١/١أو بعد ذلك التاريخ(
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٩٤٦

اختبار اGعلومات اGالية اGستقبلية

معيار ارتباطات التأكيد )(٣٤٠٠
مقدمة
.١

الغرض من هذا اGعيار هو وضع معايير وتقدي إرشادات عن اeرتباطات eختبار اGعلومات اGالية اGستقبلية والتقرير عنهاb ,ا ف ذلك
إجراءات اeختبار eفتراضات أفضل تقدير واeفتراضات النظرية .و eيطبق هذا اGعيار على اختبار اGعلومات اGالية اGستقبلية التي يتم
التعبير عنها bصطلحات عامة أو سردية ,كالتي توجد ف مناقشات اqدارة والتحليل الوارد ف التقرير السنوي للمنشأة ,غير أن العديد
من اqجراءات الواردة ف هذا اGعيار قد تكون مناسبة Gثل ذلك اeختبار.

.٢

عند تنفيذ ارتباط <ختبار ا4علومات ا4الية ا4ستقبلية ,ينبغي على ا4راجع أن يحصل على ما يكفي من اRدلة ا4ناسبة عّما إذا كانت:
)أ(

افتراضات ا]دارة Rفضل تقدير والتي تستند إليها ا4علومات ا4الية ا4ستقبلية ليست غير معقولة ,وف حالة ا<فتراضات
النظرية ,تكون اRدلة عّما إذا كانت ا<فتراضات تتسق مع الغرض من ا4علومات;

)ب(

ا4علومات ا4الية ا4ستقبلية ُمعﱠدة بشكٍل سليم وعلى أساس ا<فتراضات;

)ج(

فs ,ا ف ذلك ما إذا
ا4علومات ا4الية ا4ستقبلية معروضة بشكل سليم ,وجميع ا<فتراضات اoوهرية مفصح عنها بشكٍل كا ٍ
كانت uتوي على إشارة واضحة 4ا إذا كانت تعد افتراضات أفضل تقدير أو افتراضات نظرية;

)د(

ا4علومات ا4الية ا4ستقبلية ُمعﱠدة على أساس يتسق مع القوائم ا4الية التاريخية ,وباستخدام مبادئ محاسبية مناسبة.

.٣

"اGعلومات اGالية اGستقبلية" ُيقصد بها معلومات مالية مستندة إلى افتراضات عن اRحداث التي âكن أن äدث ف اGستقبل
والتصرفات اãتملة من جانب اGنشأة .وهي غير موضوعية بطبيعتها إلى حد كبير ,ويتطلب إعدادها åارسة اجتهادات كبيرة .وقد
تظهر اGعلومات اGالية اGستقبلية ف صورة تنبؤ أو توقع أو مزيج من كليهما ,على سبيل اGثال ,تنبؤ لسنة واحدة باqضافة إلى توقع
yمس سنوات.

.٤

"التنبؤ" ُيقصد به معلومات مالية مستقبلية ُمعﱠدة على أساس افتراضات Rحداث مستقبلية تتوقع اqدارة حدوثها والتصرفات التي من
اGتوقع أن تتخذها اqدارة حيال هذه اRحداث ف تاريخ إعداد هذه اGعلومات )افتراضات أفضل تقدير(.

.٥

"التوقع" ُيقصد به معلومات مالية مستقبلية ُمعﱠدة على أساس:
)أ(

 zعندما تكون بعض
افتراضات نظرية بشأن اRحداث اGستقبلية وتصرفات اqدارة التي ُ eيتوقع حدوثها بالضرورة ,مث ً
اGنشآت ف مرحلة التأسيس ,أو تكون بصدد إجراء تغيير رئيسي ف طبيعة عملياتها; أو

)ب(

مزيج من افتراضات أفضل تقدير واeفتراضات النظرية.

وتوضح هذه اGعلومات التبعات اãتملة ف تاريخ إعداد اGعلومات إذا كان مقدرًا وقوع اRحداث والتصرفات )سيناريو "ماذا -لو"(.
.٦

.٧

âكن أن تتضمن اGعلومات اGالية اGستقبلية قوائم مالية أو عنصر واحد أو أكثر من عناصر القوائم اGالية ,وقد يتم إعدادها:
)أ(

كأداة داخلية لùدارة ,على سبيل اGثال للمساعدة ف تقوي استثمار رأسمالي محتمل; أو

)ب(

لتوزيعها على أطراف ثالثة ,على سبيل اGثال ,ف:
•

نشرة اكتتاب لتوفير معلومات عن التوقعات اGستقبلية للمستثمرين اãتملي.

•

تقرير سنوي لتوفير معلومات للمساهمي والسلطات التنظيمية واRطراف اGهتمة اRخرى.

•

مستند يهدف إلى تزويد اGقرضي bعلومات ,قد تتضمن على سبيل اGثال تنبؤات للتدفقات النقدية.

اqدارة هي اGسؤولة عن إعداد وعرض اGعلومات اGالية اGستقبليةb ,ا ف ذلك äديد اeفتراضات التي استندت إليها واqفصاح عنها.
وقد ُيطلب من اGراجع اختبار اGعلومات اGالية اGستقبلية وإعداد تقرير عنها لتعزيز مصداقيتها سواًء كانت ُمعﱠدة eستخدامها من قبل
أطراف ثالثة أو كانت ُمعﱠدة Rغراض داخلية.
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٩٤٧

اختبار اGعلومات اGالية اGستقبلية

معيار ارتباطات التأكيد )(٣٤٠٠
تأكيد ا4راجع ا4تعلق sعلومات مالية مستقبلية
.٨

تتعلق اGعلومات اGالية اGستقبلية بأحداث وتصرفات لم äدث بعد وقد ä eدث .وبالرغم من احتمال توفر أدلة تدعم اeفتراضات
التي استندت إليها اGعلومات اGالية اGستقبلية ,فإن تلك اRدلة ف حد ذاتها ذات توجه مستقبلي بشكٍل عام ,ولهذا فهي ظنية بطبيعتها,
وهذا ما âيزها عن اRدلة اGتاحة عادًة عند مراجعة اGعلومات اGالية التاريخية .ولذلك e ,يكون اGراجع ف وضع ّâكنه من إبداء رأي
عّما إذا كانت النتائج الظاهرة ف اGعلومات اGالية اGستقبلية ستتحقق.

.٩

وعzوة على ذلك ,ونظرًا Rنواع اRدلة اGتاحة عند تقييم اeفتراضات التي استندت إليها اGعلومات اGالية اGستقبلية ,فإنه قد يكون من
الصعب على اGراجع الوصول إلى مستوى من اeقتناع يكفي qبداء رأي جازم بأن اeفتراضات تخلو من التحريف اvوهري .وبالتالي,
ففي هذا اGعيار ,عند التقرير عن مدى معقولية افتراضات اqدارة ,يقدم اGراجع فقط مستوى متوسط من التأكيد .ومع ذلك ,فعندما
يتم الوصول إلى مستوى مناسب من اeقتناع بحسب حكم اGراجع ,ف zيوجد ما âنع اGراجع من إبداء تأكيد جازم فيما يتعلق
باeفتراضات.

قبول ا<رتباط
.١٠

قبل قبول أي ارتباط eختبار اGعلومات اGالية اGستقبلية ,يأخذ اGراجع ف اßسبان جملة أمور من بينها:
•

اeستخدام اGستهدف للمعلومات;

•

ما إذا كانت اGعلومات ستكون للتوزيع العام أو اãدود;

•

طبيعة اeفتراضات ,أي ما إذا كانت تعد افتراضات أفضل تقدير أو افتراضات نظرية;

•

العناصر التي سيتم تضمينها ف اGعلومات;

•

الفترة التي تغطيها اGعلومات.

.١١

< ينبغي للمراجع قبول ا<رتباط ,أو ينبغي عليه ا<نسحاب منه ,عندما تكون ا<فتراضات غير واقعية بشكل واضح أو عندما يعتقد
ا4راجع بأن ا4علومات ا4الية ا4ستقبلية ستكون غير مناسبة لستخدام ا4ستهدف.

.١٢

ينبغي أن يتفق ا4راجع والعميل على شروط ا<رتباط .ومن مصلحة كٍل من اGنشأة واGراجع أن يرسل اGراجع خطاب ارتباط للمساعدة
ف ®نب سوء الفهم اGتعلق باeرتباط .ويتناول خطاب اeرتباط اRمور الواردة ف الفقرة  ,١٠ويوضح مسؤوليات اqدارة عن اeفتراضات
وعن تزويد اGراجع بجميع اGعلومات ذات الصلة والبيانات اGصدرية اGستخدمة ف وضع اeفتراضات.

ا4عرفة بالنشاط
.١٣

ف من ا4عرفة بالنشاط ليكون قادرًا على تقوي ما إذا كانت جميع ا<فتراضات اُ4همة ا4طلوبة
ينبغي على ا4راجع أن يحظى sستوى كا ٍ
]عداد ا4علومات ا4الية ا4ستقبلية قد ت uديدها .ويحتاج اGراجع أيضًا أن يكون على دراية بآلية اGنشأة qعداد اGعلومات اGالية
اGستقبلية ,على سبيل اGثال ,عن طريق النظر فيما يلي:
•

أدوات الرقابة الداخلية اGطبقة على النظام اGستخدم ف إعداد اGعلومات اGالية اGستقبلية وخبرة و®ربة اRشخاص الذين
يعدون اGعلومات اGالية اGستقبلية.

•

طبيعة التوثيق اُGعّد من جانب اGنشأة والذي يدعم افتراضات اqدارة.

•

مدى استخدام اRساليب اqحصائية والرياضية واGستندة إلى اßاسب.

•

الطرق اGستخدمة ف وضع اeفتراضات وتطبيقها.

•

دقة اGعلومات اGالية اGستقبلية اُGعّدة ف فترات سابقة وأسباب اeنحرافات اGهمة.
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.١٤

ينبغي على ا4راجع أن يأخذ ف اÖسبان ا4دى الذي يكون فيه ا<عتماد على ا4علومات ا4الية التاريخية مبررًا .ويحتاج اGراجع إلى
äصيل معرفة باGعلومات اGالية التاريخية لتقييم ما إذا كانت اGعلومات اGالية اGستقبلية قد ت إعدادها على أساس يتسق مع اGعلومات
اGالية التاريخية ,ولتوفير مقياس تاريخي للنظر ف افتراضات اqدارة .وسيحتاج اGراجع إلى أن يحدد ,على سبيل اGثال ,ما إذا كانت
اGعلومات التاريخية ذات الصلة قد ≠ت مراجعتها أو فحصها ,وما إذا كانت قد اسُتخدمت ف إعدادها مبادئ محاسبية مقبولة.

.١٥

إذا لم يكن تقرير اGراجعة أو تقرير الفحص عن اGعلومات اGالية التاريخية لفترة سابقة غير معدل ,أو إذا كانت اGنشأة ف مرحلة
التأسيس ,فعلى اGراجع أن يأخذ ف اßسبان اßقائق اãيطة وتأثيرها على اختبار اGعلومات اGالية اGستقبلية.

الفترة اُ4غطاة
.١٦

ينبغي على ا4راجع أن يأخذ ف اÖسبان الفترة الزمنية التي تغطيها ا4علومات ا4الية ا4ستقبلية .وحيث إن اeفتراضات تصبح ظّنية
بشكل أكبر عندما تطول الفترة الزمنية التي تغطيها ,فإن قدرة اqدارة على إجراء افتراضات أفضل تقدير تقل كلما طالت تلك الفترة.
و eتتجاوز الفترة الوقت الذي يكون فيه لدى اqدارة أساس معقول لzفتراضات .وفيما يلي بعض العوامل ذات الصلة بنظر اGراجع ف
الفترة الزمنية التي تغطيها اGعلومات اGالية اGستقبلية:
•

دورة التشغيل ,على سبيل اGثال ,ف حالة تنفيذ مشروع إنشائي ضخم قد يحدد الوقت اGطلوب ∞qاز اGشروع الفترة الزمنية
اُGغطاة.

•

درجة اeعتماد على اeفتراضات ,على سبيل اGثال ,إذا كانت اGنشأة بصدد تقدي منتج جديد ,فإن الفترة اGستقبلية اGغطاة قد
 zأسابيع أو شهور .وعلى اvانب ا±خر ,إذا كان النشاط الوحيد للمنشأة هو
سمة إلى فترات صغيرة ,مث ً
تكون قصيرة وُمق ﱠ
امتzك عقارات bوجب عقود تأجير طويلة اRجل ,فقد يكون من اGعقول تغطية فترة مستقبلية طويلة نسبيًا.

•

احتياجات اGستخدمي ,فعلى سبيل اGثال ,قد يتم إعداد اGعلومات اGالية اGستقبلية فيما يتصل بطلب مقدم للحصول على
قرض وللفترة الزمنية اGطلوبة لتوليد أموال كافية للسداد .وبالتالي ,فإن اGعلومات قد يتم إعدادها للمستثمرين فيما يتصل
ببيع سندات لتوضيح اeستخدام اGستهدف للمتحصzت ف الفترة التالية.

إجراءات ا<ختبار
.١٧

عند äديد طبيعة إجراءات اeختبار وتوقيتها ومداها ,ينبغي على اGراجع أن يأخذ ف اßسبان أمورًا من بينها:
)أ(

احتمالية وجود uريف جوهري;

)ب(

ا4عرفة ا4كتسبة خل أي ارتباطات سابقة;

)ج(

كفاءة ا]دارة فيما يتعلق بإعداد ا4علومات ا4الية ا4ستقبلية;

)د(

مدى تأثر ا4علومات ا4الية ا4ستقبلية باجتهادات ا]دارة;

)ه(

مدى كفاية البيانات اRساسية وإمكانية ا<عتماد عليها.

.١٨

يتولى اGراجع تقييم مصدر اRدلة التي تدعم افتراضات اqدارة Rفضل تقدير ,وتقييم إمكانية اeعتماد على هذه اRدلة .وâكن اßصول
على ما يكفي من اRدلة اGناسبة التي تؤيد تلك اeفتراضات من مصادر داخلية وخارجيةb ,ا ف ذلك النظر ف اeفتراضات ف ضوء
اGعلومات التاريخية وتقوي ما إذا كانت تستند إلى خطط تقع ف نطاق قدرة اGنشأة.

.١٩

عند استخدام اeفتراضات النظرية ,ينظر اGراجع فيما إذا كانت جميع اeنعكاسات اُGهمة لهذه اeفتراضات قد ت أخذها ف اßسبان.
على سبيل اGثال ,إذا كان مفترضًا أن اGبيعات ستنمو بأكبر من الطاقة اqنتاجية اßالية Gصنع اGنشأة ,فإن اGعلومات اGالية اGستقبلية
يلزم أن تتضمن اeستثمار الضروري ف زيادة الطاقة اqنتاجية للمصنع أو تكاليف الوسائل البديلة لتلبية اGبيعات اGتوقعة ,مثل اqنتاج
من خzل عقود من الباطن.

.٢٠

على الرغم من عدم اßاجة للحصول على أدلة تدعم اeفتراضات النظرية ,فإن اGراجع بحاجة Rن يقتنع بأنها متسقة مع الغرض من
اGعلومات اGالية اGستقبلية وأنه  eيوجد سبب يدعو لzعتقاد بأنها غير واقعية بشكٍل واضٍح.
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.٢١

يحتاج اGراجع Rن يقتنع بأن اGعلومات اGالية اGستقبلية ُمعﱠدة بشكٍل سليم من افتراضات اqدارة وذلك عن طريق القيام ,على سبيل
اGثال ,بعمليات التحقق من اRعمال الكتابية مثل إعادة العملية اßسابية وفحص اeتساق الداخلي ,أي أن تكون التصرفات التي تعتزم
اqدارة اتخاذها متوافقة مع بعضها و eتوجد حاeت عدم اتساق ف äديد اGبالغ اGستندة إلى متغيرات مشتركة مثل معدeت الفائدة.

.٢٢

يركز اGراجع على اGدى الذي سيكون فيه للمجاeت اßساسة بصفة خاصة للتباين تأثير جوهري على النتائج اGوضحة ف اGعلومات
اGالية اGستقبلية .وسيؤثر هذا على مدى سعي اGراجع للحصول على أدلة مناسبة .وسيؤثر أيضًا على تقوي اGراجع Gدى مناسبة
اqفصاح وكفايته.

.٢٣

عند اeرتباط eختبار عنصر واحد أو أكثر من عناصر اGعلومات اGالية اGستقبلية ,كقائمة مالية فردية ,فمن اGهم أن يأخذ اGراجع ف
اßسبان العzقات اGتبادلة مع اGكونات اRخرى ف القوائم اGالية.

.٢٤

ض من الفترة اßالية ف اGعلومات اGالية اGستقبلية ,ينظر اGراجع ف مدى اßاجة لتطبيق إجراءات على
عند تضمي أي جزء منق ٍ
اGعلومات التاريخية .وسوف تتباين اqجراءات تبعًا للظروف ,على سبيل اGثال ,اGدة التي انقضت من الفترة اGستقبلية.

.٢٥

ينبغي على ا4راجع أن يحصل على إفادات مكتوبة من ا]دارة بشأن ا<ستخدام ا4ستهدف للمعلومات ا4الية ا4ستقبلية ,ومدى اكتمال
افتراضات ا]دارة اُ4همة ,وقبول ا]دارة لتحمل مسؤوليتها عن ا4علومات ا4الية ا4ستقبلية.

العرض وا]فصاح
.٢٦

عند تقييم عرض اGعلومات اGالية اGستقبلية واqفصاح عنها ,باqضافة إلى اGتطلبات اyاصة Rي أنظمة أو لوائح أو معايير مهنية ذات
صلة ,يحتاج اGراجع إلى النظر فيما يلي:
)أ(

ما إذا كان عرض اGعلومات اGالية اGستقبلية يقدم معلومات مفيدة وغير مضلل;

)ب(

ما إذا كانت السياسات اãاسبية قد ت اqفصاح عنها بشكٍل واضح ف اqيضاحات اGرفقة باGعلومات اGالية اGستقبلية;

)ج(

ف ف اqيضاحات اGرفقة باGعلومات اGالية اGستقبلية; ويلزم توضيح ما
ما إذا كانت اeفتراضات قد ت اqفصاح عنها بشكٍل كا ٍ
إذا كانت اeفتراضات ≠ثل أفضل تقديرات من جانب اqدارة أم أنها افتراضات نظرية ,وعندما تتعلق اeفتراضات bجاeت
ُتعد جوهرية ومعرضة لدرجة عالية من عدم التأكد ,فإن عدم التأكد هذا واßساسية اGترتبة عليه ف النتائج يلزم اqفصاح
ف;
عنهما بشكٍل كا ٍ

)د(

ما إذا كان قد ت اqفصاح عن تاريخ إعداد اGعلومات اGالية اGستقبلية .ويلزم أن تؤكد اqدارة أن اeفتراضات ُتعد مناسبة ف
هذا التاريخ ,حتى بالرغم من أن اGعلومات اRساسية رbا يكون قد يتم ®ميعها عبر فترة من الزمن;

)ه(

ما إذا كان قد ≠ت اqشارة بوضوح إلى أساس اختيار القيم الفردية من بي مدى معي ,وما إذا كان اGدى لم يتم اختياره بشكٍل
متحيز أو مضلل وذلك عندما تظهر النتائج ف اGعلومات اGالية اGستقبلية ف صورة مدى;

)و(

ما إذا كان قد ت اqفصاح عن أي تغيير ف السياسة اãاسبية منذ صدور آخر قوائم مالية تاريخية ,مع بيان سبب التغيير
وتأثيره على اGعلومات اGالية اGستقبلية.

التقرير عن اختبار ا4علومات ا4الية ا4ستقبلية
.٢٧

ينبغي أن يحتوي التقرير اُ4عّد من قبل ا4راجع بشأن اختبار ا4علومات ا4الية ا4ستقبلية على ما يلي:
)أ(

العنوان;

)ب(

اéاطبون بالتقرير;

)ج(

uديد ا4علومات ا4الية ا4ستقبلية;

)د(

ا]شارة إلى معايير ارتباطات التأكيد ,أو ا4عايير أو ا4مارسات الوطنية ذات الصلة ا4نطبقة <ختبار ا4علومات ا4الية ا4ستقبلية;

)ه(

عبارة بأن ا]دارة هي ا4سؤولة عن ا4علومات ا4الية ا4ستقبليةs ,ا ف ذلك ا<فتراضات التي استندت إليها;
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.٢٨

)و(

عند ا<قتضاء ,ا]شارة إلى الغرض و/أو التوزيع اُ4قيد للمعلومات ا4الية ا4ستقبلية;

)ز(

< للمعلومات ا4الية ا4ستقبلية;
عبارة تأكيد بصيغة النفي عّما إذا كانت ا<فتراضات توفر أساسًا معقو ً

)ح(

رأي فيما إذا كانت ا4علومات ا4الية ا4ستقبلية ُمعﱠدة بشكٍل سليم على أساس ا<فتراضات ,ومعروضة وفقًا ]طار التقرير ا4الي
ذي الصلة;

)ط(

تنبيهات مناسبة بشأن قابلية uقق النتائج اُ4شار إليها ف ا4علومات ا4الية ا4ستقبلية;

)ي(

تاريخ التقرير الذي ينبغي أن يكون تاريخ اكتمال ا]جراءات;

)ك(

عنوان ا4راجع;

)ل(

التوقيع.

)م(

من شأن مثل هذا التقرير أن:
•

يحدد ,استنادًا إلى اختبار اRدلة الداعمة لzفتراضات ,ما إذا كان قد µا إلى علم اGراجع ما يدعوه إلى اeعتقاد بأن
اeفتراضات  eتوفر أساسًا معقوً eللمعلومات اGالية اGستقبلية.

•

يعبر عن رأي فيما إذا كانت اGعلومات اGالية اGستقبلية ُمعﱠدة بشكٍل سليم على أساس اeفتراضات ,ومعروضة وفقًا
qطار التقرير اGالي ذي الصلة.

•

يذكر ما يلي:
○

أن النتائج الفعلية âكن أن تختلف عن اGعلومات اGالية اGستقبلية Rن اRحداث اGتوقعة كثيرًا ما  eتقع كما
هو متوقع وأن التباين قد يكون جوهريًا .وباGثل ,فعندما يتم التعبير عن اGعلومات اGالية اGستقبلية ف صورة
مدى ,فينبغي ذكر أنه â eكن تأكيد أن النتائج الفعلية ستقع ضمن ذلك اGدى;

○

ف حالة التوقع ,أن اGعلومات اGالية اGستقبلية قد ت إعدادها لـ )يتم äديد الغرض( ,باستخدام مجموعة من
اeفتراضات التي تتضمن افتراضات نظرية عن أحداث مستقبلية وتصرفات من جانب اqدارة ُ eيتوقع
حدوثها بالضرورة .وبالتالي يتم äذير القراء إلى أن اGعلومات اGالية اGستقبلية  eيتم استخدامها Rغراض
أخرى بخzف التي حددت لها.

فيما يلي مثال Gقتطف من تقرير غير معدل عن أحد التنبؤات:
لقد اختبرنا التنبؤ ١وفقًا Gعيار ارتباطات التأكيد اGنطبق على اختبار اGعلومات اGالية اGستقبلية .واqدارة هي اGسؤولة عن
التنبؤb ,ا ف ذلك اeفتراضات اGوضحة ف اqيضاح × التي ت اeستناد إليها.
واستنادًا إلى اختبارنا ل∏دلة الداعمة لzفتراضات ,فلم ينم إلى علمنا ما يدعونا إلى اeعتقاد بأن هذه اeفتراضات e
ض وفقًا لـ ٢...
توفر أساسًا معقوً eللتنبؤ .كما نرى أن التنبؤ ُمعٌد بشكل سليم على أساس اeفتراضات ومعرو ٌ
وâكن أن تختلف النتائج الفعلية عن التنبؤ Rن اRحداث اGتوقعة كثيرًا ما  eتقع كما هو متوقع كما إن التباين قد يكون
جوهريًا.

.٢٩

فيما يلي مثال Gقتطف من تقرير غير معدل عن أحد التوقعات:
لقد اختبرنا التوقع ٣وفقًا Gعيار ارتباطات التأكيد اGنطبق على اختبار اGعلومات اGالية اGستقبلية .واqدارة هي اGسؤولة عن
التوقعb ,ا ف ذلك اeفتراضات اGوضحة ف اqيضاح × التي ت اeستناد إليها.

١
٢
٣

يتم إدراج اسم اGنشأة والفترة التي يغطيها التنبؤ وäديدهما بشكل مناسب ,على سبيل اGثال عن طريق اqشارة إلى أرقام الصفحات أو عن طريق äديد القوائم الفردية.
ُيشار إلى إطار التقرير اGالي ذي الصلة.
يتم إدراج اسم اGنشأة والفترة التي يغطيها التوقع وäديدهما بشكل مناسب ,على سبيل اGثال عن طريق اqشارة إلى أرقام الصفحات أو عن طريق äديد القوائم الفردية.
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وقد ت إعداد هذا التوقع لـ )يتم وصف الغرض( .وحيث إن اGنشأة  eتزال ف مرحلة التأسيس ,فقد ت إعداد التوقع
باستخدام مجموعة من اeفتراضات التي تتضمن افتراضات نظرية عن أحداث مستقبلية وتصرفات من جانب اqدارة e
ُيتوقع حدوثها بالضرورة .وبالتالي ,نود أن ننّبه القراء إلى أن هذا التوقع قد  eيكون مناسبًا Rغراض أخرى بخzف
اGذكورة أعzه.
واستنادًا إلى اختبارنا ل∏دلة الداعمة لzفتراضات ,فلم ينم إلى علمنا ما يدعونا إلى اeعتقاد بأن هذه اeفتراضات e
توفر أساسًا معقوً eللتوقع ,بافتراض أن )تتم اqشارة إلى اeفتراضات النظرية( .كما نرى أن التوقع ُمعٌد بشكل سليم على
ض وفقًا لـ ٤...
أساس اeفتراضات ومعرو ٌ
وحتى ف حالة وقوع اRحداث اGتوقعة وفقًا لzفتراضات النظرية اGذكورة أعzه ,يظل من اãتمل أن تختلف النتائج
الفعلية عن التوقع Rن اRحداث اGتوقعة اRخرى كثيرًا ما  eتقع كما هو متوقع ,كما إن التباين قد يكون جوهريًا.
.٣٠

عندما يعتقد ا4راجع أن عرض ا4علومات ا4الية ا4ستقبلية وا]فصاح عنها ليس كافيًا ,ينبغي عليه إبداء رأي متحفظ أو معارض ف
تقريره عن ا4علومات ا4الية ا4ستقبلية ,أو ينبغي عليه ا<نسحاب من ا<رتباط ,حسب مقتضى اÖال .ومن أمثلة ذلك ما يكون عندما
تفشل اGعلومات اGالية ف اqفصاح بشكل كاف عن تبعات أي افتراضات ُتعد حساسة للغاية.

.٣١

< للمعلومات ا4الية ا4ستقبلية اُ4عﱠدة على أساس
عندما يعتقد ا4راجع أن واحدًا أو أكثر من ا<فتراضات ا4همة < يوفر أساسًا معقو ً
< للمعلومات ا4الية ا4ستقبلية ف ضوء
افتراضات أفضل تقدير ,أو أن واحدًا أو أكثر من ا<فتراضات ا4همة < يوفر أساسًا معقو ً
ا<فتراضات النظرية ,فينبغي على ا4راجع إّما إبداء رأي معارض ف تقريره عن ا4علومات ا4الية ا4ستقبلية ,أو ا<نسحاب من ا<رتباط.

.٣٢

عندما يتأثر ا<ختبار بظروف uول دون تطبيق واحد أو أكثر من ا]جراءات التي ُتعد ضرورية ف ظل الظروف القائمة ,فينبغي على
ا4راجع إّما ا<نسحاب من ا<رتباط أو ا<متناع عن إبداء رأي مع وصف القيد ا4فروض على النطاق ف تقريره عن ا4علومات ا4الية
ا4ستقبلية.

٤

انظر اßاشية رقم .٢

ترجمة الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي

٩٥٢

اختبار اGعلومات اGالية اGستقبلية

معيار ارتباطات التأكيد ) :(٣٤٠٢تقارير التأكيد عن أدوات الرقابة ف ا@نشأة اDدمية
اعتمدت الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي معيار التأكيد ) ,(٣٤٠٢كما صدر من مجلس اFعايير الدولية للمراجعة والتأكيد ,مع اKخذ ف
اOسبان التعديQت العامة التي سبق إيضاحها ف وثيقة اXعتماد.

معيار ارتباطات التأكيد )(٣٤٠٢

ا@عيار الدولي Fرتباطات التأكيد )(٣٤٠٢
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٩٥٥

تقارير التأكيد عن أدوات
الرقابة ف اFنشأة اbدمية

معيار ارتباطات التأكيد )(٣٤٠٢

م ق دم ة
نطاق هذا ا@عيار
.١

يتناول هذا اFعيار ارتباطات التأكيد التي يقوم بها محاسب قانوني ١لتقدي تقرير تستخدمه اFنشآت اFستفيدة ومراجعوها بشأن
أدوات الرقابة ف منشأة خدمية تقدم للمنشآت اFستفيدة خدمة من اFرجح أن تكون ذات صلة بالرقابة الداخلية اFتعلقة بعملية
التقرير اFالي ف اFنشآت اFستفيدة .ويكمل هذا اFعيار معيار اFراجعة ) ٢ ,(٤٠٢من حيث أن التقارير اُFعﱠدة وفقاً لهذا اFعيار قادرة
على توفير أدلة مناسبة ëوجب معيار اFراجعة )) .(٤٠٢راجع :الفقرة أ(١

.٢

ينص "إطار ارتباطات التأكيد" )إطار التأكيد( على أن ارتباط التأكيد قد يكون "ارتباط تأكيد معقول" أو "ارتباط تأكيد محدود" وأن
ارتباط التأكيد إمّا أن يكون ارتباط تصديق أو ارتباطاً مباشرًا ٣.ويتناول هذا اFعيار فقط ارتباطات التصديق التي تقدم تأكيدًا
معقو٤ .ًX

.٣

ينطبق هذا اFعيار فقط عندما تكون اFنشأة اbدمية مسؤولة عن التصميم اFناسب Kدوات الرقابة ,أو قادرة على تقدي بيان بشأن
هذا التصميم .و Xيتناول هذا اFعيار ارتباطات التأكيدات Fا يلي:
)أ(

إعداد تقرير فقط عّما إذا كانت أدوات الرقابة ف اFنشأة اbدمية تعمل وفق ما هو موضح ,أو

)ب( إعداد تقرير عن أدوات رقابة أخرى ف اFنشأة اbدمية بخQف تلك اKدوات التي ترتبط بخدمة من اFرجح أن تكون ذات
صلة بالرقابة الداخلية اFتعلقة بعملية التقرير اFالي ف اFنشأة اFستفيدة )على سبيل اFثال ,أدوات الرقابة التي تؤثر على
اsنتاج أو رقابة اáودة ف اFنشآت اFستفيدة(.
ومع ذلك ,يقدم هذا اFعيار بعض اsرشادات Fثل تلك اXرتباطات التي يتم القيام بها ëوجب معيار ارتباطات التأكيد )) .(٣٠٠٠راجع:
الفقرة أ(٢
.٤

باsضافة إلى إصدار تقرير تأكيد عن أدوات الرقابة ,فإن مراجع اFنشأة اbدمية قد يتم تكليفه أيضاً بتقدي تقارير ,لم يتم تناولها
ف هذا اFعيار ,مثل ما يلي:
تقرير عن معامQت اFنشأة اFستفيدة أو أرصدتها التي õتفظ بها اFنشأة اbدمية; أو
تقرير إجراءات متفق عليها عن أدوات الرقابة ف اFنشأة اbدمية.

العQقة مع معيار ارتباطات التأكيد ) (٣٠٠٠واsصدارات اFهنية اKخرى ,واFتطلبات اKخرى
.٥

يجب على مراجع اFنشأة اbدمية اXلتزام ëعيار ارتباطات التأكيد ) (٣٠٠٠وبهذا اFعيار عند تنفيذ ارتباط تأكيد بشأن أدوات
الرقابة ف اFنشأة اbدمية .ويكمل هذا اFعيار معيار ارتباطات التأكيد ) ,(٣٠٠٠ولكنه  Xيحل محله ,ويتوسع هذا اFعيار ف كيفية
تطبيق معيار ارتباطات التأكيد ) (٣٠٠٠ف ارتباط تأكيد معقول sعداد تقرير عن أدوات الرقابة ف اFنشأة اbدمية.

.٦

يتطلب اXلتزام ëعيار ارتباطات التأكيد ) (٣٠٠٠جملة أمور من بينها اXلتزام باáزء أ واáزء ب من قواعد أخQقيات اFهنة
للمحاسبي اFهنيي الصادرة عن مجلس اFعايير الدولية KخQقيات اFهنة للمحاسبي فيما يتعلق بارتباطات التأكيد ,أو اFتطلبات
اFهنية اKخرى ,أو اFتطلبات اFنصوص عليها ف نظام أو Xئحة ,التي تكون مساوية على اKقل Fتطلبات اáزء أ واáزء ب ٥.ويتطلب
أيضاً أن يكون الشريك اFسؤول عن اXرتباط عضوًا ف أحد اFكاتب التي تطبق معيار رقابة اáودة ) ٦,(١أو اFتطلبات اFهنية اKخرى,
أو اFتطلبات الواردة ف نظام أو Xئحة ,والتي تكون مساوية على اKقل Fتطلبات اFعيار الدولي لرقابة اáودة ).(١

١

معيار ارتباطات التأكيد )" (٣٠٠٠ارتباطات التأكيد اKخرى بخQف عمليات مراجعة أو فحص اFعلومات اFالية التاريخية" ,الفقرة )١٢ص(.
معيار اFراجعة )" (٤٠٢اعتبارات اFراجعة ذات العQقة ëنشأة تستخدم منشأة خدمية"
معيار ارتباطات التأكيد ) ,(٣٠٠٠الفقرة ١٢
الفقرتان  ١٣و)٥٣ك( من هذا اFعيار
معيار ارتباطات التأكيد ) ,(٣٠٠٠الفقرات )٣أ( و ٢٠و٣٤

٦

معيار ارتباطات التأكيد ) ,(٣٠٠٠الفقرتان )٣ب( و)٣١أ( اFعيار الدولي لرقابة اáودة )" (١رقابة اáودة للمكاتب التي تنفذ ارتباطات مراجعة وفحص للقوائم اFالية
وارتباطات التأكيد اKخرى وارتباطات اbدمات ذات العQقة"

٢
٣
٤
٥
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تقارير التأكيد عن أدوات
الرقابة ف اFنشأة اbدمية

معيار ارتباطات التأكيد )(٣٤٠٢

تاريخ السريان
.٧

يسري هذا اFعيار على أعمال تقارير تأكيد مراجع اFنشأة اbدمية اFرتبط عليها اعتبارًا من  ٢٠١٧/١/١أو بعد ذلك التاريخ.

اJهداف
.٨

تتمثل أهداف مراجع اFنشأة اbدمية فيما يلي:
)أ(

)ب(

الوصول إلى تأكيد معقول عّما يلي:
)(١

ما إذا كان وصف اFنشأة اbدمية لنظامها يعرض بشكل عادل ,من جميع اáوانب اáوهرية ,واستنادًا إلى الضوابط
اFناسبة ,النظام كما هو مصمم ومطبق طوال الفترة ا¢ددة )أو ف حالة التقرير من النوع ) ,(١كما ف تاريخ
محدد(;

)(٢

ما إذا كانت أدوات الرقابة اFتعلقة بأهداف الرقابة اFنصوص عليها ف وصف اFنشاة اbدمية لنظامها كانت
مصممة ,من جميع اáوانب اáوهرية ,واستنادًا إلى الضوابط اFناسبة ,بشكل مناسب طوال الفترة ا¢ددة )أو ف
حالة التقرير من النوع ) ,(١كما ف تاريخ محدد(;

)(٣

ما إذا كانت أدوات الرقابة تعمل بفاعلية ,من جميع اáوانب اáوهرية ,واستنادًا إلى الضوابط اFناسبة ,لتوفير
تأكيد معقول بأن أهداف الرقابة ا¢ددة ف وصف اFنشأة اbدمية لنظامها كانت متحققة طوال الفترة ا¢ددة,
وذلك ف حال تضمينها ف نطاق اXرتباط.

إعداد تقرير عن اKمور الواردة ف الفقرة الفرعية )أ( أعQه وفقاً للنتائج التي توصل إليها مراجع اFنشأة اbدمية.

التعريفات
.٩

Kغراض هذا اFعيار ,تكون للمصطلحات اßتية اFعاني اFبيّنة قرين كل منها فيما يلي:
)أ(

طريقة اXستثناء :طريقة للتعامل مع اbدمات اFقدمة من منشأة خدمية من الباطن ,يشتمل ëوجبها وصف اFنشأة اbدمية
لنظامها على طبيعة اbدمات اFقدمة من اFنشأة اbدمية من الباطن ,لكن تُستثنى أهداف الرقابة ذات الصلة اbاصة
بتلك اFنشأة اbدمية من الباطن من وصف اFنشأة اbدمية لنظامها ومن نطاق اXرتباط اbاص ëراجع اFنشأة اbدمية.
ويشتمل وصف اFنشأة اbدمية لنظامها ونطاق ارتباط مراجع اFنشأة اbدمية على أدوات الرقابة اFطبقة لدى اFنشأة
اbدمية لرصد فاعلية أدوات الرقابة ف اFنشأة اbدمية من الباطن ,وقد يشتمل ذلك على قيام اFنشأة اbدمية باXطQع
على تقرير تأكيد بشأن أدوات الرقابة اFطبقة لدى اFنشأة اbدمية من الباطن.

)ب(

أدوات الرقابة اFكملة ف اFنشأة اFستفيدة :أدوات رقابة تفترض اFنشأة اbدمية ,ف تصميمها للخدمة ,أن اFنشآت
اFستفيدة ستقوم بتطبيقها ,وتكون هذه اKدوات محددة ف وصف نظام اFنشأة اbدمية ,إذا كانت ضرورية لتحقيق أهداف
الرقابة.

)ج(

هدف الرقابة :اFقصد أو الغاية من جانب معي من أدوات الرقابة .وترتبط أهداف الرقابة با®اطر التي تسعى أدوات
الرقابة للتخفيف من أثرها.

)د(

أدوات الرقابة ف اFنشأة اbدمية :أدوات الرقابة اFطبقة على õقيق أحد أهداف الرقابة اFشمولة ف تقرير التأكيد
اbاص ëراجع اFنشأة اbدمية) .راجع :الفقرة أ(٣

)ه(

أدوات الرقابة ف اFنشأة اbدمية من الباطن :أدوات الرقابة اFطبقة لدى منشأة خدمية من الباطن من أجل تقدي تأكيد
معقول بشأن õقيق أحد أهداف الرقابة.

)و(

الضوابط :اKسس اFرجعية اFستخدمة لقياس أو تقوي اFوضوع محل اXرتباط .و"الضوابط اFنطبقة" هي الضوابط
اFستخدمة فيما يتعلق بارتباط معي.
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)ز(

الطريقة الشاملة :طريقة للتعامل مع اbدمات اFقدمة من منشأة خدمية من الباطن ,يشتمل ëوجبها وصف اFنشأة اbدمية
لنظامها على طبيعة اbدمات اFقدمة من اFنشأة اbدمية من الباطن ,ويتم تضمي أهداف الرقابة ذات الصلة اbاصة
بتلك اFنشأة اbدمية من الباطن ف وصف اFنشأة اbدمية لنظامها وف نطاق اXرتباط اbاص ëراجع اFنشأة اbدمية.
)راجع :الفقرة أ(٤

)ح(

وظيفة اFراجعة الداخلية :وظيفة ف اFنشأة تقوم بتنفيذ أنشطة تأكيدية واستشارية مصممة لتقوي وõسي فاعلية حوكمة
اFنشأة وإدارتها للمخاطر وآلياتها اbاصة بالرقابة الداخلية.

)ط(

اFراجعون الداخليون :اKفراد الذين ينفذون أنشطة وظيفة اFراجعة الداخلية .و≠كن أن ينتمي اFراجعون الداخليون إلى
قسم اFراجعة الداخلية أو وظيفة معادلة.

)ي(

تقرير وصف أدوات الرقابة وتصميمها ف منشأة خدمية )يُشار إليه ف هذا اFعيار بلفظ تقرير من النوع ) :((١هو تقرير
يضم:
)(١

وصف اFنشأة اbدمية لنظامها;

)(٢

بياناً مكتوباً من قبل اFنشأة اbدمية بأنه ,من جميع اáوانب اáوهرية ,واستنادًا إلى الضوابط اFناسبة ,فإن:

)(٣
)ك(

أ.

الوصف يعرض بشكل عادل نظام اFنشأة اbدمية حسب تصميمه وتطبيقه ف التاريخ ا¢دد;

ب.

أدوات الرقابة اFتعلقة بأهداف الرقابة اFنصوص عليها ف وصف اFنشأة اbدمية لنظامها كانت مصممة
بشكل مناسب ف التاريخ ا¢دد;

تقرير تأكيد من مراجع اFنشأة اbدمية يقدم استنتاج تأكيد معقول بشأن اKمور الواردة ف الفقرتي )(٢أ .و ب.
أعQه.

تقرير وصف أدوات الرقابة وتصميمها وفاعليتها التشغيلية ف منشأة خدمية )يشار إليه ف هذا اFعيار بلفظ تقرير من النوع
) :((٢هو تقرير يشمل:
)(١

وصف اFنشأة اbدمية لنظامها;

)(٢

بياناً مكتوباً من قبل اFنشأة اbدمية بأنه ,من جميع اáوانب اáوهرية ,واستنادًا إلى الضوابط اFناسبة ,فإن:

)(٣

أ.

الوصف يعرض بشكل عادل نظام اFنشأة اbدمية حسب تصميمه وتطبيقه طوال الفترة ا¢ددة;

ب.

أدوات الرقابة اFتعلقة بأهداف الرقابة اFنصوص عليها ف وصف اFنشأة اbدمية لنظامها كانت مصممة
بشكل مناسب طوال الفترة ا¢ددة;

ج.

أدوات الرقابة اFتعلقة بأهداف الرقابة اFنصوص عليها ف وصف اFنشأة اbدمية لنظامها كانت تعمل
بفاعلية طوال الفترة ا¢ددة;

تقرير تأكيد من مراجع اFنشأة اbدمية:
أ.

يقدم استنتاج تأكيد معقول بشأن اKمور الواردة ف الفقرات )(٢أ-.ج .أعQه;

ب.

يشتمل على وصف Xختبارات أدوات الرقابة ونتائج تلك اXختبارات.

)ل(

مراجع اFنشأة اbدمية :هو محاسب قانوني يقدم ,بناءً على طلب من منشأة خدمية ,تقرير تأكيد بشأن أدوات الرقابة ف
منشأة خدمية.

)م(

اFنشأة اbدمية :منشأة تُعد طرفاً ثالثاً )أو قسم ف منشأة تُعد طرفاً ثالثاً( تقدم خدمات Fنشآت مستفيدة ,ومن اFرجح أن
تكون تلك اbدمات ذات صلة بالرقابة الداخلية اFتعلقة بعملية التقرير اFالي ف اFنشآت اFستفيدة.
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)ن(

بيان اFنشأة اbدمية :البيان الكتابي بشأن اKمور اFشار إليها ف الفقرة )٩ك()) (٢أو الفقرة )٩ي() (٢ف حالة تقرير من
النوع ).((١

)س(

نظام اFنشأة اbدمية )أو النظام( :السياسات واsجراءات التي تصممها وتطبقها اFنشأة اbدمية لتزويد اFنشآت اFستفيدة
باbدمات التي يغطيها تقرير تأكيد مراجع اFنشأة اbدمية .ويتضمن وصف اFنشأة اbدمية لنظامها õديد :اbدمات
اFشمولة; والفترة ,أو التاريخ ف حالة التقرير من النوع ) ,(١الذي يتعلق به الوصف; وأهداف الرقابة; وأدوات الرقابة ذات
العQقة.

)ع(

اFنشأة اbدمية من الباطن :منشأة خدمية تستخدمها منشأة خدمية أخرى لتأدية بعض اbدمات اFقدمة Fنشآت مستفيدة,
ومن اFرجح أن تكون تلك اbدمات ذات صلة بالرقابة الداخلية اFتعلقة بعملية التقرير اFالي ف اFنشآت اFستفيدة.

)ف(

اختبار أدوات الرقابة :إجراء مصمم لتقوي الفاعلية التشغيلية Kدوات الرقابة ف õقيق أهداف الرقابة اFنصوص عليها ف
وصف اFنشأة اbدمية لنظامها.

)ص( مراجع اFنشأة اFستفيدة :اFراجع الذي يقوم بعمليات اFراجعة وإعداد التقرير عن القوائم اFالية للمنشأة
)ق(

اFستفيدة٧.

اFنشأة اFستفيدة :منشأة تستخدم منشأة خدمية.

ا@تطلبات
معيار ارتباطات التأكيد )(٣٠٠٠
.١٠

 Xيجوز Fراجع اFنشأة اbدمية أن يشير إلى التزامه بهذا اFعيار ما لم يكن قد التزم ëتطلبات كل من هذا اFعيار ومعيار ارتباطات
التأكيد ).(٣٠٠٠

ا@تطلبات اJخXقية
.١١

يجب على مراجع اFنشأة اbدمية اXلتزام باáزء )أ( واáزء )ب( من قواعد أخQقيات اFهنة للمحاسبي اFهنيي الصادرة عن
مجلس اFعايير الدولية KخQقيات اFهنة للمحاسبي فيما يتعلق بارتباطات التأكيد ,أو اFتطلبات اFهنية اKخرى ,أو اFتطلبات
اFنصوص عليها ف نظام أو Xئحة ,التي تكون مساوية على اKقل Fتطلبات اáزء )أ( واáزء )ب() (*).راجع :الفقرة أ(٥

اYدارة وا@كلفون با[وكمة
.١٢

عندما يتطلب هذا اFعيار من مراجع اFنشأة اbدمية أن يستفسر من اFنشأة اbدمية ,أو يطلب إفادات منها ,أو يتصل بها ,أو
يتفاعل معها بأي شكل آخر ,فيجب على مراجع اFنشأة اbدمية õديد الشخص أو اKشخاص اFناسبي داخل إدارة اFنشأة اbدمية
أو هيكل اOوكمة الذين سيتواصل معهم .ويجب أن يشمل ذلك õديد اKشخاص الذين يتحملون اFسؤوليات اFناسبة عن اKمور
محل اXهتمام ولديهم معرفة مناسبة بها) .راجع :الفقرة أ(٦

القبول واFستمرار
.١٣

قبل اFوافقة على قبول اXرتباط أو اXستمرار فيه ,يجب على مراجع اFنشأة اbدمية:
)أ(

٧

*

õديد ما إذا:
)(١

كان مراجع اFنشأة اbدمية لديه اsمكانات والقدرات لتنفيذ اXرتباط; )راجع :الفقرة أ(٧

)(٢

كانت الضوابط التي يتوقع ا¢اسب القانوني تطبيقها من ِقبل اFنشأة اbدمية sعداد وصف نظامها تُعد مناسبة
وستكون متاحة للمنشآت اFستفيدة ومراجعيها;

ف حالة اFنشأة اbدمية من الباطن ,يُعد مراجع اFنشأة اbدمية اbاص ëنشأة خدمية تستخدم خدمات اFنشأة اbدمية من الباطن مراجع منشأة مستفيدة هو
أيضًا.
يجب اXلتزام بقواعد سلوك وآداب اFهنة اFعتمدة ف اFملكة العربية السعودية
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)(٣
)ب(

كان نطاق اXرتباط ووصف اFنشأة اbدمية لنظامها لن يكونا مقيدين بصورة Øعلهما غير مفيدين للمنشآت
اFستفيدة ومراجعيها.

اOصول على موافقة إدارة اFنشأة اbدمية بأنها تقر وتفهم مسؤولياتها عن اKمور اßتية:
)(١

إعداد وصف لنظامها ,وبيان اFنشأة اbدمية اFرفق بهë ,ا ف ذلك اكتمال ذلك الوصف والبيان ودقتهما وطريقة
عرضهما; )راجع :الفقرة أ(٨

)(٢

وجود أساس معقول sعداد بيان اFنشأة اbدمية اFرفق بوصف نظامها; )راجع :الفقرة أ(٩

)(٣

تضمينها ف بيان اFنشأة اbدمية الضوابط التي استخدمتها ف إعداد وصف نظامها;

)(٤

تضمينها ف وصفها لنظامها ما يلي:
أ.

أهداف الرقابة;

ب.

الطرف الذي قام بتحديد أهداف الرقابة ,عندما يتم õديدها ëوجب نظام أو Xئحة ,أو õديدها من
قبل طرف آخر )على سبيل اFثال ,مجموعة مستفيدة أو هيئة مهنية(;

)(٥

õديد ا®اطر التي تهدد õقيق أهداف الرقابة اFنصوص عليها ف وصف نظامها ,وتصميم أدوات الرقابة
وتطبيقها لتوفير تأكيد معقول بأن تلك ا®اطر لن õول دون õقيق أهداف الرقابة اFنصوص عليها ف وصف
نظامها ,ولهذا فإن أهداف الرقابة ا¢ددة سوف تتحقق; )راجع :الفقرة أ(١٠

)(٦

تزويد مراجع اFنشأة اbدمية ëا يلي:

أ.

الوصول áميع اFعلومات ,كالسجQت والوثائق واKمور اKخرىë ,ا ف ذلك اتفاقيات مستوى اbدمة ,التي
تدرك اFنشأة اbدمية أنها ذات صلة بوصف نظام اFنشأة اbدمية وبيان اFنشأة اbدمية اFرفق به;

ب.

اFعلومات اsضافية التي قد يطلبها اFراجع من اFنشأة اbدمية لغرض ارتباط التأكيد;

ج.

الوصول غير اFقيد إلى اKشخاص من داخل اFنشأة اbدمية الذين يرى مراجع اFنشأة اbدمية أنه من
الضروري اOصول منهم على اKدلة.

قبول التغيير ف شروط اXرتباط
.١٤

إذا طلبت اFنشأة اbدمية إدخال تغيير ف نطاق اXرتباط قبل اXنتهاء من اXرتباط ,فيجب أن يكون مراجع اFنشأة اbدمية مقتنعاً
بوجود مبرر معقول لهذا التغيير) .راجع :الفقرة أ ,١١أ(١٢

_ديد مدى مناسبة الضوابط
.١٥

يجب على مراجع اFنشأة اbدمية õديد ما إذا كانت اFنشأة اbدمية قد استخدمت ضوابط مناسبة ف إعداد وصف نظامها ,وف
تقوي ما إذا كانت أدوات الرقابة مُصﱠممة بشكلٍ مناسب ,وف حالة التقرير من النوع ) ,(٢ف تقوي ما إذا كانت أدوات الرقابة تعمل
بفاعلية.

.١٦

عند õديد مدى مناسبة الضوابط لتقوي وصف اFنشأة اbدمية لنظامها ,يجب على مراجع اFنشأة اbدمية õديد ما إذا كانت
الضوابط تشتمل ,كحد أدنى ,على ما يلي:
)أ(

ما إذا كان الوصف يعرض كيف ت تصميم نظام اFنشأة اbدمية وتطبيقهë ,ا ف ذلك ,حسب مقتضى اOال:
)(١

أنواع اbدمات اFقدمةë ,ا ف ذلك ,حسب مقتضى اOال ,فئات اFعامQت التي ≤ت معاáتها;

)(٢

اsجراءات ,ف كلٍ من تقنية اFعلومات واKنظمة اليدوية ,التي يتم تقدي اbدمات بهاë ,ا ف ذلك ,حسب مقتضى
اOال ,اsجراءات التي يتم بها إنشاء اFعامQت وتسجيلها ومعاáتها وتصحيحها إذا اقتضت الضرورة ,ونقلها إلى
التقارير واFعلومات اKخرى اُFعدة للمنشآت اFستفيدة;
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.١٧

.١٨

)(٣

السجQت ذات العQقة واFعلومات اFؤيدةë ,ا ف ذلك ,حسب مقتضى اOال ,السجQت ا¢اسبية واFعلومات
اFؤيدة واOسابات اbاصة التي تُستخدم sنشاء اFعامQت وتسجيلها ومعاáتها والتقرير عنها; ويشمل ذلك
تصحيح اFعلومات غير الصحيحة; وكيفية نقل اFعلومات إلى التقارير واFعلومات اKخرى اُFعﱠدة للمنشآت اFستفيدة;

)(٤

الكيفية التي يتعامل بها نظام اFنشأة اbدمية مع اKحداث والظروف اُFهمة بخQف اFعامQت;

)(٥

اßلية اFستخدمة sعداد التقارير واFعلومات اKخرى للمنشآت اFستفيدة;

)(٦

أهداف الرقابة ا¢ددة وأدوات الرقابة اُFصممة لتحقيق تلك اKهداف;

)(٧

أدوات الرقابة اFكملة ف اFنشأة اFستفيدة اFنصوص عليها ف تصميم أدوات الرقابة;

)(٨

اáوانب اKخرى لبيئة الرقابة ف اFنشأة اbدمية ,وآلية تقييم ا®اطر ,ونظام اFعلومات )ëا ف ذلك آليات اKعمال
ذات العQقة( واXتصال وأنشطة الرقابة ومتابعة أدوات الرقابة ذات الصلة باbدمات اFقدمة.

)ب(

ف حالة إعداد تقرير من النوع ) ,(٢ما إذا كان الوصف يتضمن التفاصيل ذات الصلة اbاصة بالتغييرات ف نظام اFنشأة
اbدمية خQل الفترة التي يغطيها الوصف.

)ج(

ما إذا كان الوصف يغفل ذكر أو يحرّف اFعلومات ذات الصلة بنطاق نظام اFنشأة اbدمية الذي يتم وصفه ,مع اsقرار بأن
الوصف مُعّد لتلبية اXحتياجات اFشتركة لقطاع عريض من اFنشآت اFستفيدة ومراجعيها ,وبالتالي ,فإنه قد  Xيتضمن كل
جانب من جوانب نظام اFنشأة اbدمية التي قد تراها كل منشأة مستفيدة ومراجعها مهمة ف بيئتها اbاصة.

عند õديد مدى مناسبة الضوابط لتقوي تصميم أدوات الرقابة ,يجب على مراجع اFنشأة اbدمية õديد ما إذا كانت الضوابط
تشتمل ,كحد أدنى ,على ما يلي:
)أ(

ما إذا كانت اFنشأة اbدمية قد حددت ا®اطر التي تهدد õقيق أهداف الرقابة اFنصوص عليها ف وصف نظامها;

)ب(

ما إذا كانت أدوات الرقابة ا¢ددة ف ذلك الوصف ستوفر ,ف حال عملها كما هو موضح ,تأكيدًا معقو ًXبأن تلك ا®اطر
õ Xول دون õقيق أهداف الرقابة اFنصوص عليها.

عند õديد مدى مناسبة الضوابط لتقوي الفاعلية التشغيلية Kدوات الرقابة ف توفير تأكيد معقول بأن أهداف الرقابة اFنصوص
عليها ف الوصف ستتحقق ,يجب على مراجع اFنشأة اbدمية õديد ما إذا كانت الضوابط تشتمل كحد أدنى على ما إذا كانت
أدوات الرقابة مُطبقة بصورة متسقة على النحو اFصممة به طوال الفترة ا¢ددة .ويشمل ذلك ما إذا كانت أدوات الرقابة اليدوية
يقوم بتطبيقها أفراد لديهم الكفاءة والصQحية اFناسبة) .راجع :الفقرة أ–١٣أ(١٥

اJهمية النسبية
.١٩

عند التخطيط لQرتباط وتنفيذه ,يجب على مراجع اFنشأة اbدمية أن يأخذ ف اOسبان اKهمية النسبية فيما يتعلق بالعرض
العادل للوصف ومدى مناسبة تصميم أدوات الرقابة ,وف حالة التقرير من النوع ) ,(٢فيما يتعلق بالفاعلية التشغيلية Kدوات الرقابة.
)راجع :الفقرات أ–١٦أ(١٨

التوصل إلى فهم لنظام ا@نشأة اDدمية
.٢٠

يجب أن يتوصل اFراجع إلى فهمٍ لنظام اFنشأة اbدميةë ,ا ف ذلك أدوات الرقابة الداخلة ضمن نطاق اXرتباط) .راجع :الفقرتي
أ ,١٩أ(٢٠
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ا[صول على اJدلة ا@تعلقة بالوصف
.٢١

.٢٢

يجب أن يحصل اFراجع على وصف اFنشأة اbدمية لنظامها ويقرأه ,ويجب عليه أن يَُقّوم ما إذا كانت جوانب الوصف الواردة ف
نطاق اXرتباط معروضة بشكلٍ عادلë ,ا ف ذلك ما إذا كانت) :راجع :الفقرتي أ ,٢١أ(٢٢
)أ(

أهداف الرقابة ا¢ددة ف وصف اFنشأة اbدمية لنظامها تُعد معقولة ف ظل الظروف القائمة; )راجع :الفقرة أ(٢٣

)ب(

أدوات الرقابة ا¢ددة ف الوصف قد ت تطبيقها;

)ج(

أدوات الرقابة اFكملة ف اFنشأة اFستفيدة ,إن وجدت ,موصوفة بصورة كافية;

)د(

اbدمات التي تنفذها منشأة خدمية من الباطن ,إن وجدت ,موصوفة بشكلٍ كافٍë ,ا ف ذلك ما إذا كانت قد استخدمت
الطريقة الشاملة أو طريقة اXستثناء فيما يتعلق بها.

يجب على مراجع اFنشأة اbدمية أن يحدد ,من خQل إجراءات أخرى إلى جانب اXستفسارات ,ما إذا كان نظام اFنشأة اbدمية
قد ت تطبيقه .ويجب أن تشمل تلك اsجراءات اKخرى مQحظة الطريقة التي يعمل بها نظام اFنشأة اbدمية والتي تُطبق بها أدوات
الرقابة ,والتقصي عن صحة السجQت والوثائق اKخرى اFتعلقة بذلك) .راجع :الفقرة أ(٢٤

ا[صول على اJدلة ا@تعلقة بتصميم أدوات الرقابة
.٢٣

يجب على مراجع اFنشأة اbدمية أن يحدد ما هي أدوات الرقابة الضرورية ف اFنشأة اbدمية لتحقيق أهداف الرقابة اFنصوص
عليها ف وصف اFنشأة اbدمية لنظامها ,ويجب أن يُقّوم ما إذا كانت أدوات الرقابة تلك قد ت تصميمها بشكلٍ مناسب .وهذا
التحديد يجب أن يتضمن) :راجع :الفقرات أ–٢٥أ(٢٧
)أ(

õديد ا®اطر التي تهدد õقيق أهداف الرقابة اFنصوص عليها ف وصف اFنشأة اbدمية لنظامها;

)ب(

تقوي الصلة بي أدوات الرقابة اFنصوص عليها ف وصف اFنشأة اbدمية لنظامها وتلك ا®اطر.

ا[صول على اJدلة ا@تعلقة بالفاعلية التشغيلية Jدوات الرقابة
.٢٤

يجب على مراجع اFنشأة اbدمية ,عند تقدي تقرير من النوع ) ,(٢أن يختبر أدوات الرقابة التي يرى أنها ضرورية لتحقيق أهداف
الرقابة اFنصوص عليها ف وصف اFنشأة اbدمية لنظامها ,وأن يقيّم الفاعلية التشغيلية لها طوال الفترة .و Xتوفر اKدلة التي ت
اOصول عليها ف ارتباطات سابقة عن اKداء اFرضي Kدوات الرقابة ف فترات سابقة أساساً لتخفيض اXختبارات ,حتى ولو كانت
تلك اKدلة مدعومة بأدلة ت اOصول عليها خQل الفترة اOالية) .راجع :الفقرات أ–٢٨أ(٣٢

.٢٥

عند تصميم وتنفيذ اختبارات أدوات الرقابة ,يجب على مراجع اFنشأة اbدمية القيام ëا يلي:
)أ(

.٢٦

تنفيذ إجراءات أخرى بالتزامن مع اXستفسار للحصول على أدلة عن:
)(١

كيفية تطبيق أداة الرقابة;

)(٢

طبّقت به أداة الرقابة;
اXتساق الذي ُ

)(٣

القائم بتطبيق أداة الرقابة والوسائل التي ت تطبيقها بها.

)ب(

õديد ما إذا كانت أدوات الرقابة التي سيتم اختبارها تعتمد على أدوات رقابة أخرى )أدوات رقابة غير مباشرة( ,وإذا كان
اOال كذلكõ ,ديد ما إذا كان من الضروري اOصول على أدلة تدعم الفاعلية التشغيلية لتلك اKدوات غير اFباشرة;
)راجع :الفقرتي أ ,٣٣أ(٣٤

)ج(

õديد وسائل اختيار البنود لQختبار والتي تكون فعّالة ف õقيق أهداف اsجراء) .راجع :الفقرتي أ ,٣٥أ(٣٦

عند õديد مدى اختبارات أدوات الرقابة ,يجب على مراجع اFنشأة اbدمية أن يأخذ ف اOسبان أمورًا من بينها خصائص مجتمع
العينة الذي سيتم اختباره ,ويشمل ذلك طبيعة أدوات الرقابة ,ومدى تكرار تطبيقها )على سبيل اFثال ,شهرياً ,يومياً ,عدة مرات ف
اليوم الواحد( ,ومعدل اXنحراف اFتوقع.
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العينات
.٢٧

عندما يستخدم مراجع اFنشأة اbدمية العينات ,يجب على مراجع اFنشأة اbدمية) :راجع :الفقرتي أ ,٣٥أ(٣٦
)أ(

مراعاة الغرض من اsجراء وخصائص اµتمع الذي ستُسحب منه العينة عند تصميم العينة;

)ب(

õديد العينة بحجم يكفي لتخفيض خطر العينة إلى مستوى منخفض بشكل مقبول;

)ج(

اختيار بنود العينة بحيث يُتاح لكل وحدة عينة ف اµتمع فرصة Xختيارها;

)د(

ف حالة وجود إجراء مصﱠمم غير قابل للتطبيق على أحد البنود ا®تارة ,يتم تنفيذ اsجراء على بند بديل.

)ه(

إذا لم يكن باsمكان تطبيق اsجراءات اFصممة ,أو تطبيق إجراءات بديلة مناسبة ,على أحد البنود ا®تارة ,تتم معاملة هذا
البند على أنه انحراف.

طبيعة اXنحرافات وسببها
.٢٨

.٢٩

يجب على مراجع اFنشأة اbدمية أن يتحرى عن طبيعة وأسباب أي انحرافات يتم õديدها ,ويجب عليه أن يحدد ما يلي:
)أ(

ما إذا كانت اXنحرافات ا¢ددة تقع ضمن اFعدل اFتوقع لQنحراف و≠كن قبولها; وبالتالي فإن اXختبار الذي ت تنفيذه
يوفر أساساً مناسباً Xستنتاج أن أداة الرقابة تعمل بفاعلية طوال الفترة ا¢ددة; أو

)ب(

ما إذا كان من الضروري تنفيذ اختبار إضاف Kداة الرقابة أو Kدوات الرقابة اKخرى للوصول إلى استنتاج بشأن ما إذا كانت
أدوات الرقابة ذات الصلة بهدف رقابة معي تعمل بفاعلية طوال الفترة ا¢ددة; أو )راجع :الفقرة أ(٢٥

)ج(

ما إذا كان اXختبار الذي ت تنفيذه يوفر أساساً مناسباً Xستنتاج أن أداة الرقابة لم تكن تعمل بفاعلية طوال الفترة ا¢ددة.

ف ظروفٍ نادرة للغاية ,عندما يرى اFراجع أن اXنحراف اُFكتشف ف العينة يُعد شاذًا ,ولم يتم õديد أي أدوات رقابة أخرى تسمح
Fراجع اFنشأة اbدمية باستنتاج أن هدف الرقابة ذي الصلة يعمل بفاعلية طوال الفترة ا¢ددة ,فيجب على مراجع اFنشأة اbدمية
أن يتأكد بدرجة عالية من أن مثل هذا اXنحراف ≠ Xثل مجتمع العينة .ويجب على مراجع اFنشأة اbدمية التوصل إلى هذه الدرجة
العالية من التأكد عن طريق تنفيذ إجراءات إضافية للحصول على ما يكفي من اKدلة اFناسبة بأن اXنحراف  Xيؤثر على باقي
مجتمع العينة.

عمل وظيفة ا@راجعة

الداخلية٨

التوصل إلى فهمٍ لوظيفة اFراجعة الداخلية
.٣٠

إذا كان لدى اFنشأة اbدمية وظيفة للمراجعة الداخلية ,فيجب على مراجع اFنشأة اbدمية التوصل إلى فهمٍ لطبيعة مسؤوليات
وظيفة اFراجعة الداخلية واKنشطة التي تنفذها وذلك لغرض õديد ما إذا كان عمل وظيفة اFراجعة الداخلية من اFرجح أن يكون
ذا صلة باXرتباط) .راجع :الفقرة أ(٣٧

õديد ما إذا كان سيتم استخدام عمل اFراجعي الداخليي ومدى ذلك اXستخدام
.٣١

.٣٢

٨

يجب على مراجع اFنشأة اbدمية أن يحدد:
)أ(

ما إذا كان من اFرجح أن يكون عمل اFراجعي الداخليي كافياً Kغراض اXرتباط;

)ب(

إذا كان اKمر كذلك ,التأثير اFقرر لعمل اFراجعي الداخليي على طبيعة وتوقيت ومدى إجراءات مراجع اFنشأة اbدمية.

عند õديد ما إذا كان من اFرجح أن يكون عمل اFراجعي الداخليي كافياً Kغراض اXرتباط ,يجب على مراجع اFنشأة اbدمية
تقوي:

 Xيتناول هذا اFعيار اOاXت التي يقدم فيها اFراجعون الداخليون اKفراد مساعدة مباشرة Fراجع اFنشأة اbدمية ف تنفيذ إجراءات اFراجعة.
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.٣٣

)أ(

موضوعية وظيفة اFراجعة الداخلية;

)ب(

الكفاءة الفنية للمراجعي الداخليي;

)ج(

ما إذا كان من اFرجح أن يكون عمل اFراجعي الداخليي سيتم تنفيذه بالعناية اFهنية الواجبة;

)د(

ما إذا كان من اFرجح وجود اتصال فعال بي اFراجعي الداخليي ومراجع اFنشأة اbدمية.

عند õديد التأثير اFقرر لعمل اFراجعي الداخليي على طبيعة وتوقيت ومدى إجراءات مراجع اFنشأة اbدمية ,يجب على مراجع
اFنشأة اbدمية أن يأخذ ف اOسبان) :راجع :الفقرة أ(٣٨
)أ(

طبيعة ونطاق العمل ا¢دد الذي نفذه ,أو الذي سينفذه ,اFراجعون الداخليون;

)ب(

أهمية ذلك العمل Xستنتاجات مراجع اFنشأة اbدمية;

)ج(

درجة عدم اFوضوعية التي ينطوي عليها تقوي اKدلة التي ت جمعها دعماً لتلك اXستنتاجات;

استخدام عمل وظيفة اFراجعة الداخلية
.٣٤

 Qمحددًا من أعمال اFراجعي الداخليي ,يجب عليه أن يُقّوم ذلك العمل وينفذ إجراءات
لكي يستخدم مراجع اFنشأة اbدمية عم ً
عليه لتحديد مدى كفايته Kغراض مراجع اFنشأة اbدمية) .راجع :الفقرة أ(٣٩

.٣٥

لتحديد مدى كفاية العمل ا¢دد اُFنفذ من قبل اFراجعي الداخليي Kغراض مراجع اFنشأة اbدمية ,يجب على مراجع اFنشأة
اbدمية أن يُقّوم ما يلي:
)أ(

ما إذا كان العمل قد ت تنفيذه من مراجعي داخليي يتمتعون بتدريب ومهارات فنية كافية;

)ب(

ما إذا كان العمل قد خضع Fستوى مQئم من اsشراف والفحص والتوثيق;

)ج(

ما إذا كان قد ت اOصول على أدلة كافية لتمكي اFراجعي الداخليي من الوصول إلى استنتاجات معقولة;

)د(

ما إذا كانت اXستنتاجات التي ت التوصل إليها تُعد مناسبة ف ظل الظروف القائمة ,وما إذا كانت هناك أي تقارير من
إعداد اFراجعي الداخليي متسقة مع نتائج العمل اFنفذ;

)ه(

ما إذا كان قد ت حل اXستثناءات ذات الصلة باXرتباط أو اKمور غير اFألوفة التي أفصح عنها اFراجعون الداخليون ,بشكلٍ
سليم.

التأثير على تقرير تأكيد مراجع اFنشأة اbدمية
.٣٦

إذا ت استخدام عمل وظيفة اFراجعة الداخلية ,ف Qيجوز Fراجع اFنشأة اbدمية أن يشير إلى ذلك العمل ف اáزء الوارد ف تقرير
تأكيده والذي يتضمن رأي مراجع اFنشأة اbدمية) .راجع :الفقرة )٤٠أ((

.٣٧

ف حالة إعداد تقرير من النوع ) ,(٢إذا ت استخدام عمل وظيفة اFراجعة الداخلية ف تنفيذ اختبارات أدوات الرقابة ,فإن ذلك
اáزء من تقرير تأكيد مراجع اFنشأة اbدمية ,الذي يصف اختبارات مراجع اFنشأة اbدمية Kدوات الرقابة ونتائج اXختبارات,
يجب أن يشتمل على وصف لعمل اFراجع الداخلي وإجراءات مراجع اFنشأة اbدمية فيما يتعلق بذلك العمل) .راجع :الفقرة أ(٤١

اYفادات ا@كتوبة
.٣٨

٩

يجب أن يطلب مراجع اFنشأة اbدمية من اFنشأة اbدمية تقدي إفادات مكتوبة) :راجع :الفقرة أ(٤٢
)أ(

تعيد تأكيد البيان اFرفق بوصف النظام;

)ب(

تفيد بأنها قد وفرت Fراجع اFنشأة اbدمية جميع اFعلومات ذات الصلة وسبل الوصول اFتفق

عليها;٩

الفقرة )١٣ب() (٥من هذا اFعيار
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)ج(

تفيد بأنها قد أفصحت Fراجع اFنشأة اbدمية عن أي أمور تنمو إلى علمها ∂ا يلي:
)(١

حاXت عدم اXلتزام باKنظمة واللوائح ,أو الغش ,أو اXنحرافات غير اُFصححة اFنسوبة للمنشأة اbدمية والتي قد
تؤثر على واحدة أو أكثر من اFنشآت اFستفيدة;

)(٢

أوجه القصور ف تصميم أدوات الرقابة;

)(٣

اOاXت التي لم تعمل فيها أدوات الرقابة حسب ما ت وصفه;

)(٤

أي أحداث وقعت بعد الفترة التي يغطيها وصف اFنشأة اbدمية لنظامها وحتى تاريخ تقرير التأكيد الصادر عن
مراجع اFنشأة اbدمية ,قد يكون لها تأثير جوهري على تقرير تأكيد مراجع اFنشأة اbدمية.

.٣٩

يجب أن تكون اsفادات اFكتوبة ف شكل خطاب إفادة موجه إلى مراجع اFنشأة اbدمية .ويجب أن يكون تاريخ اsفادات اFكتوبة
أقرب تاريخ ∂كن عملياً لتاريخ تقرير التأكيد الصادر عن مراجع اFنشأة اbدمية ,ولكن ليس بعد ذلك التاريخ.

.٤٠

إذا لم تقدم اFنشأة اbدمية ,بعد مناقشة اKمر مع مراجع اFنشأة اbدمية ,إفادة واحدة أو أكثر من اsفادات اFكتوبة اFطلوبة وفقاً
للفقرة )٣٨أ( و)ب( من هذا اFعيار ,فيجب على مراجع اFنشأة اbدمية أن ≠تنع عن إبداء أي رأي) .راجع :الفقرة أ(٤٣

ا@علومات اJخرى
.٤١

يجب على مراجع اFنشأة اbدمية أن يقرأ اFعلومات اKخرى ,إن وجدت ,الواردة ف أي مستند يحتوي على وصف اFنشأة اbدمية
لنظامها وعلى تقرير التأكيد الصادر عن مراجع اFنشأة اbدمية ,لتحديد أوجه عدم اXتساق اáوهرية ,إن وجدت ,مع ذلك الوصف.
وعند قراءة اFعلومات اKخرى لغرض õديد أوجه عدم اXتساق اáوهرية ,قد يصبح مراجع اFنشأة اbدمية على علمٍ بتحريفٍ
واضحٍ للحقائق ف تلك اFعلومات اKخرى.

.٤٢

إذا حدد مراجع اFنشأة اbدمية وجود عدم اتساق جوهري أو أصبح على علمٍ بوجود õريفٍ واضحٍ sحدى اOقائق ف اFعلومات
اKخرى ,فيجب عليه مناقشة اKمر مع اFنشأة اbدمية .وإذا خلص مراجع اFنشأة اbدمية إلى وجود عدم اتساق جوهري أو õريفٍ
sحدى اOقائق ف اFعلومات اKخرى ورفضت اFنشأة اbدمية تصحيح ذلك ,فيجب على مراجع اFنشأة اbدمية اتخاذ تصرف
إضاف مناسب) .راجع :الفقرتي أ ,٤٤أ(٤٥

اJحداث الXحقة
.٤٣

يجب على مراجع اFنشأة اbدمية أن يستفسر عّما إذا كانت اFنشأة اbدمية على علمٍ بأي أحداث Xحقة للفترة اFشمولة ف وصف
اFنشأة اbدمية لنظامها وحتى تاريخ تقرير التأكيد الصادر عن مراجع اFنشأة اbدمية ,رëا كانت ستتسبب ف قيام مراجع اFنشأة
اbدمية بتعديل تقرير التأكيد .وف حالة علم مراجع اFنشأة اbدمية بوقوع مثل هذا اOدث ,وعدم قيام اFنشأة اbدمية باsفصاح
عن اFعلومات اFتعلقة به ,فيجب على مراجع اFنشأة اbدمية اsفصاح عنه ف تقرير التأكيد الصادر عنه.

.٤٤

 Xيقع على مراجع اFنشأة اbدمية أي التزام بتنفيذ أي إجراءات تتعلق بوصف نظام اFنشأة اbدمية ,أو مدى مناسبة تصميم أدوات
الرقابة أو فاعليتها التشغيلية ,بعد تاريخ تقرير التأكيد الصادر عنه.

التوثيق
.٤٥

.٤٦

K Qساس إعداد تقرير التأكيد
يجب على مراجع اFنشأة اbدمية إعداد توثيق Kعمال اXرتباط ف الوقت اFناسب ,بشكل يوفر سج ً
وعلى نحو يُعد كافياً ومناسباً لتمكي أي مراجع خبير ,لم تكن له صلة ف السابق باXرتباط ,من فهم ما يلي:
)أ(

طبيعة وتوقيت ومدى اsجراءات اFنفذة لQلتزام بهذا اFعيار واFتطلبات النظامية والتنظيمية اFنطبقة;

)ب(

نتائج اsجراءات اFنفذة ,واKدلة اFتحصل عليها;

)ج(

اKمور اFهمة الناشئة أثناء اXرتباط ,واXستنتاجات اFتوصل إليها بشأن هذه اKمور واKحكام اFهنية اFهمة اFبذولة ف
التوصل إلى تلك اXستنتاجات.

عند توثيق طبيعة وتوقيت ومدى اsجراءات اFنفذة ,يجب على مراجع اFنشأة اbدمية تسجيل:
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)أ(

اbصائص اFميّزة للبنود أو اKمور اbاصة التي ت اختبارها;

)ب(

الشخص القائم باKعمال وتاريخ اXنتهاء من هذه اKعمال;

)ج(

الشخص الذي قام بفحص اKعمال اFنفذة ,وتاريخ ومدى هذا الفحص.

.٤٧

 Qمحددًا من أعمال اFراجعي الداخليي ,فيجب عليه توثيق النتائج التي ت التوصل إليها
إذا استخدم مراجع اFنشأة اbدمية عم ً
فيما يتعلق بتقوي مدى كفاية عمل اFراجعي الداخليي ,واsجراءات التي نفذها على ذلك العمل.

.٤٨

يجب على مراجع اFنشأة اbدمية توثيق اFناقشات التي تناولت اKمور اFهمة مع اFنشأة اbدمية وغيرهاë ,ا ف ذلك طبيعة اKمور
اFهمة التي ≤ت مناقشتها ,وتوقيت حدوث هذه اFناقشات ,واáهة التي ≤ت اFناقشة معها.

.٤٩

إذا تعرف مراجع اFنشأة اbدمية على معلومات  Xتتسق مع اXستنتاج النهائي الذي ت التوصل إليه بشأن أمر مهم ,فيجب عليه
توثيق كيفية التعامل مع عدم اXتساق.

.٥٠

يجب على مراجع اFنشأة اbدمية جمع توثيقه ف ملف لQرتباط واستكمال اßلية اsدارية áمع ملف اXرتباط النهائي ف الوقت
اFناسب بعد تاريخ تقرير التأكيد الصادر عنه١٠ .

.٥١

بعد اXنتهاء من جمع ملف اXرتباط النهائي X ,يجوز Fراجع اFنشأة اbدمية حذف أو التخلص من أي وثائق Kعمال اXرتباط قبل
انتهاء اFدة اFقررة لQحتفاظ بها) .راجع :الفقرة أ(٤٦

.٥٢

إذا وجد مراجع اFنشأة اbدمية ضرورة sدخال تعديل على التوثيق القائم Kعمال اXرتباط ,أو إضافة توثيق جديد بعد اXنتهاء من
جمع ملف اXرتباط النهائي ,ولم يكن لذلك التوثيق تأثير على تقريره ,فيجب عليه بغض النظر عن طبيعة التعديQت أو اsضافات
توثيق ما يلي:
)أ(

اKسباب ا¢ددة sجراء هذه التعديQت أو اsضافات;

)ب(

توقيت إجراء هذه التعديQت ومراجعتها والقائم بذلك.

إعداد تقرير تأكيد مراجع ا@نشأة اDدمية

محتوى تقرير تأكيد مراجع اFنشأة اbدمية
.٥٣

١٠

يجب أن يشتمل تقرير التأكيد الصادر عن مراجع اFنشأة اbدمية ,كحد أدنى ,على العناصر اKساسية اßتية) :راجع :الفقرة أ(٤٧
)أ(

عنوان يشير بوضوح إلى أن التقرير هو تقرير تأكيد صادر عن مراجع اFنشأة اbدمية اFستقل.

)ب(

ا®اطب بالتقرير.

)ج(

õديد ما يلي:
)(١

وصف اFنشأة اbدمية لنظامها ,وبيان اFنشأة اbدمية ,والذي يتضمن اKمور الواردة ف الفقرة )٩ك() (٢للتقرير
من النوع ) ,(٢أو الفقرة )٩ي() (٢للتقرير من النوع ).(١

)(٢

تلك اKجزاء من وصف اFنشأة اbدمية لنظامها ,إن وجدت ,التي  Xيغطيها رأي مراجع اFنشأة اbدمية.

)(٣

عبارة تفيد بأن مراجع اFنشأة اbدمية لم يقم بتقوي مدى مناسبة تصميم أدوات الرقابة اFكملة ف اFنشأة اFستفيدة
أو مدى فاعليتها التشغيلية إذا كان الوصف يشير إلى اOاجة إلى أدوات رقابة مكملة ف اFنشأة اFستفيدة ,وأن
أهداف الرقابة اFنصوص عليها ف وصف اFنشأة اbدمية لنظامها ≠ Xكن õقيقها إ Xإذا كانت أدوات الرقابة
اFكملة ف اFنشأة اFستفيدة مصممة بشكلٍ مناسب أو تعمل بفاعلية ,إلى جانب أدوات الرقابة ف اFنشأة اbدمية.

تقدم الفقرتان أ ٥٤و أ ٥٥من معيار رقابة اáودة ) (١اFزيد من اsرشادات.
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)(٤

طبيعة اKنشطة اُFنفذة من اFنشأة اbدمية من الباطن إذا ت تنفيذ اbدمات من قبل منشأة خدمية من الباطن,
على النحو اFوضح ف وصف اFنشأة اbدمية لنظامها ,وما إذا كان قد ت تنفيذ الطريقة الشاملة أو طريقة اXستثناء
فيما يتعلق بتلك اbدمات .وف حالة استخدام طريقة اXستثناء ,يجب أن يشتمل تقرير التأكيد على عبارة تفيد بأن
وصف اFنشأة اbدمية لنظامها يستثني أهداف الرقابة وما يتعلق بها من أدوات ف اFنشأة اbدمية من الباطن
ذات الصلة ,وأن إجراءات مراجع اFنشأة اbدمية ≤ Xتد لتشمل أدوات الرقابة ف اFنشأة اbدمية من الباطن.
وف حالة استخدام الطريقة الشاملة ,يجب أن يشتمل تقرير التأكيد على عبارة تفيد بأن وصف اFنشأة اbدمية
لنظامها يشمل أهداف الرقابة وما يتعلق بها من أدوات ف اFنشأة اbدمية من الباطن ,وأن إجراءات مراجع اFنشأة
اbدمية ≤تد لتشمل أدوات الرقابة ف اFنشأة اbدمية من الباطن.

)د(

õديد الضوابط اFنطبقة ,والطرف الذي يحدد أهداف الرقابة.

)ه(

عبارة تفيد بأن التقرير ,ووصف اختبارات أدوات الرقابة ف حالة التقرير من النوع ) ,(٢يستهدفان فقط اFنشآت اFستفيدة
ومراجعيها ,الذين يتوفر لديهم فهم كافٍ لQطQع عليهما ,وتتوفر لديهم أيضاً معلومات أخرى من بينها معلومات عن أدوات
الرقابة اFطبقة من ِقبل اFنشآت اFستفيدة نفسها ,وذلك عند تقييم مخاطر التحريفات اáوهرية ف القوائم اFالية للمنشآت
اFستفيدة) .راجع :الفقرة أ(٤٨

)و(

عبارة تفيد بأن اFنشأة اbدمية مسؤولة عن:
)(١

إعداد الوصف اbاص بنظامها ,والبيان اFرفق بهë ,ا ف ذلك اكتمال ذلك الوصف والبيان ودقتهما وطريقة
عرضهما;

)(٢

تقدي اbدمات اFشمولة ف وصف اFنشأة اbدمية لنظامها;

)(٣

النص على أهداف الرقابة )عندما  Xتكون محددة ëوجب اKنظمة أو اللوائح ,أو من طرف آخر ,على سبيل اFثال,
مجموعة مستفيدة أو هيئة مهنية(;

)(٤

تصميم أدوات الرقابة وتطبيقها لتحقيق أهداف الرقابة اFنصوص عليها ف وصف اFنشأة اbدمية لنظامها.

)ز(

عبارة تفيد بأن مسؤولية مراجع اFنشأة اbدمية تتمثل ف إبداء رأي عن وصف اFنشأة اbدمية ,وتصميم أدوات الرقابة
اFتعلقة بأهداف الرقابة اFنصوص عليها ف ذلك الوصف ,وعن الفاعلية التشغيلية لتلك اKدوات ,ف حالة إعداد تقرير من
النوع ) ,(٢استنادًا إلى إجراءات مراجع اFنشأة اbدمية.

)ح(

عبارة تفيد بأن اFكتب الذي يكون ا¢اسب القانوني عضوًا فيه يطبق معيار رقابة اáودة ) (١أو اFتطلبات اFهنية اKخرى,
أو اFتطلبات الواردة ف نظام أو Xئحة ,والتي تكون مساوية على اKقل Fتطلبات اFعيار الدولي لرقابة اáودة

)ط(

عبارة تفيد بأن ا¢اسب القانوني يلتزم باXستقQل واFتطلبات اKخQقية اKخرى لقواعد أخQقيات اFهنة الصادرة عن
مجلس اFعايير الدولية KخQقيات اFهنة للمحاسبي ,أو اFتطلبات اFهنية اKخرى ,أو اFتطلبات اFفروضة ëوجب نظام أو
Xئحة ,والتي تكون مساوية على اKقل Fتطلبات اáزأين أ و ب من قواعد أخQقيات اFهنة الصادرة عن مجلس اFعايير
الدولية KخQقيات اFهنة للمحاسبي فيما يتعلق بارتباطات

)ي(

*

)(*).(١

التأكيد(**).

عبارة تفيد بأن اXرتباط قد ت تنفيذه وفقاً Fعيار ارتباطات التأكيد )" ,(٣٤٠٢تقارير التأكيد عن أدوات الرقابة ف اFنشأة
اbدمية" الذي يتطلب من مراجع اFنشأة اbدمية التخطيط لπجراءات وتنفيذها للوصول إلى تأكيد معقول بشأن ما إذا
كان وصف اFنشأة اbدمية لنظامها معروضاً بشكل عادل ,من جميع اáوانب اáوهرية ,وما إذا كانت أدوات الرقابة
ب ,وأيضاً تعمل بفاعلية ف حالة إعداد تقرير من النوع ).(٢
مصممة بشكلٍ مناس ٍ

ت إلغاء ما يتعلق باFتطلبات لغير ا¢اسبي اFهنيي من النص اKصلي الصادر عن مجلس اFعايير الدولية Xرتباطات اFراجعة والتأكيد ,حيث  Xيسمح نظام ا¢اسبي
القانونيي ف اFملكة لغير اFرخصي بتقدي خدمات التأكيد.

** يشير ا¢اسب القانوني إلى التزامه بقواعد سلوك وآداب اFهنة اFعتمدة ف اFملكة العربية السعودية
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)ك(

ملخص باsجراءات التي نفذها مراجع اFنشأة اbدمية للوصول إلى تأكيد معقول وعبارة تفيد باعتقاد مراجع اFنشأة
اbدمية بأن اKدلة التي ت اOصول عليها تعد كافية ومناسبة بحيث تشكل أساساً لرأي مراجع اFنشأة اbدمية ,وأيضاً
ف حالة إعداد تقرير من النوع ) (١عبارة تفيد بأن مراجع اFنشأة اbدمية لم يُنفذ أي إجراءات تتعلق بالفاعلية التشغيلية
Kدوات الرقابة وبالتالي فإنه  Xيبدي أي رأي فيها.

)ل(

عبارة توضح قيود أدوات الرقابة ,وأيضاً ف حالة إعداد تقرير من النوع ) (٢عبارة توضح خطر تعميم أي تقوي للفاعلية
التشغيلية Kدوات الرقابة على الفترات اFستقبلية.

)م(

رأي مراجع اFنشأة اbدمية ,اُFعبﱠر عنه بصيغة اsثبات ,بشأن ما يلي:
)(١

)(٢

.٥٤

ف حالة إعداد تقرير من النوع ):(٢

أ.

ما إذا كان الوصف يعرض بشكل عادل ,من جميع اáوانب اáوهرية ,واستنادًا إلى الضوابط اFناسبة,
نظام اFنشأة اbدمية الذي كان مصمماً ومطبقاً طوال الفترة ا¢ددة;

ب.

ما إذا كانت أدوات الرقابة اFتعلقة بأهداف الرقابة اFنصوص عليها ف وصف اFنشأة اbدمية لنظامها
كانت مصممة بشكل مناسب ,من جميع اáوانب اáوهرية ,واستنادًا إلى الضوابط اFناسبة ,طوال الفترة
ا¢ددة;

ج.

ما إذا كانت أدوات الرقابة ا®تبرة ,التي كانت Xزمة لتوفير تأكيد معقول بأن أهداف الرقابة اFنصوص
عليها ف الوصف كانت متحققة ,كانت تعمل بفاعلية ,من جميع اáوانب اáوهرية ,واستنادًا إلى الضوابط
اFناسبة ,طوال الفترة ا¢ددة.

ف حالة إعداد تقرير من النوع ):(١

أ.

ما إذا كان الوصف يعرض بشكل عادل ,من جميع اáوانب اáوهرية ,واستنادًا إلى الضوابط اFناسبة,
نظام اFنشأة اbدمية الذي كان مصمماً ومطبقاً ف التاريخ ا¢دد;

ب.

ما إذا كانت أدوات الرقابة اFتعلقة بأهداف الرقابة اFنصوص عليها ف وصف اFنشأة اbدمية لنظامها
كانت مصممة بشكل مناسب ,من جميع اáوانب اáوهرية ,واستنادًا إلى الضوابط اFناسبة ,ف التاريخ
ا¢دد.

)ن(

تاريخ تقرير التأكيد الصادر عن مراجع اFنشأة اbدمية ,والذي ≠ Xكن أن يكون بتاريخ سابق على تاريخ حصول مراجع
اFنشأة اbدمية على اKدلة التي استند إليها رأيه.

)س(

اسم مراجع اFنشأة اbدمية ,واFكان الذي ≠ارس فيه عمله ف الدولة.

 Qبعد الرأي ,أو مرفقاً معه,
ف حالة إعداد تقرير من النوع ) ,(٢يجب أن يتضمن تقرير تأكيد مراجع اFنشأة اbدمية جزءًا منفص ً
يصف اختبارات أدوات الرقابة التي ت تطبيقها ونتائج تلك اXختبارات .وعند وصف اختبارات الرقابة تلك ,يجب أن ينص مراجع
اFنشأة اbدمية بكل وضوح على أدوات الرقابة التي ت اختبارها ,وأن يحدد ما إذا كانت تلك العناصر ا®تبرة ≤ثل جميع بنود
مجتمع العينة أو جزءًا منها ,وأن يشير إلى طبيعة اXختبارات بشكلٍ كافٍ ومفصلٍ لتمكي مراجعي اFنشأة اFستفيدة من õديد تأثير
تلك اXختبارات على تقييماتهم للمخاطر .وف حالة õديد وجود انحرافات ,يجب على مراجع اFنشأة اbدمية أن يضّمن مدى
اXختبارات اُFنفﱠذة التي أدت إلى اكتشاف اXنحرافات )ëا ف ذلك حجم العينة عندما يتم استخدام العينات( وعدد اXنحرافات التي
ت رصدها وطبيعتها .ويجب على مراجع اFنشأة اbدمية إعداد تقرير عن اXنحرافات حتى لو استنتج ,استنادًا الى اXختبارات التي
ت تنفيذها ,أن أهداف الرقابة اFتعلقة بها قد õققت) .راجع :الفقرتي أ ١٨و أ(٤٩

الرأي اFعدل
.٥٥

إذا استنتج مراجع اFنشأة اbدمية أن) :راجع :الفقرات أ–٥٠أ(٥٢
)أ(

وصف اFنشأة اbدمية  Xيعرض بشكل عادل من جميع اáوانب اáوهرية ,النظام كما هو مُصمم ومُطبق; أو
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تقارير التأكيد عن أدوات
الرقابة ف اFنشأة اbدمية

معيار ارتباطات التأكيد )(٣٤٠٢

)ب(

أدوات الرقابة اFتعلقة بأهداف الرقابة اFنصوص عليها ف الوصف لم تكن مصممة بشكل مناسب ,من جميع اáوانب
اáوهرية; أو

)ج(

أدوات الرقابة التي ت اختبارها ,ف حالة إعداد تقرير من النوع ) ,(٢والتي كانت ضرورية لتوفير تأكيد معقول بأن أهداف
الرقابة اFنصوص عليها ف وصف اFنشأة اbدمية لنظامها قد õققت ,لم تكن تعمل بفاعلية ,من جميع اáوانب اáوهرية;
أو

)د(

أنه غير قادر على اOصول على ما يكفي من اKدلة اFناسبة,

فيجب أن يكون رأي مراجع اFنشأة اbدمية مُعد ,ًXويجب أن يتضمن تقرير التأكيد Fراجع اFنشأة اbدمية قسماً يحتوي على
وصف واضح áميع أسباب التعديل.
مسؤوليات اFتصال اJخرى
.٥٦

إذا علم مراجع اFنشأة اbدمية بحاXت عدم التزام باKنظمة واللوائح ,أو حاXت غش ,أو أخطاء غير مصححة منسوبة للمنشأة
اbدمية ≠ Xكن اعتبارها ليست ذات شأن بشكل واضح ,وقد تؤثر على واحدة أو أكثر من اFنشآت اFستفيدة ,فيجب على مراجع
اFنشأة اbدمية أن يحدد ما إذا كان قد ت اsبQغ عن هذا اKمر على نحو مناسب للمنشآت اFستفيدة اFتأثرة .وإذا لم يكن قد ت
اsبQغ عن اKمر على هذا النحو ,وكانت اFنشأة اbدمية غير راغبة ف القيام بذلك ,فيجب على مراجع اFنشأة اbدمية اتخاذ
التصرف اFناسب) .راجع :الفقرة أ(٥٣
***

ا@واد التطبيقية وا@واد التفسيرية اJخرى
نطاق هذا ا@عيار )راجع :الفقرتي (٣ ,١
أ.١

الرقابة الداخلية هي آلية مصممة لتوفير تأكيد معقول بشأن õقيق اKهداف اFتعلقة بإمكانية اXعتماد على التقرير اFالي وفاعلية
وكفاءة العمليات واXلتزام باKنظمة واللوائح اFنطبقة .وقد تكون أدوات الرقابة اFتعلقة بالعمليات وأهداف اXلتزام ف اFنشأة اbدمية
ذات صلة بالرقابة الداخلية اFتعلقة بالتقرير اFالي ف اFنشأة اFستفيدة .وقد تكون لتلك اKدوات الرقابية صلة بإقرارات تتناول
العرض واsفصاح اFتعلقي بأرصدة اOسابات أو فئات اFعامQت أو اsفصاحات ,أو قد تكون لها صلة باKدلة التي يُقّومها مراجع
اFنشأة اFستفيدة أو يستخدمها ف تطبيق إجراءات اFراجعة .فعلى سبيل اFثال ,قد تكون أدوات الرقابة اFطبقة ف منشأة خدمية
تقدم خدمات صرف الرواتب ذات صلة باFنشأة اFستفيدة وذلك عندما تتعلق أدوات الرقابة بتحويل استقطاعات الرواتب ف الوقت
ا¢دد إلى السلطات اOكومية Kن التأخر ف õويل اXستقطاعات ≠كن أن يؤدي إلى õمل فوائد وغرامات من شأنها أن تؤدي
إلى التزام على اFنشأة اFستفيدة .وباFثل ,قد تُعد أدوات الرقابة اFطبقة ف منشأة خدمية على إمكانية قبول اFعامQت اXستثمارية
من منظور تنظيمي ذات صلة بعرض وإفصاح اFنشأة اFستفيدة عن اFعامQت وأرصدة اOسابات ف قوائمها اFالية .ويُعد õديد ما
إذا كانت أدوات الرقابة اFطبقة ف منشأة خدمية فيما يتعلق بالعمليات واXلتزام من اFرجح أن تكون ذات صلة بالرقابة الداخلية
اFتعلقة بالتقرير اFالي ف منشأة مستفيدة ,مسألة خاضعة للحكم اFهني ,مع اKخذ ف اXعتبار أهداف الرقابة التي حددتها اFنشأة
اbدمية ومدى مQءمة الضوابط.

أ.٢

قد  Xتكون اFنشأة اbدمية قادرة على اsقرار بأن النظام مصمم بشكل مناسب وذلك ,على سبيل اFثال ,عندما تشغّل اFنشأة
اbدمية نظاماً من تصميم اFنشأة اFستفيدة أو نظاماً منصوصاً عليه ف العقد اFبرم بي اFنشأة اFستفيدة واFنشأة اbدمية .وبسبب
الصلة الوثيقة بي التصميم اFناسب Kدوات الرقابة وفاعليتها التشغيلية ,فإن عدم وجود بيان فيما يتعلق ëدى مQءمة التصميم من
اFرجح أن ≠نع مراجع اFنشأة اbدمية من استنتاج أن أدوات الرقابة توفر تأكيدًا معقو ًXبأن أهداف الرقابة قد ت الوفاء بها,
وبالتالي ≤نعه من تكوين رأي ف الفاعلية التشغيلية Kدوات الرقابة .وكإجراء بديل≠ ,كن أن يختار ا¢اسب القانوني قبول تنفيذ
ارتباط إجراءات متفق عليها لتنفيذ اختبارات على أدوات الرقابة ,أو تنفيذ ارتباط تأكيد ëوجب معيار ارتباطات التأكيد )(٣٠٠٠
Xستنتاج ما إذا كانت أدوات الرقابة قد عملت حسب الوصف اFذكور ,وذلك استنادًا إلى اختبارات أدوات الرقابة.
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معيار ارتباطات التأكيد )(٣٤٠٢

التعريفات )راجع :الفقرتي )٩د()٩ ,ز((
أ.٣

يشمل تعريف "أدوات الرقابة ف اFنشأة اbدمية" اáوانب اbاصة بنظم معلومات اFنشآت اFستفيدة التي تصونها اFنشأة اbدمية,
وقد يشمل أيضاً اáوانب اbاصة بواحد أو أكثر من مكونات الرقابة الداخلية اKخرى ف اFنشأة اbدمية .فعلى سبيل اFثال≠ ,كن
أن يشمل جوانب بيئة الرقابة واFتابعة وأنشطة الرقابة ف اFنشأة اbدمية عندما تكون لتلك اáوانب عQقة باbدمات اFقدمة.
لكنه  Xيشمل أدوات الرقابة ف اFنشأة اbدمية ,التي  Xتتعلق بتحقيق أهداف الرقابة اFنصوص عليها ف وصف اFنشأة اbدمية
لنظامها ,على سبيل اFثال ,أدوات الرقابة اFتعلقة بإعداد القوائم اFالية اbاصة باFنشأة اbدمية.

أ.٤

عند استخدام الطريقة الشاملة ,فإن اFتطلبات الواردة ف هذا اFعيار تنطبق أيضاً على اbدمات التي تقدمها اFنشأة اbدمية من
الباطنë ,ا ف ذلك اOصول على اFوافقة بشأن اKمور الواردة ف الفقرات )١٣ب() (٥)-(١على النحو اFنطبقة به على اFنشأة
اbدمية من الباطن بد Xمن اFنشأة اbدمية .ويستلزم تنفيذ اsجراءات ف اFنشأة اbدمية من الباطن التنسيق واXتصال بي
اFنشأة اbدمية واFنشأة اbدمية من الباطن ومراجع اFنشأة اbدمية .وتكون الطريقة الشاملة مجدية بشكل عام فقط إذا كانت
اFنشأة اbدمية واFنشأة اbدمية من الباطن أطرافاً ذات عQقة ,أو إذا كان العقد بي اFنشأة اbدمية واFنشأة اbدمية من الباطن
ينص على استخدامها.

ا@تطلبات اJخXقية )راجع :الفقرة (١١
أ.٥

يخضع مراجع اFنشأة اbدمية Fتطلبات اXستقQل ذات الصلة ,والتي تشمل عادًة اáزأين )أ( و)ب( من قواعد أخQقيات اFهنة
تشددًا(*).

وعند
الصادرة عن مجلس اFعايير الدولية KخQقيات اFهنة للمحاسبي ,باsضافة إلى اFتطلبات الوطنية التي تكون أكثر
 Qعن كل منشأة
تنفيذ ارتباط وفقاً لهذا اFعيار ,فإن قواعد أخQقيات اFهنة  Xتتطلب من مراجع اFنشأة اbدمية أن يكون مستق ً
مستفيدة.
اYدارة وا@كلفون با[وكمة )راجع :الفقرة (١٢
أ.٦

تختلف هياكل اsدارة واOوكمة حسب الدولة واFنشأة ,بشكل يعكس تأثيرات اbلفيات الثقافية والقانونية ا®تلفة وخصائص اOجم
واFلكية .ويعني مثل هذا التنوع أنه من غير اFمكن لهذا اFعيار õديد الشخص أو اKشخاص الذين يجب أن يتواصل معهم مراجع
اFنشأة اbدمية بشأن أمور معينة ف جميع عمليات اXرتباط .فعلى سبيل اFثال ,قد تكون اFنشأة اbدمية قطاعاً من منشأة طرف
ثالث وليست منشأة ذات كيان قانوني منفصل .وف مثل هذه اOاXت ,قد يتطلب اKمر ∂ارسة اOكم اFهني لتحديد موظفي اsدارة
اFناسبي أو اFكلفي باOوكمة الذين ستُطلب منهم اsفادات اFكتوبة.

القبول واFستمرار
القدرات والكفاءة الQزمة لتنفيذ اXرتباط )راجع :الفقرة )١٣أ()((١
أ.٧

*

تتضمن القدرات والكفاءة ذات الصلة الQزمة لتنفيذ اXرتباط أمورًا مثل ما يلي:
•

اFعرفة بالصناعة ذات الصلة;

•

فهم تقنية ونظم اFعلومات;

•

اbبرة ف تقوي ا®اطر اFتعلقة بالتصميم اFناسب Kدوات الرقابة;

•

اbبرة ف تصميم وتنفيذ اختبارات أدوات الرقابة وتقوي النتائج.

يجب أن يشير اFراجع إلى قواعد سلوك وآداب اFهنة اFعتمدة ف اFملكة العربية السعودية.
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تقارير التأكيد عن أدوات
الرقابة ف اFنشأة اbدمية

معيار ارتباطات التأكيد )(٣٤٠٢

بيان اFنشأة اbدمية )راجع :الفقرة )١٣ب()((١
أ.٨

≠ثل رفض اFنشأة اbدمية تقدي بيان مكتوب ,بعد موافقة مراجع اFنشأة اbدمية على قبول اXرتباط أو اXستمرار فيه ,قيدًا على
النطاق يتسبب ف انسحاب مراجع اFنشأة اbدمية من اXرتباط .وف حالة عدم سماح اKنظمة أو اللوائح Fراجع اFنشأة اbدمية
باXنسحاب من اXرتباط≠ ,تنع مراجع اFنشأة اbدمة عن إبداء أي رأي.

اKساس اFعقول لبيان اFنشأة اbدمية )راجع :الفقرة )١٣ب()((٢
أ.٩

ف حالة إعداد تقرير من النوع ) ,(٢يتضمن بيان اFنشأة اbدمية بياناً بأن أدوات الرقابة اFتعلقة بأهداف الرقابة اFنصوص عليها
ف وصف اFنشأة اbدمية لنظامها كانت تعمل بفاعلية خQل الفترة ا¢ددة .وقد يكون هذا البيان مستندًا إلى أنشطة اFتابعة اFنفذة
ف اFنشأة اbدمية .ومتابعة أدوات الرقابة هي آلية لتقييم فاعلية أدوات الرقابة على مدار الوقت .وتنطوي هذه اßلية على تقييم
مدى فاعلية أدوات الرقابة ف الوقت اFناسب ,والتعرف على أوجه القصور والتقرير عنها لªفراد اFعنيي داخل اFنشأة اbدمية,
واتخاذ اsجراءات التصحيحية الQزمة .وتقوم اFنشأة اbدمية ëتابعة أدوات الرقابة من خQل أنشطة مستمرة ,أو تقو≠ات مستقلة,
أو مزيج من كليهما .وكلما زادت درجة أنشطة اFتابعة اFستمرة وفاعليتها ,قلت اOاجة sجراء تقو≠ات منفصلة .وتكون أنشطة
اFتابعة اFستمرة مدمجة غالباً ف اKنشطة العادية اFتكررة للمنشأة اbدمية وتتضمن اKنشطة اsدارية واsشرافية اFنتظمة .وقد
يساهم اFراجعون الداخليون أو اFوظفون الذين يؤدون وظائف ∂اثلة ف متابعة أنشطة اFنشأة اbدمية .وقد تتضمن أنشطة اFتابعة
أيضاً استخدام اFعلومات اFرسلة من أطراف خارجية ,مثل شكاوى العمQء ومQحظات السلطات التنظيمية التي قد تشير إلى وجود
مشكQت أو قد تسلط الضوء على جوانب بحاجة إلى التحسي .و Xيُعد قيام مراجع اFنشأة اbدمية بتقدي تقرير عن مدى الفاعلية
 Qعن قيام اFنشأة اbدمية بتطبيق اßليات اbاصة بها لتوفير أساس معقول لبيانها.
التشغيلية Kدوات الرقابة بدي ً

õديد ا®اطر )راجع :الفقرة )١٣ب()((٤
أ.١٠

كما هو مشار إليه ف الفقرة )٩ج( ,ترتبط أهداف الرقابة با®اطر التي تسعى أدوات الرقابة للتخفيف من أثرها .فعلى سبيل اFثال,
≠كن التعبير عن خطر تسجيل معاملة ëبلغ خطأ أو ف فترة خاطئة ف صورة هدف من أهداف الرقابة مفاده تسجيل اFعامQت
باFبلغ الصحيح وف الفترة الصحيحة .وتُعد اFنشأة اbدمية مسؤولة عن õديد ا®اطر التي تهدد õقيق أهداف الرقابة اFنصوص
عليها ف وصف نظامها .وقد يكون لدى اFنشأة اbدمية آلية رسمية أو غير رسمية لتحديد ا®اطر ذات الصلة .وقد تنطوي اßلية
الرسمية على تقدير أهمية ا®اطر التي ت õديدها ,وتقييم احتمالية وقوعها ,واتخاذ قرار بشأن التصرفات الQزمة Fواجهتها.
ومع ذلك ,ونظرًا Kن أهداف الرقابة تتعلق با®اطر التي تسعى أدوات الرقابة للتخفيف من أثرها ,فإن التحديد اFدروس Kهداف
الرقابة عند تصميم وتنفيذ النظام اbاص باFنشأة اbدمية قد يشتمل ف حد ذاته على تطبيق آلية غير رسمية لتحديد ا®اطر
ذات الصلة.

القبول بإدخال تغيير ف شروط اXرتباط )راجع :الفقرة (١٤
أ.١١

قد  Xيكون هناك مبرر معقول لطلب إدخال تغيير ف نطاق اXرتباط ,على سبيل اFثال ,عندما يهدف الطلب إلى استبعاد أهداف
رقابة معينة من نطاق اXرتباط بسبب احتمال أن يكون رأي مراجع اFنشأة اbدمية معد ;ًXأو عندما تعتزم اFنشأة اbدمية عدم
تزويد مراجع اFنشأة اbدمية بأحد البيانات اFكتوبة ويكون الطلب مقدماً لتنفيذ اXرتباط ëوجب معيار ارتباطات التأكيد ).(٣٠٠٠

أ .١٢وقد يكون هناك مبرر معقول لطلب تغيير نطاق اXرتباط ,على سبيل اFثال ,عندما يكون الطلب مقدماً Xستبعاد منشأة خدمية من
الباطن من اXرتباط عندما  Xتستطيع اFنشأة اbدمية ترتيب وصول مراجع اFنشأة اbدمية لهذه اFنشأة اbدمية من الباطن ,ويتم
تغيير الطريقة اFستخدمة للتعامل مع اbدمات التي تقدمها تلك اFنشأة اbدمية من الباطن من الطريقة الشاملة إلى طريقة
اXستثناء.
تقييم مدى مناسبة الضوابط )راجع :الفقرات (١٨–١٥
أ.١٣

يلزم أن تكون الضوابط متاحة للمستخدمي اFستهدفي من أجل ≤كينهم من فهم اKساس الذي ُأعد استنادًا إليه بيان اFنشأة
اbدمية عن العرض العادل لوصف النظام ,ومدى مناسبة تصميم أدوات الرقابة ,وأيضاً للفاعلية التشغيلية Kدوات الرقابة اFتعلقة
بأهداف الرقابة ف حالة إعداد تقرير من النوع ).(٢
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تقارير التأكيد عن أدوات
الرقابة ف اFنشأة اbدمية

معيار ارتباطات التأكيد )(٣٤٠٢

أ .١٤يتطلب معيار ارتباطات التأكيد ) (٣٠٠٠من مراجع اFنشأة اbدمية جملة أمور من بينها õديد ما إذا كانت الضوابط التي سيتم
استخدامها تُعد مناسبة ,وõديد مدى مناسبة اFوضوع محل اXرتباط ١١.ويُعد اFوضوع محل اXرتباط هو اOالة اKساسية التي
õظى باهتمام مستخدمي تقرير التأكيد اFستهدفي .ويحدد اáدول اßتي اFوضوع واOد اKدنى من الضوابط لكل من اßراء ف
التقرير من النوع ) (٢والتقرير من النوع ).(١
ا@وضوع

حو ل
رأي
العرض العادل
لوصف نظام
ا@نشأة اDدمية
)التقارير من
النوع ) (١والنوع
(٢

التعليق

الضوابط

اFنشأة يكون الوصف معروضاً بشكل
ن ظ ام
اbدمية الذي من عادل ف اOاXت اßتية:
اFرجح أن يكون ذا )أ( إذا كان يعرض كيفية تصميم
بالرقابة
ص لة
نظام اFنشأة اbدمية
الداخلية اFتعلقة
وتطبيقهë ,ا ف ذلك,
ف
بالتقرير اFالي
حسب مقتضى اOال,
اFنشآت اFستفيدة
اKمور ا¢ددة ف الفقرة
ي غط ي ه
والذي
)١٦أ();(٨)-(١
تأكيد
تقرير
ف حالة إعداد
)ب(
اFنشأة
مراجع
تقرير من النوع ) ,(٢إذا كان
اbدمية.
يتضمن التفاصيل ذات
الصلة اbاصة بالتغييرات
ف نظام اFنشأة اbدمية
خQل الفترة التي يغطيها
الوصف;

قد تكون الصيغة ا¢ددة للضوابط اbاصة بإبداء هذا الرأي
بحاجة إلى تعديل حتى تكون متسقة مع الضوابط اFفروضة ,على
سبيل اFثالë ,وجب نظام أو Xئحة ,أو ا¢ددة من قبل مجموعات
مستفيدة أو هيئة مهنية .ويحتوي اFثال التوضيحي لبيان اFنشأة
اbدمية الوارد ف اFلحق اKول على أمثلة لضوابط تكوين هذا
الرأي .وتقدم الفقرات أ – ٢١أ ٢٤إرشادات إضافية لتحديد ما إذا
كان قد ت استيفاء هذه الضوابط) .ف ضوء متطلبات معيار
ارتباطات التأكيد ) ,(٣٠٠٠فإن معلومات اFوضوع ١٢لهذا الرأي هي
وصف اFنشأة اbدمية لنظامها وبيان اFنشأة اbدمية بأن الوصف
معروض بشكل عادل(.

إذا كان  Xيغفل ذكر
)ج(
أو  Xيحرّف اFعلومات ذات
الصلة بنطاق نظام اFنشأة
اbدمية الذي يتم وصفه,
مع اsقرار بأن الوصف مُعّد
لتلبية اXحتياجات اFشتركة
لقطاع عريض من اFنشآت
اFستفيدة ,وبالتالي ,فإنه قد
 Xيتضمن كل جانب من
جوانب نظام اFنشأة
اbدمية التي قد تراها كل
منشأة مستفيدة مهمة ف
بيئتها اbاصة.

الرأي ف مدى
مناسبة
التصميم,
١١
١٢

مناسبة تكون أدوات الرقابة مصممة
مدى
التصميم والفاعلية بشكل مناسب وذات فاعلية
التشغيلية لتلك تشغيلية ف اOاXت اßتية:

تكون
عندما
الضوابط مستوفاة
لتكوين هذا الرأي,

تُعد أهداف الرقابة ,اFنصوص عليها ف
وصف اFنشأة اbدمية لنظامها ,جزءًا من
الضوابط sبداء هذه اßراء .وسوف تختلف

معيار ارتباطات التأكيد ) ,(٣٠٠٠الفقرتان )٢٤ب( و٤١
"معلومات اFوضوع" هي مخرجات قياس أو تقوي اFوضوع محل اXرتباط مقارنة بالضوابط ,وبعبارة أخرى ,اFعلومات التي تنتج من تطبيق الضوابط على اFوضوع محل
اXرتباط.
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تقارير التأكيد عن أدوات
الرقابة ف اFنشأة اbدمية

معيار ارتباطات التأكيد )(٣٤٠٢

ا@وضوع

الضوابط

التعليق

والفاعلية
التشغيلية
)التقارير من
النوع )((٢

اKدوات الرقابية
التي تُعد ضرورية
لتحقيق أهداف
الرقابة اFنصوص
عليها ف وصف
اFنشأة اbدمية
لنظامها.

)أ( إذا كانت اFنشأة اbدمية
قد حددت ا®اطر التي
تهدد õقيق أهداف الرقابة
اFنصوص عليها ف وصف
نظامها;

أدوات
ستكون
الرقابة قد وفرت
تأكيدًا معقو ًXبأن
أهداف الرقابة ذات
ك ان ت
العQقة
متحققة طوال الفترة
ا¢ددة) .ف ضوء
معيار
متطلبات
ارتباطات التأكيد
فإن
),(٣٠٠٠
معلومات اFوضوع
لهذا الرأي هي بيان
اFنشأة اbدمية بأن
الرقابة
أدوات
بشكل
مصممة
وتعمل
مناسب
بفاعلية(.

الرأي ف مدى
مناسبة
التصميم
)التقارير من
النوع )((١

مناسبة
مدى
لتلك
التصميم
اKدوات الرقابية
التي تُعد ضرورية
لتحقيق أهداف
الرقابة اFنصوص
عليها ف وصف
اFنشأة اbدمية
لنظامها.

إذا كانت أدوات
)ب(
الرقابة ا¢ددة ف ذلك
الوصف ستوفر ,ف حال
عملها كما هو موضح,
تأكيدًا معقو ًXبأن تلك
ا®اطر õ Xول دون
õقيق أهداف الرقابة
اFنصوص عليها;
إذا كانت أدوات
)ج(
الرقابة مطبقة بصورة
متسقة على النحو اFصممة
به طوال الفترة ا¢ددة.
ويشمل ذلك ما إذا كانت
أدوات الرقابة اليدوية يقوم
بتطبيقها أفراد لديهم
والصQحية
الكفاءة
اFناسبة.
تكون أدوات الرقابة مصممة
بشكل مناسب ف اOاXت
اßتية:
)أ( إذا كانت اFنشأة اbدمية
قد حددت ا®اطر التي
تهدد õقيق أهداف الرقابة
اFنصوص عليها ف وصف
نظامها;
إذا كانت أدوات
)ب(
الرقابة ا¢ددة ف ذلك
الوصف ستوفر ,ف حال
عملها كما هو موضح,
تأكيدًا معقو ًXبأن تلك
ا®اطر õ Xول دون
õقيق أهداف الرقابة
اFنصوص عليها.
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أهداف الرقابة اFنصوص عليها من ارتباط
ßخر .وإذا خلص مراجع اFنشأة اbدمية,
ف إطار تكوين الرأي اFتعلق بالوصف ,إلى
أن أهداف الرقابة اFنصوص عليها غير
معروضة بشكل عادل ,فعندئٍذ لن تكون
أهداف الرقابة تلك مناسبة كجزء من
الضوابط لتكوين رأي سواءً ف تصميم
أدوات الرقابة أو ف فاعليتها التشغيلية.

 Xيقدم استيفاء
هذه الضوابط ف
حد ذاته أي تأكيد
على õقق أهداف
الرقابة Kنه لم يتم
الوصول إلى أي
تأكيد عن تشغيل
أدوات الرقابة) .ف
ضوء متطلبات معيار
ارتباطات التأكيد
فإن
),(٣٠٠٠
معلومات اFوضوع
لهذا الرأي هي بيان
اFنشأة اbدمية بأن
الرقابة
أدوات
بشكل
مصممة
مناسب(.

تقارير التأكيد عن أدوات
الرقابة ف اFنشأة اbدمية

معيار ارتباطات التأكيد )(٣٤٠٢

أ.١٥

õدد الفقرة )١٦أ( عددًا من العناصر التي يتم إدراجها ف وصف اFنشأة اbدمية لنظامها ,حسب مقتضى اOال .وقد  Xتكون هذه
العناصر مناسبة إذا لم يكن النظام الذي يتم وصفه نظاماً Fعاáة اFعامQت ,على سبيل اFثال ,إذا كان النظام يتعلق بأدوات الرقابة
العامة اFطبقة على استضافة أحد تطبيقات تقنية اFعلومات ,وليس أدوات الرقابة اFدمجة ف التطبيق نفسه.

اJهمية النسبية )راجع :الفقرتي (٥٤ ,١٩
أ.١٦

عند تنفيذ ارتباط sعداد تقرير عن أدوات الرقابة اFطبقة ف منشأة خدمية ,يتعلق مفهوم اKهمية النسبية بالنظام الذي يتم التقرير
عنه ,وليس بالقوائم اFالية للمنشآت اFستفيدة .ويخطط مراجع اFنشأة اbدمية وينفذ إجراءات لتحديد ما إذا كان وصف اFنشأة
اbدمية لنظامها معروضاً بشكل عادل من جميع اáوانب اáوهرية ,وما إذا كانت أدوات الرقابة ف اFنشأة اbدمية مصممة بشكل
مناسب من جميع اáوانب اáوهرية ,وف حالة إعداد تقرير من النوع ) ,(٢ما إذا كانت أدوات الرقابة ف اFنشأة اbدمية تعمل
بفاعلية من جميع اáوانب اáوهرية .ويأخذ مفهوم اKهمية النسبية ف اOسبان أن تقرير التأكيد Fراجع اFنشأة اbدمية يقدم
معلومات عن نظام اFنشأة اbدمية لتلبية اXحتياجات اFشتركة من اFعلومات لقطاع عريض من اFنشآت اFستفيدة ومراجعيها الذين
يتوفر لديهم فهم للطريقة التي ت بها استخدام ذلك النظام.

أ .١٧تتضمن اKهمية النسبية فيما يتعلق بالعرض العادل لوصف اFنشأة اbدمية لنظامها ,وفيما يتعلق بتصميم أدوات الرقابة ,النظر
بشكل رئيسي ف العوامل النوعية ,على سبيل اFثال :ما إذا كان الوصف يتضمن اáوانب اFهمة Fعاáة اFعامQت اFهمة; وما إذا كان
الوصف يغفل أو يحرف معلومات ذات صلة; وقدرة أدوات الرقابة حسب تصميمها على توفير تأكيد معقول بأن أهداف الرقابة
ستتحقق .وتتضمن اKهمية النسبية فيما يتعلق برأي مراجع اFنشأة اbدمية ف الفاعلية التشغيلية Kدوات الرقابة النظر ف كل من
العوامل الكمية والنوعية ,على سبيل اFثال ,معدل اXنحراف الذي ≠كن õمله ومعدل اXنحراف الذي ≤ت مQحظته )أمر كمي(,
وطبيعة وسبب أي انحراف ≤ت مQحظته )أمر نوعي(.
أ X .١٨يتم تطبيق مفهوم اKهمية النسبية عند اsفصاح ,ف وصف اختبارات أدوات الرقابة ,عن نتائج تلك اXختبارات عندما تكون هناك
انحرافات قد ت õديدها .وذلك Kنه ف الظروف اbاصة ëنشأة مستفيدة معينة أو مراجع منشأة مستفيدة معي قد يكون Kحد
اXنحرافات أهمية  Xتقتصر فقط على ما إذا كان اXنحراف ,ف رأي مراجع اFنشأة اbدمية≠ ,نع أو ≠ Xنع أداة الرقابة من العمل
بفاعلية .فعلى سبيل اFثال ,قد يكون Kداة الرقابة التي يتعلق بها اXنحراف أهمية خاصة ف منع نوع معي من اKخطاء التي قد تكون
جوهرية ف الظروف اbاصة بالقوائم اFالية للمنشأة اFستفيدة.
التوصل إلى فهم لنظام ا@نشأة اDدمية )راجع :الفقرة (٢٠
أ.١٩

يؤدي التوصل إلى فهم لنظام اFنشأة اbدمية اFشمول ف نطاق اXرتباطë ,ا ف ذلك أدوات الرقابة ,إلى مساعدة مراجع اFنشأة
اbدمية ف:
•

معرفة حدود ذلك النظام ,والكيفية التي يتفاعل بها مع النظم اKخرى.

•

تقييم ما إذا كان وصف اFنشأة اbدمية يعرض بشكل عادل النظام الذي ت تصميمه وتطبيقه.

•

التوصل إلى فهم للرقابة الداخلية على إعداد اFنشأة اbدمية لبيانها.

•

õديد أدوات الرقابة التي تُعد ضرورية لتحقيق أهداف الرقابة اFنصوص عليها ف وصف اFنشأة اbدمية لنظامها.

•

تقييم ما إذا كانت أدوات الرقابة مصممة بشكل مناسب.

•

تقييم ما إذا كانت أدوات الرقابة تعمل بفاعلية ,ف حالة إعداد تقرير من النوع ).(٢

أ .٢٠قد يكون من بي اsجراءات التي ينفذها مراجع اFنشأة اbدمية للتوصل إلى هذا الفهم:
•

اXستفسار من أولئك اKشخاص داخل اFنشأة اbدمية الذين قد تتوفر لديهم معلومات مQئمة ,بحسب حكم مراجع اFنشأة
اbدمية.

•

مQحظة العمليات والتقصي عن صحة اFستندات والتقارير والسجQت اFطبوعة واsلكترونية اbاصة ëعاáة اFعامQت.
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تقارير التأكيد عن أدوات
الرقابة ف اFنشأة اbدمية

معيار ارتباطات التأكيد )(٣٤٠٢

•

التقصي عن صحة مجموعة مختارة من اXتفاقيات بي اFنشأة اbدمية واFنشآت اFستفيدة Fعرفة الشروط اFشتركة.

•

إعادة تنفيذ إجراءات الرقابة.

ا[صول على اJدلة ا@تعلقة بالوصف )راجع :الفقرتي (٢٢ ,٢١
أ≠ .٢١كن أن يساعد النظر ف اKسئلة اßتية مراجع اFنشأة اbدمية ف õديد ما إذا كانت تلك اáوانب من الوصف اFشمولة ف نطاق
اXرتباط تُعد معروضة بشكل عادل من جميع اáوانب اáوهرية:

أ.٢٢

١٣

•

هل يتناول الوصف اáوانب الرئيسية للخدمة اFقدمة )ضمن نطاق اXرتباط( ,التي ≠كن بدرجة معقولة توقع أنها ستكون
ذات صلة باXحتياجات اFشتركة لقطاع عريض من مراجعي اFنشآت اFستفيدة عند التخطيط لعمليات مراجعة القوائم
اFالية للمنشآت اFستفيدة?

•

هل الوصف مُعد ëستوى من التفصيل ≠كن بدرجة معقولة توقع أن يوفر لقطاع عريض من مراجعي اFنشآت اFستفيدة
معلومات كافية للتوصل إلى فهم للرقابة الداخلية وفقاً Fعيار اFراجعة ) ١٣?(٣١٥و Xيلزم أن يتناول الوصف كل جانب من
 Qكثيرًا لدرجة
جوانب تشغيل اFنشأة اbدمية أو اbدمات اFقدمة منها للمنشآت اFستفيدة ,و Xيلزم أن يكون الوصف مفص ً
تتيح للقارئ أن يخل باKمن أو أدوات الرقابة اKخرى ف اFنشأة اbدمية.

•

هل الوصف مُعد بطريقة  Xتغفل أو õرف اFعلومات التي قد تؤثر على اXحتياجات اFشتركة لقطاع عريض من مراجعي
اFنشآت اFستفيدة ,على سبيل اFثال ,هل يحتوي الوصف على أي حاXت إغفال أو عدم دقة كبيرة ف اFعاáة يعلم بها مراجع
اFنشأة اbدمية?

•

عندما يتم استبعاد بعض أهداف الرقابة اFنصوص عليها ف وصف اFنشأة اbدمية لنظامها من نطاق اXرتباط ,هل يحدد
الوصف بوضوح اKهداف اFستبعدة?

•

هل ت تطبيق أدوات الرقابة ا¢ددة ف الوصف?

•

هل ت وصف أدوات الرقابة اFكملة ف اFنشأة اFستفيدة ,إن وجدت ,بشكل كاف? ف معظم اOاXت ,تفيد صياغة وصف
أهداف الرقابة بأن أهداف الرقابة ≠كن õقيقها من خQل التشغيل الفعّال Kدوات الرقابة التي تطبقها اFنشأة اbدمية
وحدها .لكن ف بعض اOاXت≠ X ,كن õقيق أهداف الرقابة اFنصوص عليها ف وصف اFنشأة اbدمية لنظامها من
خQل اFنشأة اbدمية وحدها ,بسبب أن õقيق هذه اKهداف يتطلب أدوات رقابة معينة يتم تطبيقها من قبل اFنشآت
اFستفيدة .وقد يكون هذا هو اOال ,على سبيل اFثال ,عندما يتم õديد أهداف الرقابة من قبل سلطة تنظيمية .وعندما
 Xيتضمن الوصف أدوات الرقابة اFكملة ف اFنشأة اFستفيدة ,يحدد الوصف بشكل منفصل أدوات الرقابة باsضافة إلى
أهداف الرقابة ا¢ددة التي ≠ Xكن õقيقها عن طريق اFنشأة اbدمية وحدها.

•

ف حالة استخدام الطريقة الشاملة ,هل يحدد الوصف بشكل منفصل أدوات الرقابة ف اFنشأة اbدمية ,وأدوات الرقابة
ف اFنشأة اbدمية من الباطن? وف حالة استخدام طريقة اXستثناء ,هل يحدد الوصف اFهام التي نفذتها اFنشأة اbدمية
من الباطن? وعند استخدام طريقة اXستثناء X ,يحتاج الوصف إلى بيان اFعاáة أو أدوات الرقابة ف اFنشأة اbدمية من
الباطن بشكل مفصل.

قد يكون من بي اsجراءات التي ينفذها مراجع اFنشأة اbدمية لتقوي العرض العادل للوصف:
•

النظر ف طبيعة اFنشآت اFستفيدة وكيف ≠كن أن تؤثر عليها اbدمات اFقدمة من اFنشأة اbدمية ,على سبيل اFثال ,ما
إذا كانت اFنشآت اFستفيدة تنتمي إلى صناعة معينة ,وما إذا كان يتم تنظيمها من قبل أجهزة حكومية.

•

قراءة العقود القياسية ,أو الشروط القياسية للعقود) ,إن وجدت( لدى اFنشآت اFستفيدة لفهم اXلتزامات التعاقدية للمنشأة
اbدمية.

معيار اFراجعة )õ" (٣١٥ديد مخاطر التحريف اáوهري وتقييمها من خQل فهم اFنشأة وبيئتها"
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أ.٢٣

أ.٢٤

•

مQحظة اsجراءات التي ينفذها موظفو اFنشأة اbدمية.

•

اXطQع على أدلة السياسات واsجراءات ووثائق النظم اKخرى ف اFنشأة اbدمية ,على سبيل اFثال ,مخططات سير العمل
والتقارير السردية.

تتطلب الفقرة )٢١أ( من مراجع اFنشأة اbدمية تقوي ما إذا كانت أهداف الرقابة اFنصوص عليها ف وصف اFنشأة اbدمية
لنظامها تُعد معقولة ف ظل الظروف القائمة .و≠كن أن يساعد النظر ف اKسئلة اßتية مراجع اFنشأة اbدمية ف هذا التقوي:
•

هل أهداف الرقابة اFنصوص عليها محددة من قبل اFنشأة اbدمية أم من قبل أطراف خارجية كسلطة تنظيمية أو
مجموعة مستفيدة أو جهة مهنية تتبع آلية عمل شفافة?

•

عندما تكون أهداف الرقابة اFنصوص عليها محددة من قبل اFنشأة اbدمية ,فهل تتعلق أهداف الرقابة بأنواع اsقرارات
التي ترد عادًة ف قطاع عريض من القوائم اFالية للمنشآت اFستفيدة والتي ≠كن بدرجة معقولة توقع أن تتعلق بها أدوات
الرقابة ف اFنشأة اbدمية? ورغم أن مراجع اFنشأة اbدمية لن يكون قادرًا ف العادة على õديد كيف أن أدوات الرقابة
ف اFنشأة اbدمية تتعلق على وجه التحديد باsقرارات الواردة ف القوائم اFالية لكل منشأة من اFنشآت اFستفيدة ,إX
أنه يتم استخدام فهم مراجع اFنشأة اbدمية لطبيعة نظام اFنشأة اbدميةë ,ا ف ذلك أدوات الرقابة ,واbدمات التي
يتم تقد≠ها لتحديد أنواع اsقرارات التي من اFرجح أن تتعلق بها أدوات الرقابة تلك.

•

عندما تكون أهداف الرقابة اFنصوص عليها محددة من قبل اFنشأة اbدمية ,فهل هذه اKهداف تعتبر مكتملة? و≠كن
أن يؤدي ذكر مجموعة كاملة من أهداف الرقابة إلى تزويد قطاع عريض من مراجعي اFنشآت اFستفيدة بإطار لتقييم
تأثير أدوات الرقابة ف اFنشأة اbدمية على اsقرارات التي ترد عادة ف القوائم اFالية للمنشآت اFستفيدة.

قد تكون إجراءات مراجع اFنشأة اbدمية لتحديد ما إذا كان نظام اFنشأة اbدمية قد ت تطبيقه مشابهة sجراءاته اbاصة
بالتوصل إلى فهم لذلك النظام ,وقد يتم تنفيذ ك Qالنوعي من هذه اsجراءات بشكل متزامن .وقد تتضمن أيضاً تتبعاً للبنود خQل
نظام اFنشأة اbدمية ,وف حالة إعداد تقرير من النوع ) ,(٢قد تتضمن استفسارات محددة بشأن التغييرات ف أدوات الرقابة التي
كانت مطبقة خQل الفترة .ويتم تضمي التغييرات التي تعد مهمة للمنشآت اFستفيدة أو مراجعيها ف وصف نظام اFنشأة اbدمية.

ا[صول على اJدلة ا@تعلقة بتصميم أدوات الرقابة )راجع :الفقرتي )٢٨ ,٢٣ب((
أ.٢٥

من وجهة نظر اFنشأة اFستفيدة أو مراجع اFنشأة اFستفيدة ,تكون أداة الرقابة مصممة بشكل مناسب إذا كانت ستوفر ,منفردة أو
باXقتران مع أدوات الرقابة اKخرى ,عند اXلتزام بها بصورة مرضية ,تأكيدًا معقوë ًXنع التحريفات اáوهرية ,أو اكتشافها
وتصحيحها .ومع ذلك ,فإن اFنشأة اbدمية أو مراجع اFنشأة اbدمية X ,يعلم بالظروف القائمة ف كل منشأة من اFنشآت اFستفيدة
التي من شأنها أن õدد ما إذا كان التحريف النات عن اXنحراف ف إحدى أدوات الرقابة يُعد جوهرياً أم  Xلتلك اFنشآت اFستفيدة.
وبالتالي ,فمن وجهة نظر مراجع اFنشأة اbدمية ,تُعد أداة الرقابة مصممة بشكل مناسب إذا كانت ستوفر ,منفردة أو باXقتران مع
أدوات الرقابة اKخرى ,عند اXلتزام بها بصورة مرضية ,تأكيدًا معقو ًXبتحقيق أهداف الرقابة اFنصوص عليها ف وصف اFنشأة
اbدمية لنظامها.

أ .٢٦قد يأخذ مراجع اFنشأة اbدمية ف اOسبان استخدام مخططات سير العمل واXستبيانات ,أو جداول القرارات لتسهيل فهمه
لتصميم أدوات الرقابة.
أ.٢٧

قد تتألف أدوات الرقابة من عدد من اKنشطة اFوجهة لتحقيق هدف الرقابة .وبالتالي ,ففي حالة تقوي مراجع اFنشأة اbدمية
Kنشطة معينة على أنها غير فاعلة ف õقيق هدف رقابة معي ,فإن وجود أنشطة أخرى قد يسمح Fراجع اFنشأة اbدمية باستنتاج
أن أدوات الرقابة اFتعلقة بهدف الرقابة تُعد مصممة بشكل مناسب.
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ا[صول على اJدلة ا@تعلقة بالفاعلية التشغيلية Jدوات الرقابة
تقييم الفاعلية التشغيلية )راجع :الفقرة (٢٤
أ.٢٨

من وجهة نظر اFنشأة اFستفيدة أو مراجع اFنشأة اFستفيدة ,فإن أداة الرقابة تُعد ذات فاعلية تشغيلية إذا كانت توفر ,منفردة أو
باXقتران مع أدوات الرقابة اKخرى ,تأكيدًا معقوë ًXنع التحريفات اáوهرية ,سواء كانت بسبب غش أو خطأ ,أو تأكيدًا معقوًX
باكتشافها وتصحيحها .ومع ذلك ,فإن اFنشأة اbدمية أو مراجع اFنشأة اbدمية X ,يعلم بالظروف القائمة ف كل منشأة من اFنشآت
اFستفيدة التي من شأنها أن õدد ما إذا كان التحريف النات عن اXنحراف ف إحدى أدوات الرقابة قد وقع ,وإذا كان قد وقع,
فتحديد ما إذا كان التحريف جوهرياً .وبالتالي ,فمن وجهة نظر مراجع اFنشأة اbدمية ,تُعد أداة الرقابة ذات فاعلية تشغيلية إذا
كانت ستوفر ,منفردة أو باXقتران مع أدوات الرقابة اKخرى ,تأكيدًا معقو ًXبتحقيق أهداف الرقابة اFنصوص عليها ف وصف اFنشأة
اbدمية لنظامها .وباFثل ,فإن اFنشأة اbدمية أو مراجع اFنشأة اbدمية ليس ف وضع يتيح له õديد ما إذا كان أي انحراف ت
مQحظته ف أدوات الرقابة من شأنه أن يؤدي إلى õريف جوهري من وجهة نظر كل منشأة من اFنشآت اFستفيدة.

أ.٢٩

 Qكافياً فيما يتعلق بفاعليتها التشغيلية,
 Xيُعد التوصل إلى فهم كافٍ Kدوات الرقابة لتكوين رأي بشأن مدى مناسبة تصميمها دلي ً
ما لم تكن هناك بعض ا≤Kتة التي توفر اXتساق ف تشغيل أدوات الرقابة حسبما ت تصميمها وتطبيقها .فعلى سبيل اFثال X ,يوفر
 Qعلى عمل أداة الرقابة ف أوقات أخرى .ومع ذلك,
اOصول على معلومات عن تطبيق أداة رقابة يدوية ف نقطة زمنية معينة دلي ً
ونظرًا لQتساق اQFزم للمعاáة باستخدام تقنية اFعلومات ,فإن تنفيذ اsجراءات لتحديد تصميم إحدى أدوات الرقابة اßلية وما إذا
كانت قد ت تطبيقها ,قد يكون ëثابة دليل على الفاعلية التشغيلية لتلك اKداة ,وذلك اعتمادًا على تقييم واختبار مراجع اFنشأة
اbدمية Kدوات الرقابة اKخرى ,كتلك اFطبقة على التغييرات ف البرامج.

أ .٣٠حتى يكون التقرير من النوع ) (٢مفيدًا Fراجعي اFنشآت اFستفيدة فإنه يغطي عادة مدة  Xتقل عن ستة أشهر .وإذا كانت اFدة أقل
من ستة أشهر ,فقد يرى مراجع اFنشأة اbدمية أنه من اFناسب توضيح أسباب تقصير الفترة ف تقرير التأكيد الصادر عنه .ومن
بي الظروف التي قد تؤدي إلى صدور تقرير يغطي فترة أقل من ستة أشهر ما يكون )أ( عندما يتم تكليف مراجع اFنشأة اbدمية
ف وقت قريب من التاريخ الذي من اFقرر أن يصدر فيه التقرير عن أدوات الرقابة; أو )ب( عندما تكون اFنشأة اbدمية )أو نظام
أو تطبيق معي( قيد العمل منذ أقل من ستة أشهر; أو )ج( عندما تكون هناك تغييرات كبيرة قد طرأت على أدوات الرقابة ,ويكون
من غير اFمكن عملياً اXنتظار ستة أشهر قبل صدور التقرير أو إصدار تقرير يغطي النظام قبل التغييرات وبعدها.
أ.٣١

 Qعلى تشغيلها ≠كن اختباره ف تاريخ Xحق ,وبناءً عليه ,قد يجد مراجع اFنشأة
قد  Xتخلّف بعض إجراءات الرقابة وراءها دلي ً
اbدمية أنه من الضروري اختبار الفاعلية التشغيلية لتلك اsجراءات ف أوقات مختلفة طوال فترة التقرير.

أ.٣٢

يقدم مراجع اFنشأة اbدمية رأياً حول الفاعلية التشغيلية Kدوات الرقابة طوال كل فترة ,وبالتالي ,يحتاج مراجع اFنشأة اbدمية
إلى اOصول على ما يكفي من اKدلة اFناسبة عن تشغيل أدوات الرقابة خQل الفترة اOالية sبداء ذلك الرأي .ومع ذلك ,فإن معرفة
اXنحرافات التي لوحظت ف اXرتباطات السابقة قد تؤدي ëراجع اFنشأة اbدمية إلى توسيع مدى اXختبار خQل الفترة اOالية.

اختبار أدوات الرقابة غير ا@باشرة )راجع :الفقرة )٢٥ب((
أ.٣٣

ف بعض الظروف ,قد يكون من الضروري اOصول على أدلة تدعم الفاعلية التشغيلية Kدوات الرقابة غير اFباشرة .فعلى سبيل
اFثال ,عندما يقرر مراجع اFنشأة اbدمية اختبار فاعلية فحص ت لتقارير اXستثناءات التي تتناول بالتفصيل اFبيعات الزائدة عن
حدود اXئتمان اFصرح بها ,يكون الفحص الذي ت وما يتعلق به من متابعة هو أداة الرقابة ذات الصلة اFباشرة بعمل مراجع اFنشأة
اbدمية .وتُوصَف أدوات الرقابة اFطبقة على دقة اFعلومات الواردة ف التقارير )على سبيل اFثال ,أدوات الرقابة العامة على تقنية
اFعلومات( بأنها أدوات رقابة "غير مباشرة".

أ.٣٤

نظرًا لQتساق اQFزم للمعاáة بتقنية اFعلومات ,فإن اKدلة على تطبيق أداة رقابة آلية على التطبيقات ,عند أخذها ف اOسبان مع
اKدلة اFتعلقة بالفاعلية التشغيلية Kدوات الرقابة العامة للمنشأة اbدمية ,قد توفر أيضاً أدلة أساس عن الفاعلية التشغيلية Kداة
الرقابة.

وسائل اختيار بنود لQختبار )راجع :الفقرتي )٢٥ج((٢٧ ,
أ.٣٥

الوسائل اFتاحة Fراجع اFنشأة اbدمية Xختيار بنود لQختبار هي:
)أ(

اختيار جميع البنود )التحقق التام( .قد يكون ذلك مناسباً Xختبار أدوات الرقابة التي يتم تطبيقها بشكل غير متكرر ,على
سبيل اFثال ,بشكل ربع سنوي ,أو عندما Øعل اKدلة اFتعلقة بتطبيق أداة الرقابة التحقق التام إجراءً يحظى بالكفاءة;
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)ب(

اختيار بنود معينة .قد يكون ذلك مناسباً عندما  Xيكون من الكفاءة استخدام أسلوب التحقق التام و Xتكون العينات فعّالة,
مثل اختبار أدوات الرقابة التي  Xتُطبﱠق بشكل متكرر ëا يكفي لتوفير مجتمع عينة كبير Xختيار العينة ,على سبيل اFثال,
أدوات الرقابة التي يتم تطبيقها شهرياً أو أسبوعياً;

)ج(

استخدام العينات .قد يكون ذلك مناسباً Xختبار أدوات الرقابة التي يتم تطبيقها بشكل متكرر بطريقة موحدة ,والتي تخلّف
وراءها أدلة وثائقية على تطبيقها.

أ .٣٦رغم أن التحقق اXنتقائي من بنود معينة غالباً ما يكون وسيلة فعّالة للحصول على اKدلة ,فإنه  Xيشكل استخداماً Fبدأ العينات.
ونتائج اsجراءات اFطبقة على البنود ا®تارة بهذه الطريقة ≠ Xكن تعميمها على مجتمع العينة بالكامل; وبناءً عليه ,فإن التحقق
اXنتقائي من بنود معينة  Xيوفر أدلة فيما يتعلق بباقي مجتمع العينة .وف اFقابل ,يهدف استخدام العينات إلى التمكي من استنباط
استنتاجات عن مجتمع عينة بالكامل على أساس اختبار عينة مسحوبة منه.
عمل وظيفة ا@راجعة الداخلية
التوصل إلى فهمٍ لوظيفة اFراجعة الداخلية )راجع :الفقرة (٣٠
أ.٣٧

قد تكون وظيفة اFراجعة الداخلية مسؤولة عن تقدي التحليQت والتقو≠ات والتأكيدات والتوصيات وغيرها من اFعلومات لπدارة
واFكلفي باOوكمة .وقد تنفذ وظيفة اFراجعة الداخلية ف منشأة خدمية أنشطة تتعلق بنظام الرقابة الداخلية اbاص باFنشأة
اbدمية ,أو أنشطة تتعلق باbدمات والنظمë ,ا ف ذلك أدوات الرقابة ,التي توفرها اFنشأة اbدمية للمنشآت اFستفيدة.

õديد ما إذا كان سيتم استخدام عمل اFراجعي الداخليي ومدى ذلك اXستخدام )راجع :الفقرة (٣٣
أ.٣٨

عند õديد التأثير اFقرر لعمل اFراجعي الداخليي على طبيعة وتوقيت ومدى إجراءات مراجع اFنشأة اbدمية ,قد تشير العوامل
اßتية إلى ضرورة تنفيذ إجراءات مختلفة أو إجراءات أقل شمو∂ ًXا لو كان اKمر بخQف ذلك:
•

أن يكون العمل ا¢دد الذي نفذه ,أو الذي سينفذه ,اFراجعون الداخليون محدودًا جدًا ف طبيعته ونطاقه.

•

أن يتعلق عمل اFراجعي الداخليي بأدوات الرقابة التي تعد أقل أهمية Xستنتاجات مراجع اFنشأة اbدمية.

•

أ Xيتطلب العمل الذي نفذه ,أو الذي سينفذه ,اFراجعون الداخليون أحكاماً شخصية أو معقدة.

استخدام عمل وظيفة اFراجعة الداخلية )راجع :الفقرة (٣٤
أ.٣٩

ستعتمد طبيعة وتوقيت ومدى إجراءات مراجع اFنشأة اbدمية التي ينفذها على عمل محدد للمراجعي الداخليي على تقييم مراجع
اFنشأة اbدمية Kهمية ذلك العمل Xستنتاجات مراجع اFنشأة اbدمية )على سبيل اFثال ,أهمية ا®اطر التي تسعى أدوات الرقابة
التي ت اختبارها للتخفيف من أثرها( ,وتقوي وظيفة اFراجعة الداخلية وتقوي العمل ا¢دد للمراجعي الداخليي .وقد تشمل تلك
اsجراءات:
•

التحقق من البنود التي õقق منها بالفعل اFراجعون الداخليون;

•

التحقق من بنود أخرى مشابهة;

•

مQحظة اsجراءات التي نفذها اFراجعون الداخليون.

التأثير على تقرير تأكيد مراجع اFنشأة اbدمية )راجع :الفقرتي (٣٧ ,٣٦
أ.٤٠

بغض النظر عن درجة استقQلية وموضوعية وظيفة اFراجعة الداخلية ,فإن تلك الوظيفة غير مستقلة عن اFنشأة اbدمية باFقارنة
مع ما هو مطلوب من مراجع اFنشأة اbدمية عند تنفيذ اXرتباط .ويتحمل مراجع اFنشأة اbدمية وحده اFسؤولية عن الرأي الذي
أبداه ف تقرير تأكيده ,و Xيحد من تلك اFسؤولية استخدام مراجع اFنشأة اbدمية لعمل اFراجعي الداخليي.

أ.٤١

≠كن Fراجع اFنشأة اbدمية أن يقدم وصفه للعمل الذي نفذته وظيفة اFراجعة الداخلية بعدة طرق منها ,على سبيل اFثال:
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•

عن طريق تضمي مقدمة لوصف اختبارات أدوات الرقابة مع اsشارة إلى أنه قد ت استخدام عمل معي من أعمال وظيفة
اFراجعة الداخلية عند تنفيذ اختبارات أدوات الرقابة.

•

نسبة اختبارات بعينها إلى اFراجعة الداخلية.

اYفادات ا@كتوبة )راجع :الفقرتي (٤٠ ,٣٨
أ .٤٢تُعد اsفادات اFكتوبة اFطلوبة ëوجب الفقرة  ٣٨منفصلة عن بيان اFنشأة اbدمية ,وتُقدم باsضافة إليه ,حسب التعريف الوارد ف
الفقرة )٩س(.
أ .٤٣إذا لم تقدم اFنشأة اbدمية اsفادات اFكتوبة اFطلوبة وفقاً للفقرة )٣٨ج( من هذا اFعيار ,فقد يكون من اFناسب تعديل رأي مراجع
اFنشأة اbدمية وفقاً للفقرة )٥٥د( من هذه اFعيار.
ا@علومات اJخرى )راجع :الفقرة (٤٢
أ.٤٤

تتطلب قواعد أخQقيات اFهنة الصادرة عن مجلس اFعايير الدولية KخQقيات اFهنة للمحاسبي أ Xتكون Fراجع اFنشأة اbدمية
صلة باFعلومات التي يعتقد أنها:

)*(

)أ(

õتوي على بيان خاطئ أو مضلل بشكلٍ جوهري; أو

)ب(

õتوي على بيانات أو معلومات معدة بإهمال; أو

)ج(

تغفل أو õجب معلومات من اFطلوب تضمينها عندما يكون ذلك اsغفال أو اOجب

١٤.Q
مضل ً

وإذا كان اFستند الذي يحتوي على وصف اFنشأة اbدمية لنظامها وتقرير تأكيد مراجع اFنشأة اbدمية يحتوي أيضاً على معلومات
أخرى ذات توجه مستقبلي مثل خطط التعاف من الكوارث أو الطوارئ ,أو خطط sدخال تعديQت على النظام استجابة لQنحرافات
التي ت õديدها ف تقرير تأكيد مراجع اFنشأة اbدمية ,أو مطالبات ذات طابع ترويجي ≠ Xكن إثباتها بدرجة معقولة≠ ,كن
Fراجع اFنشأة اbدمية أن يطلب إزالة تلك اFعلومات أو إعادة عرضها.
أ .٤٥إذا رفضت اFنشأة اbدمية إزالة اFعلومات اKخرى أو إعادة عرضها ,فمن بي التصرفات اsضافية التي قد تكون مناسبة ف هذه
اOالة ,على سبيل اFثال:
•

مطالبة اFنشأة اbدمية بأن تتشاور مع مستشارها القانوني بشأن التصرف اFناسب.

•

وصف عدم اXتساق اáوهري أو التحريف اáوهري للحقائق ف تقرير التأكيد.

•

حجب تقرير التأكيد حتى يتم حل هذه اKمر.

•

اXنسحاب من اXرتباط.

التوثيق )راجع :الفقرة (٥١
أ .٤٦يتطلب معيار رقابة اáودة )) (١أو اFتطلبات اFهنية أو اFتطلبات اFنصوص عليها ف نظام أو Xئحة ,والتي تكون مساوية على اKقل
Fتطلبات اFعيار( أن تقوم اFكاتب بوضع سياسات وإجراءات من أجل استكمال جمع ملفات اXرتباط ف الوقت اFناسب ١٥.واّOد
الزمني اFناسب الذي يلزم فيه استكمال جمع ملف اXرتباط النهائي هو عادًة  ٦٠يوماً بحد أقصى من تاريخ تقرير مراجع اFنشأة
اbدمية١٦ .

*
١٤
١٥
١٦

يجب أن يلتزم اFراجع كذلك بقواعد سلوك وآداب اFهنة اFعتمدة ف اFملكة العربية السعودية.
قواعد أخQقيات اFهنة الصادرة عن مجلس اFعايير الدولية KخQقيات اFهنة للمحاسبي ,الفقرة ٢-١١٠
معيار رقابة اáودة ) ,(١الفقرة ٤٥
معيار رقابة اáودة ) ,(١الفقرة أ٥٤
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إعداد تقرير تأكيد مراجع ا@نشأة اDدمية
محتوى تقرير تأكيد مراجع اFنشأة اbدمية )راجع :الفقرة (٥٣
أ.٤٧

يحتوي اFلحقان اKول والثاني على أمثلة توضيحية لتقارير تأكيد مراجعي اFنشآت اbدمية وما يتعلق بها من بيانات للمنشآت
اbدمية.

اFستخدمون اFستهدفون وأغراض تقرير تأكيد مراجع اFنشأة اbدمية )راجع :الفقرة )٥٣هـ((
أ.٤٨

تُعد الضوابط اFستخدمة Xرتباطات إعداد تقرير عن أدوات الرقابة ف اFنشأة اbدمية مQئمة فقط Kغراض توفير معلومات عن
نظام اFنشأة اbدميةë ,ا ف ذلك أدوات الرقابةK ,ولئك الذين لديهم فهم للكيفية التي ت بها استخدام النظام sعداد التقارير
اFالية من جانب اFنشآت اFستفيدة .ووفقاً لذلك ,يتم النص على هذا ف تقرير تأكيد مراجع اFنشأة اbدمية .وإضافةً لذلك ,قد
يرى مراجع اFنشأة اbدمية أنه من اFناسب استخدام صيغة تقيد على وجه التحديد توزيع تقرير التأكيد على غير اFستخدمي
اFستهدفي ,أو استخدامه من قبل آخرين ,أو استخدامه Kغراض أخرى.

وصف اختبارات أدوات الرقابة )راجع :الفقرة (٥٤
أ.٤٩

عند وصف طبيعة اختبارات أدوات الرقابة لتقرير من النوع ) ,(٢فمما يساعد قرّاء تقرير تأكيد مراجع اFنشأة اbدمية أن يقوم
مراجع اFنشأة اbدمية بتضمي ما يلي:
•

نتائج جميع اXختبارات التي ت فيها õديد انحرافات ,حتى لو ت õديد أدوات الرقابة اKخرى التي تسمح Fراجع اFنشأة
اbدمية باستنتاج أن هدف الرقابة ذي الصلة قد õقق أو ت Xحقاً إزالة أداة الرقابة التي ت اختبارها من وصف اFنشأة
اbدمية لنظامها.

•

معلومات عن العوامل اFسببة لQنحرافات التي ت õديدها ,بقدر õديد مراجع اFنشأة اbدمية لتلك العوامل.

الرأي اFعدل )راجع :الفقرة (٥٥
أ.٥٠

يحتوي اFلحق الثالث على أمثلة توضيحية للعناصر اbاصة بتقارير التأكيد اFعدلة Fراجع اFنشأة اbدمية.

أ .٥١حتى لو أبدى مراجع اFنشأة اbدمية رأياً معارضاً أو امتنع عن إبداء رأي ,فقد يكون من اFناسب أن يوضح ف فقرة أساس التعديل
 Qف الرأي ,والتأثيرات اFترتبة عليها.
أسباب أي أمور أخرى يكون على علم بها كانت ستتطلب تعدي ً
أ.٥٢

عند اXمتناع عن إبداء رأي بسبب قيد على النطاق ,فليس من اFناسب عادًة õديد اsجراءات التي ت تنفيذها و Xتضمي عبارات
تصف خصائص ارتباط مراجع اFنشأة اbدمية; إذ قد يؤدي القيام بذلك إلى حجب حقيقة اXمتناع عن إبداء رأي.

مسؤوليات اFتصال اJخرى )راجع :الفقرة (٥٦
أ.٥٣

١٧

قد يكون من بي التصرفات اFناسبة لQستجابة للظروف ا¢ددة ف الفقرة  ,٥٦القيام ëا يلي ما لم يكن ذلك محظورًا ëوجب
اKنظمة أو اللوائح:
•

اOصول على مشورة قانونية بشأن نتائج مختلف التصرفات.

•

اXتصال باFكلفي باOوكمة ف اFنشأة اbدمية.

•

õديد ما إذا كان من اFناسب اXتصال بأطراف ثالثة )على سبيل اFثال ,قد تتطلب اKنظمة أو اللوائح أو اFتطلبات اKخQقية
ذات الصلة أن يقوم مراجع اFنشأة اbدمية بالتقرير لسلطة معنية خارج اFنشأة أو التقرير للمراجع اbارجي اbاص
باFنشأة اbدمية ١٧,أو قد تفرض اKنظمة أو اللوائح أو اFتطلبات اKخQقية ذات الصلة مسؤوليات قد يكون من اFناسب
ëوجبها ف ظل الظروف القائمة القيام ëثل هذا التقرير(.

انظر على سبيل اFثال البنود من  ٤٤-٢٢٥إلى  ٤٨-٢٢٥من قواعد أخQقيات اFهنة الصادرة عن مجلس اFعايير الدولية KخQقيات اFهنة للمحاسبي
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•

تعديل رأي مراجع اFنشأة اbدمية ,أو إضافة فقرة أمر آخر.

•

اXنسحاب من اXرتباط.
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ا@لحق اJول
)راجع :الفقرة أ(٤٧
مثال لبيانات ا@نشأة اDدمية
اKمثلة اßتية من بيانات اFنشأة اbدمية هي لQسترشاد فقط ,و Xيقصد منها أن تكون شاملة أو أن تنطبق على جميع اOاXت.
مثال ) :(١بيان @نشأة خدمية من النوع )(٢
بيان من اFنشأة اbدمية
ت إعداد الوصف اFرفق للعمQء الذين قاموا باستخدام نظام ]نوع أو اسم النظام[ ومراجعيهم الذين يتوفر لديهم فهم كاف لQطQع على
الوصف ,وتتوفر لديهم أيضاً معلومات أخرى من بينها معلومات عن أدوات الرقابة التي يطبقها العمQء أنفسهم ,وذلك عند تقييم مخاطر
التحريفات اáوهرية ف القوائم اFالية للعمQء .نؤكد نحن ]اسم اFنشأة[ ما يلي:
)أ(

أن الوصف اFرفق الوارد ف الصفحات ]ب ب  -ج ج[ يعرض بشكل عادل نظام ]نوع أو اسم النظام[ Fعاáة معامQت العمQء طوال
الفترة من ]التاريخ[ إلى ]التاريخ[ .و≤ثلت الضوابط اFستخدمة ف إعداد هذا البيان فيما يلي:
)(١

)(٢

أن يعرض الوصف اFرفق كيفية تصميم وتطبيق النظامë ,ا ف ذلك:
•

أنواع اbدمات اFقدمةë ,ا ف ذلك ,حسب مقتضى اOال ,فئات اFعامQت التي ≤ت معاáتها.

•

اsجراءات ف كل من نظم تقنية اFعلومات والنظم اليدوية ,التي ت بها إنشاء تلك اFعامQت وتسجيلها ومعاáتها
وتصحيحها عند الضرورة ,ونقلها إلى التقارير اFعدة للعمQء.

•

السجQت ا¢اسبية ذات العQقة واFعلومات الداعمة واOسابات ا¢ددة التي ت استخدامها sنشاء اFعامQت
وتسجيلها ومعاáتها والتقرير عنها; ويشمل هذا تصحيح اFعلومات اbاطئة وكيفية نقل اFعلومات إلى التقارير اFعدة
للعمQء.

•

الكيفية التي تعامل بها النظام مع اKحداث والظروف اُFهمة بخQف اFعامQت.

•

اßلية اFستخدمة sعداد التقارير للعمQء.

•

أهداف الرقابة ذات الصلة وأدوات الرقابة اُFصممة لتحقيق تلك اKهداف.

•

أدوات الرقابة التي افترضنا ,عند تصميم النظام ,أنها ستُتطبق من قبل اFنشآت اFستفيدة ,وهذه اKدوات ت õديدها,
إذا كانت ضرورية لتحقيق أهداف الرقابة اFذكورة ف الوصف اFرفق ,إلى جانب أهداف الرقابة ا¢ددة التي ≠ Xكن
أن نحققها ëفردنا.

•

اáوانب اKخرى لبيئة الرقابة لدينا ,وآلية تقييم ا®اطر ,ونظام اFعلومات )ëا ف ذلك آليات اKعمال ذات العQقة(
واXتصال وأنشطة الرقابة ومتابعة أدوات الرقابة التي كانت ذات صلة ëعاáة معامQت العمQء والتقرير عنها.

أن يتضمن الوصف اFرفق التفاصيل ذات الصلة للتغييرات التي طرأت على نظام اFنشأة اbدمية خQل الفترة من ]التاريخ[
إلى ]التاريخ[.

)(٣

أ Xيُغفل أو يحرّف الوصف اFرفق اFعلومات ذات الصلة بنطاق النظام اFوصوف ,مع اsقرار بأن الوصف مُعّد لتلبية اXحتياجات
اFشتركة لقطاع عريض من العمQء ومراجعيهم ,وبالتالي ,فإنه قد  Xيتضمن كل جانب من جوانب النظام التي قد يراها كل
عميل مهمة ف بيئته اbاصة.
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)ب(

أن أدوات الرقابة اFتعلقة بأهداف الرقابة اFنصوص عليها ف الوصف اFرفق قد ت تصميمها بشكل سليم وكانت تعمل بفاعلية طوال
الفترة من ]التاريخ[ إلى ]التاريخ[ .و≤ثلت الضوابط اFستخدمة ف إعداد هذا البيان فيما يلي:
)(١

أن تكون ا®اطر التي هددت õقيق أهداف الرقابة اFنصوص عليها ف الوصف قد ت õديدها;

)(٢

أن توفر أدوات الرقابة ا¢ددة ,ف حال عملها كما هو موضح ,تأكيدًا معقو ًXبأن تلك ا®اطر لم õول دون õقيق أهداف
الرقابة اFنصوص عليها;

)(٣

أن تكون أدوات الرقابة مطبقة بشكل متسق على النحو اFصممة بهë ,ا ف ذلك أن تكون أدوات الرقابة اليدوية قد ت تطبيقها
من قبل أفراد لديهم الكفاءة والسلطة اFناسبة ,طوال الفترة من ]التاريخ[ إلى ]التاريخ[.

مثال ) :(٢بيان @نشأة خدمية من النوع )(١
ت إعداد الوصف اFرفق للعمQء الذين قاموا باستخدام نظام ]نوع أو اسم النظام[ ومراجعيهم الذين يتوفر لديهم فهم كاف لQطQع على
الوصف ,وتتوفر لديهم أيضاً معلومات أخرى من بينها معلومات عن أدوات الرقابة التي يطبقها العمQء أنفسهم ,وذلك عند التوصل إلى فهم
لنظام اFعلومات ذي الصلة بالتقرير اFالي اbاص بالعمQء .نؤكد نحن ]اسم اFنشأة[ ما يلي:
)أ(

أن الوصف اFرفق الوارد ف الصفحات ]ب ب  -ج ج[ يعرض بشكل عادل نظام ]نوع أو اسم النظام[ Fعاáة معامQت العمQء كما ف
]التاريخ[ .و≤ثلت الضوابط اFستخدمة ف إعداد هذا البيان فيما يلي:
)(١

)(٢

)ب(

أن يعرض الوصف اFرفق كيفية تصميم وتطبيق النظامë ,ا ف ذلك:
•

أنواع اbدمات اFقدمةë ,ا ف ذلك ,حسب مقتضى اOال ,فئات اFعامQت التي ≤ت معاáتها.

•

اsجراءات ف كل من نظم تقنية اFعلومات والنظم اليدوية ,التي ت بها إنشاء تلك اFعامQت وتسجيلها ومعاáتها
وتصحيحها عند الضرورة ,ونقلها إلى التقارير اFعدة للعمQء.

•

السجQت ا¢اسبية ذات العQقة واFعلومات الداعمة واOسابات ا¢ددة التي ت استخدامها sنشاء اFعامQت
وتسجيلها ومعاáتها والتقرير عنها; ويشمل هذا تصحيح اFعلومات اbاطئة وكيفية نقل اFعلومات إلى التقارير اFعدة
للعمQء.

•

الكيفية التي تعامل بها النظام مع اKحداث والظروف اُFهمة بخQف اFعامQت.

•

اßلية اFستخدمة sعداد التقارير للعمQء.

•

أهداف الرقابة ذات الصلة وأدوات الرقابة اُFصممة لتحقيق تلك اKهداف.

•

أدوات الرقابة التي افترضنا ,عند تصميم النظام ,أنها ستُتطبق من قبل اFنشآت اFستفيدة ,وهذه اKدوات ت õديدها,
إذا كانت ضرورية لتحقيق أهداف الرقابة اFذكورة ف الوصف اFرفق ,إلى جانب أهداف الرقابة ا¢ددة التي ≠ Xكن
أن نحققها ëفردنا.

•

اáوانب اKخرى لبيئة الرقابة لدينا ,وآلية تقييم ا®اطر ,ونظام اFعلومات )ëا ف ذلك آليات اKعمال ذات العQقة(
واXتصال وأنشطة الرقابة ومتابعة أدوات الرقابة التي كانت ذات صلة ëعاáة معامQت العمQء والتقرير عنها.

أ Xيُغفل أو يحرّف الوصف اFرفق اFعلومات ذات الصلة بنطاق النظام اFوصوف ,مع اsقرار بأن الوصف مُعّد لتلبية اXحتياجات
اFشتركة لقطاع عريض من العمQء ومراجعيهم ,وبالتالي ,فإنه قد  Xيتضمن كل جانب من جوانب النظام التي قد يراها كل
عميل مهمة ف بيئته اbاصة.

أن أدوات الرقابة اFتعلقة بأهداف الرقابة اFنصوص عليها ف الوصف اFرفق كانت مصممة بشكل مناسب كما ف ]التاريخ[ .و≤ثلت
الضوابط اFستخدمة ف إعداد هذا البيان فيما يلي:
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تقارير التأكيد عن أدوات
الرقابة ف اFنشأة اbدمية

معيار ارتباطات التأكيد )(٣٤٠٢

)(١

أن تكون ا®اطر التي هددت õقيق أهداف الرقابة اFنصوص عليها ف الوصف قد ت õديدها;

)(٢

أن توفر أدوات الرقابة ا¢ددة ,ف حال عملها كما هو موضح ,تأكيدًا معقو ًXبأن تلك ا®اطر لم õول دون õقيق أهداف
الرقابة اFنصوص عليها.
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تقارير التأكيد عن أدوات
الرقابة ف اFنشأة اbدمية

معيار ارتباطات التأكيد )(٣٤٠٢
ا@لحق الثاني
)راجع :الفقرة أ(٤٧
أمثلة توضيحية لتقارير تأكيد مراجع ا@نشأة اDدمية
اKمثلة التوضيحية اßتية للتقارير هي لQسترشاد فقط ,و Xيقصد منها أن تكون شاملة أو أن تنطبق على جميع اOاXت.
ا@ثال التوضيحي ) :(١تقرير تأكيد @راجع ا@نشأة اDدمية من النوع )(٢
تقرير تأكيد مراجع ا@نشأة اDدمية ا@ستقل عن
وصف أدوات الرقابة وتصميمها وفاعليتها التشغيلية
إلى :اFنشأة اbدمية )س(

النطاق
لقد ت تكليفنا بإعداد تقرير عن وصف اFنشأة اbدمية )س( لنظامها ]نوع أو اسم النظام[ اbاص ëعاáة معامQت العمQء طوال الفترة
من ]التاريخ[ إلى ]التاريخ[ وهذا الوصف وارد ف الصفحات ]ب ب  -ج ج[ )الوصف( ,وعن تصميم وتطبيق أدوات الرقابة اFتعلقة بأهداف
الرقابة اFنصوص عليها ف الوصف١.

مسؤوليات اFنشأة اbدمية )س(
إن اFنشأة اbدمية )س( هي اFسؤولة عن :إعداد الوصف والبيان اFرفق به الوارد ف الصفحة ]أأ[ë ,ا ف ذلك اكتمال ودقة وطريقة عرض
الوصف والبيان; وتقدي اbدمات التي يغطيها الوصف; والنص على أهداف الرقابة; وتصميم وتطبيق أدوات الرقابة وتشغيلها بفاعلية لتحقيق
أهداف الرقابة اFنصوص عليها.

اXستقQل ورقابة اáودة
لقد التزمنا باXستقQلية واFتطلبات اKخQقية اKخرى الواردة ف قواعد أخQقيات اFهنة للمحاسبي اFهنيي الصادرة عن مجلس اFعايير
الدولية KخQقيات اFهنة للمحاسبي ,والتي تأسست على اFبادئ اKساسية للنزاهة واFوضوعية والكفاءة اFهنية والعناية الواجبة والسرية
والسلوك

اFهني(*).

ويطبق اFكتب معيار رقابة اáودة ) ٢(١وبالتالي فإنه يحافظ على نظام شامل لرقابة اáودة يشتمل على سياسات وإجراءات موثقة بشأن
اXلتزام باFتطلبات اKخQقية واFعايير اFهنية واFتطلبات النظامية والتنظيمية اFنطبقة.

مسؤوليات مراجع اFنشاة اbدمية
تتمثل مسؤوليتنا ف إبداء رأي عن وصف اFنشأة خدمية )س( وعن تصميم وتشغيل أدوات الرقابة اFتعلقة بأهداف الرقابة اFنصوص عليها ف
الوصف ,استنادًا إلى إجراءاتنا .وقد قمنا بتنفيذ اXرتباط وفقاً Fعيار ارتباطات التأكيد )" ,(٣٤٠٢تقارير التأكيد عن أدوات الرقابة ف اFنشأة
اbدمية" اFعتمد ف اFملكة العربية السعودية .ويتطلب ذلك اFعيار منا أن نخطط وننفذ إجراءات للوصول إلى تأكيد معقول عّما إذا كان الوصف
يُعد معروضاً بشكل عادل ,من جميع اáوانب اáوهرية ,وما إذا كانت أدوات الرقابة مُصﱠممة بشكل مناسب وتعمل بفاعلية.
ويشتمل ارتباط التأكيد sعداد تقرير عن وصف أدوات الرقابة وتصميمها وفاعليتها التشغيلية ف اFنشأة اbدمية على تنفيذ إجراءات للحصول
على أدلة عن اsفصاحات الواردة ف وصف اFنشأة اbدمية لنظامها ,وتصميم أدوات الرقابة وفاعليتها التشغيلية .وتعتمد اsجراءات ا®تارة
على حكم مراجع اFنشأة اbدميةë ,ا ف ذلك تقييم مخاطر أ Xيكون الوصف معروضاً بشكل عادل ,وأ Xتكون أدوات الرقابة مصممة بشكل
١

*
٢

ف حالة عدم تضمي بعض عناصر الوصف ف نطاق اXرتباط ,يتم توضيح ذلك ف تقرير التأكيد.
يشير مراجع اFنشأة اbدمية إلى التزامه بقواعد سلوك وآداب اFهنة اFعتمدة ف اFملكة العربية السعودية.
معيار رقابة اáودة )" (١رقابة اáودة للمكاتب التي تنفذ ارتباطات مراجعة وفحص للقوائم اFالية وارتباطات التأكيد اKخرى وارتباطات اbدمات ذات العQقة
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مناسب أو  Xتعمل بفاعلية .وتضمنت إجراءاتنا اختبار الفاعلية التشغيلية لتلك اKدوات الرقابية التي نعتبرها ضرورية لتوفير تأكيد معقول بأن
أهداف الرقابة اFنصوص عليها ف الوصف قد õققت .ويتضمن ارتباط التأكيد الذي من هذا النوع أيضاً تقوي العرض العام للوصف ,ومدى
مناسبة اKهداف اFنصوص عليها فيه ,ومدى مناسبة الضوابط ا¢ددة من قبل اFنشأة اbدمية واFبينة ف الصفحة ]أأ[.
وف اعتقادنا ,فإن اKدلة التي حصلنا عليها تُعد كافية ومناسبة لتوفير أساس لرأينا.

القيود على أدوات الرقابة ف اFنشأة اbدمية
إن وصف اFنشأة اbدمية )س( مُعﱞد لتلبية اXحتياجات اFشتركة لقطاع عريض من العمQء ومراجعيهم ,وبالتالي ,فإنه قد  Xيتضمن كل جانب
من جوانب النظام التي قد يراها كل عميل مهمة ف بيئته اbاصة .وأيضاً بسبب طبيعتها ,فإن أدوات الرقابة ف اFنشأة اbدمية قد ≤ Xنع
أو تكشف جميع اKخطاء أو اsغفاXت عند معاáة اFعامQت أو التقرير عنها .كما إن تعميم أي تقوي Fدى الفاعلية على الفترات اFستقبلية
يخضع bطر أن أدوات الرقابة ف اFنشأة اbدمية قد تصبح غير كافية أو فاشلة.

الرأي
ت تكوين رأينا على أساس اKمور اFوضحة ف هذا التقرير .والضوابط التي استخدمناها ف تكوين رأينا هي تلك اFبينة ف الصفحة ]أأ[ .وف
رأينا ,فإنه من جميع اáوانب اáوهرية:
)أ(

الوصف يعرض بشكل عادل نظام ]نوع أو اسم النظام[ كما هو مصمم ومطبق خQل الفترة من ]التاريخ[ إلى ]التاريخ[;

)ب(

أدوات الرقابة اFتعلقة بأهداف الرقابة اFنصوص عليها ف الوصف قد ت تصميمها بشكل سليم وكانت تعمل بفاعلية طوال الفترة من
]التاريخ[ إلى ]التاريخ[;

)ج(

أدوات الرقابة ا®تبرة ,التي كانت Xزمة لتوفير تأكيد معقول بأن أهداف الرقابة اFنصوص عليها ف الوصف كانت متحققة ,كانت
تعمل بفاعلية طوال الفترة من ]التاريخ[ إلى ]التاريخ[.

وصف اختبارات أدوات الرقابة
أدوات الرقابة ا¢ددة التي ت اختبارها وطبيعة وتوقيت ونتائج تلك اXختبارات مذكورة ف الصفحات ]س س – ص ص[.

اFستخدمون اFستهدفون والغرض
يستهدف هذا التقرير ووصف اختبارات أدوات الرقابة الوارد ف الصفحات ]س س – ص ص[ فقط العمQء الذين قاموا باستخدام نظام ]نوع
أو اسم النظام[ اbاص باFنشأة اbدمية )س( ومراجعي هؤXء العمQء ,الذين يتوفر لديهم فهم كاف لQطQع عليهما ,وتتوفر لديهم أيضاً
معلومات أخرى من بينها معلومات عن أدوات الرقابة التي يطبقها العمQء أنفسهم ,وذلك عند تقييم مخاطر التحريفات اáوهرية ف القوائم
اFالية للعمQء.
]توقيع مراجع اFنشأة اbدمية[
]تاريخ تقرير تأكيد مراجع اFنشأة اbدمية[
]عنوان مراجع اFنشأة اbدمية[
ا@ثال التوضيحي ) :(٢تقرير تأكيد @راجع ا@نشأة اDدمية من النوع )(١
تقرير تأكيد مراجع ا@نشأة اDدمية ا@ستقل عن
وصف أدوات الرقابة وتصميمها
إلى :اFنشأة اbدمية )س(

النطاق
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لقد ت تكليفنا بإعداد تقرير عن وصف اFنشأة اbدمية )س( لنظامها ]نوع أو اسم النظام[ اbاص ëعاáة معامQت العمQء كما ف ]التاريخ[
وهذا الوصف وارد ف الصفحات ]ب ب  -ج ج[ )الوصف( ,وعن تصميم وتطبيق أدوات الرقابة اFتعلقة بأهداف الرقابة اFنصوص عليها ف
الوصف٣ .
ونحن لم ننفذ أي إجراءات بشأن الفاعلية التشغيلية Kدوات الرقابة اFضمنة ف الوصف ,وبالتالي ,فإننا  Xنبدي أي رأي فيها.

مسؤوليات اFنشأة اbدمية )س(
إن اFنشأة اbدمية )س( هي اFسؤولة عن :إعداد الوصف والبيان اFرفق به الوارد ف الصفحة ]أأ[ë ,ا ف ذلك اكتمال ودقة وطريقة عرض
الوصف والبيان; وتقدي اbدمات التي يغطيها الوصف; والنص على أهداف الرقابة; وتصميم وتطبيق أدوات الرقابة وتشغيلها بفاعلية لتحقيق
أهداف الرقابة اFنصوص عليها.

اXستقQل ورقابة اáودة
لقد التزمنا باXستقQلية واFتطلبات اKخQقية اKخرى الواردة ف قواعد أخQقيات اFهنة للمحاسبي اFهنيي الصادرة عن مجلس اFعايير
الدولية KخQقيات اFهنة للمحاسبي ,والتي تأسست على اFبادئ اKساسية للنزاهة واFوضوعية والكفاءة اFهنية والعناية الواجبة والسرية
والسلوك

اFهني(*).

ويطبق اFكتب معيار رقابة اáودة ) ٤(١وبالتالي فإنه يحافظ على نظام شامل لرقابة اáودة يشتمل على سياسات وإجراءات موثقة بشأن
اXلتزام باFتطلبات اKخQقية واFعايير اFهنية واFتطلبات النظامية والتنظيمية اFنطبقة.

مسؤوليات مراجع اFنشاة اbدمية
تتمثل مسؤوليتنا ف إبداء رأي عن وصف اFنشأة خدمية )س( وعن تصميم أدوات الرقابة اFتعلقة بأهداف الرقابة اFنصوص عليها ف الوصف,
استنادًا إلى إجراءاتنا .وقد قمنا بتنفيذ اXرتباط وفقاً Fعيار ارتباطات التأكيد )" ,(٣٤٠٢تقارير التأكيد عن أدوات الرقابة ف اFنشأة اbدمية"
اFعتمد ف اFملكة العربية السعودية .ويتطلب ذلك اFعيار منا أن نخطط وننفذ إجراءات للوصول إلى تأكيد معقول عّما إذا كان الوصف يُعد
معروضاً بشكل عادل ,من جميع اáوانب اáوهرية ,وما إذا كانت أدوات الرقابة مُصﱠممة بشكل مناسب من جميع اáوانب اáوهرية.
ويشتمل ارتباط التأكيد sعداد تقرير عن وصف أدوات الرقابة وتصميمها ف اFنشأة اbدمية على تنفيذ إجراءات للحصول على أدلة عن
اsفصاحات الواردة ف وصف اFنشأة اbدمية لنظامها ,وتصميم أدوات الرقابة .وتعتمد اsجراءات ا®تارة على حكم مراجع اFنشأة اbدمية,
ëا ف ذلك تقييم أ Xيكون الوصف معروضاً بشكل عادل ,وأ Xتكون أدوات الرقابة مصممة بشكل مناسب .ويتضمن ارتباط التأكيد الذي من
هذا النوع أيضاً تقوي العرض العام للوصف ,ومدى مناسبة أهداف الرقابة اFنصوص عليها فيه ,ومدى مناسبة الضوابط ا¢ددة من قبل
اFنشأة اbدمية واFبينة ف الصفحة ]أأ[.
وكما هو مذكور أعQه ,فإننا لم ننفذ أي إجراءات بشأن الفاعلية التشغيلية Kدوات الرقابة اFضمنة ف الوصف ,وبالتالي ,فإننا  Xنبدي أي رأي
فيها.
وف اعتقادنا ,فإن اKدلة التي حصلنا عليها تُعد كافية ومناسبة لتوفير أساس لرأينا.

القيود على أدوات الرقابة ف اFنشأة اbدمية
إن وصف اFنشأة اbدمية )س( مُعﱞد لتلبية اXحتياجات اFشتركة لقطاع عريض من العمQء ومراجعيهم ,وبالتالي ,فإنه قد  Xيتضمن كل جانب
من جوانب النظام التي قد يراها كل عميل مهمة ف بيئته اbاصة .وأيضاً بسبب طبيعتها ,فإن أدوات الرقابة ف اFنشأة اbدمية قد ≤ Xنع
أو تكشف جميع اKخطاء أو اsغفاXت عند معاáة اFعامQت أو التقرير عنها.

٣

*
٤

ف حالة عدم تضمي بعض عناصر الوصف ف نطاق اXرتباط ,يتم توضيح ذلك ف تقرير التأكيد.
يشير مراجع اFنشأة اbدمية إلى التزامه بقواعد سلوك وآداب اFهنة اFعتمدة ف اFملكة العربية السعودية.
معيار رقابة اáودة )" (١رقابة اáودة للمكاتب التي تنفذ ارتباطات مراجعة وفحص للقوائم اFالية وارتباطات التأكيد اKخرى وارتباطات اbدمات ذات العQقة
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تقارير التأكيد عن أدوات
الرقابة ف اFنشأة اbدمية

معيار ارتباطات التأكيد )(٣٤٠٢

الرأي
ت تكوين رأينا على أساس اKمور اFوضحة ف هذا التقرير .والضوابط التي استخدمناها ف تكوين رأينا هي تلك اFبينة ف الصفحة ]أأ[ .وف
رأينا ,فإنه من جميع اáوانب اáوهرية:
)أ(

الوصف يعرض بشكل عادل نظام ]نوع أو اسم النظام[ كما هو مصمم ومطبق كما ف ]التاريخ[;

)ب(

أدوات الرقابة اFتعلقة بأهداف الرقابة اFنصوص عليها ف الوصف كانت مصممة بشكل مناسب كما ف ]التاريخ[.

اFستخدمون اFستهدفون والغرض
هذا التقرير يستهدف فقط العمQء الذين قاموا باستخدام نظام ]نوع أو اسم النظام[ اbاص باFنشأة اbدمية )س( ومراجعيهم الذين يتوفر
لديهم فهم كاف لQطQع على الوصف ,وتتوفر لديهم أيضاً معلومات أخرى من بينها معلومات عن أدوات الرقابة التي يطبقها العمQء أنفسهم,
وذلك عند التوصل إلى فهم لنظام اFعلومات ذي الصلة بالتقرير اFالي اbاص بالعمQء.
]توقيع مراجع اFنشأة اbدمية[
]تاريخ تقرير تأكيد مراجع اFنشأة اbدمية[
]عنوان مراجع اFنشأة اbدمية[
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تقارير التأكيد عن أدوات
الرقابة ف اFنشأة اbدمية

معيار ارتباطات التأكيد )(٣٤٠٢

ا@لحق الثالث
)راجع :الفقرة أ(٥٠
أمثلة توضيحية لتقارير تأكيد معدلة @راجع ا@نشأة اDدمية
اKمثلة التوضيحية اßتية للتقارير اFعدلة هي لQسترشاد فقط ,و Xيقصد منها أن تكون شاملة أو أن تنطبق على جميع اOاXت .وتستند هذه
التقارير إلى اKمثلة التوضيحية للتقارير الوارد ف اFلحق الثاني.
ا@ثال التوضيحي ) :(١رأي متحفظ  -وصف ا@نشأة اDدمية للنظام غير معروض بشكل عادل من جميع اÇوانب اÇوهرية
…

مسؤوليات مراجع اFنشاة اbدمية
…
وف اعتقادنا ,فإن اKدلة التي حصلنا عليها تُعد كافية ومناسبة لتوفير أساس لرأينا اFتحفظ.

أساس الرأي اFتحفظ
ينص الوصف اFرفق ف الصفحة ]م ن[ على أن اFنشأة اbدمية )س( تستخدم أرقام تعريف وكلمات اFرور Fوظفي التشغيل Fنع الوصول غير
اFصرح به إلى النظام .واستنادًا إلى إجراءاتنا ,والتي تضمنت استفسارات من اFوظفي ومQحظة اKنشطة ,فقد حددنا أن أرقام التعريف
وكلمات اFرور يتم استخدامها ف التطبيقي )أ( و)ب( ولكنها غير مستخدمة ف التطبيقي )ج( و)د(.
الرأي اFتحفظ
ت تكوين رأينا على أساس اKمور اFوضحة ف هذا التقرير .والضوابط التي استخدمناها ف تكوين رأينا هي تلك اFبينة ف الصفحة ]أأ[ من
بيان اFنشأة اbدمية )س( .وف رأينا ,وباستثناء اKمر اFوضح ف فقرة "أساس الرأي اFتحفظ" فإن:
)أ(

…

ا@ثال التوضيحي ) :(٢رأي متحفظ – أدوات الرقابة غير مصممة بشكل مناسب لتوفير تأكيد معقول بأن أهداف الرقابة ا@نصوص عليها ف
وصف ا@نشأة اDدمية لنظامها ستتحقق إذا كانت أدوات الرقابة تعمل بفاعلية
…

مسؤوليات مراجع اFنشاة اbدمية
…
وف اعتقادنا ,فإن اKدلة التي حصلنا عليها تُعد كافية ومناسبة لتوفير أساس لرأينا اFتحفظ.

أساس الرأي اFتحفظ
وفقاً Fا ≤ت مناقشته ف الصفحة ]م ن[ من الوصف اFرفق ,فإن اFنشأة اbدمية )س( تقوم من وقت ßخر بإدخال تغييرات على برامج
التطبيقات لتصحيح أوجه القصور أو لتحسي القدرات .و Xتتضمن اsجراءات اFتبعة ف õديد ما إذا كان سيتم إجراء تغييرات ,عند تصميم
التغييرات وتنفيذها ,مراجعتها واعتمادها من قبل اKفراد اFصرح لهم بذلك الذين يكونون مستقلي عن أولئك اFشاركي ف إجراء التغييرات.
و Xتوجد أيضاً متطلبات محددة Xختبار تلك التغييرات أو تقدي نتائج اXختبارات لªفراد اFعنيي قبل تطبيق التغييرات.

الرأي اFتحفظ
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تقارير التأكيد عن أدوات
الرقابة ف اFنشأة اbدمية

معيار ارتباطات التأكيد )(٣٤٠٢

ت تكوين رأينا على أساس اKمور اFوضحة ف هذا التقرير .والضوابط التي استخدمناها ف تكوين رأينا هي تلك اFبينة ف الصفحة ]أأ[ من
بيان اFنشأة اbدمية )س( .وف رأينا ,وباستثناء اKمر اFوضح ف فقرة "أساس الرأي اFتحفظ" فإن:
)أ(

…

ا@ثال التوضيحي ) :(٣رأي متحفظ – أدوات الرقابة لم تكن تعمل بفاعلية طوال الفترة اáددة )تقرير من النوع ) (٢فقط(
…

مسؤوليات مراجع اFنشاة اbدمية
…
وف اعتقادنا ,فإن اKدلة التي حصلنا عليها تُعد كافية ومناسبة لتوفير أساس لرأينا اFتحفظ.

أساس الرأي اFتحفظ
تنص اFنشأة اbدمية )س( ف وصفها على أن لديها أدوات رقابة آلية مطبقة Fطابقة دفعات القرض اFستلمة مع ا®رجات الناØة .ورغم
ذلك ,ووفقاً Fا هو مشار إليه ف الصفحة ]م ن[ من الوصف ,فإن أدوات الرقابة تلك لم تكن تعمل بفاعلية خQل الفترة من يوم/شهر/سنة إلى
يوم/شهر/سنة بسبب خطأ ف البرمجة .وقد أدى ذلك إلى عدم õقيق هدف الرقابة اFتمثل ف أن "توفر أدوات الرقابة تأكيدًا معقو ًXبتسجيل
دفعات القرض اFستلمة بشكل سليم" خQل الفترة من يوم/شهر/سنة إلى يوم /شهر/سنة .وأدخلت الشركة )س( تغييرًا على البرنامج الذي
يقوم بالعمليات اOسابية كما ف ]التاريخ[ ,وتشير اختباراتنا إلى أنه كان يعمل بفاعلية خQل الفترة من يوم /شهر/سنة إلى يوم /شهر/سنة.

الرأي اFتحفظ
ت تكوين رأينا على أساس اKمور اFوضحة ف هذا التقرير .والضوابط التي استخدمناها ف تكوين رأينا هي تلك اFبينة ف الصفحة ]أأ[ من
بيان اFنشأة اbدمية )س( .وف رأينا ,وباستثناء اKمر اFوضح ف فقرة "أساس الرأي اFتحفظ" فإن:
…
ا@ثال التوضيحي ) :(٤رأي متحفظ  -مراجع ا@نشأة اDدمية غير قادر على ا[صول على ما يكفي من اJدلة ا@ناسبة
…

مسؤوليات مراجع اFنشاة اbدمية
…
وف اعتقادنا ,فإن اKدلة التي حصلنا عليها تُعد كافية ومناسبة لتوفير أساس لرأينا اFتحفظ.

أساس الرأي اFتحفظ
تنص اFنشأة اbدمية )س( ف وصفها على أن لديها أدوات رقابة آلية مطبقة Fطابقة دفعات القرض اFستلمة مع ا®رجات الناØة .إ Xأن
السجQت اsلكترونية Kداء هذه اFطابقة للفترة من يوم/شهر/سنة إلى يوم/شهر/سنة قد حُِذفت نتيجة خطأ ف تشغيل اOاسب ,ولذلك فلم
نكن قادرين على اختبار عمل هذه اKداة الرقابية لتلك الفترة .وبناءً عليه ,فلم نكن قادرين على õديد ما إذا كان هدف الرقابة اFتمثل ف أن
"توفر أدوات الرقابة تأكيدًا معقو ًXبأن دفعات القرض اFستلمة مسجلة بشكل سليم" كان يعمل بفاعلية خQل الفترة من يوم /شهر/سنة إلى
يوم /شهر/سنة.

الرأي اFتحفظ
ت تكوين رأينا على أساس اKمور اFوضحة ف هذا التقرير .والضوابط التي استخدمناها ف تكوين رأينا هي تلك اFبينة ف الصفحة ]أأ[ من
بيان اFنشأة اbدمية )س( .وف رأينا ,وباستثناء اKمر اFوضح ف فقرة "أساس الرأي اFتحفظ" فإن:
)أ(

…
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تقارير التأكيد عن أدوات
الرقابة ف اFنشأة اbدمية

معيار ارتباطات التأكيد ) :(٣٤١٠ارتباطات التأكيد عن قوائم االحتباس احلراري

اعتمدت الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي معيار التأكيد ) ,(٣٤١٠كما صدر من مجلس املعايير الدولية للمراجعة والتأكيد,
مع األخذ ف احلسبان التعديالت العامة التي سبق إيضاحها ف وثيقة االعتماد

معيار ارتباطات التأكيد )(٣٤١٠
معيار ارتباطات التأكيد )(٣٤١٠
ارتباطات التأكيد عن قوائم االحتباس احلراري
)يسري هذا املعيار على تقارير التأكيد املرتبط عليها اعتبارًا من  ٢٠١٧/١/١أو بعده(
الفهرس

الفقرة
مقدمة..............................................................................................
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١٥

قبول االرتباط واستمراريته .........................................................................

١٨-١٦
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١٩
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٢٢-٢٠

فهم املنشأة وبيئتها ,مبا ف ذلك الرقابة الداخلية للمنشأة ,وحتديد مخاطر التحريف اجلوهري
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ارتباطات التأكيد عن قوائم
االحتباس احلراري

معيار ارتباطات التأكيد )(٣٤١٠
٧٨
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أ-٤٤أ٥١

فهم املنشأة وبيئتها ,مبا ف ذلك الرقابة الداخلية للمنشأة ,وحتديد مخاطر التحريف اجلوهري
وتقييمها..............................................................................................
االستجابات العامة خملاطر التحريف اجلوهري املقﱠيمة واإلجراءات اإلضافية .....................
استخدام عمل محاسبي قانونيي آخرين .........................................................
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املعلومات املقارنة ..................................................................................
املعلومات األخرى...................................................................................
التوثيق ...................... ........................................................................
فحص رقابة جودة االرتباط.........................................................................
تكوين استنتاج التأكيد...............................................................................
محتوى تقرير التأكيد ...............................................................................

أ-٥٢أ٨٩
أ-٩٠أ١١٢
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امللحق ) :(١االنبعاثات ,عمليات اإلزالة وعمليات تخفيض االنبعاثات
امللحق ):(٢مناذج توضيحية لتقارير التأكيد عن قوائم االحتباس احلراري

ينبغي قراءة معيار ارتباطات التأكيد ) " (٣٤١٠ارتباطات التأكيد عن قوائم االحتباس احلراري" جنبًا إلى جنب مع التمهيد
إلصدارات املعايير الدولية لرقابة اجلودة واملراجعة والفحص والتأكيدات األخرى واخلدمات ذات العالقة.
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ارتباطات التأكيد عن قوائم
االحتباس احلراري

معيار ارتباطات التأكيد )(٣٤١٠
مقدمة
 .١مع التسليم بوجود عالقة بي انبعاثات االحتباس احلراري والتغير املناخي ,تقوم العديد من املنشآت بالتحديد الكمي النبعاثات االحتباس
احلراري ألغراض اإلدارة الداخلية ,والعديد منها يقوم أيضًا بإعداد قائمة االحتباس احلراري:
)أ( كجزء من نظام اإلفصاح التنظيمي; أو
)ب( كجزء من برنامج التعامل التجاري مع االنبعاثات; أو
)ج( إلعالم املستثمرين وأخرين بشكل اختياري .واإلفصاحات االختيارية قد يتم ,على سبيل املثال ,نشرها كوثيقة مستقلة; أو يتم تضمينها
كجزء من تقرير مستدي وأوسع نطاقًا; أو تقرير سنوي عن املنشأة; أو يتم إعدادها لدعم اإلدراج ف "السجل الكربوني".
نطاق املعيار
 .٢يتناول هذا املعيار ارتباطات التأكيد إلعداد تقرير عن قائمة االحتباس احلراري.
 .٣قد يغطي استنتاج احملاسب القانوني ف ارتباط تأكيد ما ,معلومات باإلضافة إلى قائمة االحتباس احلراري ,على سبيل املثال ,عندما
يرتبط احملاسب القانوني بالتقرير عن تقرير االستدامة والذي متثل فيه قائمة االحتباس احلراري جزًءا واحدًا فقط .ف مثل تلك احلاالت:
)راجع :الفقرتي أ ,١أ(٢
)أ( يطبق هذا املعيار على إجراءات التأكيد املنفذة فيما يتعلق بقائمة االحتباس احلراري بخالف احلالة التي متثل فيها قوائم االحتباس
احلراري جزًء من معلومات شاملة تخضع للتأكيد;
)ب( يطبق معيار ارتباط التأكيد )) (١)(٣٠٠٠أو معيار ارتباط تأكيد آخر يتناول موضوعًا محددًا( على إجراءات التأكيد التي تنفذ فيما
يتعلق بباقي املعلومات التي يغطيها استنتاج احملاسب القانوني.
 .٤ال يتناول هذا املعيار ارتباطات التأكيد إلعداد تقرير عما يلي ,أو ال يوفر ارشادات محددة عنها:
)أ( قوائم االنبعاثات بخالف قوائم انبعاثات غازات االحتباس احلراري ,مثال أوكسيدات النيتروجي ) (NOxوأوكسيدات الكبريت
) .(So2ومع ذلك يوفر هذا املعيار إرشادات عن تلك االرتباطات) ;(٢أو
)ب( معلومات أخرى تتعلق بغازات االحتباس احلراري ,مثل دورة حياة املنتج واملعلومات األساسية االفتراضية ومؤشرات األداء الرئيسة
استنادًا إلى بيانات االنبعاثات; أو )راجع :الفقرة أ(٣
)ج( األدوات ,أو العمليات أو اآلليات ,مثل مشاريع التعويض التي تستخدمها منشآت أخرى عند تخفيض االنبعاثات .ومع ذلك ,عندما
تتضمن قائمة غازات االحتباس احلراري تخفيضًا لالنبعاثات والتي تخضع للتأكيد ,فإن متطلبات هذا املعيار تنطبق على تلك
االنبعاثات التي ت تخفيضها بحسب مقتضى احلال )انظر الفقرة )٧٦ف((.

ارتباطات التقرير املباشرة واملستندة إلى اإلقرار
 .٥أشار إطار ارتباطات التأكيد )إطار التأكيد( إلى أن ارتباط التأكيد إما أن يكون ارتباطًا مستندًا إلى إقرار أو ارتباط إعداد تقرير مباشر.
ويتناول هذا املعيار االرتباطات على أساس االرتباطات املستندة إلى اإلقرار فقط(٣).

إجراءات لغرض ارتباطات التأكيد املعقول والتأكيد احملدود
 .٦يوضح معيار ارتباطات التأكيد ) (٣٠٠٠أن ارتباط التأكيد إما ان يكون ارتباط تأكيد معقول أو ارتباط تأكيد محدود (٤).ويتناول هذا املعيار
ال من ارتباطات التأكيد املعقول والتأكيد احملدود.
ك ً
)(١
)(٢
)(٣
)(٤

معيار ارتباط التأكيد ) ,(٣٠٠٠ارتباطات التأكيد األخرى بخالف عمليات مراجعة أو فحص املعلومات املالية التاريخية.
ترتبط املركبات الكيميائية ) NOxأي ,NO2 ,No ,اللذان يختلفان عن أكسيد النيتروز لغازات االحتباس احلراري (N2O ,و" SO2باملطر احلمضي" وليس التغير
املناخي.
إطار التأكيد ,الفقرة .١٠
إطار التأكيد ,الفقرة .١١

ترجمة الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي

٩٩٤

ارتباطات التأكيد عن قوائم
االحتباس احلراري

معيار ارتباطات التأكيد )(٣٤١٠
 .٧ف كٍل من ارتباط التأكيد املعقول والتأكيد احملدود لقائمة االحتباس احلراري ,يختار احملاسب القانوني اجلمع بي إجراءات التأكيد ,والتي
تتضمن اجلمع بي :التقصي; واملالحظة; واملصادقة; وإعادة العملية احلسابية; وإعادة األداء; واإلجراءات التحليلية; واالستفسار .إن
حتديد إجراءات التأكيد التي سيتم تنفيذها على ارتباط معي هي مسألة حكم مهني .ونظرًا ألن قوائم االحتباس احلراري تغطي نطاقًا
واسعًا من الظروف ,فإن طبيعة وتوقيت ومدى اإلجراءات من احملتمل أن تختلف بشكٍل كبير من ارتباط ألخر.
 .٨ما لم ُينص على خالف ذلك ,فإن كل متطلب من متطلبات هذا املعيار ينطبق على كٍل من ارتباطات التأكيد املعقول والتأكيد احملدود ,
ونظرًا ألن مستوى التأكيد الذي يتم الوصول إليه ف ارتباط التأكيد احملدود أقل منه ف ارتباط التأكيد املعقول ,فإن اإلجراءات التي
سينفذها احملاسب القانوني ف ارتباط التأكيد احملدود سوف تختلف ف طبيعتها ,وستكون أقل من حيث النطاق مما هو عليه ف ارتباط
التأكيد املعقول (٥).وقد ت عرض املتطلبات التي تطبق على أحدهما أو على النوع اآلخر من االرتباط ف شكل عامودي مع حرف "د" أي
)تأكيد محدود( أو"ل" أي )تأكيد معقول( بعد رقم الفقرة .وعلى الرغم من أن بعض اإلجراءات تكون مطلوبة فقط الرتباطات التأكيد
املعقول ,إال أنها بالرغم من ذلك ,قد تكون مناسبة ف بعض ارتباطات التأكيد احملدود )انظر أيضًا الفقرة أ ٩٠والتي حتدد الفروق الرئيسة
بي اإلجراءات اإلضافية للمحاسب القانوني فيما يتعلق بارتباط التأكيد املعقول وارتباط التأكيد احملدود فيما يتعلق بقائمة االحتباس
احلراري() .راجع :الفقرتي أ ,٤أ(٩٠

العالقة مع معيار ارتباطات التأكيد ) ,(٣٠٠٠واإلصدارات املهنية األخرى واملتطلبات األخرى
 .٩على احملاسب القانوني أن يلتزم مبعيار ارتباطات التأكيد ) (٣٠٠٠وبهذا املعيار عندما يقوم بتنفيذ ارتباط تأكيد للتقرير عن قائمة
االحتباس احلراري ملنشأة معينة .ويكمل هذا املعيار معيار ارتباطات التأكيد ) (٣٠٠٠وال يحل محله ,ويتوسع ف كيفية تطبيق معيار
ارتباطات التأكيد ) (٣٠٠٠على ارتباط تأكيد للتقرير على قائمة االحتباس احلراري ملنشأة معينة) .راجع :الفقرة أ(١٧
 .١٠يتطلب االلتزام مبعيار ارتباط التأكيد ) ,(٣٠٠٠من بي أمور أخرى ,االلتزام مبتطلبات قواعد سلوك وآداب املهنة)*( ,أو املتطلبات املهنية
األخرى ,أو املتطلبات النظامية أو التنظيمية التي لها نفس متطلبات قواعد سلوك وآداب املهنة على األقل) .(٦ويتطلب أيضًا أن يكون
الشريك املسؤول عن االرتباط عضوًا ف مكتب يطبق معيار رقابة اجلودة رقم ) (٧)(١أو املتطلبات املهنية األخرى ,أو املتطلبات النظامية
أو التنظيمية التي لها نفس متطلبات معيار رقابة اجلودة رقم ) (١على األقل) .راجع :الفقرتي أ ,٥أ(٦
 .١١عندما يخضع االرتباط ألنظمة أو لوائح محلية أو ألحكام برنامج التعامل التجاري مع االنبعاثات ,فال يجب أن يتجاوز هذا املعيار تلك
األنظمة أو اللوائح أو األحكام .وإذا كانت األنظمة أو اللوائح أو األحكام احمللية لبرنامج التعامل التجاري مع االنبعاثات تختلف عن هذا
املعيار ,فيجب تنفيذ االرتباط وفقًا لألنظمة أو اللوائح أو األحكام احمللية والتي لن تلتزم آليًا بهذا املعيار .ويحق للمحاسب القانوني أن
يلتزم بهذا املعيار ,باإلضافة إلى األنظمة واللوائح واألحكام احمللية لبرنامج التعامل التجاري مع االنبعاثات فقط ,عندما يتم الوفاء بجميع
املتطلبات املنطبقة ف هذا املعيار) .راجع :الفقرة أ(٧
تاريخ السريان
 .١٢يسري هذا املعيار على تقارير التأكيد املرتبط عليها اعتبارًا من  ٢٠١٧/١/١أو بعده.
األهداف
 .١٣فيما يلي أهداف احملاسب القانوني:
)أ( الوصول إلى تأكيد معقول أو محدود ,بحسب مقتضى احلال ,عما إذا كانت قائمة احتباس حراري خالية من حتريف جوهري ,بسبب
غش أو خطأ ,األمر الذي ميّكن احملاسب القانوني من إبداء استنتاج ينقل ذلك املستوى من التأكيد;
)ب( إعداد تقرير معي ,وفقًا لنتائج احملاسب القانوني ,عّما إذا كان:

)(٥
)*(
)(٦
)(٧

إطار التأكيد ,الفقرة  ,٥٣ومعيار ارتباطات التأكيد ) ,(٣٠٠٠الفقرة .٣٧
يجب أن يشير املراجع إلى قواعد سلوك وآداب املهنة املعتمدة ف اململكة العربية السعودية.
معيار ارتباطات التأكيد ) ,(٣٠٠٠الفقرتي  ٤و.٦
معيار ارتباطات التأكيد ) ,(٣٠٠٠الفقرتي )٣ب( و)٣١أ( ,ومعيار رقابة اجلودة رقم ).(١
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معيار ارتباطات التأكيد )(٣٤١٠
) (١ف حالة ارتباط التأكيد املعقول ,قائمة االحتباس احلراري ت إعدادها ,من جميع اجلوانب اجلوهرية ,وفقًا للضوابط املنطبقة;
أو
) (٢ف حالة ارتباط التأكيد احملدود ,قد علم احملاسب القانوني عن أي أمر جعله يعتقد ,استنادًا إلى اإلجراءات املتخذة واألدلة
التي ت احلصول عليها ,بأن قائمة االحتباس احلراري لم يتم إعدادها ,من جميع اجلوانب اجلوهرية ,وفقًا للضوابط املنطبقة;
)ج( اإلبالغ بحسب ما يقضي به هذا املعيار ,وفقًا لنتائج احملاسب القانوني.
التعريفات
 .١٤ألغراض هذا املعيار ,يكون للمصطلحات اآلتية املعاني املوضحة

أدناه(٨):

)أ( الضوابط املنطبقة :هي الضوابط املستخدمة من قبل املنشأة لقياس وإعداد التقارير حول انبعاثاتها ف قائمة االحتباس احلراري.
)ب( اإلقرارات :هي اإلقرارات التي تدلي بها املنشأة ,سواء كانت صريحة أو غير ذلك ,املمثلة ف قائمة االحتباس احلراري ,والتي
يستخدمها احملاسب القانوني لدراسة األنواع اخملتلفة للتحريفات احملتملة التي قد حتدث.
)ج( سنة األساس :هي سنة محددة أو متوسط سنوات متعددة يتم وفقًا لها مقارنة انبعاثات املنشأة عبر الوقت.
)د( احلدود املعينة والتعامل :هو نظام يحدد حدود االنبعاثات اإلجمالية ,ويخصص االنبعاثات املسموح بها للمشاركي ,ويسمح لهم
بالتعامل مع االنبعاثات املسموح بها وحصص االنبعاثات مع بعضهم البعض.
)ه( املعلومات املقارنة :هي املبالغ واإلفصاحات املشمولة ف قائمة االحتباس احلراري ,فيما يتعلق بواحدة أو أكثر من الفترات السابقة.
)و( االنبعاثات :هي االحتباس احلراري الذي انبعث ,خالل الفترة ذات العالقة ,إلى اجلو أو التي كانت ستنبعث إلى اجلو لو لم يتم
التقاطها وتوجيهها نحو حوض معي .وميكن تصنيف االنبعاثات إلى:
•

انبعاثات مباشرة )تعرف أيضًا بانبعاثات النطاق ) ,((١وهي انبعاثات من املصادر التي متتلكها املنشأة أو تسيطر عليها) .راجع:
الفقرة أ(٨

•

انبعاثات غير مباشرة ,وهي االنبعاثات الناجتة عن نشاطات املنشأة ,ولكنها حتدث من مصادر متتلكها أو تسيطر عليها منشأة
أخرى .وميكن أن تصنف االنبعاثات غير املباشرة أيضًا إلى:
o

انبعاثات النطاق ) (٢وهي االنبعاثات املصاحبة للطاقة التي تنقل إلى املنشأة ويتم استهالكها من قبل املنشأة) .راجع:
الفقرة أ(٩

o

انبعاثات النطاق ) (٣وهي جميع االنبعاثات األخرى غير املباشرة) .راجع :الفقرة أ(١٠

)ز( البنود املقتطعة من االنبعاثات :أي بند مشمول ف قائمة االحتباس احلراري للمنشأة والذي يتم اقتطاعه من مجموع االنبعاثات اُملبلغ
عنها ,ولكنه ليس عبارة عن انبعاثات مزالة; وغالبًا ما يتضمن شراء حصص متوازنة ,لكن ميكن أن يتضمن أيضًا مجموعة متنوعة
من األدوات أو اآلليات األخرى مثل حصص وحدود األداء املسموحة املعترف بها من قبل خطة تنظيمية أو خطة أخرى تكون املنشأة
جزًءا منها) .راجع :الفقرتي أ ,١١أ(١٢
)ح( عامل االنبعاثات :هو عامل حسابي أو نسبة رياضية لتحويل مقياس نشاط معي )على سبيل املثال ,لترات من الوقود املستهلك أو
كيلومترات من مسافة مقطوعة أو عدد احليوانات ف مزرعة تربية احليوانات أو أطنان من املنتجات املصنوعة( إلى تقدير معي
لكمية االحتباس احلراري املرتبطة بذلك النشاط.
)ط( برنامج التعامل التجاري مع االنبعاثات :هو برنامج قائم على أساس السوق يستخدم للسيطرة على االحتباس احلراري من خالل
توفير حوافز اقتصادية لتحقيق تخفيضات ف انبعاثات تلك الغازات.

)(٨

ُتطبق التعريفات الواردة ف معيار ارتباطات التأكيد ) (٣٠٠٠على هذا املعيار.
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معيار ارتباطات التأكيد )(٣٤١٠
)ي( املنشأة :هي منشأة قانونية أو منشأة اقتصادية أو جزء قابل للتحديد من منشأة قانونية أو اقتصادية )على سبيل املثال ,معمل منفرد
أو أي شكل من أشكال املرافق األخرى مثل موقع مكب النفايات( أو خليط من املنشآت القانونية أو املنشآت األخرى أو أجزاء من
تلك املنشآت )على سبيل املثال ,مشروع مشترك( التي ترتبط بها االنبعاثات ف قائمة االحتباس احلراري.
)ك( الغش :هو فعل متعمد من قبل واحد أو أكثر من األفراد الذين يعملون ف اإلدارة ,أو املكلفي باحلوكمة ,أو املوظفي أو أطراف ثالثة,
والذي ينطوي على اللجوء إلى اخلداع لتحقيق منفعة غير قانونية أو غير مشروعة.
)ل( اإلجراءات األخرى :هي إجراءات يتم اتخاذها استجابة خملاطر التحريف اجلوهري املقﱠيمة ,مبا ف ذلك اختبارات الرقابة )إن وجدت(
واختبارات التفاصيل واإلجراءات التحليلية.
)م( قائمة االحتباس احلراري :هي قائمة تعرض العناصر األساسية وتقيس انبعاثات االحتباس احلراري للمنشأة لفترة معينة )تعرف
أحيانًا مبخزون االنبعاثات( ,وتعرض عندما يكون ذلك منطبقًا ,املعلومات املقارنة واإليضاحات التي تشمل ملخصًا للسياسات املهمة
للتحديد الكمي والتقرير .وقد تتضمن قائمة االحتباس احلراري أيضًا قائمة مصنفة بعمليات اإلزالة أو البنود املقتطعة من االنبعاثات.
وعندما ال يغطي االرتباط كامل قائمة االحتباس احلراري ,فإن "قائمة االحتباس احلراري" تقرأ على أنها ذلك اجلزء الذي يغطيه
االرتباط .وتكون قائمة االحتباس احلراري هي "معلومات املوضوع" لالرتباط(٩).
)ن( االحتباس احلراري :ثاني أوكسيد الكربون ) (CO2وأي غازات أخرى يجب تضمينها وفق الضوابط املنطبقة ف قائمة االحتباس
احلراري ,مثل :امليثان وأوكسيد النيتروز ,وسلفور هيكسا فلوريد ,وكربونات هيدرو فلورو ,وكربونات بيرفلورو ,وكربونات كلورو فلورو.
وغالبًا ما يعبر عن الغازات باستثناء ثاني أوكسيد الكربون مبعادالت ثاني أوكسيد الكربون ).(CO2-e
)س( احلدود التنظيمية :احلدود التي حتدد العمليات التي يتم تضمينها ف قائمة االحتباس احلراري للمنشأة.
)ع( األهمية النسبية لألداء :الكمية أو الكميات التي يحددها احملاسب القانوني ف مستوى أقل من األهمية النسبية لقائمة االحتباس
احلراري من أجل تقليل احتمالية أن يتجاوز مجموع التحريفات اجلوهرية غير املكتشفة وغير املصححة األهمية النسبية لقائمة
االحتباس احلراري إلى مستوى متدني مناسب .وتشير األهمية النسبية لألداء أيضًا ,عندما يكون ذلك منطبقًا ,إلى الكمية أو الكميات
التي يحددها احملاسب القانوني بأقل من مستوى أو مستويات األهمية النسبية ألنواع معينة من االنبعاثات أو اإلفصاحات.
)ف( شراء احلصص املوازنة :اقتطاع انبعاثات تدفع فيه املنشأة مقابل تقليل انبعاثات منشأة أخرى )تخفيض االنبعاثات( أو زيادة عمليات
اإلزالة ملنشأة أخرى )عمليات حتسي اإلزالة( ,مقارنًة بخط األساس االفتراضي) .راجع :الفقرة أ(١٣
)ص( قياس الكمية :هي عملية حتديد كمية االحتباس احلراري املرتبطة باملنشأة ,سواء بشكل مباشر أو غير مباشر ,كغازات منبعثة أو
)مزالة( حسب مصادر )أو أحواض( معينة.
)ق( عمليات اإلزالة :االحتباس احلراري الذي قامت املنشأة ,خالل الفترة بإزالته من اجلو ,أو الذي كان سينبعث إلى اجلو لو لم يتم
التقاطه وتوجيهه نحو حوض معي) .راجع :الفقرة أ(١٤
)ر( املرافق املهمة :مرافق ذات أهمية خاصة بسبب حجم انبعاثاتها مقارنًة مبجموع االنبعاثات املشمولة ف قائمة االحتباس احلراري أو
بسبب طبيعتها اخلاصة أو بسبب الظروف التي تؤدي إلى نشوء مخاطر حتريف جوهري محدد) .راجع :الفقرتي أ ,١٥أ(١٦
)ش( احلوض :وحدة أو آلية مادية تزيل االحتباس احلراري من اجلو.
)ت( املصدر :وحدة أو آلية مادية تطلق االحتباس احلراري إلى اجلو.
)ث( نوع االنبعاثات :تصنيف االنبعاثات استنادًا ,على سبيل املثال إلى مصدر االنبعاثات أو نوع الغاز أو املنطقة أو املرافق.

)(٩

إطار التأكيد ,الفقرة .٨
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ارتباطات التأكيد عن قوائم
االحتباس احلراري

معيار ارتباطات التأكيد )(٣٤١٠
املتطلبات
معيار ارتباطات التأكيد )(٣٠٠٠
 .١٥يجب على احملاسب القانوني أال يقر بااللتزام بهذا املعيار ما لم يلتزم مبتطلبات كل من هذا املعيار ومعيار ارتباطات التأكيد ).(٣٠٠٠
)راجع :الفقرات أ ,٥أ ,٦أ ,١٧أ ,٢١أ ,٢٢أ ,٣٧أ(١٢٧
قبول االرتباط واالستمرار فيه

املهارات واملعارف واخلبرات
 .١٦يجب على الشريك املسؤول عن االرتباط أن:
)أ( ميتلك مهارات ومعارف وخبرات كافية تتعلق بالتأكيد ,باإلضافة إلى كفاءة كافية ف قياس كمية االنبعاثات وإعداد التقارير عنها,
وحتمل املسؤولية عن استنتاج التأكيد;
)ب( يقتنع بأن فريق االرتباط وأي خبراء خارجيي تابعي للمحاسب القانوني ميتلكون بشكل جماعي الكفاءات املهنية الالزمة ,لقياس
كمية االنبعاثات وإعداد التقرير عنها وللقيام بأعمال التأكيد ,من أجل تنفيذ ارتباط التأكيد وفقًا لهذا املعيار) .راجع :الفقرتي أ,١٨
أ(١٩

الشروط املسبقة لالرتباط
 .١٧من أجل إثبات ما إذا كانت الشروط املسبقة لالرتباط قائمة:
ف بشكل مفيد
ال من قائمة االحتباس احلراري واالرتباط لهما نطاق كا ٍ
)أ( يجب أن يحدد الشريك املسؤول عن االرتباط بأن ك ً
للمستخدمي املستهدفي ,مع األخذ ف احلسبان بشكل خاص ما يلي) :راجع :الفقرة أ(٢٠
) (١إذا كانت قائمة االحتباس احلراري ستستبعد االنبعاثات املهمة التي ت قياس كميتها ,أو التي ميكن بسهولة قياس كميتها :ما
إذا كانت عمليات االستبعاد تلك ُتعد معقولة ف ظل الظروف احملددة;
) (٢إذا كان االرتباط سيستبعد التأكيد فيما يتعلق باالنبعاثات املهمة التي يتم إعداد التقارير عنها من قبل املنشأة; ما إذا كانت
عمليات االستبعاد تلك ُتعد معقولة ف ظل الظروف احملددة;
) (٣إذا كان االرتباط سيتضمن تأكيدًا فيما يتعلق بالبنود املقتطعة من االنبعاثات :ما إذا كانت طبيعة التأكيد الذي سوف يصل إليه
احملاسب القانوني فيما يتعلق بالبنود املقتطعة واحملتوى املقصود لتقرير التأكيد فيما يتعلق بها واضحًا ومعقوًال ف ظل الظروف
احملددة ومفهومًا من قبل الطرف املتعاِقد) .راجع :الفقرتي أ ,١١أ(١٢
)ب( عند تقوي مدى مالئمة الضوابط املنطبقة ,بحسب ما يقتضي معيار ارتباطات التأكيد ) (١٠),(٣٠٠٠يحدد احملاسب القانوني ما إذا
كانت الضوابط تشمل كحد أدنى ما يلي) :راجع :الفقرات أ–٢٣أ(٢٦
) (١طريقة حتديد احلدود التنظيمية للمنشأة; )راجع :الفقرتي أ ,٢٧أ(٢٨
) (٢االحتباس احلراري الذي سيتم احملاسبة عنه;
) (٣الطرق املقبولة لقياس الكمية ,مبا ف ذلك طرق إجراء تعديالت على سنة األساس )إذا كانت منطبقة(;
) (٤إفصاحات وافية بحيث ميكن للمستخدمي املستهدفي فهم االجتهادات املهمة التي تتخذ ف إعداد قائمة االحتباس احلراري.
)راجع :الفقرات أ–٢٩أ.(٣٤
)ج( يجب أن يحصل احملاسب القانوني على موافقة املنشأة على أنها تقر بعلمها وفهمها ملسؤوليتها عما يلي:

)(١٠

معيار ارتباطات التأكيد ) ,(٣٠٠٠الفقرة .١٩

ترجمة الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي

٩٩٨

ارتباطات التأكيد عن قوائم
االحتباس احلراري

معيار ارتباطات التأكيد )(٣٤١٠
) (١تصميم وتنفيذ الرقابة الداخلية واحملافظة عليها ,التي ترى املنشأة أنها ضرورية للمساعدة ف إعداد قائمة احتباس حراري
خالية من حتريف جوهري ,سواء بسبب غش أو خطأ;
) (٢إعداد قائمة االحتباس احلراري وفقًا للضوابط املنطبقة; )راجع :الفقرة أ(٣٥
) (٣اإلشارة إلى الضوابط املنطبقة التي استخدمتها ف قائمة االحتباس احلراري ,أو وصفها ,عندما ال يكون من الواضح بسهولة
من ظروف االرتباط من هي اجلهة التي قامت بوضعها) .راجع :الفقرة أ(٣٦

االتفاق على شروط االرتباط
 .١٨تشمل شروط االرتباط املتفق عليها التي يتطلبها معيار ارتباطات التأكيد )) :(١١)(٣٠٠٠راجع :الفقرة أ(٣٧
)أ( هدف ونطاق االرتباط;
)ب( مسؤوليات احملاسب القانوني;
)ج( مسؤوليات املنشأة ,مبا فيها تلك املذكورة ف الفقرة )١٧ج(;
)د( حتديد الضوابط املنطبقة إلعداد قائمة االحتباس احلراري;
)ه( اإلشارة إلى الشكل واحملتوى املتوقعي ألي تقارير سوف يصدرها احملاسب القانوني ,وعبارة تفيد أنه قد تكون هناك ظروفًا قد
يختلف فيها التقرير عن شكله ومحتواه املتوقعي;
)و( إقرار يفيد مبوافقة املنشأة على تقدي إفادات مكتوبة عند انتهاء االرتباط.
التخطيط
 .١٩عند التخطيط لالرتباط حسبما هو مطلوب مبوجب معيار ارتباطات التأكيد ) (١٢),(٣٠٠٠يجب على احملاسب القانوني) :راجع :الفقرات
أ – ٣٨أ(٤١
)أ( حتديد خصائص االرتباط التي حتدد نطاقه;
)ب( التحقق من أهداف التقرير اخلاصة باالرتباط من أجل التخطيط لتوقيت االرتباط وطبيعة االتصاالت املطلوبة;
)ج( النظر ف العوامل التي ُتعد ,بحسب احلكم املهني للمحاسب القانوني ,مهمة ف إدارة جهود فريق االرتباط;
)د( النظر ف نتائج إجراءات قبول أو استمرار االرتباط ,وعندما يكون ذلك منطبقًا ,النظر فيما إذا كانت املعرفة املكتسبة من االرتباطات
األخرى التي يؤديها الشريك املسؤول عن االرتباط للمنشأة تعد معرفة مالئمة;
)ه( التحقق من طبيعة وتوقيت وحجم املوارد الضرورية لتنفيذ االرتباط ,مبا ف ذلك مشاركة اخلبراء واحملاسبي القانونيي اآلخرين;
)راجع :الفقرتي أ ,٤٢أ(٤٣
)و( حتديد تأثير وظيفة املراجعة الداخلية باملنشأة ,إن وجدت ,على االرتباط.
األهمية النسبية عند تخطيط وتنفيذ االرتباط

حتديد األهمية النسبية واألهمية النسبية لألداء عند تخطيط االرتباط
 .٢٠عند وضع االستراتيجية العامة لالرتباط ,يجب على احملاسب القانوني حتديد األهمية النسبية لقائمة االحتباس احلراري) .راجع:
الفقرات أ – ٤٤أ(٥٠

)(١١
)(١٢

معيار ارتباطات التأكيد ) ,(٣٠٠٠الفقرة .١٠
معيار ارتباطات التأكيد ) ,(٣٠٠٠الفقرة .١٢
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ارتباطات التأكيد عن قوائم
االحتباس احلراري

معيار ارتباطات التأكيد )(٣٤١٠
 .٢١يجب على احملاسب القانوني حتديد األهمية النسبية لألداء ألغراض تقييم مخاطر التحريف اجلوهري وحتديد طبيعة وتوقيت ومدى
اإلجراءات األخرى.

التنقيح مع التقدم ف االرتباط
 .٢٢يجب على احملاسب القانوني مراجعة األهمية النسبية لقائمة االحتباس احلراري ف حال إحاطته مبعلومات جديدة أثناء تنفيذ االرتباط
والتي كانت ستجعله يحدد كمية مختلفة بشكل مبدئي) .راجع :الفقرة أ(٥١
فهم املنشأة وبيئتها ,مبا ف ذلك الرقابة الداخلية للمنشأة ,وحتديد مخاطر التحريف اجلوهري وتقييمها

التوصل إلى فهم للمنشأة وبيئتها
 .٢٣يجب على احملاسب القانوني فهم ما يلي) :راجع :الفقرتي أ ,٥٢أ(٥٣
)أ( العوامل الصناعية والتنظيمية ذات الصلة والعوامل اخلارجية األخرى مبا ف ذلك الضوابط املنطبقة.
)ب( طبيعة املنشأة ,مبا ف ذلك:
 (١طبيعة العمليات التي تتضمنها احلدود التنظيمية للمنشأة مبا ف ذلك) :راجع :الفقرتي أ ,٢٧أ(٢٨
أ -مصادر واكتمال االنبعاثات ,واألحواض والبنود املقتطعة لالنبعاثات ,إن وجدت;
ب -مساهمة كل منها ف االنبعاثات الكلية للمنشأة;
ج -حاالت عدم التأكد املصاحبة للكميات التي يتم التقرير عنها ف قائمة االحتباس احلراري) .راجع :الفقرات أ – ٥٤أ(٥٩
 (٢التغيرات عن الفترة السابقة ف طبيعة أو نطاق العمليات ,مبا ف ذلك ما إذا كان هناك أي عمليات دمج أو عمليات استهالك
أو بيع ملصادر االنبعاثات أو احلصول على مصادر خارجية ذات انبعاثات مهمة;
 (٣تكرار وطبيعة انقطاع العمليات) .راجع :الفقرة أ(٦٠
)ج( اختيار وتطبيق املنشأة لطرق قياس الكمية وسياسات إعداد التقارير ,مبا ف ذلك أسباب التغيرات التي تطرأ على تلك الطرق
والسياسات وإمكانية تكرار حساب االنبعاثات ضمن قائمة االحتباس احلراري.
)د( متطلبات الضوابط املنطبقة املتعلقة بالتقديرات ,مبا ف ذلك اإلفصاحات ذات العالقة.
)ه( هدف واستراتيجية املنشأة اخلاصة بتغير املناخ ,إن وجدت ,واخملاطر االقتصادية والتنظيمية واملادية ذات العالقة واخملاطر املتعلقة
بالسمعة) .راجع :الفقرة أ(٦١
)و( اإلشراف على ,املعلومات اخلاصة باالنبعاثات داخل املنشأة ,واملسؤولية عنها.
)ز( ما إذا كانت لدى املنشأة وظيفة للمراجعة الداخلية ,وإذا كان احلال كذلك ,أنشطتها ونتائجها الرئيسة املتعلقة باالنبعاثات.

إجراءات التوصل إلى فهم للمنشأة وبيئتها وحتديد مخاطر التحريف اجلوهري وتقييمها
 .٢٤يجب أن تتضمن إجراءات التوصل إلى فهم للمنشأة وبيئتها وإجراءات حتديد مخاطر التحريف اجلوهري وتقييمها ما يلي) :راجع :الفقرات
أ ,٥٢أ ,٥٣أ(٦٢
)أ( طرح األسئلة واالستفسارات على األشخاص املوجودين ف املنشاة والذين ,بحسب حكم احملاسب القانوني ,لديهم معلومات من
احملتمل أن تساعد ف حتديد وتقييم مخاطر التحريف اجلوهري بسبب الغش أو اخلطأ.
)ب( اإلجراءات التحليلية) .راجع :الفقرات أ – ٦٣أ(٦٥
)ج( املالحظة والتقصي) .راجع :الفقرات أ – ٦٦أ(٦٨
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ارتباطات التأكيد عن قوائم
االحتباس احلراري

معيار ارتباطات التأكيد )(٣٤١٠

التوصل إلى فهم للرقابة الداخلية ف املنشأة
تأكيد معقول

تأكيد محدود

٢٥د.فيما يخص الرقابة الداخلية املتعلقة بقياس ٢٥ل.يجب على احملاسب القانوني التوصل إلى فهم للمكونات اآلتية للرقابة
الداخلية ف املنشأة املتعلقة بقياس كمية االنبعاثات وإعداد تقرير عنها
كمية االنبعاثات وإعداد التقارير عنها كأساس
كأساس لتحديد مخاطر التحريف اجلوهري وتقييمها) :راجع :الفقرات
لتحديد مخاطر التحريف اجلوهري وتقييمها,
يجب على احملاسب القانوني التوصل إلى الفهم
أ – ٥٢أ ,٥٣أ(٧٠
من خالل االستعالم عن) :راجع :الفقرات أ٥٢
)أ( بيئة الرقابة;
– أ ,٥٣أ – ٦٩أ(٧٠
)ب( نظام املعلومات ,مبا ف ذلك العمليات التجارية ذات العالقة واإلبالغ
)أ( بيئة الرقابة;
عن أدوار ومسؤوليات إعداد تقرير عن االنبعاثات وأمور مهمة مرتبطة
بإعداد تقرير عن االنبعاثات;
)ب( نظام املعلومات ,مبا ف ذلك العمليات
التجارية ذات العالقة واإلبالغ عن أدوار
)ج( نتائج آلية تقييم مخاطر املنشأة;
ومسؤوليات إعداد تقرير عن االنبعاثات
)د( أنشطة الرقابة ذات الصلة باالرتباط ,التي يرى احملاسب القانوني أنه
وأمور مهمة مرتبطة بإعداد تقرير عن
من الضروري فهمها من أجل تقييم مخاطر التحريف اجلوهري على
االنبعاثات;
مستوى اإلقرارات وتصميم إجراءات أخرى استجابة للمخاطر
)ج( نتائج آلية تقييم مخاطر املنشأة.
املقﱠيمة .وال يتطلب ارتباط التأكيد فهم جميع أدوات الرقابة املتعلقة
بكل نوع مهم من االنبعاثات واإلفصاحات ف قائمة االحتباس احلراري
أو إلى كل إقرار مرتبط بها; )راجع :الفقرتي أ ,٧١أ(٧٢
)ه( متابعة أدوات الرقابة.
٢٦ل.عند التوصل إلى الفهم املطلوب ف الفقرة ٢٥م ,يجب على احملاسب
القانوني تقوي تصميم أدوات الرقابة وحتديد ما إذا ت تنفيذها من خالل
اتخاذ إجراءات معينة باإلضافة إلى طرح االستفسارات على موظفي
املنشأة) .راجع :الفقرتي أ ,٥٢أ(٥٣

إجراءات أخرى للتوصل إلى فهم للمنشأة وبيئتها وحتديد مخاطر التحريف اجلوهري وتقييمها
 .٢٧إذا قام الشريك املسؤول عن االرتباط بارتباطات أخرى لصالح املنشأة ,فيجب أن يبحث فيما إذا كانت املعلومات التي ت احلصول عليها
تعد ذات صلة بتحديد مخاطر التحريف اجلوهري وتقييمها) .راجع :الفقرة أ(٧٣
 .٢٨يجب على احملاسب القانوني أن يوجه مجموعة من االستفسارات لإلدارة وآخرين داخل املنشأة بحسب مقتضى احلال ,لتحديد ما إذا كان
لديهم معرفة بأي غش فعلي أو مشتبه به أو مزعوم ,أو عدم التزام باألنظمة واللوائح ,يوثر على قائمة االحتباس احلراري) .راجع :الفقرات
أ – ٨٤أ(٨٦
 .٢٩يجب على الشريك املسؤول عن االرتباط واألعضاء الرئيسيي األخرين ف فريق االرتباط وأي خبراء خارجيي رئيسيي يستعي بهم
احملاسب القانوني أن يناقشوا احتمالية تعرض قائمة االحتباس احلراري للمنشأة لتحريفات جوهرية بسبب غش أو خطأ ,وتطبيق
الضوابط املنطبقة على حقائق وظروف املنشأة .ويجب أن يحدد الشريك املسؤول عن االرتباط األمور التي يجب إبالغها ألعضاء فريق
االرتباط ,وألي خبراء خارجيي يستعي بهم احملاسب القانوني لم يشتركوا ف النقاش.
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١٠٠١

ارتباطات التأكيد عن قوائم
االحتباس احلراري

معيار ارتباطات التأكيد )(٣٤١٠
 .٣٠يجب أن ُيقّوم احملاسب القانوني ما إذا كانت أساليب قياس الكمية وسياسات إعداد التقارير اخلاصة باملنشأة ,مبا ف ذلك حتديد احلدود
التنظيمية للمنشأة ,مناسبة لعملياتها ومتوافقة مع الضوابط املنطبقة ومع سياسات قياس الكمية وإعداد التقارير املستخدمة ف القطاع
ذي الصلة وف الفترات السابقة.
تنفيذ إجراءات ف املوقع ضمن مرافق املنشأة
 .٣١يجب أن يحدد احملاسب القانوني ما إذا كان تنفيذ اإلجراءات ف املوقع ضمن املرافق املهمة ف ظروف االرتباط يعد أمرًا ضروريًا) .راجع:
الفقرات أ ,١٥أ ,١٦أ – ٧٤أ(٧٧
املراجعة الداخلية
 .٣٢عندما يكون لدى املنشأة وظيفة مراجعة داخلية ذات صلة باالرتباط ,فيجب على احملاسب القانوني ما يلي )راجع :الفقرة أ:(٧٨
)أ( حتديد ما إذا كان سيتم استخدام عمل محدد لوظيفة املراجعة الداخلية ,وإلى أي حد سيتم استخدامه;
)ب( عند استخدام عمل محدد لوظيفة املراجعة الداخلية ,حتديد ما إذا كان ذلك العمل مناسبًا ألغراض االرتباط.

حتديد مخاطر التحريف اجلوهري وتقييمها
تأكيد معقول

تأكيد محدود

٣٣د .يجب على احملاسب القانوني حتديد مخاطر التحريف ٣٣ل.يجب على احملاسب القانوني حتديد مخاطر التحريف اجلوهري
وتقييمها:
اجلوهري وتقييمها:
)أ( على مستوى قائمة االحتباس احلراري; )راجع:
الفقرتي أ ,٧٩أ(٨٠

)أ( على مستوى قائمة االحتباس احلراري; )راجع :الفقرتي
أ ,٧٩أ(٨٠

)ب( لألنواع املهمة من االنبعاثات واإلفصاحات )راجع:
الفقرة أ,(٨١

)ب( على مستوى اإلقرارات لألنواع املهمة من االنبعاثات
واإلفصاحات) ,راجع :الفقرتي أ ,٨١أ(٨٢

كأساس لتصميم وتنفيذ إجراءات معينة تكون طبيعتها
وتوقيتها ومداها:

كأساس لتصميم وتنفيذ إجراءات معينة تكون طبيعتها وتوقيتها
ومداها) :راجع :الفقرة أ(٨٣

)ج( سريعة التجاوب مع مخاطر التحريف اجلوهري
املقﱠيمة;

)ج( سريعة التجاوب مع مخاطر التحريف اجلوهري املقﱠيمة;
)د( تسمح للمحاسب القانوني باحلصول على تأكيد معقول
عما إذا كانت قائمة االحتباس احلراري ت إعدادها من
جميع اجلوانب اجلوهرية ,وفقًا للضوابط املنطبقة.

)د( تسمح للمحاسب القانوني باحلصول على تأكيد
محدود عما إذا كانت قائمة االحتباس احلراري ت
إعدادها من جميع اجلوانب اجلوهرية ,وفقًا للضوابط
املنطبقة.
أسباب مخاطر التحريف اجلوهري

 .٣٤عند تنفيذ اإلجراءات املطلوبة ف الفقرتي ٣٣د أو ٣٣ل ,يجب على احملاسب القانوني أن يأخذ ف احلسبان على األقل العوامل اآلتية:
)راجع :الفقرات أ – ٨٤أ(٨٩
)أ( احتمال وجود حتريف متعمد ف قائمة االحتباس احلراري; )راجع :الفقرات أ – ٨٤أ(٨٦
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١٠٠٢

ارتباطات التأكيد عن قوائم
االحتباس احلراري

معيار ارتباطات التأكيد )(٣٤١٠
)ب( احتمال عدم االلتزام بأحكام تلك األنظمة واللوائح املعروفة عمومًا بتأثيرها املباشر على محتوى قائمة االحتباس احلراري; )راجع:
الفقرة (٨٧
)ج( احتمال حذف انبعاثات مهمة ممكنة; )راجع :الفقرة أ)٨٨أ((
)د( التغيرات االقتصادية أو التنظيمية املهمة; )راجع :الفقرة أ) ٨٨ب((
)ه( طبيعة العمليات; )راجع :الفقرة أ)٨٨ج((
)و( طبيعة طرق قياس الكميات; )راجع :الفقرة أ)٨٨د((
)ز( درجة التعقيد ف تعيي احلدود التنظيمية وما إذا كانت األطراف ذات العالقة مشاركة; )راجع :الفقرتي أ ,٢٧أ(٢٨
)ح( ما إذا كان هناك انبعاثات مهمة خارج السياق العادي ألعمال املنشأة ,أو تظهر بأنها انبعاثات غير عادية; )راجع :الفقرة أ)٨٨هـ((
)ط( درجة التقدير الشخصي ف قياس االنبعاثات; )راجع :الفقرة أ)٨٨هـ((
)ي( ما إذا كانت انبعاثات النطاق ) (٣مشمولة ف قائمة االحتباس احلراري; )راجع :الفقرة أ)٨٨و((
)ك( كيفية قيام املنشأة بإعداد التقديرات املهمة والبيانات التي تستند إليها هذه التقديرات) .راجع :الفقرة أ)٨٨ز((
االستجابات العامة خملاطر التحريف اجلوهري املقﱠيمة واإلجراءات اإلضافية
 .٣٥يجب على احملاسب القانوني تصميم وتنفيذ االستجابات الكلية ملعاجلة مخاطر التحريف اجلوهري املقﱠيمة على مستوى قائمة االحتباس
احلراري) .راجع :الفقرات أ–٩٠أ(٩٣
 .٣٦يجب على احملاسب القانوني تصميم وتنفيذ إجراءات إضافية تتواكب طبيعتها وتوقيتها ومداها مع اخملاطر املقﱠيمة ,مع األخذ ف احلسبان
مستوى التأكيد املطلوب ,املعقول أو احملدود ,بحسب مقتضى احلال) .راجع :الفقرة أ(٩٠
تأكيد معقول

تأكيد محدود

٣٧د.عند تصميم وتنفيذ إجراءات إضافية وفقًا للفقرة ٣٧ل.عند تصميم وتنفيذ إجراءات إضافية وفقًا للفقرة  ,٣٦يجب على
 ,٣٦يجب على احملاسب القانوني) :راجع :الفقرات
احملاسب القانوني) :راجع :الفقرات أ – ٩٠أ(٩٤
أ – ٩٠أ(٩٤
)أ( النظر ف أسباب التقييم احملدد خملاطر
التحريف اجلوهري بالنسبة لألنواع املهمة من
االنبعاثات واإلفصاحات; )راجع :الفقرة أ (٩٥
)ب( احلصول على أدلة أكثر إقناعًا كلما ارتفع تقييم
احملاسب القانوني للمخاطر) .راجع :الفقرة
أ(٩٧

)أ( النظر ف أسباب التقييم احملدد خملاطر التحريف اجلوهري على
مستوى اإلقرارات لألنواع املهمة من االنبعاثات واإلفصاحات ,مبا
ف ذلك) :راجع :الفقرة أ (٩٥
 (١احتمال وجود حتريفات جوهرية نتيجة خصائص محددة
لنوع االنبعاث أو اإلفصاح ذي العالقة )أي اخملاطر املالزمة(;
 (٢ما إذا كان احملاسب القانوني ينوي االعتماد على الفاعلية
التشغيلية ألدوات الرقابة ف حتديد طبيعة وتوقيت ومدى
اإلجراءات األخرى; )راجع :الفقرة أ(٩٦
)ب( احلصول على أدلة أكثر إقناعًا كلما ارتفع تقييم احملاسب
القانوني للمخاطر) .راجع :الفقرة أ(٩٧
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ارتباطات التأكيد عن قوائم
االحتباس احلراري

معيار ارتباطات التأكيد )(٣٤١٠

اختبارات أدوات الرقابة
٣٨ل.يجب على احملاسب القانوني تصميم وتنفيذ اختبارات ألدوات الرقابة
بغرض احلصول على ما يكفي من األدلة املناسبة بخصوص الفاعلية
التشغيلية ألدوات الرقابة ذات الصلة إذا) :راجع :الفقرة أ)٩٠أ((
)أ( كان احملاسب القانوني ينوي االعتماد على الفاعلية التشغيلية
ألدوات الرقابة ف حتديد طبيعة وتوقيت ومدى اإلجراءات
األخرى; أو )راجع :الفقرة أ(٩٦
)ب( كانت اإلجراءات األخرى بخالف اختبارات أدوات الرقابة ال ميكن
مبفردها توفير ما يكفي من األدلة املناسبة على مستوى
اإلقرارات) .راجع :الفقرة أ(٩٨
٣٩ل.إذا ت اكتشاف انحرافات عن أدوات الرقابة التي ينوي احملاسب
القانوني االعتماد عليها ,فيجب على احملاسب القانوني إجراء
استفسارات محددة لفهم هذه األمور وتبعاتها احملتملة ,ويجب أن
يحدد ما إذا) :راجع :الفقرة أ(٩٠
)أ( كانت اختبارات أدوات الرقابة التي ت تنفيذها توفر أساسًا
مناسبًا لالعتماد على أدوات الرقابة; أو
)ب( كان من الضروري إجراء اختبارات إضافية ألدوات الرقابة; أو
)ج( كان يجب معاجلة اخملاطر احملتملة للتحريفات اجلوهرية
باستخدام إجراءات أخرى.

إجراءات أخرى بخالف اختبارات أدوات الرقابة
٤٠ل.بصرف النظر عن مخاطر التحريف اجلوهري املقﱠيمة ,يجب على
احملاسب القانوني تصميم وتنفيذ اختبارات للتفاصيل أو إجراءات
حتليلية باإلضافة إلى اختبارات أدوات الرقابة ,إن وجدت ,لكل نوع
من األنواع املهمة من االنبعاثات واإلفصاحات) .راجع :الفقرتي أ,٩٠
أ(٩٤
٤١ل.يجب على احملاسب القانوني األخذ ف احلسبان ما إذا كان يجب تنفيذ
إجراءات مصادقة خارجية) .راجع :الفقرتي أ ,٩٠أ(٩٩

تنفيذ إجراءات حتليلية استجابة خملاطر التحريف تنفيذ إجراءات حتليلية استجابة خملاطر التحريف اجلوهري املقﱠيمة
اجلوهري املقﱠيمة

٤٢ل.عند تصميم وتنفيذ اإلجراءات التحليلية ,يجب على احملاسب

٤٢د.عند تصميم وتنفيذ اإلجراءات التحليلية ,يجب على
احملاسب القانوني) :راجع :الفقرات أ)٩٠ج( ,أ–١٠٠
أ(١٠٢
)أ( حتديد مدى مالءمة اإلجراءات التحليلية
احملددة ,مع األخذ ف احلسبان مخاطر
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القانوني) :راجع :الفقرات أ)٩٠ج( ,أ – ١٠٠أ(١٠٢
)أ( حتديد مدى مالءمة اإلجراءات التحليلية احملددة إلقرارات
معينة ,مع األخذ ف احلسبان مخاطر التحريف اجلوهري املقﱠيمة
واختبارات التفاصيل ,إن وجدت ,لهذه اإلقرارات;
)ب( تقوي إمكانية االعتماد على البيانات التي من خاللها وضع
احملاسب القانوني تصوره للكميات أو النسب املسجلة ,مع األخذ
١٠٠٤

ارتباطات التأكيد عن قوائم
االحتباس احلراري

معيار ارتباطات التأكيد )(٣٤١٠
التحريف اجلوهري
التفاصيل ,إن وجدت;

املقﱠيمة

واختبارات

ف احلسبان مصادر املعلومات املتاحة وإمكانية مقارنتها
وطبيعتها ومدى مالءمتها ,إضافة إلى أدوات الرقابة على
اإلعداد;

)ب( تقوي إمكانية االعتماد على البيانات التي من
)ج( وضع تصور معي فيما يخص الكميات أو النسب املسجلة بحيث
خاللها طور احملاسب القانوني تصوره للكميات
ف لتحديد التحريفات اجلوهرية احملتملة.
يكون دقيقًا بشكل كا ٍ
أو النسب املسجلة ,مع األخذ ف احلسبان
مصادر املعلومات املتاحة وإمكانية مقارنتها
٤٣ل.إذا اكتشفت اإلجراءات التحليلية تقلبات أو عالقات غير متسقة مع
وطبيعتها ومدى مالءمتها ,إضافة إلى أدوات
معلومات أخرى ذات عالقة أو مختلفة بشكل كبير عن الكميات أو
الرقابة على اإلعداد;
النسب املتوقعة ,يجب على احملاسب القانوني تقصي هذه االختالفات
من خالل) :راجع :الفقرة أ)٩٠ج((
)ج( وضع تصور معي فيما يخص الكميات أو
النسب املسجلة.
)أ( االستفسار من املنشأة واحلصول على أدلة إضافية متعلقة
بإجابات املنشأة;
٤٣م .إذا حددت اإلجراءات التحليلية تقلبات أو عالقات
غير متسقة مع معلومات أخرى ذات عالقة أو
)ب( تنفيذ إجراءات أخرى بحسب ما تقتضي الضرورة ف الظروف
مختلفة بشكل كبير عن الكميات أو النسب املتوقعة,
اخملتلفة.
فيجب على احملاسب القانوني االستفسار من املنشأة
حول هذه االختالفات .ويجب أن يدرس احملاسب
القانوني اإلجابات على هذه االستفسارات ,لتحديد
ما إذا كان من الضروري اتخاذ إجراءات أخرى ف
إجراءات تتعلق بالتقديرات
ظل الظروف احملددة) .راجع :الفقرة أ)٩٠ج((
٤٤ل .على أساس مخاطر التحريف اجلوهري املقﱠيمة ,يجب على احملاسب
القانوني تقوي ما إذا) :راجع :الفقرة أ(١٠٣

إجراءات تتعلق بالتقديرات
٤٤د.على أساس مخاطر التحريف اجلوهري املقﱠيمة,
يجب على احملاسب القانوني) :راجع :الفقرتي
أ ,١٠٣أ(١٠٤
)أ( تقوي ما إذا:

)أ( كانت املنشأة قد طبقت وبشكل مناسب متطلبات الضوابط
املنطبقة ذات الصلة بالتقديرات;
)ب( كانت طرق إعداد التقديرات مناسبة وما إذا كان قد ت تطبيقها
باتساق ,وما إذا كانت التغيرات ,إن وجدت ,ف التقديرات املقرر
عنها أو ف طريقة إعدادها مقارنًة بالفترة السابقة مالئمة ف
الظروف احملددة.

) (١كانت املنشأة قد طبقت وبشكل مناسب
متطلبات الضوابط املنطبقة ذات الصلة ٤٥ل.عند االستجابة خملاطر التحريف اجلوهري املقﱠيمة ,يجب على
بالتقديرات;
احملاسب القانوني القيام بواحد أو أكثر مما يلي ,مع األخذ ف
احلسبان طبيعة التقديرات) :راجع :الفقرة أ(١٠٣
) (٢كانت طرق إعداد التقديرات مناسبة وما
إذا كان قد ت تطبيقها باتساق ,وما إذا
كانت التغيرات ,إن وجدت ,ف التقديرات
املقرر عنها أو ف طريقة إعدادها مقارنة
بالفترة السابقة مالئمة ف الظروف
احملددة;
)ب( األخذ ف احلسبان ما إذا كان من الضروري
اتخاذ إجراءات أخرى ف الظروف احملددة.
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)أ( فحص كيفية إعداد املنشأة للتقدير والبيانات التي يستند إليها.
وعند القيام بذلك ,يجب على احملاسب القانوني تقوي ما إذا:
) (١كانت الطريقة املستخدمة ف قياس الكميات مناسبة ف ظل
الظروف;
) (٢كانت االفتراضات التي استخدمتها املنشأة معقولة.
)ب( فحص الفاعلية التشغيلية ألدوات الرقابة حول كيفية إعداد
املنشأة للتقدير ,باإلضافة إلى القيام بإجراءات أخرى مناسبة.

١٠٠٥

ارتباطات التأكيد عن قوائم
االحتباس احلراري

معيار ارتباطات التأكيد )(٣٤١٠
)ج( وضع تقدير مبلغ واحد أو مدى من املبالغ لتقوي تقدير املنشأة
من أجل هذا الغرض:
) (١إذا استخدم احملاسب القانوني افتراضات أو طرقًا تختلف
عن افتراضات املنشأة ,فيجب عليه التوصل إلى فهم
الفتراضات أو طرق املنشأة بشكل كاف إلثبات أن تقدير
احملاسب القانوني الذي يتعلق مببلغ واحد أو مدى من
املبالغ يأخذ ف احلسبان املتغيرات ذات العالقة ولتقوي أي
اختالفات مهمة عن تقدير املنشأة املتعلق مببلغ واحد.
) (٢إذا استنتج احملاسب القانوني أنه من املناسب استخدام
مدى من املبالغ ,فيجب عليه أن يضيق املدى باالعتماد على
األدلة املتاحة ,إلى حي اعتبار أن جميع النتائج املشمولة
ضمن املدى ُتعّد نتائج معقولة.

العينات
 .٤٦عند استخدام العينات ,يجب على احملاسب القانوني ,عند تصميم العينة ,أن يأخذ ف احلسبان الغرض من اإلجراء وخصائص اجملتمع
الذي ستسحب منه العينة) .راجع :الفقرتي أ)٩٠ب( ,أ(١٠٥

الغش واألنظمة واللوائح
 .٤٧يجب على احملاسب القانوني االستجابة بشكل مناسب للغش أو الغش املشتبه به ,وعدم االلتزام أو عدم االلتزام املشتبه به باألنظمة
واللوائح احملددة خالل االرتباط) .راجع :الفقرتي أ ,١٠٦أ(١٠٧
تأكيد محدود

إجراءات تتعلق بآلية جتميع قائمة االحتباس احلراري

تأكيد معقول

إجراءات تتعلق بآلية جتميع قائمة االحتباس احلراري

٤٨د.يجب أن تشمل إجراءات احملاسب القانوني اإلجراءات اآلتية ٤٨ل.يجب أن تشمل إجراءات احملاسب القانوني اإلجراءات اآلتية
املرتبطة بآلية جتميع قائمة االحتباس احلراري ما يلي:
املرتبطة بآلية جتميع قائمة االحتباس احلراري ما يلي:
)راجع :الفقرة أ(١٠٨
)راجع :الفقرة أ(١٠٨
)أ( موافقة أو مطابقة قائمة االحتباس احلراري مع
السجالت األساسية;

)أ( موافقة أو مطابقة قائمة االحتباس احلراري مع
السجالت األساسية;

)ب( التوصل ,من خالل االستفسار من املنشأة ,إلى فهم
للتعديالت املهمة التي أجريت خالل إعداد قائمة
االحتباس احلراري واألخذ ف احلسبان ما إذا كان من
الضروري اتخاذ إجراءات أخرى ف ظل الظروف
اخملتلفة.

)ب( اختبار التعديالت املهمة التي أجريت خالل إعداد قائمة
االحتباس احلراري.

حتديد ما إذا كان من الضروري اتخاذ إجراءات إضافية ف إعادة النظر ف تقييم اخملاطر عند القيام بارتباط تأكيد معقول
ارتباط تأكيد محدود
٤٩ل .ميكن أن يتغير تقييم احملاسب القانوني خملاطر التحريف
اجلوهري على مستوى اإلقرارات خالل التقدم ف االرتباط
مع احلصول على املزيد من األدلة .وف احلاالت التي يحصل
فيها احملاسب القانوني على أدلة معينة من تنفيذ إجراءات

٤٩د .إذا علم احملاسب القانوني بأي أمر )أمور( يجعله يعتقد بأن
قائمة االحتباس احلراري قد يشوبها حتريفات جوهرية,
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١٠٠٦

ارتباطات التأكيد عن قوائم
االحتباس احلراري

معيار ارتباطات التأكيد )(٣٤١٠
إضافية ,أو إذا ت احلصول على معلومات جديدة ,والتي ال
يكون أي منها متسقًا مع األدلة التي استند إليها احملاسب
القانوني مسبقًا ف تقييمه ,فيجب على احملاسب القانوني أن
يعيد النظر ف التقييم ويعدل اإلجراءات اخملطط لها وفقًا
لذلك) .راجع :الفقرة أ(١٠٩

فيجب عليه تصميم وتنفيذ إجراءات إضافية ليتمكن من:
)راجع :الفقرتي أ ,١٠٩أ(١١٠
)أ( استنتاج أن األمر )األمور( ليس من املرجح أن يؤدي
إلى حتريفات جوهرية ف قائمة االحتباس احلراري;
أو
)ب( حتديد األمر )األمور( الذي يؤدي إلى حتريفات
جوهرية ف قائمة االحتباس احلراري) .راجع :الفقرة
أ(١١١

جتميع التحريفات اجلوهرية املكتشفة
 .٥٠يجب على احملاسب القانوني أن يجمع التحريفات التي اكتشفها خالل االرتباط ,باستثناء تلك التحريفات التي من الواضح أنها ليست
ذات شأن) .راجع :الفقرة أ(١١٢

النظر ف التحريفات املكتشفة مع التقدم ف االرتباط
 .٥١يجب على احملاسب القانوني أن يحدد ما إذا كانت هناك حاجة إلعادة النظر ف االستراتيجية العامة لالرتباط وخطة االرتباط إذا:
)أ( أشارت طبيعة التحريفات املكتشفة وظروف حدوثها إلى وجود حتريفات أخرى ميكن أن تعد عند جمعها مع التحريفات اجملمعة
خالل االرتباط بأنها حتريفات جوهرية; أو
)ب( بلغ مجموع التحريفات اجملمعة خالل االرتباط مستوى األهمية النسبية احملدد وفقًا للفقرات  ٢٢ – ٢٠من هذا املعيار.
 .٥٢إذا قامت املنشأة ,بناًء على طلب احملاسب القانوني ,باختبار نوع معي من االنبعاثات أو اإلفصاحات وتصحيح التحريفات اجلوهرية التي
ت اكتشافها ,فيجب على احملاسب القانوني اتخاذ إجراءات معينة متعلقة بالعمل الذي أجنزته املنشأة لتحديد ما إذا كان ال يزال يوجد
حتريفات جوهرية.

اإلبالغ عن التحريفات اجلوهرية وتصحيحها
 .٥٣يجب على احملاسب القانوني أن يقوم ف الوقت املناسب باإلبالغ عن جميع التحريفات التي تتجمع خالل االرتباط للمستوى املناسب ف
املنشأة ,ويجب أن يطلب من املنشأة تصحيح تلك التحريفات.
 .٥٤إذا رفضت املنشأة تصحيح بعض أو جميع التحريفات التي أبلغ عنها احملاسب القانوني ,فيجب أن يفهم احملاسب القانوني أسباب املنشأة
وراء عدم إجراء التصحيحات وأن يأخذ ذلك ف احلسبان عند تكوين استنتاجه.

تقوي تأثير التحريفات غير املصححة
 .٥٥قبل تقوي تأثير التحريفات غير املصححة ,يجب أن يعيد احملاسب القانوني تقييم األهمية النسبية احملددة وفقًا للفقرات  ٢٢–٢٠من
هذا املعيار لتأكيد ما إذا كانت ال تزال مناسبة ف سياق االنبعاثات الفعلية للمنشأة.
 .٥٦يجب أن يحدد احملاسب القانوني ما إذا كانت التحريفات غير املصححة تعد حتريفات جوهرية ,سواء منفردة أو مجتمعة .وعند إجراء
هذا التحديد ,يجب أن ينظر احملاسب القانوني ف حجم وطبيعة التحريفات ,والظروف احملددة حلدوثها ,فيما يتعلق بأنواع محددة من
االنبعاثات أو اإلفصاحات وقائمة االحتباس احلراري) .انظر الفقرة (٧٢
استخدام عمل محاسبي قانونيي آخرين
 .٥٧عندما ينوي احملاسب القانوني استخدام عمل محاسبي قانونيي آخرين ,فيجب عليه:
)أ( التواصل بشكل واضح مع أولئك احملاسبي القانونيي اآلخرين بشأن نطاق وتوقيت عملهم ونتائجهم; )راجع :الفقرتي أ ,١١٣أ(١١٤
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١٠٠٧

ارتباطات التأكيد عن قوائم
االحتباس احلراري

معيار ارتباطات التأكيد )(٣٤١٠
)ب( تقوي مدى كفاية ومناسبة األدلة التي ت احلصول عليها وعملية دمج املعلومات ذات العالقة ف قائمة االحتباس احلراري) .راجع:
الفقرة أ(١١٥
اإلفادات املكتوبة
 .٥٨يجب أن يطلب احملاسب القانوني إفادات مكتوبة من شخص أو أشخاص داخل املنشأة ذوي مسؤوليات مناسبة ومعرفة باألمور ذات الصلة:
)راجع :الفقرة أ(١١٦
)أ( بأنهم قد أوفوا مبسؤوليتهم عن إعداد قائمة االحتباس احلراري ,مبا ف ذلك املعلومات املقارنة ,حيثما يكون ذلك مناسبًا ,وفقًا
للضوابط املنطبقة ,كما هو مبي ف شروط االرتباط;
)ب( بأنهم قد زودوا احملاسب القانوني بجميع املعلومات ذات الصلة وحق الوصول كما هو متفق عليه ف شروط االرتباط وأوضحوا
جميع األمور ذات الصلة ف قائمة االحتباس احلراري;
)ج( ما إذا كانوا يعتقدون بأن تأثيرات التحريفات غير املصححة غير مهمة ,سواء منفردة أو مجتمعة ,بالنسبة لقائمة االحتباس احلراري,
ويجب دمج ملخص بهذه البنود ف اإلفادة املكتوبة أو إرفاقه بها;
)د( ما إذا كانوا يعتقدون بأن االفتراضات املهمة املستخدمة ف إجراء التقديرات ُتعّد افتراضات معقولة;
)ه( بأنهم أبلغوا احملاسب القانوني بجميع ما يعلمونه من أوجه القصور املوجودة ف الرقابة الداخلية ذات الصلة باالرتباط والتي ال
ينطبق عليها وصف أنها "ليست ذات شأن بشكل واضح";
)و( ما إذا كانوا قد أفصحوا للمحاسب القانوني عن معرفتهم بأي غش فعلي أو مشتبه به أو مزعوم ,أو عدم التزام باألنظمة واللوائح,
حيثما ميكن أن يكون للغش أو عدم االلتزام تأثير مهم على قائمة االحتباس احلراري.
 .٥٩يجب أن يكون تاريخ اإلفادات املكتوبة أقرب ما ميكن إلى تاريخ تقرير التأكيد ,ولكن ليس بعده.
 .٦٠يجب أن ميتنع احملاسب القانوني عن إبداء استنتاج عن قائمة االحتباس احلراري ,أو ينسحب من االرتباط ,حيثما يكون االنسحاب ممكنُا
مبوجب األنظمة أو اللوائح املنطبقة إذا:
)أ( استنتج احملاسب القانوني أنه توجد شكوك كافية حول نزاهة الشخص )األشخاص( الذي يقدم اإلفادات املكتوبة التي تقتضيها
الفقرة )٥٨أ( و )ب( مبا يجعل اإلفادات املكتوبة ف هذا الصدد ال ميكن االعتماد عليها; أو
)ب( لم تقدم املنشأة اإلفادات املكتوبة التي تتطلبها الفقرة )٥٨أ( و )ب(.
األحداث الالحقة
 .٦١يجب على احملاسب القانوني) :راجع :الفقرة أ(١١٧
)أ( األخذ ف احلسبان ما إذا كانت األحداث الواقعة بي تاريخ قائمة االحتباس احلراري وتاريخ تقرير التأكيد تتطلب تعديل قائمة
االحتباس احلراري أو اإلفصاح فيها ,وتقوي مدى كفاية ومناسبة األدلة التي ت احلصول عليها عما إذا كانت تلك األحداث تنعكس
بشكل مناسب ف قائمة االحتباس احلراري وفقًا للضوابط املنطبقة;
)ب( االستجابة بشكل مناسب للحقائق التي علم بها بعد تاريخ تقرير التأكيد ,والتي لو علم بها احملاسب القانوني ف ذلك التاريخ لكانت
قد دفعته لتعديل تقرير التأكيد.
املعلومات املقارنة
 .٦٢عند عرض املعلومات املقارنة مع املعلومات احلالية لالنبعاثات وكانت بعض أو جميع تلك املعلومات املقارنة مشمولة باستنتاج احملاسب
القانوني ,فإن إجراءات احملاسب القانوني فيما يخص املعلومات املقارنة يجب أن تتضمن تقوي ما إذا) :راجع :الفقرات أ–١١٨أ(١٢١
)أ( كانت املعلومات املقارنة تتوافق مع املبالغ واإلفصاحات األخرى املعروضة ف الفترة السابقة أو ,حيثما يكون ذلك مناسبًا ,ت إعادة
عرضها بشكل سليم وت اإلفصاح عن إعادة العرض بشكل كاف; )راجع :الفقرة أ(١٢١
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١٠٠٨

ارتباطات التأكيد عن قوائم
االحتباس احلراري

معيار ارتباطات التأكيد )(٣٤١٠
)ب( كانت سياسات حتديد الكمية الظاهرة ف املعلومات املقارنة تتوافق مع تلك املطبقة ف الفترة احلالية أو ,ف حالة وجود تغييرات
ف.
معينة ,ما إذا ت تطبيقها بشكل سليم واإلفصاح عنها بشكل كا ٍ
 .٦٣بصرف النظر عما إذا كان استنتاج احملاسب القانوني يغطي املعلومات املقارنة ,إذا علم احملاسب القانوني بإمكانية وجود حتريفات جوهرية
مهمة ف املعلومات املقارنة املعروضة ,فيجب عليه:
)أ( مناقشة األمر مع الشخص )األشخاص( داخل املنشأة الذي يتمتع مبسؤوليات مناسبة ومعرفة باألمور ذات الصلة واتخاذ اإلجراءات
املناسبة ف الظروف اخملتلفة; )راجع :الفقرتي أ ,١٢٢أ(١٢٣
)ب( النظر ف التأثير على تقرير التأكيد .إذا اشتملت املعلومات املقارنة املعروضة على حتريف جوهري ,ولم يتم إعادة تعديل املعلومات
املقارنة:
) (١عندما يغطي استنتاج احملاسب القانوني املعلومات املقارنة ,يجب على احملاسب القانوني إبداء استنتاج متحفظ أو استنتاج
معارض ف تقرير التأكيد; أو
) (٢عندما ال يغطي استنتاج احملاسب القانوني املعلومات املقارنة ,يجب أن ُيضمن احملاسب القانوني فقرة أمر آخر ف تقرير التأكيد
تصف الظروف التي تؤثر على املعلومات املقارنة.
املعلومات األخرى
 .٦٤يجب على احملاسب القانوني قراءة املعلومات األخرى املشمولة ف الوثائق التي حتتوي على قائمة االحتباس احلراري وتقرير التأكيد عنها
وإذا كان من املمكن ,بحسب حكم احملاسب القانوني ,أن تؤدي املعلومات األخرى إلى التقليل من مصداقية قائمة االحتباس احلراري
وتقرير التأكيد عنها ,فيجب عليه مناقشة األمر مع املنشأة واتخاذ إجراءات أخرى بحسب مقتضى احلال) .راجع :الفقرات أ–١٢٤أ(١٢٦
التوثيق
 .٦٥عند توثيق طبيعة وتوقيت ومدى اإلجراءات املنفذة ,يجب على احملاسب القانوني تسجيل) :راجع :الفقرة أ(١٢٧
)أ( اخلصائص احملددة لبنود معينة أو ألمور ت اختبارها;
)ب( من قام بإجناز أعمال االرتباط وتاريخ اكتمال تلك األعمال;
)ج( من قام بفحص أعمال االرتباط املنجزة وتاريخ ونطاق هذا الفحص.
 .٦٦يجب على احملاسب القانوني توثيق املناقشات حول القضايا املهمة مع املنشأة واآلخرين ,مبا ف ذلك طبيعة القضايا املهمة التي متت
مناقشتها ومتى ومع من متت تلك املناقشات) .راجع :الفقرة أ(١٢٧

رقابة اجلودة
 .٦٧يجب على احملاسب القانوني أن ُيضّمن ف توثيقه ألعمال االرتباط:
)أ( القضايا احملددة فيما يخص االلتزام مبتطلبات قواعد سلوك وآداب املهنة وكيف ت حلها;
)ب( االستنتاجات حول االلتزام مبتطلبات االستقالل التي تطبق على االرتباط ,وأي مناقشات ذات عالقة مع املكتب التي تدعم هذه
االستنتاجات;
)ج( االستنتاجات التي ت التوصل إليها بشأن قبول واستمرار عالقات العمالء وارتباطات التأكيد;
)د( طبيعة ونطاق املشاورات التي متت خالل سير االرتباط ,واالستنتاجات الناشئة عن تلك املشاورات.

األمور الناشئة بعد تاريخ تقرير التأكيد
 .٦٨إذا قام احملاسب القانوني ,ف ظروف استثنائية ,بتنفيذ إجراءات جديدة أو إضافية أو استخلص استنتاجات جديدة بعد تاريخ تقرير
التأكيد ,فيجب عليه توثيق) :راجع :الفقرة أ(١٢٨
ترجمة الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي

١٠٠٩

ارتباطات التأكيد عن قوائم
االحتباس احلراري

معيار ارتباطات التأكيد )(٣٤١٠
)أ( الظروف التي واجهها;
)ب( اإلجراءات اجلديدة أو اإلضافية التي قام بها واألدلة التي حصل عليها واالستنتاجات التي توصل إليها ,وتأثير ذلك على تقرير
التأكيد;
)ج( متى ت إجراء وفحص التغييرات الناجتة على توثيق االرتباط ومن قام بذلك.

جتميع ملف االرتباط النهائي
 .٦٩يجب على احملاسب القانوني جتميع الوثائق املتعلقة باالرتباط ف ملف االرتباط واستكمال اآللية اإلدارية لتجميع ملف االرتباط النهائي
ف الوقت املناسب بعد تاريخ تقرير التأكيد .وبعد اكتمال جتميع ملف االرتباط النهائي ,ال يجوز للمحاسب القانوني محو أو التخلص من
أي وثيقة تتعلق باالرتباط مهما كانت طبيعتها قبل نهاية مدة االحتفاظ بها) .راجع :الفقرة أ(١٢٩
 .٧٠ف الظروف غير تلك املذكورة ف الفقرة  ٦٨حيث يجد احملاسب القانوني أنه من الضروري تعديل وثائق االرتباط احلالي أو إضافة وثائق
ارتباط جديدة بعد االنتهاء من جتميع ملف االرتباط النهائي ,يجب على احملاسب القانوني ,بصرف النظر عن طبيعة التعديالت أو
اإلضافات ,توثيق ما يلي:
)أ( األسباب احملددة إلجراء التعديل أو اإلضافة;
)ب( متى ومن قام بإجرائها وفحصها.
فحص رقابة جودة االرتباط
 .٧١بالنسبة لتلك االرتباطات ,إن وجدت ,التي تتطلب األنظمة أو اللوائح فحص رقابة اجلودة اخلاصة بها أو التي يحدد املكتب أن فحص رقابة
اجلودة اخلاصة بها هو أمر مطلوب ,يجب على من يفحص رقابة جودة االرتباط إجراء تقوي موضوعي لألحكام املهمة التي اتخذها فريق
االرتباط ,واالستنتاجات التي توصل إليها عند صياغة تقرير التأكيد .ويجب أن يشمل هذا التقوي ما يلي) :راجع :الفقرة أ(١٣٠
)أ( مناقشة القضايا املهمة مع الشريك املسؤول عن االرتباط ,مبا ف ذلك القدرات املهنية لفريق االرتباط املتعلقة بقياس الكميات وإعداد
التقرير اخلاص باالنبعاثات والتأكيد;
)ب( مراجعة قائمة االحتباس احلراري وتقرير التأكيد املقترح;
)ج( فحص وثائق مختارة لالرتباط تتعلق باألحكام املهمة التي أصدرها فريق االرتباط والنتائج التي توصل إليها;
)د( تقوي االستنتاجات التي ت التوصل إليها عند صياغة تقرير التأكيد ,وبحث ما إذا كان تقرير التأكيد املقترح مناسبًا أم ال.
تكوين استنتاج التأكيد
 .٧٢يجب على احملاسب القانوني أن يقرر ما إذا كان التأكيد الذي وصل إليه عن قائمة االحتباس احلراري هو تأكيد معقول أو محدود بحسب
مقتضى احلال .ويجب أن يراعي ذلك القرار متطلبات الفقرة  ٥٦والفقرات  ٧٥ – ٧٣من هذا املعيار.
التأكيد املعقول

التأكيد احملدود

٧٣د.يجب على احملاسب القانوني تقوي ما إذا كان هناك أي أمر قد ٧٣ل .يجب على احملاسب القانوني تقوي ما إذا كانت قائمة
االحتباس احلراري قد ت إعدادها ,من جميع اجلوانب
علم به ويجعله يعتقد بأن قائمة االحتباس احلراري لم يتم
اجلوهرية ,وفقًا للضوابط املنطبقة.
إعدادها ,من جميع اجلوانب اجلوهرية ,وفقًا للضوابط املنطبقة.
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١٠١٠

ارتباطات التأكيد عن قوائم
االحتباس احلراري

معيار ارتباطات التأكيد )(٣٤١٠
 .٧٤يجب أن يشمل هذا التقوي األخذ ف احلسبان اجلوانب النوعية لطرق قياس الكميات وسياسات إعداد التقارير اخلاصة باملنشأة ,مبا ف
ذلك املؤشرات على أي حتيز محتمل ف االجتهادات والقرارات عند إجراء التقديرات وإعداد قائمة االحتباس احلراري) ,(١٣وما إذا ت ما
يلي ف ضوء الضوابط املنطبقة:
)أ( طرق قياس الكميات والسياسات اخملتارة واملطبقة إلعداد التقارير متسقة مع الضوابط املنطبقة ومناسبة;
)ب( التقديرات التي ت إجراؤها ف إعداد قائمة االحتباس احلراري ُتعّد تقديرات معقولة;
)ج( املعلومات املعروضة ف قائمة االحتباس احلراري مالئمة وميكن االعتماد عليها وكاملة وقابلة للمقارنة والفهم;
)د( قائمة االحتباس احلراري توفر إفصاحًا كافيًا عن الضوابط املنطبقة وأمور أخرى ,مبا ف ذلك حاالت عدم التأكد ,بحيث يكون
بإمكان املستخدمي املستهدفي فهم االجتهادات املهمة التي ت القيام بها إلعداد القائمة; )راجع :الفقرات أ ,٢٩أ – ١٣١أ(١٣٣
)ه( املصطلحات املستخدمة ف قائمة االحتباس احلراري ُتعّد مصطلحات مناسبة.
 .٧٥يجب أن يشمل التقوي الذي تتطلبه الفقرة  ٧٣أيضًا األخذ ف احلسبان:
)أ( العرض العام لقائمة االحتباس احلراري وهيكلها ومحتواها;
)ب( صياغة استنتاج التأكيد ,عندما يكون ذلك مناسبًا ف سياق الضوابط ,أو ف ظروف أخرى لالرتباط; ما إذا كانت قائمة االحتباس
احلراري متثل االنبعاثات الرئيسة بطريقة حتقق عرضًا عادًال.
محتوى تقرير التأكيد
 .٧٦يجب أن يتضمن تقرير التأكيد العناصر األساسية اآلتية) :راجع :الفقرة أ(١٣٤
)أ( عنوان يشير بشكل واضح إلى أن التقرير هو تقرير تأكيد محدود مستقل أو تقرير تأكيد معقول مستقل.
)ب( املوجه إليه تقرير التأكيد.
)ج( حتديد أو وصف ملستوى التأكيد الذي وصل إليه احملاسب القانوني; أما معقول أو محدود.
)د( تعريف بقائمة االحتباس احلراري يتضمن الفترة )الفترات( التي تغطيها ,وف حال وجود أي معلومات ف تلك القائمة لم يغطها
استنتاج احملاسب القانوني ,تعريف واضح باملعلومات اخلاضعة للتأكيد باإلضافة إلى املعلومات املستبعدة ,باإلضافة إلى عبارة تفيد
بأن احملاسب القانوني لم يتخذ أي إجراءات تتعلق باملعلومات املستبعدة وعليه لم يتم إبداء استنتاج بشأنها) .راجع :الفقرتي أ,١٢٠
أ(١٣٥
)ه( وصف ملسؤوليات املنشأة) .راجع :الفقرة أ(٣٥
)و( عبارة تفيد بأن التحديد الكمي لقائمة االحتباس احلراري يخضع لعدم التأكد املالزم) .راجع :الفقرات أ–٥٤أ(٥٩
)ز( إذا تضمنت قائمة االحتباس احلراري بنودًا مستقطعة من االنبعاثات يغطيها استنتاج احملاسب القانوني ,حتديد هذه البنود املستقطعة
من االنبعاثات ,وعبارة تفيد مبسؤولية احملاسب القانوني فيما يتعلق بها) .راجع :الفقرات أ -١٣٦أ(١٣٩
)ح( حتديد الضوابط املنطبقة:
) (١تعريف بكيفية الوصول إلى هذه الضوابط;
) (٢إذا كانت هذه الضوابط متاحة فقط ملستخدمي مستهدفي محددين أو متعلقة فقط بغرض محدد ,بيان يلفت اهتمام القراء
إلى هذه احلقيقة ,وأنه نتيجة لذلك فإن قائمة االحتباس احلراري قد ال تكون مناسبة لغرض آخر .ويجب أن يحصر البيان
أيضًا استخدام تقرير التأكيد على هؤالء املستخدمي املستهدفي أو بذلك الغرض; )راجع :الفقرتي أ ,١٤٠أ(١٤١

)(١٣

ال تشكل املؤشرات على وجود حتيز محتمل ف ذاتها حتريفات جوهرية ألغراض استخالص استنتاجات معينة حول معقولية تقديرات بعينها.
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١٠١١

ارتباطات التأكيد عن قوائم
االحتباس احلراري

معيار ارتباطات التأكيد )(٣٤١٠
) (٣حتديد اإليضاح )اإليضاحات( ذات العالقة إذا كانت هناك حاجة الستكمال الضوابط املفروضة من خالل إدراج إفصاحات ف
اإليضاحات املرفقة بقائمة االحتباس احلراري حتى تكون هذه الضوابط مناسبة) .راجع :الفقرة أ(١٣١
)ط( بيان بأن املكتب الذي ينتمي إليه احملاسب القانوني يطبق معيار رقابة اجلودة ) (١أو املتطلبات املهنية أو املتطلبات ف األنظمة أو
اللوائح التي لها على األقل نفس متطلبات معيار رقابة اجلودة

)(*).(١

)ي( بيان بأن احملاسب القانوني ملتزم مبتطلبات االستقالل ومتطلبات سلوك وآداب املهنة األخرى املعتمدة ف اململكة العربية السعودية,
أو باملتطلبات املهنية أو املتطلبات املفروضة ف األنظمة أو اللوائح التي لها على األقل نفس متطلبات سلوك وآداب املهنة ذات العالقة
بارتباطات

التأكيد(*) .

)ك( وصف مسؤوليات احملاسب القانوني مبا ف ذلك:
) (١عبارة تفيد بأن االرتباط قد ت تنفيذه وفقًا ملعيار ارتباطات التأكيد )" (٣٤١٠ارتباطات التأكيد عن قوائم االحتباس احلراري"
املعتمد ف اململكة العربية السعودية.
) (٢ملخص معلوماتي بالعمل الذي ت تنفيذه كأساس الستنتاج احملاسب القانوني .وف حالة ارتباط التأكيد احملدود ,فإن تفهم
طبيعة وتوقيت ومدى اإلجراءات املنفذة يعد أساسًا لفهم استنتاج احملاسب القانوني .وف ارتباط التأكيد احملدود ,فإن ملخص
العمل الذي ت تنفيذه يجب أن ينص على ما يلي:
•

تختلف اإلجراءات ف ارتباط التأكيد احملدود ف طبيعتها وتوقيتها عن تلك املنفذة ف ارتباط التأكيد املعقول ,وهي أقل
مدى منها;

•

وتبعًا لذلك ,فإن مستوى التأكيد الذي يتم الوصول إليه أقل بكثير من ذلك التأكيد الذي كان ميكن الوصول إليه فيما لو
ت تنفيذ ارتباط تأكيد معقول) .راجع :الفقرات أ –١٤٢أ(١٤٤

)ل( استنتاجات احملاسب القانوني:
) (١يجب التعبير عنها بشكل إيجابي ف حال ارتباط التأكيد املعقول; أو
) (٢يجب التعبير عنها بشكل ينقل وفقًا لإلجراءات التي ت تنفيذها واألدلة التي ت احلصول عليها ,ما إذا كان قد لفت انتباه
احملاسب القانوني أي أمر أو أمور جتعله يعتقد أن قائمة االحتباس احلراري لم يتم إعدادها ,من جميع اجلوانب اجلوهرية,
وفقًا للضوابط املنطبقة.
) (٣عندما يعبر احملاسب القانوني عن استنتاج معدل ,فإن تقرير التأكيد يجب أن يحتوي على:
أ.

قسم يقدم وصفًا لألمر أو األمور التي أدت إلى التعديل;

ب .قسم يحتوي على استنتاج احملاسب القانوني املعدل.
)م( توقيع احملاسب القانوني) .راجع :الفقرة أ(١٤٥
)ن( تاريخ تقرير التأكيد .ويجب أن يتم تأريخ تقرير التأكيد بتاريخ ال يسبق التاريخ الذي يحصل فيه احملاسب القانوني على األدلة التي
استند إليها استنتاجه مبا ف ذلك األدلة بأن أولئك الذي لديهم سلطة معترف بها قد أقروا بتحملهم املسؤولية عن قائمة االحتباس
احلراري.
)س( املوقع ضمن الدولة التي يعمل فيها احملاسب القانوني.

)*(

ت إلغاء ما يتعلق باملتطلبات لغير احملاسبي املهنيي ,حيث ال يسمح نظام احملاسبي القانونيي ف اململكة لغير املرخصي بتقدي خدمات التأكيد.
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١٠١٢

ارتباطات التأكيد عن قوائم
االحتباس احلراري

معيار ارتباطات التأكيد )(٣٤١٠

فقرات لفت االنتباه وفقرات أمور أخرى
 .٧٧إذا رأى احملاسب القانوني أنه من الضروري) :راجع :الفقرات أ – ١٤٦أ(١٥٢
)أ( لفت انتباه املستخدمي املستهدفي إلى أمر معي معروض أو مفصح عنه ف قائمة االحتباس احلراري والذي يكون ,بحسب حكم
احملاسب القانوني ,على قدر من األهمية بحيث يعد أساسًا لفهم املستخدمي املستهدفي لقائمة االحتباس احلراري )فقرة لفت
انتباه(; أو
)ب( اإلبالغ عن أمر معي بخالف تلك األمور املعروضة أو املفصح عنها ف قائمة االحتباس احلراري والتي تكون ,بحسب حكم احملاسب
القانوني ,متعلقة بفهم املستخدمي املستهدفي لالرتباط أو مسؤوليات احملاسب القانوني أو تقرير التأكيد )فقرة أمر آخر(,
ولم يكن ذلك محظورًا مبوجب األنظمة أو اللوائح ,فإنه يجب على احملاسب القانوني القيام بذلك ف فقرة ف تقرير التأكيد حتت عنوان
مناسب يشير بشكل واضح إلى أن استنتاج احملاسب القانوني لم يعدل فيما يخص ذلك األمر.
مسؤوليات اإلبالغ األخرى
 .٧٨ما لم يكن ذلك محظورًا مبوجب األنظمة أو اللوائح ,يجب على احملاسب القانوني إبالغ الشخص )األشخاص( املسؤول عن اإلشراف على
قائمة االحتباس احلراري باألمور اآلتية التي لفتت انتباه احملاسب القانوني أثناء االرتباط ,ويجب أن يحدد ما إذا كانت هناك مسؤولية
لإلبالغ عنها لطرف آخر داخل أو خارج املنشأة:
)أ( أوجه القصور ف الرقابة الداخلية التي تعد ,بحسب احلكم املهني للمحاسب القانوني ,مهمة بدرجة كافية بحيث تستحق لفت االنتباه;
)ب( الغش املكتشف أو املشتبه به;
)ج( األمور التي تنطوي على عدم التزام باألنظمة واللوائح ,محدد حدوثه أو مشتبه ف حدوثه ,إال إذا كان من الواضح أن األمور ليست
ذات شأن) .راجع :الفقرة أ(٨٧
***
املواد التطبيقية واملواد التفسيرية األخرى
مقدمة
ارتباطات التأكيد التي تغطي معلومات أخرى باإلضافة إلى قائمة االحتباس احلراري )راجع :الفقرة (٣
أ.١

ف بعض احلاالت ,ميكن أن ينفذ احملاسب القانوني ارتباط تأكيد على تقرير معي يتضمن معلومات حول االحتباس احلراري ,ولكن ال
تشكل هذه املعلومات قائمة االحتباس احلراري كما هو محدد ف الفقرة )١٤م( .ف مثل هذه احلاالت ,ميكن أن يوفر هذا املعيار إرشادات
لذلك االرتباط.

أ.٢

عندما تشكل قائمة االحتباس احلراري جزًءا صغيرًا نسبيًا من املعلومات الكلية التي يغطيها استنتاج احملاسب القانوني ,فإن مدى مالءمة
هذا املعيار هو أمر متروك حلكم احملاسب القانوني املهني ف ظروف االرتباط.

مؤشرات األداء الرئيسية املستندة إلى بيانات قائمة االحتباس احلراري )راجع :الفقرة )٤ب((
أ.٣

من األمثلة على مؤشر األداء الرئيسي املستند إلى بيانات قائمة االحتباس احلراري هو املتوسط املرجح لالنبعاثات لكل كيلومتر من
املركبات التي تصنعها املنشأة خالل فترة زمنية معينة ,والذي يتوجب حسابه واإلفصاح عنه مبوجب األنظمة واللوائح ف بعض الدول.

إجراءات ارتباطات التأكيد املعقول والتأكيد احملدود )راجع :الفقرة (٨
أ.٤

قد تكون بعض اإلجراءات املطلوبة فقط ف ارتباطات التأكيد املعقول مناسبة أيضًا ف بعض ارتباطات التأكيد احملدود .فعلى سبيل
املثال ,وبالرغم من أن التوصل إلى فهم ألدوات الرقابة هو أمر غير مطلوب ف ارتباطات التأكيد احملدود ,إال أنه ف بعض احلاالت ,مثل
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١٠١٣

ارتباطات التأكيد عن قوائم
االحتباس احلراري

معيار ارتباطات التأكيد )(٣٤١٠
تسجيل املعلومات أو معاجلتها أو اإلبالغ عنها بشكل إلكتروني فقط ,قد يقرر احملاسب القانوني أن فحص أدوات الرقابة ,وبالتالي
التوصل إلى فهم ألدوات الرقابة ذات العالقة ,هو أمر ضروري الرتباط التأكيد احملدود) .انظر أيضًا الفقرة أ(٩٠
االستقالل )راجع :الفقرتي (١٥ ,١٠
أ.٥

تتبنى قواعد سلوك وآداب املهنة للمحاسبي املهنيي منهج التهديدات والتدابير الوقائية لالستقالل .وقد تهدد مجموعة واسعة من
الظروف احملتملة االلتزام باملبادئ األساسية .وتتدرج العديد من التهديدات ضمن الفئات اآلتية)*(:

أ.٦

•

املصلحة الشخصية ,على سبيل املثال ,االعتماد غير املبرر على األتعاب اإلجمالية من املنشأة.

•

الفحص الذاتي ,على سبيل املثال ,أداء خدمة أخرى للمنشأة تؤثر بشكل مباشر على قائمة االحتباس احلراري ,مثل املشاركة ف
قياس كمية انبعاثات املنشأة.

•

التأييد ,على سبيل املثال ,التصرف كمؤيد بالنيابة عن املنشأة فيما يتعلق بتفسير الضوابط املنطبقة.

•

األلفة ,على سبيل املثال ,يتمتع أحد أعضاء فريق االرتباط بعالقة صداقة طويلة أو عالقة عائلية مباشرة أو قريبة مع أحد موظفي
املنشأة الذي يشغل منصبًا معينًا ميكنه من ممارسة تأثير كبير ومباشر عند إعداد قائمة االحتباس احلراري.

•

الترهيب ,على سبيل املثال ,التعرض للضغط من أجل تقليل نطاق العمل املنفذ بشكل غير مناسب بهدف تقليل األتعاب ,أو التعرض
لتهديد سحب تسجيل احملاسب القانوني من قبل السلطة املسجلة املرتبطة باجملموعة الصناعية للمنشأة.

إن التدابير الوقائية التي تفرضها املهنة أو األنظمة أو اللوائح ,أو التدابير الوقائية املوجودة ف بيئة العمل ,قد تزيل أو تقلل هذه التهديدات
إلى مستوى مقبول.

األنظمة واللوائح احمللية وأحكام برنامج التعامل التجاري مع االنبعاثات )راجع :الفقرة (١١
أ.٧

قد تشمل األنظمة أو اللوائح احمللية أو أحكام برنامج التعامل التجاري مع االنبعاثات متطلبات أخرى باإلضافة إلى متطلبات هذا املعيار;
أو قد تتطلب تنفيذ إجراءات محددة ف جميع االرتباطات; أو قد تتطلب تنفيذ اإلجراءات بطريقة معينة .فعلى سبيل املثال ,قد تتطلب
األنظمة أو اللوائح احمللية أو أحكام برنامج التعامل التجاري مع االنبعاثات من احملاسب القانوني إعداد التقارير بشكل ال يتوافق مع هذا
املعيار .وعندما ينص النظام أو الالئحة على تصميم أو صياغة تقرير التأكيد بشكل معي أو وفق شروط تختلف إلى حد كبير عن هذا
املعيار ,ويستنتج احملاسب القانوني أن الشرح اإلضاف ف تقرير التأكيد ال ميكن أن يقلل من سوء الفهم احملتمل ,فقد يرى احملاسب
القانوني دمج عبارة معينة ف التقرير تشير إلى أن االرتباط لم يتم وفقًا لهذا املعيار.

التعريفات
االنبعاثات )راجع :الفقرة )١٤و( ,امللحق )((١
أ.٨

قد تشمل انبعاثات النطاق )(١االحتراق الثابت )من الوقود احملترق ف معدات املنشأة الثابتة مثل أجهزة الغلي واحلرق واحملركات
واملشاعل( واالحتراق املتحرك )من الوقود احملترق ف وسائل النقل لدى املنشأة مثل الشاحنات والقطارات والطائرات والقوارب( وانبعاثات
العملية )من العمليات الفيزيائية والكيميائية مثل تصنيع اإلسمنت واملعاجلة البتروكيماوية وصهر األلومنيوم( واالنبعاثات الناجتة عن
التسربات )إطالق الغازات واألبخرة بشكل مقصود وغير مقصود ,مثل التسربات من وصالت وسدادات املعدات واالنبعاثات الناجتة عن
معاجلة مياه الصرف وعن املناجم وأبراج التبريد(.

أ.٩

تشتري جميع املنشآت تقريبًا الطاقة ف شكل كهرباء أو حرارة أو بخار; ولهذا يكون لدى جميع املنشآت تقريبًا انبعاثات النطاق ).(٢
وتعد انبعاثات النطاق ) (٢هي انبعاثات غير مباشرة ألنها مرتبطة ,على سبيل املثال ,بالكهرباء التي تشتريها املنشأة من محطة الكهرباء
والتي تقع خارج احلدود التنظيمية للمنشأة.

)*(

يجب أن يلتزم املراجع بقواعد سلوك وآداب املهنة املعتمدة ف اململكة العربية السعودية.

ترجمة الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي

١٠١٤

ارتباطات التأكيد عن قوائم
االحتباس احلراري

معيار ارتباطات التأكيد )(٣٤١٠
أ .١٠قد تتضمن انبعاثات النطاق ) (٣انبعاثات مرتبطة ,على سبيل املثال ,مبهام سفر املوظفي ألغراض العمل ,واألنشطة التي يتم احلصول
عليها من مصادر خارجية ,واستهالك الوقود األحفوري أو الكهرباء املطلوبة الستخدام منتجات املنشأة; واستخراج وإنتاج املواد التي يتم
شراؤها كمدخالت ف عمليات املنشأة ,ونقل الوقود الذي يتم شراؤه .وتناقش الفقرات أ–٣١أ ٣٤مبزيد من التفصيل انبعاثات النطاق
).(٣
البنود املستقطعة من االنبعاثات )راجع :الفقرتي )١٤ز( و)١٧أ() ,(٣امللحق األول(
أ .١١ف بعض احلاالت ,تشمل البنود املستقطعة من االنبعاثات حصصًا وحدودًا مسموحًا بها خاصة باملناطق ,حيث ال يوجد رابط مؤكد بي
كمية االنبعاثات املسموح باقتطاعها وفق ضوابط معينة وأي تخفيض ف االنبعاثات ميكن أن يحدث نتيجة دفع مبالغ معينة من األموال
أو أي إجراءات أخرى تتخذها املنشأة من أجل املطالبة ببنود مستقطعة من االنبعاثات.
أ .١٢عندما تتضمن قائمة االحتباس احلراري للمنشأة بنودًا مستقطعة من االنبعاثات تندرج ضمن نطاق االرتباط ,فإنه يتم تطبيق متطلبات
هذا املعيار فيما يتعلق بالبنود املستقطعة من االنبعاثات بحسب مقتضى احلال) .انظر أيضًا الفقرات أ – ١٣٦أ.(١٣٩
شراء احلصص املوازنة )راجع :الفقرة )١٤ف( ,امللحق األول(
أ .١٣عندما تشتري املنشأة حصة موازنة من منشأة أخرى ,فقد تنفق املنشأة األخرى املال الذي حتصل عليه من البيع على مشاريع تخفيض
االنبعاثات )مثل استبدال توليد الطاقة باستخدام الوقود األحفوري مبصادر الطاقة املتجددة ,أو تطبيق تدابير كفاءة الطاقة( أو على
إزالة االنبعاثات من الغالف اجلوي )على سبيل املثال ,عن طريق زرع واحملافظة على األشجار التي لم تزرع أو يحافظ عليها بصورة
أخرى( أو قد يكون املال تعويضًا عن عدم اتخاذ إجراء معي كان من املفترض اتخاذه )مثل إزالة الغابات أو تدهورها( .وف بعض الدول,
ميكن شراء حصص موازنة فقط ف حال حدوث تخفيض لالنبعاثات أو تعزيز إلزالتها.
عمليات اإلزالة )راجع :الفقرة )ق( ,امللحق األول(
أ .١٤ميكن حتقيق عمليات اإلزالة عن طريق تخزين االحتباس احلراري ف األحواض اجليولوجية )مثل الطبقات اجلوفية( أو األحواض
البيولوجية )مثل األشجار( .وحيث تشمل قائمة االحتباس احلراري إزالة انبعاثات االحتباس احلراري التي كانت ستطلقها املنشأة إلى
الغالف اجلوي بطريقة أخرى ,فإنه يتم اإلبالغ عنها عادًة ف قائمة االحتباس احلراري على أساس إجمالي ,أي يتم قياس كمية كل من
املصدر واحلوض ف قائمة االحتباس احلراري .وحيثما يغطي استنتاج احملاسب القانوني عمليات اإلزالة ,فإنه يتم تطبيق متطلبات هذا
املعيار فيما يتعلق بعمليات اإلزالة بحسب مقتضى احلال.
املرافق املهمة )راجع :الفقرتي )١٤ر( و(٣١
أ .١٥كلما ازدادت املساهمة الفردية ألحد املرافق ف مجموع االنبعاثات التي يتم التقرير عنها ف قائمة االحتباس احلراري ,ازدادت عادًة
مخاطر التحريف اجلوهري ف قائمة االحتباس احلراري .وميكن أن يطبق احملاسب القانوني نسبة مئوية على مقياس معي كوسيلة
لتحديد املرافق ذات األهمية اخلاصة نتيجة حجم انبعاثاتها مقارنة مبجموع االنبعاثات املشمولة ف قائمة االحتباس احلراري .إن حتديد
املقياس وحتديد نسبة مئوية لتطبيقها عليه يتضمن ممارسة احلكم املهني .فعلى سبيل املثال ,ميكن أن يعتبر احملاسب القانوني أن املرافق
التي تتجاوز  %١٥من حجم اإلنتاج اإلجمالي .ومع ذلك ميكن حتديد نسبة أعلى أو أقل حسبما يراه احملاسب القانوني مناسبًا وفقًا
ي منها
حلكمه املهني ف الظروف اخملتلفة .وقد يكون هذا هو احلال ,على سبيل املثال عندما يكون هناك عدد قليل من املرافق ال ميثل أ ٌ
نسبة أقل من  %١٥من حجم اإلنتاج الكلي ,ولكن بحسب احلكم املهني للمحاسب القانوني ال تعد جميع تلك املرافق مرافق مهمة; أو
عندما يوجد عدد من املرافق تكاد تكون أقل من  %١٥من حجم اإلنتاج الكلي بهامش صغير جدًا ,وتعد بحسب احلكم املهني للمحاسب
القانوني مرافق مهمة.
أ .١٦ميكن أن يحدد احملاسب القانوني مرفقًا معينًا على أنه مرفق مهم بسبب طبيعته احملددة أو الظروف التي تؤدي إلى ظهور مخاطر محددة
للتحريف اجلوهري .فعلى سبيل املثال ,قد يستخدم أحد املرافق عمليات مختلفة جلمع البيانات أو أساليب معينة لقياس الكميات تختلف
عن مرافق أخرى ,أو قد يقتضي استخدام حسابات معقدة بشكل خاص أو متخصصة ,أو قد يشتمل على عمليات فيزيائية أو كيميائية
معقدة بشكل خاص أو متخصصة.
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ارتباطات التأكيد عن قوائم
االحتباس احلراري

معيار ارتباطات التأكيد )(٣٤١٠
معيار ارتباطات التأكيد )) (٣٠٠٠راجع :الفقرتي (١٥ ,٩
أ .١٧يتضمن معيار ارتباطات التأكيد ) (٣٠٠٠عددًا من املتطلبات التي تنطبق على كل ارتباطات التأكيد مبا ف ذلك االرتباطات وفقًا لهذا
املعيار .وف بعض احلاالت ,قد يتضمن هذا املعيار متطلبات إضافية أو مواد تطبيقية تتعلق بتلك املواضيع.
قبول االرتباط واالستمرار فيه
الكفاءة )راجع :الفقرة )١٦ب((
أ .١٨قد تشمل الكفاءات املتعلقة باالحتباس احلراري:
•

فهم عام لعلم املناخ ,مبا ف ذلك العمليات العلمية التي تربط االحتباس احلراري بتغير املناخ.

•

فهم هوية املستخدمي املستهدفي للمعلومات الواردة ف قائمة االحتباس احلراري للمنشأة وفهم كيف ميكنهم استخدام تلك
املعلومات )انظر الفقرة أ.(٤٧

•

فهم برامج التعامل التجاري مع االنبعاثات وآليات السوق ذات العالقة ,حيثما يكون ذلك مالئمًا.

•

معرفة األنظمة واللوائح املنطبقة ,إن وجدت ,التي تؤثر على كيفية قيام املنشأة بالتقرير عن انبعاثاتها ,والتي قد تفرض أيضًا على
سبيل املثال حدًا معينًا على انبعاثات املنشأة.

•

منهجيات حتديد وقياس االحتباس احلراري ,مبا ف ذلك حاالت عدم التأكد العلمي والتقدير املصاحبة ,واملنهجيات البديلة املتاحة.

•

معرفة الضوابط املنطبقة ,مبا ف ذلك على سبيل املثال:
o

حتديد عوامل االنبعاثات املناسبة.

o

حتديد تلك اجلوانب من الضوابط التي تتطلب إجراء تقديرات مهمة أو حساسة أو تتطلب تطبيق أحكام مهمة.

o

الطرق املستخدمة لتعيي احلدود التنظيمية ,أي املنشآت التي سيتم دمج انبعاثاتها ف قائمة االحتباس احلراري.

o

البنود املستقطعة من االنبعاثات التي يسمح بتضمينها ف قائمة االحتباس احلراري للمنشأة.

أ .١٩يتفاوت تعقيد ارتباطات التأكيد فيما يخص قائمة االحتباس احلراري .ففي بعض احلاالت ,قد يكون االرتباط بسيطًا نسبيًا ,على سبيل
املثال ,عندما ال يكون لدى املنشأة انبعاثات النطاق ) (١وتقوم بالتقرير فقط عن انبعاثات النطاق ) (٢باستخدام عامل االنبعاثات احملدد
ف املتطلبات التنظيمية ,واملطبق على استهالك الكهرباء ف موقع واحد .وف هذه احلالة ,قد يركز االرتباط بشكل كبير على النظام
املستخدم لتسجيل ومعاجلة أرقام استهالك الكهرباء احملددة ف الفواتير إضافة غلى التطبيق الرياضي لعامل االنبعاثات احملدد .ولكن
عندما يكون االرتباط معقدًا نسبيًا ,فمن املرجح أن يتطلب كفاءة متخصص ف قياس كمية االنبعاثات والتقرير عنها .وتشمل مجاالت
اخلبرة احملددة التي قد تكون ذات عالقة ف هذه احلاالت:
اخلبرة ف أنظمة املعلومات:
•

فهم كيف يتم إعداد املعلومات املتعلقة باالنبعاثات ,مبا ف ذلك كيفية تقدي البيانات وتسجيلها ومعاجلتها وتصحيحها حسب
الضرورة ,وترتيبها والتقرير عنها ف قائمة االحتباس احلراري.

اخلبرة العلمية والهندسية:
•

متثيل تدفق املواد خالل عملية إنتاج معينة والعمليات املصاحبة التي ينتج عنها االنبعاثات ,مبا ف ذلك حتديد النقاط ذات العالقة
التي يتم عندها جمع معلومات املصدر .قد يكون هذا األمر مهمًا بشكل خاص عند البحث فيما إذا كان حتديد املنشأة ملصادر
ال.
االنبعاثات مكتم ً

•

حتليل العالقات الكيميائية والفيزيائية بي املدخالت والعمليات واخملرجات ,والعالقات بي االنبعاثات واملتغيرات األخرى .وغالبًا
ما تكون القدرة على فهم وحتليل هذه العالقات أمرًا مهمًا ف تصميم اإلجراءات التحليلية.
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معيار ارتباطات التأكيد )(٣٤١٠
•

حتديد تأثير عدم التأكد على قائمة االحتباس احلراري.

•

معرفة سياسات وإجراءات رقابة اجلودة التي تطبق ف مختبرات الفحص ,سواء كانت داخلية أو خارجية.

•

اخلبرة بصناعات محددة وعمليات إنتاج وإزالة االنبعاثات ذات العالقة .تختلف اإلجراءات املتبعة لقياس كمية انبعاثات النطاق )(١
بشكل كبير حسب الصناعات والعمليات املعنية; فعلى سبيل املثال ,فإن طبيعة عمليات التحليل الكهربائي ف إنتاج األلومنيوم;
وعمليات االحتراق ف إنتاج الكهرباء باستخدام الوقود األحفوري; والعمليات الكيميائية ف إنتاج اإلسمنت مختلفة متامًا عن بعضها
البعض.

•

تشغيل أجهزة االستشعار الفيزيائية والطرق األخرى لقياس الكمية واختيار عوامل االنبعاثات املناسبة.

نطاق قائمة االحتباس احلراري واالرتباط )راجع :الفقرة )١٧أ((
أ .٢٠فيما يلي أمثلة على الظروف التي تكون فيها أسباب استبعاد مصادر االنبعاثات املعلومة من قائمة االحتباس احلراري أو استبعاد مصادر
االنبعاثات املفصح عنها من االرتباط أسبابًا غير معقولة ف الظروف احملددة:
•

عندما يكون لدى املنشأة انبعاثات مهمة من النطاق ) (١لكنها ُتضّمن انبعاثات النطاق ) (٢فقط ف قائمة االحتباس احلراري.

•

عندما تشكل املنشأة جزءًا من منشأة قانونية أكبر لديها انبعاثات مهمة ال يتم التقرير عنها بسبب طريقة تعيي احلدود التنظيمية
عندما يكون من املرجح أن يؤدي هذا األمر إلى تضليل املستخدمي املستهدفي.

•

عندما تكون االنبعاثات التي يقرر عنها احملاسب القانوني تشكل فقط نسبة صغيرة من إجمالي االنبعاثات املشمولة ف قائمة
االحتباس احلراري.

تقوي مدى مناسبة املوضوع )راجع :الفقرة (١٥
أ .٢١يتطلب معيار ارتباطات التأكيد ) (٣٠٠٠من احملاسب القانوني تقوي مدى مناسبة املوضوع) .(١٤وف حالة قائمة االحتباس احلراري ,فإن
انبعاثات املنشأة )وعمليات اإلزالة والبنود املستقطعة من االنبعاثات إذا كان ذلك منطبقًا( هي موضوع االرتباط .ومن بي أمور أخرى,
يكون ذلك املوضوع مناسبًا إذا كانت انبعاثات املنشأة ,قابلة للقياس الكمي على نحو متسق باستخدام الضوابط املناسبة(١٥ ).
أ .٢٢ميكن قياس مصادر االحتباس احلراري كميًا بواسطة:
)أ( القياس املباشر )أو املتابعة املباشرة( ملعدالت تركيز وتدفق االحتباس احلراري باستخدام املتابعة املستمرة لالنبعاثات أو بالعينات
بشكل دوري; أو
)ب( قياس نشاط بديل معي مثل استهالك الوقود وحساب االنبعاثات ,على سبيل املثال باستخدام معادالت توازن الكتلة) (١٦أو عوامل
االنبعاثات اخلاصة باملنشأة أو عوامل معدل االنبعاثات ملنطقة أو مصدر أو صناعة أو عملية ما.

حتديد مدى مالءمة الضوابط
الضوابط املوضوعة بشكل خاص والضوابط املفروضة )راجع :الفقرة )١٧ب((
أُ .٢٣تظِهر الضوابط املناسبة اخلصائص اآلتية :املالءمة واالكتمال وإمكانية االعتماد واحليادية والقابلية للفهم .وميكن أن تكون الضوابط
"موضوعة بشكل خاص" أو ميكن أن تكون "مفروضة" ,أي منصوصًا عليها ف نظام أو الئحة أو صادرة عن هيئات للخبراء مصرح لها أو
معترف بها تتبع آلية عمل شفافة).(١٧وعلى الرغم من أن الضوابط التي تفرضها سلطة تنظيمية ميكن أن يفترض بأنها مالئمة عندما

)(١٤
)(١٥
)(١٦
)(١٧

معيار ارتباطات التأكيد ) ,(٣٠٠٠الفقرة .١٨
إطار التأكيد ,الفقرات  ,٣٨ – ٣٤ومعيار ارتباطات التأكيد ) ,(٣٠٠٠الفقرات .٢١ – ١٩
أي مساواة الكمية الداخلة من مادة معينة إلى احلدود املعرفة مع الكمية اخلارجة منهاـ على سبيل املثال ,تساوي كمية الكربون ف الوقود املعتمد على الهيدروكربون
الداخل إلى جهاز االحتراق كمية الكربون اخلارجة من اجلهاز على شكل ثاني أوكسيد الكربون.
معيار ارتباطات التأكيد ) ,(٣٠٠٠الفقرة .١٨

ترجمة الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي

١٠١٧

ارتباطات التأكيد عن قوائم
االحتباس احلراري

معيار ارتباطات التأكيد )(٣٤١٠
تكون تلك السلطة التنظيمية هي املستخدم املستهدف ,إال أن بعض الضوابط املفروضة ميكن وضعها لغرض خاص ,ولكنها لن تكون
مالئمة للتطبيق ف ظروف أخرى .فعلى سبيل املثال ,فإن الضوابط التي تضعها سلطة تنظيمية وتشتمل على عوامل انبعاثات خاصة
مبنطقة معينة ميكن أن تقدم معلومات مضللة إذا استخدمت النبعاثات معينة ف منطقة أخرى; أو قد تكون الضوابط التي يتم تصميمها
للتقرير فقط عن جوانب تنظيمية محددة من االنبعاثات غير مالئمة للتقرير للمستخدمي املستهدفي ما عدا السلطة التنظيمية التي
قامت بوضع الضوابط.
أ .٢٤قد تكون الضوابط املوضوعة بشكل خاص مناسبة عندما يكون لدى املنشأة ,على سبيل املثال ,آالت متخصصة جدًا أو عندما جتمع
املنشأة املعلومات اخلاصة باالنبعاثات من دول مختلفة تختلف فيها الضوابط املفروضة املستخدمة .وقد يكون من الضروري بذل عناية
خاصة عند تقييم احليادية واخلصائص األخرى للضوابط املوضوعة بشكل خاص ,وبخاصة إذا لم تعتمد بشكل أساسي على الضوابط
املفروضة التي تستخدم عمومًا ف صناعة املنشأة أو منطقتها ,أو إذا لم تكن متسقة مع هذه الضوابط.
أ .٢٥ميكن أن تشمل الضوابط ضوابط مفروضة تكملها إفصاحات عن احلدود والطرق واالفتراضات وعوامل االنبعاثات احملددة وغيرها
ضمن اإليضاحات املرفقة بقائمة االحتباس احلراري .وف بعض احلاالت ,قد ال تكون الضوابط املفروضة مالئمة ,حتى عند استكمالها
بإفصاحات ضمن اإليضاحات املرفقة بقائمة االحتباس احلراري ,على سبيل املثال ,عندما ال تشمل األمور املشار إليها ف الفقرة )١٧ب(.
أ .٢٦يجب اإلشارة إلى أن مناسبة الضوابط املنطبقة ال تتأثر مبستوى التأكيد ,أي أنه إذا كانت غير مالئمة الرتباط التأكيد املعقول ,فإنها
تكون غير مالئمة أيضًا الرتباط التأكيد احملدود والعكس صحيح.
العمليات املشمولة ف احلدود التنظيمية للمنشأة )راجع :الفقرات )١٧ب())٢٣ ,(١ب())٣٤ ,(١ز((
أ .٢٧إن حتديد العمليات التي متتلكها أو تسيطر عليها املنشأة لدمجها ف قائمة االحتباس احلراري للمنشأة يعرف بأنه حتديد احلدود
التنظيمية .وف بعض احلاالت ,تنص األنظمة واللوائح على حدود املنشأة للتقرير عن انبعاثات االحتباس احلراري لألغراض التنظيمية.
وف حاالت أخرى ,قد تسمح الضوابط املنطبقة باالختيار بي طرق مختلفة لتحديد احلدود التنظيمية للمنشأة ,على سبيل املثال ,قد
تسمح الضوابط باالختيار بي منهج تتماشى فيه قائمة االحتباس احلراري للمنشأة مع قوائمها املالية ومنهج آخر يعامل ,على سبيل
املثال ,املشاريع املشتركة أو املنشآت الزميلة بشكل مختلف .وقد يتطلب حتديد احلدود التنظيمية للمنشأة حتليل الهياكل التنظيمية
املعقدة مثل املشاريع املشتركة ,والشراكات التضامنية ,ومنشآت األمانة أو الوصاية ,والعالقات التعاقدية املعقدة أو غير العادية .فعلى
سبيل املثال ,ميكن امتالك أحد املرافق من قبل جهة معينة وتشغيله من قبل جهة أخرى بينما يقوم املرفق مبعاجلة مواد معينة لصالح
جهة أخرى بشكل حصري.
أ .٢٨يختلف حتديد احلدود التنظيمية للمنشأة عما تصفه بعض الضوابط على أنه حتديد "احلدود التشغيلية" للمنشأة .فاحلدود التشغيلية
ترتبط مبا سيتم تضمينه من فئات انبعاثات النطاقات ) (١و ) (٢و ) (٣ف قائمة االحتباس احلراري ,ويتم تعيينها بعد وضع احلدود
التنظيمية.
اإلفصاحات الكافية )راجع :الفقرتي )١٧ب())٧٤ ,(٤د((:
أ .٢٩ف أنظمة اإلفصاح التنظيميةُ ,تعّد اإلفصاحات احملددة ف األنظمة أو اللوائح ذات العالقة كافيًة لرفع التقارير إلى املنظم .وقد يكون
اإلفصاح ف قائمة االحتباس احلراري عن األمور اآلتية أمرًا ضروريًا ف حاالت التقرير الطوعية للمستخدمي املستهدفي من أجل فهم
االجتهادات املهمة التي ت القيام بها عند إعداد قائمة االحتباس احلراري:
)أ( ما هي العمليات املشمولة ف احلدود التنظيمية للمنشأة ,والطريقة املستخدمة لتعيي تلك احلدود إذا سمحت الضوابط املنطبقة
باالختيار من بي طرق مختلفة )انظر الفقرتي أ ,٢٧أ;(٢٨
)ب( الطرق املهمة لقياس الكميات وسياسات إعداد التقارير التي يتم اختيارها ,مبا ف ذلك:
) (١الطريقة املستخدمة ف حتديد انبعاثات النطاق ) (١والنطاق ) (٢التي ت دمجها ف قائمة االحتباس احلراري )انظر الفقرة
أ;(٣٠
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معيار ارتباطات التأكيد )(٣٤١٠
) (٢أي تفسيرات مهمة ت تقدميها ف تطبيق الضوابط املنطبقة ف ظروف املنشأة ,مبا ف ذلك مصادر البيانات ,واإلفصاح عن
الطريقة املستخدمة واألسباب وراء استخدامها عندما يكون االختيار من بي طرق مختلفة أمرًا مسموحًا ,أو عندما تستخدم
طرق معينة خاصة باملنشأة.
) (٣كيف حتدد املنشأة ما إذا كان يجب إعادة تعديل االنبعاثات املبلغ عنها مسبقًا.
)ج( تصنيف االنبعاثات ف قائمة االحتباس احلراري .وحسبما متت اإلشارة إليه ف الفقرة أ ,١٤وحيثما تشتمل قائمة االحتباس احلراري
على إزالة االحتباس احلراري الذي كانت املنشأة سوف تطلقه بطريقة أخرى إلى الغالف اجلوي ,يتم غالبًا التقرير عن االنبعاثات
وعمليات اإلزالة على أساس إجمالي ,أي يتم قياس كمية كل من املصدر واحلوض ف قائمة االحتباس احلراري;
)د( بيان يتعلق بحاالت عدم التأكد ذات الصلة بطرق قياس كمية انبعاثات املنشأة مبا ف ذلك :أسبابها وكيف ت عالجها وتأثيراتها
على قائمة االحتباس احلراري; وإيضاح ملا يلي عندما تشتمل قائمة االحتباس احلراري على انبعاثات النطاق )) :(٣انظر الفقرات
أ – ٣١أ(٣٤
) (١طبيعة انبعاثات النطاق ) ,(٣متضمنًا أنه من غير العملي ملنشأة معينة أن تشمل جميع انبعاثات النطاق ) (٣ف قائمة االحتباس
احلراري;
) (٢أساس اختيار مصادر انبعاثات النطاق ) (٣التي اشتملت عليها القائمة.
)ه( التغيرات ,إن وجدت ,ف األمور املذكورة ف هذه الفقرة أو ف أمور أخرى تؤثر بشكل جوهري على قابلية مقارنة قائمة االحتباس
احلراري مع فترة )فترات( سابقة أو مع سنة األساس.
انبعاثات النطاق ) (١والنطاق )(٢
أ .٣٠عادة ما تتطلب الضوابط أن تشمل قائمة االحتباس احلراري جميع االنبعاثات املهمة للنطاق ) (١أو النطاق ) (٢أو كال النطاقي ) (١و
) .(٢وعندما تستبعد بعض انبعاثات النطاق ) (١أو النطاق ) ,(٢فإنه من املهم أن تفصح االيضاحات املرفقة مع قائمة االحتباس احلراري
عن أساس حتديد االنبعاثات املشمولة واالنبعاثات املستبعدة ,وبخاصة إذا لم يكن من املرجح أن تكون االنبعاثات املشمولة هي النسبة
األكبر من االنبعاثات التي ُتعّد املنشًاة مسؤولة عنها.
انبعاثات النطاق )(٣
أ .٣١بينما تتطلب بعض الضوابط التقرير عن انبعاثات محددة للنطاق ) ,(٣فإن تضمي انبعاثات النطاق ) (٣يعد أمرًا اختياريًا بشكل شائع
ألنه من غير املمكن ألي منشأة تقريبًا أن حتاول قياس النطاق الكامل النبعاثاتها غير املباشرة ألن هذا يشمل جميع املصادر صعودًا
وهبوطًا ف سلسة التوريد للمنشأة .وبالنسبة لبعض املنشآت ,يوفر التقرير عن فئات معينة من انبعاثات النطاق ) (٣معلومات مهمة
للمستخدمي املستهدفي ,على سبيل املثال ,عندما تكون انبعاثات النطاق ) (٣للمنشأة أكبر بكثير من انبعاثات النطاق ) (١و ) (٢لديها,
مثلما هو حال العديد من منشآت قطاع اخلدمات .ف مثل هذه احلاالت ,ميكن أن يرى احملاسب القانوني أنه من غير املالئم تنفيذ
ارتباط التأكيد إذا لم تشتمل قائمة االحتباس احلراري على انبعاثات النطاق ) (٣املهمة.
أ .٣٢حيثما تشتمل قائمة االحتباس احلراري على بعض مصادر انبعاثات النطاق ) ,(٣فإنه من املهم أن يكون أساس اختيار املصادر التي
ستشملها القائمة معقوًال ,وبخاصة إذا لم يكن من املرجح أن تكون هذه املصادر املشمولة هي املصادر األكبر التي ُتعّد املنشأة مسؤولة
عنها.
أ .٣٣ف بعض احلاالت ,ميكن أن حتتفظ املنشأة مبصدر البيانات املستخدم لقياس كمية انبعاثات النطاق ) .(٣فعلى سبيل املثال ,قد حتتفظ
املنشأة بسجالت تفصيلية كأساس لقياس كميات االنبعاثات املرتبطة بسفر املوظفي جوًا .وف بعض احلاالت األخرى ,قد يتم االحتفاظ
مبصدر البيانات املستخدم لقياس كمية انبعاثات النطاق ) (٣ضمن مصدر يخضع ملتابعة جيدة وميكن الوصول إليه .ولكن عندما ال يكون
احلال كذلك ,فقد يكون من غير املرجح أن يستطيع احملاسب القانوني احلصول على ما يكفي من األدلة املناسبة فيما يتعلق بانبعاثات
النطاق ) .(٣وف هذه احلاالت ,قد يكون من املناسب استبعاد مصادر انبعاثات النطاق ) (٣من االرتباط.
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١٠١٩

ارتباطات التأكيد عن قوائم
االحتباس احلراري

معيار ارتباطات التأكيد )(٣٤١٠
أ .٣٤قد يكون من املناسب أيضًا استبعاد انبعاثات النطاق ) (٣من االرتباط عندما تكون طرق قياس الكميات املستخدمة معتمدة بشكل كبير
على التقدير وتؤدي إلى درجة عالية من عدم التأكد حول االنبعاثات املقرر عنها .فعلى سبيل املثال ,ميكن أن تقدم الطرق اخملتلفة لقياس
الكميات من أجل تقدير االنبعاثات املرتبطة بالسفر جوًا كميات متفاوتة إلى حد بعيد حتى وإن ت استخدام بيانات ذات مصدر مطابق.
وإذا اشتمل االرتباط على مصادر انبعاثات النطاق ) ,(٣فمن الضروري أن يتم اختيار طرق قياس الكميات التي يتم استخدامها بشكل
موضوعي وأن يتم وصفها بشكل كامل إلى جانب حاالت عدم التأكد املصاحبة الستخدامها.
مسؤولية املنشأة عن إعداد قائمة االحتباس احلراري )راجع :الفقرتي )١٧ج())٧٦ ,(٢د((
أ .٣٥حسبما متت اإلشارة إليه ف الفقرة أ ,٧٠فإنه لبعض االرتباطات قد تدفع اخملاوف املتعلقة بحالة سجالت املنشأة وإمكانية االعتماد
عليها احملاسب القانوني إلى االستنتاج بأنه من غير املرجح أن يتوفر ما يكفي من األدلة املناسبة لدعم استنتاج غير معدل عن قائمة
االحتباس احلراري .وقد يحدث هذا األمر عندما تكون خبرة املنشأة قليلة ف إعداد قوائم االحتباس احلراري .وف مثل هذه الظروف,
قد يكون من املناسب بشكل أكبر أن يخضع قياس كمية االنبعاثات والتقرير عنها الرتباط إجراءات متفق عليها أو ارتباط استشاري
بغرض التحضير الرتباط تأكيد معي ف فترة الحقة.
اجلهة التي تقوم بوضع الضوابط )راجع :الفقرة )١٧ج()((٣
أ .٣٦عندما يتم إعداد قائمة االحتباس احلراري وفقًا ملتطلبات إفصاح تنظيمي أو برامج للتعامل التجاري مع االنبعاثات حيث يتم حتديد
الضوابط املنطبقة وشكل التقرير ,فإنه من املرجح أن يكون واضحًا من ظروف االرتباط أن املنظم أو اجلهة املسؤولة عن البرنامج هي
التي قامت بوضع الضوابط .ولكن ف ظروف التقرير الطوعية ,قد ال يكون من الواضح اجلهة التي قامت بوضع الضوابط ما لم تذكر
ف اإليضاحات املرفقة مع قائمة االحتباس احلراري.
تغيير شروط االرتباط )راجع :الفقرتي (١٨ ,١٥
أ .٣٧يتطلب معيار ارتباطات التأكيد ) (٣٠٠٠أن ال يوافق احملاسب القانوني على إجراء تغيير معي ف شروط االرتباط ما لم يكن هناك تبرير
معقول لفعل ذلك) .(١٨إن طلب تغيير نطاق االرتباط قد ال يكون له مبرر معقول عندما يتم ,على سبيل املثال ,طلب التغيير من أجل
استبعاد مصادر انبعاثات معينة من نطاق االرتباط بسبب احتمالية تعديل استنتاج احملاسب القانوني.
التخطيط )راجع :الفقرة (١٩
أ .٣٨عند وضع االستراتيجية العامة لالرتباط ,قد يكون من املالئم النظر ف التركيز املعطى جلوانب مختلفة من تصميم وتطبيق نظام املعلومات
اخلاص باالحتباس احلراري .فعلى سبيل املثال ,ف بعض احلاالت قد تكون املنشأة مدركة على وجه اخلصوص للحاجة إلى وجود رقابة
داخلية كافية لضمان إمكانية االعتماد على املعلومات التي يتم التقرير عنها ,بينما ف حاالت أخرى قد تركز املنشأة أكثر على التحديد
الدقيق للخصائص العلمية أو التشغيلية أو الفنية للمعلومات املراد جمعها.
أ .٣٩ميكن القيام باالرتباطات األصغر أو األبسط )انظر الفقرة أ (١٩بواسطة فريق ارتباط صغير جدًا .وعندما يكون الفريق صغيرًا ,فإن
التنسيق والتواصل بي أعضاء الفريق سيكون أسهل .وال يحتاج وضع االستراتيجية العامة الرتباط صغير أو بسيط إلى تعقيد أو وقت
طويل .فعلى سبيل املثال ,ميكن اعتبار مذكرة موجزة ,بناًء على مناقشات مع املنشأة ,مبثابة استراتيجية موثقة لالرتباط إذا غطت األمور
املشار إليها ف الفقرة .١٩
أ .٤٠قد يقرر احملاسب القانوني مناقشة عناصر التخطيط مع املنشأة عند حتديد نطاق االرتباط أو تسهيل إجراء وإدارة االرتباط )على سبيل
املثال ,تنسيق بعض اإلجراءات اخملطط لها مع عمل موظفي املنشأة( .وعلى الرغم من أن هذه املناقشات جتري غالبًا ,إال أن االستراتيجية
العامة لالرتباط وخطة االرتباط تبقى من مسؤولية احملاسب القانوني .وعند مناقشة األمور املشمولة ف االستراتيجية العامة لالرتباط
أو ف خطة االرتباط ,فإن بذل العناية الالزمة أمر مطلوب من أجل عدم تقويض فاعلية االرتباط .فعلى سبيل املثال ,قد تؤدي مناقشة
طبيعة وتوقيت اإلجراءات التفصيلية مع املنشأة إلى تقويض فاعلية االرتباط عن طريق جعل اإلجراءات قابلة للتنبؤ بشكل كبير.

)(١٨

معيار ارتباطات التأكيد ) ,(٣٠٠٠الفقرة .١١
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١٠٢٠

ارتباطات التأكيد عن قوائم
االحتباس احلراري

معيار ارتباطات التأكيد )(٣٤١٠
أ .٤١إن تنفيذ ارتباط التأكيد عبارة عن عملية متكررة .وخالل تنفيذ احملاسب القانوني اإلجراءات اخملطط لها ,قد تدفع األدلة الذي ت
احلصول عليها احملاسب القانوني إلى تعديل طبيعة أو توقيت أو مدى اإلجراءات األخرى اخملطط لها .وف بعض احلاالت ,قد يعلم
احملاسب القانوني عن معلومات تختلف بشكل كبير عن تلك املتوقعة ف مرحلة مبكرة من االرتباط .فعلى سبيل املثال ,قد تشير األخطاء
املنتظمة املكتشفة عند تنفيذ اإلجراءات ف املوقع ضمن مرافق مختارة إلى أنه من الضروري زيارة مرافق إضافية.
التخطيط الستخدام عمل اخلبراء أو عمل احملاسبي القانونيي اآلخرين )راجع :الفقرة )١٩هـ((
أ .٤٢ميكن تنفيذ االرتباط من قبل فريق متعدد التخصصات يشمل خبير واحدًا أو أكثر ,وخصوصًا ف العمليات املعقدة نسبيًا التي من احملتمل
أن تتطلب كفاءة متخصص ف قياس كمية االنبعاثات والتقرير عنها )انظر الفقرة أ .(١٩يحتوي معيار ارتباطات التأكيد ) (٣٠٠٠على
عدد من املتطلبات فيما يخص استخدام عمل اخلبير الذي قد يكون من املطلوب أخذه ف احلسبان ف مرحلة التخطيط عند التأكد من
طبيعة وتوقيت وحجم املوارد الضرورية لتنفيذ االرتباط).(١٩
أ .٤٣ميكن استخدام عمل محاسب قانوني آخر فيما يتعلق ,على سبيل املثال ,مبصنع أو شكل آخر من املرافق ف موقع بعيد; أو منشأة تابعة
أو قسم أو فرع ف دولة أجنبية; أو مشروع مشترك أو منشأة زميلة .وقد تشمل االعتبارات ذات العالقة حينما يخطط فريق االرتباط
للطلب من محاسب قانوني آخر بأن يعمل على املعلومات التي سوف تشملها قائمة االحتباس احلراري ما يلي:
•

ما إذا كان احملاسب القانوني اآلخر يفهم ويلتزم مبتطلبات قواعد سلوك وآداب املهنة التي تعد ذات صلة باالرتباط ,وحتديدًا
االستقالل.

•

الكفاءة املهنية للمحاسب القانوني اآلخر.

•

مدى مشاركة فريق االرتباط ف عمل احملاسب القانوني اآلخر.

•

ما إذا كان احملاسب القانوني اآلخر يعمل ف بيئة تنظيمية تشرف بشكل فعال على ذلك احملاسب القانوني.

األهمية النسبية عند تخطيط وتنفيذ االرتباط
حتديد األهمية النسبية عند التخطيط لالرتباط )راجع :الفقرتي (٢١ ,٢٠
أ .٤٤قد تناقش الضوابط مفهوم األهمية النسبية ف سياق إعداد وعرض قائمة االحتباس احلراري .وعلى الرغم من أن الضوابط قد تناقش
األهمية النسبية وفق مصطلحات مختلفة ,إال أن مفهوم األهمية النسبية يشمل بشكل عام ما يلي:
•

تعد التحريفات ,مبا ف ذلك احلذف ,جوهرية إذا كان من املمكن التوقع بعقالنية أنها ستؤثر ,منفردة أو مجتمعة ,على القرارات
ذات الصلة للمستخدمي املتخذة على أساس قائمة االحتباس احلراري;

•

تصدر األحكام اخلاصة باألهمية النسبية ف ضوء الظروف احمليطة ,وتتأثر بحجم أو طبيعة التحريفات اجلوهرية ,أو بهما معًا.

•

تعتمد األحكام املتعلقة بأمور مهمة بالنسبة للمستخدمي املستهدفي لقائمة االحتباس احلراري على دراسة احتياجات املعلومات
املشتركة للمستخدمي املستهدفي كمجموعة .وال يؤخذ ف احلسبان األثر املمكن للتحريفات اجلوهرية على مستخدمي فرديي
محددين ,الذين قد تختلف احتياجاتهم إلى حد كبير.

أ .٤٥يوفر هذا النقاش ,ف حال وجوده ضمن الضوابط املنطبقة ,إطارًا مرجعيًا للمحاسب القانوني ف حتديد األهمية النسبية لالرتباط .وإذا
لم تشمل الضوابط املنطبقة نقاشًا ملفهوم األهمية النسبية ,فإن اخلصائص املشار إليها أعاله تزود احملاسب القانوني بهذا اإلطار
املرجعي.

)(١٩

معيار ارتباطات التأكيد ) ,(٣٠٠٠الفقرات ٣٢–٢٦
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ارتباطات التأكيد عن قوائم
االحتباس احلراري

معيار ارتباطات التأكيد )(٣٤١٠
أ .٤٦إن حتديد احملاسب القانوني لألهمية النسبية مسألة حكم مهني ,وتتأثر بتصور احملاسب القانوني الحتياجات املعلومات املشتركة
للمستخدمي املستهدفي كمجموعة .وف هذا السياق ,فإنه من املعقول بالنسبة للمحاسب القانوني أن يفترض أن املستخدمي
املستهدفي:
)أ( لديهم معرفة معقولة باألنشطة املرتبطة باالحتباس احلراري ,والرغبة ف دراسة املعلومات الواردة ف قائمة االحتباس احلراري
بقدر معقول من العناية;
)ب( يفهمون أن قائمة االحتباس احلراري ت إعدادها وت تقدي التأكيد عليها وفقًا ملستويات مناسبة من األهمية النسبية ,ولديهم فهم
ألي مفاهيم لألهمية النسبية مضﱠمنة ف الضوابط املنطبقة;
)ج( يفهمون أن طرق قياس كمية االنبعاثات تنطوي حاالت عدم تأكد )انظر الفقرات أ – ٥٤أ;(٥٩
)د( يتخذون قرارات معقولة على أساس املعلومات الواردة ف قائمة االحتباس احلراري.
أ .٤٧إن املستخدمي املستهدفي واحتياجاتهم من املعلومات قد يتضمنون ,على سبيل املثال ,ما يلي:
•

املستثمرين وغيرهم من أصحاب املصلحة مثل املوردين والعمالء واملوظفي واجملتمع األوسع ف حال اإلفصاحات الطوعية .وقد
تتعلق احتياجاتهم املعلوماتية بقرارات لشراء أو بيع حقوق امللكية ف املنشأة; أو تقدي قروض للمنشأة أو املتاجرة معها أو التوظيف
من قبلها; أو تقدي إفادات للمنشأة أو غيرها ,على سبيل املثال ,السياسيي.

•

املشاركي ف السوق ف حالة برنامج التعامل التجاري مع االنبعاثات ,والتي قد تتعلق احتياجاتهم املعلوماتية بقرارات لتداول األدوات
القابلة للتفاوض )مثل التراخيص أو االعتمادات أو االعفاءات( التي يوجدها البرنامج ,أو فرض غرامات أو عقوبات أخرى على
أساس االنبعاثات الزائدة.

•

اجلهات التنظيمية وصناع القرار ف حالة برنامج اإلفصاح التنظيمي .وقد تتعلق احتياجاتهم املعلوماتية مبتابعة مدى االلتزام
ببرنامج اإلفصاح ,وبنطاق واسع من قرارات السياسة احلكومية املرتبطة بالتخفيف من حدة تغير املناخ والتكيف معه ,والتي تعتمد
عادة على املعلومات اجملمعة.

•

اإلدارة واملكلفون باحلوكمة ف املنشأة الذين يستخدمون معلومات معينة حول االنبعاثات التخاذ قرارات استراتيجية وتشغيلية ,مثل
االختيار بي التقنيات البديلة وقرارات االستثمار وبيع االستثمار ,رمبا حتسبًا لبرنامج إفصاح تنظيمي أو الدخول ف برامج للتعامل
التجاري مع االنبعاثات.

وقد ال يكون احملاسب القانوني قادرًا على حتديد جميع األشخاص الذين سوف يقرؤون تقرير التأكيد ,وبخاصة عندما يوجد عدد كبير
من الناس الذي يستطيعون الوصول إليه .وف هذه احلاالت ,وبخاصة عند وجود قراء محتملي من املرجح أن يكون عندهم اهتمامات
واسعة النطاق فيما يتعلق باالنبعاثات ,فقد يتم حصر املستخدمي املستهدفي على أصحاب املصلحة الرئيسيي ذوي االهتمامات املشتركة
واملهمة .وميكن حتديد املستخدمي املستهدفي بعدة طرق ,على سبيل املثال ,من خالل إبرام اتفاقية بي احملاسب القانوني والطرف
املتعاقد أو مبوجب األنظمة أو اللوائح.
أ .٤٨تصدر األحكام املتعلقة باألهمية النسبية ف ضوء الظروف احمليطة ,وتتأثر بكل من العوامل الكمية والنوعية .وينبغي مالحظة أن القرارات
التي تتعلق باألهمية النسبية ال تتأثر مبستوى التأكيد ,أي أن األهمية النسبية الرتباط التأكيد املعقول هي نفس األهمية النسبية الرتباط
التأكيد احملدود.
أ .٤٩غالبًا ما يتم تطبيق نسبة مئوية على مقياس مرجعي مختار كنقطة بداية ف حتديد األهمية النسبية .وتشمل العوامل التي قد تؤثر على
حتديد املقياس املرجعي املناسب والنسبة املئوية املناسبة ما يلي:
•

العناصر املشمولة ف قائمة االحتباس احلراري )على سبيل املثال ,انبعاثات النطاق ) (١والنطاق ) (٢والنطاق ) (٣والبنود املستقطعة
من االنبعاثات وعمليات اإلزالة( .إن املقياس املرجعي الذي قد يكون مناسبًا ,حسب الظروف احملددة ,هو عبارة عن إجمالي
االنبعاثات التي يتم التقرير عنها ,أي مجموع انبعاثات النطاق ) (١والنطاق ) (٢والنطاق ) (٣قبل طرح أي بنود مستقطعة لالنبعاثات
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١٠٢٢

ارتباطات التأكيد عن قوائم
االحتباس احلراري

معيار ارتباطات التأكيد )(٣٤١٠
أو انبعاثات مزالة .ترتبط األهمية النسبية باالنبعاثات التي يشملها استنتاج احملاسب القانوني .لذلك ,عندما ال يغطي استنتاج
احملاسب القانوني مجمل قائمة االحتباس احلراري ,فإنه يتم حتديد األهمية النسبية فيما يتعلق فقط بذلك اجلزء اخلاص من
قائمة االحتباس احلراري الذي يغطيه استنتاج احملاسب القانوني كما لو كان عبارة عن مجمل قائمة االحتباس احلراري.
•

كمية نوع محدد من االنبعاثات أو طبيعة إفصاح محدد .وف بعض احلاالت ,توجد أنواع معينة من االنبعاثات أو اإلفصاحات التي
تعد فيها التحريفات اجلوهرية التي تكون ذات مقدار أقل أو أكثر من األهمية النسبية لقائمة االحتباس احلراري مبجملها حتريفات
مقبولة .فعلى سبيل املثال ,قد يرى احملاسب القانوني أنه من املناسب حتديد أهمية أصغر أو أكبر لالنبعاثات الناجتة من دولة
معينة أو من غاز أو نطاق أو مرفق معي.

•

كيفية عرض قائمة االحتباس احلراري للمعلومات ذات العالقة ,على سبيل املثال ,ما إذا كانت تشتمل على مقارنة معينة لالنبعاثات
مع الفترة )الفترات( السابقة أو مع سنة األساس أو "حد أعلى معي ,وف تلك احلالة قد يكون حتديد األهمية النسبية فيما يتعلق
باملعلومات املقارنة أحد االعتبارات املالئمة .وحيثما يكون "احلد األعلى" مالئمًا ,فإنه ميكن حتديد األهمية النسبية فيما يتعلق
بتخصيص املنشأة للحد األعلى إذا كان أقل من االنبعاثات التي يتم التقرير عنها.

•

التقلب النسبي لالنبعاثات .فعلى سبيل املثال ,إذا تفاوتت االنبعاثات بشكل كبير من فترة إلى أخرى ,فقد يكون من املناسب حتديد
األهمية النسبية مقارنة بالطرف السفلي من نطاق التذبذب حتى وإن كانت الفترة احلالية أعلى.

•

متطلبات الضوابط املنطبقة .وف بعض احلاالت ,ميكن أن حتدد الضوابط املنطبقة حدًا معينًا للدقة وميكن أن تشير إليه على أنه
هو األهمية النسبية .فعلى سبيل املثال ,قد تنص الضوابط على توقع بأن يتم قياس االنبعاثات باستخدام نسبة مئوية يتم النص
على أنها "حد األهمية النسبية" .وحيثما يكون هذا هو احلال ,فإن احلد الذي تضعه الضوابط يوفر إطارًا مرجعيًا للمحاسب
القانوني ف حتديد األهمية النسبية لالرتباط.

أ .٥٠قد تشمل العوامل النوعية ما يلي:
•

مصادر االنبعاثات.

•

أنواع الغازات املشمولة.

•

السياق الذي تستخدم فيه املعلومات الواردة ف قائمة االحتباس احلراري )على سبيل املثال ,ما إذا كانت املعلومات هي لغرض
االستخدام ف برنامج التعامل التجاري مع االنبعاثات ,أو لتقدميها ملنظم ما ,أو لتضمينها ف تقرير االستدامة الذي يوزع على نطاق
واسع(; وأنواع القرارات التي من املرجح أن يتخذها املستخدمون املستهدفون.

•

ما إذا كان هناك نوع واحد أو أكثر من االنبعاثات أو اإلفصاحات التي يركز عليها املستخدمون املستهدفون ,على سبيل املثال,
الغازات التي تستنزف طبقة األوزون باإلضافة إلى مساهمتها ف تغير املناخ.

•

طبيعة املنشأة ,واستراتيجيتها املتعلقة بتغير املناخ والتقدم الذي حترزه نحو حتقيق األهداف ذات العالقة.

•

الصناعة والبيئة االقتصادية والتنظيمية التي تعمل فيها املنشأة.

إعادة النظر مع التقدم ف االرتباط )راجع :الفقرة (٢٢
أ .٥١قد حتتاج األهمية النسبية إلى إعادة نظر نتيجة تغير الظروف خالل االرتباط )على سبيل املثال ,التصرف بجزء رئيسي من أعمال
املنشأة( أو نتيجة معلومات جديدة أو تغير معي ف فهم احملاسب القانوني للمنشأة وعملياتها بسبب تنفيذ اإلجراءات .فعلى سبيل املثال,
قد يصبح من الواضح خالل االرتباط احتمال أن تختلف االنبعاثات الفعلية بشكل كبير عن تلك املستخدمة مبدئيًا لتحديد األهمية
النسبية .وإذا استنتج احملاسب القانوني خالل االرتباط أن املستوى املناسب لألهمية النسبية لقائمة االحتباس احلراري )ومستوى أو
مستويات األهمية النسبية ألنواع محددة من االنبعاثات أو اإلفصاحات ,حيثما يكون ذلك منطبقًا( سيكون أقل من ذلك احملدد مبدئيًا,
فقد يكون من الضروري إعادة النظر ف األهمية النسبية لألداء وطبيعة وتوقيت ومدى اإلجراءات اإلضافية.
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١٠٢٣

ارتباطات التأكيد عن قوائم
االحتباس احلراري

معيار ارتباطات التأكيد )(٣٤١٠
فهم املنشأة وبيئتها مبا ف ذلك الرقابة الداخلية للمنشأة وحتديد مخاطر التحريف اجلوهري وتقييمها )راجع :الفقرات (٢٦ – ٢٣
أ .٥٢يستخدم احملاسب القانوني احلكم املهني لتحديد مدى الفهم وطبيعة وتوقيت ومدى اإلجراءات لتحديد مخاطر التحريف اجلوهري
وتقييمها ,الالزمة للوصول إلى تأكيد معقول أو محدود ,بحسب مقتضى احلال .ويتمثل االهتمام الرئيسي للمحاسب القانوني فيما إذا
كان الفهم الذي ت التوصل إليه وحتديد اخملاطر وتقييمها كافيًا لتحقيق الهدف املنصوص عليه ف هذا املعيار .إن عمق الفهم املطلوب
من احملاسب القانوني أقل من ذلك الذي متلكه اإلدارة ف إدارة املنشأة ,كما أن عمق الفهم وطبيعة وتوقيت ومدى اإلجراءات لتحديد
مخاطر التحريف اجلوهري وتقييمها ف ارتباط التأكيد احملدود هي أقل منها ف ارتباط التأكيد املعقول.
أ .٥٣إن التوصل إلى فهم معي وحتديد مخاطر التحريف اجلوهري وتقييمها هي عملية متكررة .وال توفر إجراءات التوصل إلى فهم للمنشأة
وبيئتها وحتديد مخاطر التحريف اجلوهري وتقييمها بحد ذاتها ما يكفي من األدلة املناسبة التي يستند إليها استنتاج التأكيد.
عدم التأكد )راجع :الفقرتي )٢٣ب()(١ج)٧٦ ,هـ((
أ .٥٤من النادر أن تكون عملية قياس كمية االحتباس احلراري دقيقة بنسبة  %١٠٠بسبب:
)أ( عدم التأكد العلمي :ينشأ ذلك بسبب املعرفة العلمية غير الكاملة حول قياس االحتباس احلراري .فعلى سبيل املثال ,فإن معدل
احتجاز االحتباس احلراري ف األحواض البيولوجية وقيم "االحتباس احلراري احملتمل" التي تستخدم جلمع انبعاثات الغازات
اخملتلفة والتقرير عنها على أنها معاِدالت لغاز ثاني أوكسيد الكربون تخضع للمعرفة العلمية غير الكاملة .وتقع درجة تأثيرات عدم
التأكد العلمي على قياس كمية االنبعاثات املبلغ عنها خارج سيطرة املنشأة .ومع ذلك ,فإن إمكانية أن يؤدي عدم التأكد العلمي إلى
تفاوتات غير معقولة ف االنبعاثات التي يتم التقرير عنها ,ميكن التقليل منها من خالل استخدام ضوابط تنص على افتراضات
علمية محددة ليتم استخدامها ف إعداد قائمة االحتباس احلراري ,أو عوامل محددة جتسد تلك االفتراضات;
)ب( عدم تأكد التقدير )أو القياس( :ينتج ذلك من عمليات القياس واحلساب التي تستخدم ف قياس كمية االنبعاثات ضمن حدود
املعرفة العلمية القائمة .وقد يتعلق عدم تأكد التقدير بالبيانات التي يعتمد عليها تقدير معي )على سبيل املثال ,ميكن أن يتعلق
بحاالت عدم التأكد املالزمة ف أدوات القياس املستخدمة( أو بالطريقة ,مبا ف ذلك النموذج عندما يكون منطبقًا املستخدم ف
إجراء التقوي )أحيانًا يعرف بعدم تأكد العامل والنموذج ,على التوالي( .وف الغالب تتحكم املنشأة ف درجة عدم تأكد التقدير .وقد
ينطوي التقليل من درجة عدم تأكد التقدير على تكاليف مرتفعة.
أ .٥٥إن حقيقة أن قياس كمية انبعاثات املنشأة يخضع لعدم التأكد ال تعني أن انبعاثات املنشأة غير مناسبة كموضوع لتقرير التأكيد .فعلى
سبيل املثال ,قد تتطلب الضوابط املنطبقة احتساب انبعاثات النطاق ) (٢من الكهرباء بواسطة تطبيق عامل انبعاثات محدد على عدد
ساعات الكيلو واط املستهلكة .وسوف يعتمد عامل االنبعاثات احملدد على افتراضات ومناذج قد ال تكون صحيحة ف جميع الظروف.
ف ,فإنه ميكن عادة تقدي تأكيد
ومع ذلك ,فإنه طاملا كانت االفتراضات والنماذج معقولة ف الظروف احملددة ومفصح عنها بشكل كا ٍ
على املعلومات الواردة ف قائمة االحتباس احلراري.
أ .٥٦قد تتم مقابلة الوضع املذكور ف الفقرة أ ٥٥مع قياس الكميات وفقًا للضوابط التي تستخدم النماذج واالفتراضات املبنية على الظروف
اخملتلفة للمنشأة .ومن احملتمل أن ينتج عن استخدام مناذج وافتراضات خاصة باملنشأة قياس للكميات بدقة أكثر من استخدام ,على
سبيل املثال ,متوسط عوامل االنبعاثات لصناعة معينة; ومن احملتمل أيضًا أن ينشأ عن ذلك مخاطر إضافية للتحريفات اجلوهرية فيما
يخص كيفية الوصول إلى النماذج واالفتراضات اخلاصة باملنشأة .وحسبما متت اإلشارة إليه ف الفقرة أ ,٥٥فإنه طاملا أن االفتراضات
ف ,فإنه ميكن عادة تقدي تأكيد على املعلومات الواردة ف قائمة االحتباس
والنماذج معقولة ف الظروف احملددة ومفصح عنها بشكل كا ٍ
احلراري.
أ .٥٧ف بعض احلاالت ,قد يقرر احملاسب القانوني أنه من غير املناسب القيام بارتباط التأكيد إذا كان تأثير عدم التأكد على املعلومات الواردة
ف قائمة االحتباس احلراري عاليًا جدًا .وقد يكون هذا هو احلال ,على سبيل املثال ,عندما تكون نسبة كبيرة من انبعاثات املنشأة التي
ف,
ت التقرير عنها ناجتة عن مصادر التسربات )انظر الفقرة أ (٨التي ال يتم مراقبتها وعندما تكون طرق التقدير غير متطورة بشكل كا ٍ
أو عندما تكون نسبة كبيرة من عمليات اإلزالة للمنشأة التي ت التقرير عنها تنسب إلى األحواض البيولوجية .وينبغي اإلشارة إلى أن
القرارات املتعلقة بالقيام بارتباط التأكيد ف هذه الظروف ال تتأثر مبستوى التأكيد ,أي إذا كانت غير مناسبة الرتباط التأكيد املعقول,
فإنها غير مناسبة الرتباط التأكيد احملدود ,والعكس صحيح.
ترجمة الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي

١٠٢٤

ارتباطات التأكيد عن قوائم
االحتباس احلراري

معيار ارتباطات التأكيد )(٣٤١٠
أ .٥٨إن النقاش الوارد ف االيضاحات املرفقة مع قائمة االحتباس احلراري بشأن طبيعة وأسباب وتأثيرات حاالت عدم التأكد التي تؤثر على
قائمة االحتباس احلراري للمنشأة ينبه املستخدمي املستهدفي إلى حاالت عدم التأكد املصاحبة لقياس كمية االنبعاثات .وميكن أن
يكون هذا مهمًا على وجه اخلصوص عندما ال يحدد املستخدمون املستهدفون الضوابط التي يجب استخدامها .فعلى سبيل املثال ,ميكن
أن تكون قائمة االحتباس احلراري متاحة لقطاع واسع من املستخدمي املستهدفي حتى وإن ت تطوير الضوابط املستخدمة لغرض
تنظيمي محدد.
أ .٥٩ومبا أن عدم التأكد سمة مهمة جلميع قوائم االحتباس احلراري ,فإن الفقرة )٧٦هـ( تتطلب أن يتم اإلشارة إليه ف تقرير التأكيد بصرف
النظر عما تشمله اإلفصاحات ,إن وجدت ,ف االيضاحات املرفقة مع قائمة االحتباس احلراري).(٢٠

املنشأة وبيئتها
انقطاع العمليات )راجع :الفقرة )٢٣ب():((٣
أ .٦٠قد تشمل االنقطاعات حوادث معينة مثل اإليقاف املؤقت للعمل والذي قد يحدث فجأة أو قد يتم التخطيط له ,على سبيل املثال ,كجزء
من جدول الصيانة .وف بعض احلاالت ,قد تكون طبيعة العمليات متقطعة ,على سبيل املثال ,عندما يستخدم أحد املرافق ف فترات
الذروة فقط.
استراتيجيات وأهداف تغير املناخ )راجع :الفقرة )٢٣هـ((:
أ .٦١إن األخذ ف احلسبان الستراتيجية تغير املناخ اخلاصة باملنشأة ,إن وجدت ,واخملاطر االقتصادية والتنظيمية واملادية واملتعلقة بالسمعة
ذات الصلة قد تساعد احملاسب القانوني ف حتديد مخاطر التحريف اجلوهري .فعلى سبيل املثال ,إذا قدمت املنشأة تعهدات تفيد بأنها
سوف تكون ف وضع حيادي النبعاثات الكربون ,فقد يوفر ذلك حافزًا للتصريح عن انبعاثات أقل من الواقع مبا يجعل الهدف وكأنه قد
ال لبرنامج التعامل التجاري مع
حتقق ضمن اإلطار الزمني املعلن عنه .وعلى العكس من ذلك ,إذا توقعت املنشأة أن تخضع مستقب ً
االنبعاثات ,فقد يوفر ذلك ف نفس الوقت حافزًا للتصريح عن انبعاثات أكثر من الواقع لزيادة فرصة استالم املنشأة قدرًا أكبر من
اإلعفاءات ف بداية البرنامج.
إجراءات التوصل إلى فهم للمنشأة وحتديد مخاطر التحريف اجلوهري وتقييمها )راجع :الفقرة (٢٤
أ .٦٢على الرغم من أن احملاسب القانوني مطالب بتنفيذ جميع اإلجراءات الواردة ف الفقرة  ٢٤ف سياق توصله إلى الفهم املطلوب للمنشأة,
إال أنه ال يلزمه تنفيذها جميعًا لكل جانب من جوانب ذلك الفهم.
اإلجراءات التحليلية للتوصل إلى فهم للمنشأة وبيئتها وحتديد مخاطر التحريف اجلوهري وتقييمها )راجع :الفقرة )٢٤ب((
أ .٦٣إن اإلجراءات التحليلية التي يتم تنفيذها للتوصل إلى فهم للمنشأة وبيئتها ولتحديد مخاطر التحريف اجلوهري وتقييمها قد حتدد
جوانب املنشأة التي لم يكن احملاسب القانوني على علم بها وقد تساعد ف تقييم مخاطر التحريف اجلوهري من أجل توفير أساس
لتصميم وتطبيق استجابات للمخاطر املقﱠيمة .وقد تشمل اإلجراءات التحليلية ,على سبيل املثال ,مقارنة انبعاثات االحتباس احلراري
الصادرة من مرافق مختلفة مع أرقام اإلنتاج لهذه املرافق.
أ .٦٤قد تساعد اإلجراءات التحليلية على حتديد وجود أحداث غير عادية ومبالغ ونسب واجتاهات قد تشير إلى أمور لها آثار على االرتباط.
وقد تساعد العالقات املكتشفة غير العادية أو غير املتوقعة احملاسب القانوني ف حتديد مخاطر التحريف اجلوهري.
أ .٦٥ومع ذلك ,فإنه عندما تستخدم هذه اإلجراءات التحليلية البيانات التي يتم جتميعها عند مستوى عاٍل )قد يكون هذا هو احلال بالنسبة
لإلجراءات التحليلية التي يتم تنفيذها للتوصل إلى فهم للمنشأة وبيئتها ولتحديد مخاطر التحريف اجلوهري وتقييمها( ,فإن نتائج هذه
اإلجراءات التحليلية توفر فقط مؤشرًا أوليًا عامًا حول مدى وجود حتريف جوهري .وبناًء عليه ,ف مثل هذه احلاالت ,فإن اعتبار األدلة
األخرى التي ت جمعها عند حتديد مخاطر التحريف اجلوهري مع نتائج هذه اإلجراءات التحليلية قد تساعد احملاسب القانوني ف فهم
وتقوي نتائج اإلجراءات التحليلية.

)(٢٠

أنظر أيضًا معيار ارتباطات التأكيد ) ,(٣٠٠٠الفقرة )٤٩هـ(.
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املالحظة والتقصي )راجع :الفقرة )٢٤ج((
أ .٦٦تتكون املالحظة من النظر إلى آلية معينة أو إجراء معي ينفذه اآلخرون ,على سبيل املثال ,مالحظة احملاسب القانوني جلهاز مراقبة
أثناء معايرته من قبل موظفي املنشأة ,أو لتنفيذ أدوات الرقابة .وتوفر املالحظة أدلة حول تنفيذ اآللية أو اإلجراء ,ولكنها تقتصر على
الوقت الذي جترى فيه ,ومحدودة بحقيقة أن كون العمل حتت املالحظة قد يؤثر على كيفية تنفيذ اآللية أو اإلجراء.
أ .٦٧ينطوي التقصي على ما يلي:
)أ( فحص السجالت أو الوثائق ,سواء كانت داخلية أو خارجية ,أو ف شكل ورقي أو إلكتروني أو ف أي شكل آخر ,على سبيل املثال,
سجالت معايرة أحد أجهزة الرقابة .ويوفر التقصي عن السجالت والوثائق أدلة بدرجات متفاوتة من إمكانية االعتماد ,بحسب
طبيعتها ومصدرها ,وعن فاعلية أدوات الرقابة على إنتاج السجالت والوثائق الداخلية; أو
)ب( فحص مادي ,على سبيل املثال ,جهاز معايرة.
أ .٦٨قد تدعم املالحظة والتقصي االستفسارات من اإلدارة واآلخرين ,وقد توفر أيضًا معلومات حول املنشأة وبيئتها .وتشمل األمثلة على مثل
هذه اإلجراءات املالحظة والتقصي عما يلي:
•

عمليات املنشأة .مالحظة اآلليات واملعدات مبا ف ذلك معدات الرقابة ,ف مرافق قد تكون ذات صلة على وجه اخلصوص عندما
يتم تضمي انبعاثات النطاق ) (١ف قائمة االحتباس احلراري.

•

الوثائق )مثل استراتيجيات وخطط تقليل االنبعاثات( والسجالت )مثل سجالت املعايرة ونتائج من مختبرات الفحص( وأدلة العمل
التي تعرض بالتفصيل معلومات حول إجراءات جمع املعلومات وأدوات الرقابة الداخلية.

•

التقارير املعدة لإلدارة أو املكلفي باحلوكمة ,مثل التقارير الداخلية أو اخلارجية فيما يتعلق بأنظمة اإلدارة البيئية اخلاصة باملنشأة.

•

التقارير املعدة من قبل اإلدارة )مثل التقارير اإلدارية الربعية( ومن قبل املكلفي باحلوكمة )مثل محاضر اجتماعات مجلس اإلدارة(.

التوصل إلى فهم للرقابة الداخلية ف املنشأة )راجع :الفقرات ٢٥د – ٢٦ل(
أ .٦٩ف ارتباط التأكيد احملدود ,ال يلزم احملاسب القانوني التوصل إلى فهم جلميع مكونات الرقابة الداخلية ف املنشأة واملتعلقة بقياس كمية
االنبعاثات والتقرير عنها كما هو مطلوب ف ارتباط التأكيد املعقول .وباإلضافة إلى ذلك ,ال يلزم احملاسب القانوني تقوي تصاميم أدوات
الرقابة وحتديد ما إذا كانت قد ت تطبيقها .ولذلك ,فإنه ف ارتباط التأكيد احملدود -وإن كان من املناسب غالبًا االستفسار من املنشأة
عن أنشطة الرقابة ومتابعة أدوات الرقابة ذات الصلة بقياس كمية االنبعاثات والتقرير عنها -فلن يكون من الضروري ف الغالب التوصل
إلى فهم تفصيلي ملكونات أدوات الرقابة الداخلية ف املنشأة.
أ .٧٠إن فهم احملاسب القانوني ملكونات الرقابة الداخلية ذات الصلة قد يثير حاالت شك حول توفر ما يكفي من األدلة املناسبة للمحاسب
القانوني الستكمال االرتباط .فعلى سبيل املثال) ,انظر أيضًا الفقرات أ – ٧١أ ,٧٢أ – ٩٢أ ,٩٣والفقرة أ:(٩٦
•

قد تكون اخملاوف بشأن نزاهة أولئك الذين يعدون قائمة االحتباس احلراري مخاوف جدية إلى الدرجة التي تدفع احملاسب القانوني
إلى استنتاج أن خطر سوء عرض اإلدارة ف قائمة االحتباس احلراري عاٍل إلى درجة ال ميكن معها تنفيذ االرتباط.

•

قد تؤدي اخملاوف بشأن حالة سجالت املنشأة وإمكانية االعتماد عليها إلى أن يقرر احملاسب القانوني أنه من غير املرجح أن يتوفر
ما يكفي من األدلة املناسبة لدعم االستنتاج غير املعدل على قائمة االحتباس احلراري.

أنشطة الرقابة ذات الصلة باالرتباط )راجع :الفقرة ٢٥ل)د((:
أ .٧١إن حكم احملاسب القانوني بشأن ما إذا كانت أنشطة رقابة محددة ذات صلة باالرتباط قد يتأثر مبستوى تقدم وتوثيق نظام معلومات
املنشأة وطابعه الرسمي ,مبا ف ذلك آليات األعمال ذات العالقة ,املتصلة بالتقرير عن االنبعاثات .ومع تطور التقرير عن االنبعاثات ,فإنه
من املمكن توقع أن يتطور أيضًا مستوى تقدم وتوثيق ورسمية أنظمة املعلومات وأنشطة الرقابة ذات العالقة املرتبطة بقياس كمية
االنبعاثات والتقرير عنها.
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أ .٧٢ف املنشآت الصغيرة جدًا أو أنظمة املعلومات غير املتطورة ,من املرجح أن تكون أنشطة الرقابة احملددة بدائية بشكل كبير وأقل توثيقًا,
وقد توجد فقط بشكل غير رسمي .وعندما يكون هذا هو احلال ,فإنه من غير املرجح أن يحكم احملاسب القانوني بضرورة فهم أنشطة
الرقابة احملددة من أجل تقييم مخاطر التحريف اجلوهري وتصميم إجراءات إضافية تستجيب للمخاطر املقﱠيمة .ومن جهة أخرى ,وف
بعض البرامج اخلاضعة للتنظيم ,قد يلزم توثيق نظام املعلومات وأنشطة الرقابة بشكل رسمي واملصادقة على تصميمها من قبل املنظم.
ومع ذلك فإنه حتى ف بعض هذه احلاالت ,قد ال ميكن توثيق جميع البيانات املتدفقة ذات الصلة وأدوات الرقابة املرتبطة بها .فعلى
سبيل املثال ,قد يكون من املرجح بشكل أكبر أن تكون أنشطة الرقابة التي تتعلق بجمع بيانات املصدر من املتابعة املستمرة ,أنشطة متطورة
وموثقة بشكل جيد وأكثر رسمية من أنشطة الرقابة التي تتعلق باملعاجلة الالحقة للبيانات والتقرير عنها )انظر أيضًا الفقرات أ ,٧٠أ٩٢
– أ ,٩٣أ.(٩٦
االرتباطات األخرى التي تنفذ لصالح املنشأة )راجع :الفقرة (٢٧
أ .٧٣قد ترتبط املعلومات التي ميكن احلصول عليها من ارتباطات أخرى ُتنفذ لصالح املنشأة ,على سبيل املثال ,بجوانب تتعلق ببيئة الرقابة
ف املنشأة.
تنفيذ اإلجراءات ف املوقع ضمن مرافق املنشأة )راجع :الفقرة (٣١
أ .٧٤إن القيام باملالحظة والتقصي باإلضافة إلى تنفيذ إجراءات أخرى ف املوقع ضمن مرفق معي )غالبًا ما يشار إليها بلفظ "زيارة املوقع"(
قد يكون أمرًا مهمًا ف بناء الفهم حول املنشأة الذي يطوره احملاسب القانوني من خالل القيام بإجراءات ف املكتب الرئيسي .ونظرًا ألنه
ميكن التوقع بأن فهم احملاسب القانوني للمنشأة وحتديد مخاطر التحريف اجلوهري وتقييمها يعد أكثر شمولية الرتباط التأكيد املعقول
منه الرتباط التأكيد احملدود ,فإن عدد املرافق التي يتم فيها تنفيذ اإلجراءات ف املوقع يكون عادًة أكبر ف حال ارتباط التأكيد املعقول
من عددها ف حال ارتباط التأكيد احملدود.
أ .٧٥ميكن تنفيذ اإلجراءات ف املوقع ضمن مرفق معي )أو تكليف محاسب قانوني آخر للقيام بهذه اإلجراءات نيابة عن احملاسب القانوني(
كجزء من التخطيط ,عند القيام بإجراءات لتحديد مخاطر التحريف اجلوهري وتقييمها أو عند االستجابة خملاطر التحريف اجلوهري
املقﱠيمة .وغالبًا ما يعد القيام بإجراءات ف املرافق املهمة أمرًا ضروريًا بشكل خاص لعملية يجري تنفيذها للمرة األولى عند النظر ف
اكتمال مصادر النطاق ) (١واألحواض املشمولة ف قائمة االحتباس احلراري ,وعند إثبات ما إذا كانت أنظمة جمع ومعاجلة البيانات
وأساليب التقدير اخلاصة باملنشأة مناسبة بالنسبة إلى اآلليات املادية األساسية وحاالت عدم التأكد ذات العالقة.
أ .٧٦حسبما متت اإلشارة إليه ف الفقرة أ ,٧٤قد ُيعد القيام بإجراءات ف املوقع ضمن مرفق معي أمرًا مهمًا ف بناء الفهم الذي يطوره
احملاسب القانوني حول املنشأة من خالل القيام بإجراءات ف املكتب الرئيسي .وبالنسبة للعديد من ارتباطات التأكيد املعقول ,سوف
يحكم احملاسب القانوني أيضًا بأنه من الضروري القيام بإجراءات ف املوقع ضمن كل مرفق مهم لالستجابة خملاطر التحريف اجلوهري
املقﱠيمة ,وخصوصًا عندما متتلك املنشأة مرافق مهمة ذات انبعاثات النطاق ) .(١وبالنسبة الرتباط التأكيد احملدود عندما متلك املنشأة
عددًا من املرافق املهمة ذات انبعاثات النطاق ) ,(١فقد ال يكون من املمكن احلصول على مستوى تأكيد ذي مغزى بدون تنفيذ احملاسب
القانوني إلجراءات ف مجموعة مختارة من املرافق املهمة .وعندما متتلك املنشأة مرافق مهمة ذات انبعاثات النطاق ) (١ويحدد احملاسب
القانوني أنه ال ميكن تنفيذ إجراءات فاعلة وكافية ف املوقع ضمن املرفق من قبله )أو من قبل محاسب قانوني آخر بالنيابة عنه( ,فقد
تشمل اإلجراءات البديلة واحدًا أو أكثر مما يلي:
•

فحص وثائق املصدر والرسومات البيانية لتدفق الطاقة والرسومات البيانية لتدفق املواد.

•

حتليل ردود االستبيان من قبل إدارة املرفق.

•

معاينة صور األقمار الصناعية للمرفق.

أ .٧٧من أجل احلصول على تغطية مناسبة جملموع االنبعاثات ,وبخاصة ف ارتباط تأكيد معقول ,فقد يقرر احملاسب القانوني أنه من املناسب
تنفيذ إجراءات ف املوقع ضمن مجموعة مختارة من املرافق غير املهمة .وتشمل العوامل التي قد تكون ذات صلة بهذا القرار ما يلي:
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•

طبيعة االنبعاثات ف مرافق مختلفة .فعلى سبيل املثال ,فإنه من املرجح بشكل أكبر أن يختار احملاسب القانوني زيارة مرفق ذي
انبعاثات النطاق ) (١بدًال من زيارة مرفق ذي انبعاثات النطاق ) (٢فقط .وف احلالة األخيرة ,من املرجح أن يكون فحص فواتير
الطاقة ف املكتب الرئيسي مصدرًا رئيسيًا لألدلة.

•

عدد وحجم املرافق ,ومساهمتها ف إجمالي االنبعاثات.

•

ما إذا كانت املرافق تستخدم آليات مختلفة أو آليات تستخدم تقنيات مختلفة .وحيثما يكون هذا هو احلال ,فقد يكون من املناسب
القيام بإجراءات ف املوقع ضمن مجموعة مختارة من املرافق التي تستخدم آليات أو تقنيات مختلفة.

•

الطرق التي ُتستخدم ف مرافق مختلفة جلمع معلومات االنبعاثات.

•

خبرة املوظفي املعنيي ف املرافق اخملتلفة.

•

تنويع اختيار املرافق مع مرور الوقت.

املراجعة الداخلية )راجع :الفقرة (٣٢
أ .٧٨من املرجح أن تكون وظيفة املراجعة الداخلية باملنشأة ذات صلة باالرتباط إذا كانت طبيعة مسؤوليات وأنشطة وظيفة املراجعة الداخلية
مرتبطة بقياس كمية االنبعاثات والتقرير عنها وكان احملاسب القانوني يتوقع أن يستخدم عمل وظيفة املراجعة الداخلية لتعديل طبيعة
أو توقيت ,أو تخفيض مدى اإلجراءات التي سيتم تنفيذها.
مخاطر التحريف اجلوهري على مستوى قائمة االحتباس احلراري )راجع :الفقرات ٣٣د)أ( ٣٣ -ل)أ((
أ .٧٩تشير مخاطر التحريف اجلوهري على مستوى قائمة االحتباس احلراري إلى اخملاطر التي ترتبط بشكل شامل بقائمة االحتباس احلراري
مبجمله .وهذا النوع من اخملاطر ليس بالضرورة مخاطر ميكن حتديدها بنوع معي من االنبعاثات أو مستوى معي من اإلفصاحات,
ولكنها متثل الظروف التي قد تزيد من مخاطر التحريف اجلوهري بشكل عام ,على سبيل املثال ,من خالل جتاوز اإلدارة للرقابة الداخلية.
وقد تكون مخاطر التحريف اجلوهري على مستوى قائمة االحتباس احلراري ذات صلة بشكل خاص باعتبار احملاسب القانوني خملاطر
التحريف اجلوهري الناجتة عن الغش.
أ .٨٠قد تنشأ اخملاطر على مستوى قائمة االحتباس احلراري بشكل خاص من بيئة الرقابة الضعيفة .فعلى سبيل املثال ,فإن عيوبًا مثل قلة
كفاءة اإلدارة قد يكون لها أثر عام على قائمة االحتباس احلراري ,وقد يحتاج الستجابة عامة من قبل احملاسب القانوني .وقد تشمل
اخملاطر األخرى للتحريف اجلوهري على مستوى قائمة االحتباس احلراري ,على سبيل املثال ,ما يلي:
•

آليات غير كافية أو غير مراقبة بشكل جيد أو غير موثقة بشكل جيد جلمع البيانات وقياس كمية االنبعاثات وإعداد قوائم االحتباس
احلراري.

•

قلة كفاءة املوظفي ف جمع البيانات وقياس كمية االنبعاثات وإعداد قوائم االحتباس احلراري.

•

قلة مشاركة اإلدارة ف قياس كمية االنبعاثات وإعداد قوائم االحتباس احلراري.

•

اإلخفاق ف حتديد جميع مصادر االنبعاثات احلرارية بدقة.

•

خطر الغش ,على سبيل املثال ,فيما يتعلق بأسواق مبادلة االنبعاثات.

•

تقدي معلومات تغطي الفترات السابقة لم يتم إعدادها على أساس متسق ,عل سبيل املثال ,بسبب احلدود املتغيرة أو التغيرات ف
منهجيات القياس.

•

تقدي عرض مضلل للمعلومات ف قائمة االحتباس احلراري ,على سبيل املثال ,تسليط الضوء على نحو غير مالئم على البيانات
أو االجتاهات املواتية بشكل خاص.
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معيار ارتباطات التأكيد )(٣٤١٠
•

طرق قياس الكميات وسياسات التقرير غير املتسقة ,مبا ف ذلك الطرق اخملتلفة لتعيي احلدود التنظيمية ف املرافق اخملتلفة.

•

أخطاء ف حتويل الوحدات عند توحيد املعلومات من املرافق.

•

اإلفصاح غير الكاف عن حاالت عدم التأكد العلمية واالفتراضات الرئيسية فيما يخص التقديرات.

استخدام اإلقرارات )راجع :الفقرات ٣٣د)ب(–٣٣ل )ب((
أ .٨١تستخدم اإلقرارات من قبل احملاسب القانوني ف ارتباط التأكيد املعقول ,وميكن استخدامها ف ارتباط التأكيد احملدود للنظر ف األنواع
اخملتلفة للتحريفات اجلوهرية احملتمل حدوثها.
أ .٨٢عند اإلفادة بأن قائمة االحتباس احلراري تتفق مع الضوابط املنطبقة ,فإن املنشأة تقدم إقرارات بشكل ضمني أو صريح فيما يتعلق
بقياس كمية االنبعاثات وعرضها واإلفصاح عنها .وتندرج اإلقرارات ضمن الفئات اآلتية وقد تتخذ األشكال اآلتية:
)أ( إقرارات حول قياس كمية االنبعاثات للفترة اخلاضعة للتأكيد:
) (١احلدوث – االنبعاثات التي ت تسجيلها قد حدثت وترتبط باملنشأة.
) (٢االكتمال – ت تسجيل جميع االنبعاثات التي كان من املفترض تسجيلها )انظر الفقرات أ-٣٠أ ٣٤ملناقشة االكتمال فيما يخص
النطاقات اخملتلفة(.
) (٣الدقة – ت تسجيل قياس كمية االنبعاثات بشكل مناسب.
) (٤احلد الفاصل -ت تسجيل االنبعاثات ف فترة التقرير الصحيحة.
) (٥التصنيف – ت تسجيل االنبعاثات ضمن األنواع املالئمة.
)ب( إقرارات حول العرض واإلفصاح:
ال وتتعلق باملنشأة.
) (١احلدوث واملسؤولية – االنبعاثات املفصح عنها واألمور األخرى حدثت فع ً
) (٢االكتمال – ت تضمي جميع اإلفصاحات التي ينبغي تضمينها ف قائمة االحتباس احلراري.
) (٣التصنيف والفهم – ت عرض املعلومات اخلاصة باالنبعاثات ووصفها بشكل مناسب ,وت التعبير عن اإلفصاحات بشكل واضح.
) (٤الدقة وقياس الكميات – ت اإلفصاح بشكل مناسب عن قياس كمية االنبعاثات واملعلومات ذات العالقة املضّمنة ف قائمة
االحتباس احلراري.
) (٥االتساق -تتسق سياسات قياس الكميات مع تلك املطبقة ف الفترة السابقة ,أو أن التغيرات مبررة وت تطبيقها بشكل سليم
واإلفصاح عنها بشكل كاف; واملعلومات املقارنة ,إن وجدت ,هي التي ت التقرير عنها ف الفترة السابقة أو قد أعيد عرضها
بشكل مناسب.
االعتماد على الرقابة الداخلية )راجع :الفقرة ٣٣ل(
أ .٨٣إذا تضمن تقييم احملاسب القانوني خملاطر التحريف اجلوهري على مستوى اإلقرارات توُقع بأن أدوات الرقابة تعمل بفاعلية )أي ينوي
احملاسب القانوني أن يعتمد على الفاعلية التشغيلية ألدوات الرقابة ف حتديد طبيعة وتوقيت ومدى اإلجراءات األخرى( ,فإنه ُيطلب من
احملاسب القانوني مبوجب الفقرة ٣٨ل تصميم وتنفيذ اختبارات للفاعلية التشغيلية لهذه األدوات الرقابية.
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أسباب مخاطر التحريف اجلوهري )راجع :الفقرة (٣٤
الغش )راجع :الفقرتي )٣٤ ,٢٨أ((
أ .٨٤ميكن أن تنشأ التحريفات ف قائمة االحتباس احلراري إما من الغش أو اخلطأ .ويكون عامل التمييز بي الغش واخلطأ هو ما إذا كان
التصرف األساسي الذي أدى إلى التحريف ف قائمة االحتباس احلراري مقصودًا أو غير مقصود.
أ .٨٥قد تنشأ محفزات التحريف املقصود ف قائمة االحتباس احلراري إذا كانت على سبيل املثال نسبة كبيرة من تعويضات أولئك املعنيي
بشكل مباشر بآلية التقرير عن االنبعاثات ,أو الذين لديهم الفرصة للتأثير عليها ,تعتمد على حتقيق أهداف طموحة أكثر من الالزم
لالحتباس احلراري .وحسبما متت اإلشارة إليه ف الفقرة أ ,٦١قد تنشأ حوافز أخرى للتصريح عن انبعاثات أقل من الواقع أو املبالغة
ف التصريح عن انبعاثات أكثر من الواقع ,من استراتيجية تغير املناخ اخلاصة باملنشأة ,إن وجدت ,ومن اخملاطر االقتصادية والتنظيمية
واملادية واملتعلقة بالسمعة ذات الصلة.
أ .٨٦بالرغم من أن الغش مفهوم قانوني واسع ,إال أن احملاسب القانوني معني ألغراض هذا املعيار بالغش الذي يسبب حتريفًا جوهريًا ف
قائمة االحتباس احلراري .وعلى الرغم من أن احملاسب القانوني قد يشتبه بحدوث غش أو ,ف حاالت نادرة ,قد يحدد حدوث الغش,
ال.
إال أنه ال يصدر قرارات قانونية حول ما إذا كان الغش قد حدث فع ً
عدم االلتزام باألنظمة واللوائح )راجع :الفقرتي )٣٤ب()٧٨ ,ج((
أ .٨٧مييز هذا املعيار مسؤوليات احملاسب القانوني فيما يخص االلتزام بفئتي مختلفتي من األنظمة واللوائح على النحو اآلتي:
)أ( أحكام األنظمة واللوائح التي ُتعرف عمومًا بأن لها تأثير مباشر على حتديد املبالغ واإلفصاحات املهمة ف قائمة االحتباس احلراري
بحيث حتدد الكميات واإلفصاحات التي يتم التقرير عنها ف قائمة االحتباس احلراري للمنشأة .وتتطلب الفقرة )٣٤ب( من احملاسب
القانوني النظر ف احتمال وجود حتريفات جوهرية نتيجة عدم االلتزام بأحكام هذه األنظمة واللوائح عند تنفيذ اإلجراءات التي
تتطلبها الفقرة ٣٣د أو ٣٣ل;
)ب( األنظمة واللوائح األخرى التي ليس لها تأثير مباشر على حتديد الكميات واإلفصاحات ف قائمة االحتباس احلراري ,ولكن قد يعد
االلتزام بها أمرًا أساسيًا للجوانب التشغيلية لألعمال ,أو لقدرة املنشأة على مواصلة عملها ,أو لتجنب عقوبات جوهرية )على سبيل
املثال ,االلتزام بشروط رخصة تشغيلية معينة أو االلتزام باألنظمة البيئية( .وُيعّد احلفاظ على نزعة الشك املهني طوال مسار
االرتباط ,بحسب ما يقتضى معيار ارتباطات التأكيد) ,(٣٠٠٠) (٢١أمرًا مهمًا ف سياق التنبه إلى احتمال أن اإلجراءات اُملطبقة
بغرض تكوين استنتاج عن قائمة االحتباس احلراري قد تلفت انتباه احملاسب القانوني إلى حاالت عدم التزام محددة أو اشتباه ف
عدم االلتزام بهذه األنظمة واللوائح.
األسباب األخرى خملاطر التحريف اجلوهري )راجع :الفقرة :(٣٤
أ .٨٨تشمل األمثلة على العوامل املشار إليها ف الفقرات )٣٤ج()-ك( ما يلي:
)أ( إن إغفال واحد أو أكثر من مصادر االنبعاثات هو أمر مرجح حدوثه بشكل أكبر بالنسبة للمصادر األقل وضوحًا والتي قد يتم
التغاضي عنها مثل االنبعاثات الناجتة عن التسربات.
)ب( قد تشمل التغيرات التنظيمية أو االقتصادية املهمة ,على سبيل املثال ,الزيادات ف أهداف الطاقة املتجددة أو التغيرات الكبيرة ف
ال إلى املزيد من مخاطر سوء
األسعار فيما يخص اإلعفاءات مبوجب برنامج التعامل التجاري مع االنبعاثات والتي قد تؤدي مث ً
تصنيف املصادر ف مولد كهربائي معي.
)ج( قد تكون طبيعة عمليات املنشأة معقدة )على سبيل املثال ,قد حتوي مرافق وآليات متعددة وغير متجانسة( أو متقطعة )على سبيل
املثال ,توليد الطاقة الكهربائية ف أوقات الذروة( أو ينتج عنها عالقات قليلة أو ضعيفة بي انبعاثات املنشأة ومستويات أنشطة

)(٢١

معيار ارتباطات التأكيد ) ,(٣٠٠٠الفقرة .١٤
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أخرى قابلة للقياس )على سبيل املثال ,معمل كوبالت ونيكل( .ف مثل هذه احلاالت ,قد تتقلص فرصة تنفيذ إجراءات حتليلية هادفة
بشكل كبير.
قد ينتج عن التغيرات ف العمليات أو احلدود )على سبيل املثال ,استحداث آليات جديدة أو بيع أو اقتناء أو اإلسناد اخلارجي
ملصادر االنبعاثات أو أحواض اإلزالة( مخاطر للتحريف اجلوهري )على سبيل املثال ,من خالل عدم اإلملام بإجراءات قياس كمية
االنبعاثات أو إجراءات التقرير عن االنبعاثات( .وقد يحدث أيضًا ازدواج ف حساب مصادر االنبعاثات أو أحواض اإلزالة نتيجة
التنسيق غير الكاف ف حتديد املصادر واألحواض ف منشأة معقدة.
)د( اختيار طريقة غير مناسبة لقياس الكميات )على سبيل املثال ,حساب انبعاثات النطاق ) (١باستخدام عامل انبعاثات معي عندما
يكون استخدام طريقة قياس مباشرة وأكثر دقة أمرًا متاحًا وأكثر مناسبة( .يعد اختيار طريقة مناسبة لقياس الكميات أمرًا مهمًا
وبخاصة عندما يتم تغيير طريقة القياس .وذلك ألن املستخدمي املستهدفي غالبًا ما يكونون مهتمي باجتاهات االنبعاثات على مر
الوقت أو مقارنة بسنة األساس .وقد تتطلب بعض الضوابط تغيير طرق قياس كمية االنبعاثات فقط عند استخدام طريقة أكثر
دقة .وتشمل العوامل األخرى املرتبطة بطبيعة طرق قياس الكميات ما يلي:
•

التطبيق اخلاطئ لطريقة قياس معينة ,مثل عدم معايرة عدادات القياس أو عدم قراءتها بشكل متكرر مبا فيه الكفاية ,أو
استخدام عامل انبعاثات غير مناسب ف الظروف احملددة .فعلى سبيل املثال ,ميكن التنبؤ بعامل انبعاثات معي على أساس
افتراض االستخدام املتواصل وقد ال يكون من املناسب استخدامه بعد اإلغالق.

•

التعقيد ف طرق قياس الكميات والتي من املرجح أن تنطوي على خطر عاٍل للتحريف اجلوهري ,على سبيل املثال ,التالعب
احلسابي الواسع أو املعقد ف بيانات املصدر )مثل استخدام النماذج احلسابية املعقدة(; أو االستخدام املكثف لعوامل حتويل
احلالة )مثل تلك العوامل التي تستخدم لتحويل مقاييس السوائل إلى مقاييس الغاز(; أو االستخدام املكثف لعوامل حتويل
الوحدة )مثل تلك العوامل التي تستخدم لتحويل املقاييس االجنليزية إلى مقاييس مترية(.

•

التغيرات ف طرق قياس الكميات أو متغيرات املدخالت )على سبيل املثال ,إذا كانت طريقة قياس الكميات املستخدمة تعتمد
على محتوى الكربون ف الكتلة احليوية ,وتتغير تركيبة الكتلة احليوية املستخدمة خالل الفترة(.

)ه( تعد االنبعاثات غير الروتينية أو األمور التقديرية املهمة مصدرًا خلطر أكبر للتحريف اجلوهري باملقارنة مع االنبعاثات الروتينية
غير املعقدة والتي تخضع للقياس والتقرير بشكل منتظم .واالنبعاثات غير الروتينية هي تلك االنبعاثات غير االعتيادية ف حجمها
أو طبيعتها ولهذا فإنها نادرة احلدوث )على سبيل املثال ,أحداث حتصل ملرة واحدة مثل عطل ف املعمل أو تسرب رئيسي( .وقد
تشمل األمور التقديرية وضع تقديرات شخصية .وقد تكون مخاطر التحريف اجلوهري أكبر بسبب أمور معينة مثل ما يلي:
•

تدخل كبير من قبل اإلدارة ف حتديد طرق قياس الكميات أو معاجلة التقرير.

•

تدخل يدوي كبير جلمع البيانات ومعاجلتها.

•

حسابات معقدة أو طرق قياس ومبادئ تقرير معقدة.

•

طبيعة االنبعاثات غير الروتينية والتي قد جتعل من الصعب على املنشأة تطبيق أدوات رقابة فاعلة على اخملاطر.

•

قد تخضع طرق قياس الكميات ومبادئ التقرير فيما يخص التقديرات إلى تفسيرات مختلفة.

•

قد تكون االجتهادات املطلوبة شخصية أو معقدة.

)و( تضمي انبعاثات النطاق ) (٣عندما ال يتم االحتفاظ ببيانات املصدر املستخدمة ف قياس الكميات من قبل املنشأة ,أو حيثما تكون
طرق قياس الكميات املستخدمة عادة غير دقيقة أو تؤدي إلى اختالفات كبيرة ف االنبعاثات التي يتم التقرير عنها )انظر الفقرات
أ – ٣١أ.(٣٤
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)ز( تشمل األمور التي قد يأخذها احملاسب القانوني ف احلسبان عند التوصل إلى فهم لكيفية قيام املنشأة بإجراء تقديرات مهمة
والبيانات التي تستند إليها هذه التقديرات ما يلي:
•

فهم البيانات التي تعتمد عليها التقديرات;

•

الطريقة ,مبا ف ذلك عندما يكون ذلك منطبقًا ,النموذج املستخدم ف إجراء التقديرات;

•

اجلوانب ذات العالقة ف بيئة الرقابة ونظام املعلومات;

•

ما إذا كانت املنشأة قد استخدمت خبيرًا;

•

االفتراضات التي تنبني عليها التقديرات;

•

ما إذا كان هناك تغير أو يجب أن يكون هناك تغير عن الفترة السابقة ف طرق إجراء التقديرات ,وإن كان األمر كذلك ,سبب
هذا التغير;

•

ما إذا كانت املنشأة قد قامت بتقييم أثر عدم تأكد التقدير على قائمة االحتباس احلراري وكيفية قيامها بذلك ,مبا ف ذلك:
o

ال ,إجراء حتليل احلساسية
ما إذا كانت املنشأة قد أخذت ف حسبانها االفتراضات أو النتائج البديلة عن طريق ,مث ً
لتحديد أثر التغيرات ف االفتراضات على تقدير معي ,وكيفية قيامها بذلك;

o

كيفية حتديد املنشأة للتقدير عندما يشير التحليل إلى عدد من سيناريوهات النتائج;

o

ما إذا كانت املنشأة تراقب نتائج التقديرات التي متت ف الفترة السابقة ,وما إذا كانت قد استجابت بشكل مناسب لنتائج
ذلك اإلجراء الرقابي.

أ .٨٩تشمل األمثلة على العوامل األخرى التي قد تؤدي إلى مخاطر للتحريف اجلوهري ما يلي:
•

أخطاء بشرية ف قياس كمية االنبعاثات ,والتي قد يكون من املرجح حدوثها إذا لم يكن املوظفون على إملام بآليات االنبعاثات أو
تسجيل البيانات أو ليسوا مدربي جيدًا ف ذلك اجملال.

•

االعتماد غير املناسب على نظام معلومات ضعيف التصميم والذي قد ينطوي على القليل من أدوات الرقابة الفاعلة ,على سبيل
املثال ,استخدام جداول بيانات دون أدوات رقابة كافية.

•

التعديل اليدوي ملستويات األنشطة املسجلة أوتوماتيكيًا ,على سبيل املثال ,قد يكون اإلدخال اليدوي مطلوبًا إذا أصبح عداد اإلشعال
زائد احلمل.

•

تطورات خارجية مهمة مثل الفحص اجملتمعي املتزايد ملرفق معي.

االستجابات العامة خملاطر التحريف اجلوهري املقﱠيمة واإلجراءات اإلضافية
ارتباطات التأكيد احملدود واملعقول )راجع :الفقرات ٤١–٣٥ ,٨ل٤٢ ,د٤٣ ,ل(٤٦ ,
أ .٩٠مبا أن مستوى التأكيد الذي يتم الوصول إليه ف ارتباط التأكيد احملدود أقل من ذلك املستوى الذي يتم الوصول إليه ف ارتباط التأكيد
املعقول ,فإن اإلجراءات التي سوف يقوم بها احملاسب القانوني ف ارتباط التأكيد احملدود سوف تختلف طبيعتها وستكون أقل ف مداها
مقارنة بارتباط التأكيد املعقول .وفيما يلي االختالفات الرئيسة بي االستجابات العامة للمحاسب القانوني للتعامل مع مخاطر التحريف
اجلوهري املقﱠيمة واإلجراءات اإلضافية فيما يخص ارتباط التأكيد املعقول وارتباط التأكيد احملدود على قائمة االحتباس احلراري:
)أ( من املرجح أن يختلف التركيز على طبيعة اإلجراءات اخملتلفة كمصدر لألدلة ,اعتمادًا على ظروف االرتباط .فعلى سبيل املثال:
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١٠٣٢

ارتباطات التأكيد عن قوائم
االحتباس احلراري

معيار ارتباطات التأكيد )(٣٤١٠
•

قد يرى احملاسب القانوني أنه من املناسب ف ظروف ارتباط معي للتأكيد احملدود أن يركز بشكل أكبر نسبيًا على توجيه
االستفسارات ملوظفي املنشأة واإلجراءات التحليلية ,وأن يركز بشكل أقل نسبيًا على اختبارات أدوات الرقابة ,إن وجدت,
واحلصول على أدلة من مصادر خارجية ,باملقارنة مع ارتباط التأكيد املعقول.

•

حيثما تستخدم املنشأة معدات قياس مستمرة لقياس كمية االنبعاثات املتدفقة ,قد يقرر احملاسب القانوني ف ارتباط التأكيد
احملدود االستجابة ألحد مخاطر التحريف اجلوهري املقﱠيمة من خالل االستفسار عن مدى تكرار معايرة املعدات .وف ظل
نفس الظروف الرتباط التأكيد املعقول ,قد يقرر احملاسب القانوني فحص سجالت املنشأة اخلاصة مبعايرة املعدات أو فحص
معايرتها بشكل مستقل.

•

عندما حترق املنشأة الفحم ,قد يقرر احملاسب القانوني ف ارتباط التأكيد املعقول أن يحلل خصائص الفحم بشكل مستقل,
ولكنه قد يقرر ف ارتباط التأكيد احملدود أن تفحص سجالت املنشأة التي تشتمل على نتائج فحص اخملتبر يعد استجابة
مناسبة ألحد مخاطر التحريف اجلوهري املقﱠيمة.

)ب( ُيعّد مدى اإلجراءات اإلضافية املنفذة ف ارتباط التأكيد احملدود أقل من مدى اإلجراءات اإلضافية املنفذة ف ارتباط التأكيد
املعقول .وقد ينطوي ذلك على ما يلي:
•

تقليل عدد البنود التي سوف يتم التحقق منها; أو

•

القيام بإجراءات ٌأقل )على سبيل املثال ,القيام بإجراءات حتليلية فقط ف الظروف التي يتم فيها تنفيذ كل من اإلجراءات
التحليلية واختبار التفاصيل ف ارتباط تأكيد معقول(; أو

•

القيام بإجراءات ف املوقع على مرافق أقل.

)ج( ف ارتباط التأكيد املعقول ,تنطوي اإلجراءات التحليلية التي تنفذ استجابة خملاطر التحريف اجلوهري املقﱠيمة على وضع توقعات
للكميات أو النسب بدقة كافية لتحديد التحريفات اجلوهرية .أما ف ارتباط التأكيد احملدود على اجلهة األخرى ,فغالبًا ما يتم
تصميم اإلجراءات التحليلية لدعم التوقعات فيما يتعلق باالجتاهات والعالقات والنسب بدًال من حتديد التحريفات مبستوى الدقة
املتوقعة ف ارتباط التأكيد املعقول).(٢٢
وعالوة على ذلك ,عندما يتم حتديد تقلبات أو عالقات أو اختالفات مهمة ,فإنه ميكن احلصول غالبًا على أدلة مناسبة ف ارتباط
التأكيد احملدود من خالل توجيه استفسارات للمنشأة والنظر ف االستجابات املستلمة ف ضوء ظروف االرتباط املعلومة ,بدون احلصول
على أدلة إضافية بحسب ما تقضي به الفقرة ٤٣ل)أ( ف حالة ارتباط التأكيد املعقول.
وباإلضافة إلى ذلك ,وعند تنفيذ اإلجراءات التحليلية ف ارتباط التأكيد احملدود ,قد يقوم احملاسب القانوني مبا يلي على سبيل
املثال:
•

استخدام البيانات التي يتم جتميعها على مستوى عاٍل ,على سبيل املثال ,البيانات على مستوى املنطقة بدًال من البيانات على
مستوى املرافق ,أو البيانات الشهرية بدُال من البيانات األسبوعية.

•

استخدام البيانات التي لم تخضع إلجراءات منفصلة لفحص إمكانية االعتماد عليها بنفس القدر الذي خضعت له البيانات
ف ارتباط التأكيد املعقول.

االستجابات العامة خملاطر التحريف اجلوهري املقﱠيمة )راجع :الفقرة (٣٥
أ .٩١قد تشمل االستجابات العامة للتعامل مع مخاطر التحريف اجلوهري املقﱠيمة على مستوى قائمة االحتباس احلراري ما يلي:
•
)(٢٢

لفت اهتمام موظفي التأكيد إلى ضرورة احلفاظ على نزعة الشك املهني.

قد ال يكون هذا هو الوضع دائمًا ,على سبيل املثال ,قد يضع احملاسب القانوني ف بعض الظروف توقعًا دقيقًا بناء على العالقات الفيزيائية أو الكيميائية الثابتة حتى
ف ارتباط تأكيد محدود.
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١٠٣٣

ارتباطات التأكيد عن قوائم
االحتباس احلراري

معيار ارتباطات التأكيد )(٣٤١٠
•

تعيي موظفي أكثر خبرة أو ميتلكون مهارات خاصة أو االستعانة باخلبراء.

•

توفير املزيد من اإلشراف.

•

دمج عناصر إضافية من عدم القدرة على التنبؤ ف اختيار اإلجراءات اإلضافية التي يجب تنفيذها.

•

القيام بتغييرات عامة ف طبيعة وتوقيت ومدى اإلجراءات ,على سبيل املثال :تنفيذ إجراءات ف نهاية الفترة بدًال من تنفيذها ف
تاريخ أولي; أو تعديل طبيعة اإلجراءات من أجل احلصول على أدلة أكثر إقناعًا.

أ .٩٢إن تقييم مخاطر التحريف اجلوهري على مستوى قائمة االحتباس احلراري ,وبالتالي االستجابات العامة للمحاسب القانوني ,تتأثر
بفهمه لبيئة الرقابة .فقد تسمح بيئة الرقابة الفاعلة للمحاسب القانوني بأن يضع ثقة أكبر ف نظام الرقابة الداخلية واالعتماد على
األدلة املعدة داخليًا داخل املنشأة وبالتالي السماح للمحاسب القانوني ,على سبيل املثال ,القيام ببعض اإلجراءات ف تاريخ أولي بدًال من
القيام بها ف نهاية الفترة .ولكن أوجه القصور ف بيئة الرقابة سيكون لها أثر مضاد .فعلى سبيل املثال ,قد يستجيب احملاسب القانوني
لبيئة رقابة غير فاعلة من خالل:
•

تنفيذ املزيد من اإلجراءات ف نهاية الفترة بدًال من القيام بها ف تاريخ أولي.

•

احلصول على أدلة أكثر شمولية من اإلجراءات بخالف اختبارات أدوات الرقابة.

•

زيادة حجم العينات ومدى اإلجراءات ,مثل عدد املرافق التي يتم فيها تنفيذ اإلجراءات.

أ .٩٣ولذلك ,فإنه سيكون لهذه االعتبارات أثر مهم على املنهج العام للمحاسب القانوني ,على سبيل املثال ,التركيز النسبي على اختبارات
أدوات الرقابة مقابل إجراءات أخرى )أنظر أيضًا الفقرات أ – ٧٠أ ,٧٢والفقرة أ.(٩٦
أمثلة على اإلجراءات اإلضافية )راجع :الفقرات ٣٧د–٣٧ل ,والفقرة ٤٠ل(
أ .٩٤قد تتضمن اإلجراءات اإلضافية ,على سبيل املثال ,ما يلي:
•

فحص الفاعلية التشغيلية ألدوات الرقابة على جمع وتسجيل بيانات األنشطة ,مثل ساعات كيلوواط الكهرباء التي يتم شراؤها.

•

مطابقة عوامل االنبعاثات مع املصادر املناسبة )على سبيل املثال :املنشورات احلكومية( والنظر ف انطباقها ف الظروف احملددة.

•

مراجعة اتفاقيات املشاريع املشتركة والعقود األخرى املتعلقة بتحديد احلدود التنظيمية للمنشأة.

•

مطابقة البيانات املسجلة ,على سبيل املثال ,مع عدادات املسافة ف املركبات التي متلكها املنشأة.

•

إعادة إجراء العمليات احلسابية )على سبيل املثال ,حسابات توازن الطاقة وتوازن الكتلة( ,ومطابقة االختالفات امللحوظة.

•

أخذ قراءات من معدات املتابعة املستمرة.

•

متابعة أو إعادة إجراء القياسات الفيزيائية مثل خزانات الزيت للتغطيس.

•

حتليل معقولية ومناسبة أساليب القياس الفريدة اخلاصة ,وآليات قياس الكميات ,وبخاصة الطرق املعقدة التي قد تنطوي ,على
سبيل املثال ,على حلقات إعادة التدوير أو التغذية الراجعة.

•

العينات وحتليل خصائص مواد معينة بشكل مستقل مثل الفحم ,أو مالحظة أساليب أخذ املنشأة للعينات وفحص السجالت اخلاصة
بنتائج اختبارات اخملتبر.

•

التحقق من دقة احلسابات ومناسبة طرق احلساب املستخدمة )على سبيل املثال ,حتويل وجتميع مقاييس املدخالت(.

•

مطابقة البيانات املسجلة مع وثائق املصدر ,مثل سجالت اإلنتاج وسجالت استخدام الوقود وفواتير الطاقة املشتراة.
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١٠٣٤

ارتباطات التأكيد عن قوائم
االحتباس احلراري

معيار ارتباطات التأكيد )(٣٤١٠
العوامل التي قد تؤثر على مخاطر التحريف اجلوهري املقﱠيمة )راجع :الفقرات ٣٧د)أ( – ٣٧ل)أ((:
أ .٩٥تتضمن العوامل التي قد تؤثر على مخاطر التحريف اجلوهري املقﱠيمة ما يلي:
•

القيود املالزمة على قدرات أدوات القياس ومدى تكرار معايرتها.

•

عدد املرافق التي جتمع منها البيانات وطبيعتها وانتشارها اجلغراف وخصائص ملكيتها.

•

عدد وطبيعة الغازات اخملتلفة ومصادر االنبعاثات املضّمنة ف قائمة االحتباس احلراري.

•

ما إذا كانت اآلليات التي تتعلق باالنبعاثات مستمرة أم متقطعة ,ومخاطر تعطل مثل هذه اآلليات.

•

تعقيد طرق قياس األنشطة وحساب االنبعاثات ,على سبيل املثال ,قد تتطلب بعض اآلليات طرق قياس وحساب فريدة.

•

مخاطر االنبعاثات غير احملددة الناجتة عن التسربات.

•

املدى الذي ترتبط فيه كمية االنبعاثات مع بيانات املدخالت املتاحة بسهولة.

•

ما إذا كان يتم تدريب املوظفي الذين يجمعون البيانات بالطرق املالئمة ومدى تكرار تغير هؤالء املوظفي.

•

طبيعة ومستوى التشغيل اآللي املستخدم ف احلصول على البيانات والتعامل معها.

•

سياسات وإجراءات رقابة اجلودة املطبقة ف مختبرات الفحص ,سواء كانت داخلية أو خارجية.

•

تعقيد الضوابط وسياسات قياس الكميات والتقرير عنها ,مبا ف ذلك كيفية تعيي احلدود التنظيمية.

الفاعلية التشغيلية ألدوات الرقابة )راجع :الفقرتي ٣٧ل)أ()٣٨ ,(٢ل)أ((
أ .٩٦ف حالة املنشآت الصغيرة جدًا أو أنظمة املعلومات غير املتطورة ,قد ال تكون هناك أنشطة رقابية عديدة ميكن أن يحددها احملاسب
القانوني ,أو قد يكون مدى توثيق وجودها أو عملها من قبل املنشأة محدودًا .وف مثل هذه احلاالت ,قد يكون أكثر فاعلية للمحاسب
القانوني أن ينفذ إجراءات إضافية بشكل رئيسي بخالف اختبارات أدوات الرقابة .ولكن ف بعض احلاالت النادرة ,فإن غياب األنشطة
الرقابية أو مكونات أخرى للرقابة قد يجعل من املستحيل احلصول على ما يكفي من األدلة املناسبة )انظر الفقرات أ – ٧٠أ ,٧٢والفقرتي
أ ,٩٢أ.(٩٣
مدى إقناع األدلة )راجع :الفقرات ٣٧ل)ب( – ٣٧ع)ب((
أ .٩٧من أجل احلصول على أدلة أكثر إقناعًا بسبب ارتفاع تقييم مخاطر التحريف اجلوهري ,فإن احملاسب القانوني قد يزيد من كمية األدلة
أو قد يحصل على أدلة أكثر مالءمة أو إمكانية لالعتماد عليها ,على سبيل املثال ,من خالل احلصول على أدلة مؤيدة من عدد من املصادر
املستقلة.
اخملاطر التي يلزم لها اختبارات أدوات الرقابة لتوفير ما يكفي من األدلة املناسبة )راجع :الفقرة ٣٨ل)ب((
أ .٩٨قد يتضمن قياس كمية االنبعاثات آليات يتم تشغيلها آليًا بشكل كبير مع تدخل يدوي قليل أو معدوم ,على سبيل املثال ,عند تسجيل
املعلومات ذات الصلة أو معاجلتها أو التقرير عنها ف شكل إلكتروني فقط كما هو احلال ف نظام املتابعة املستمر ,أو عند دمج معاجلة
بيانات النشاط معي مع نظام تشغيلي أو نظام للتقرير املالي قائم على تكنولوجيا املعلومات .وف مثل هذه احلاالت:
•

قد تتوفر األدلة ف شكل إلكتروني فقط ,وتعتمد كفايتها ومناسبتها على فاعلية أدوات الرقابة املوضوعة على دقتها واكتمالها.

•

احتمالية إنشاء أو تغيير املعلومات بشكل غير مناسب وعدم اكتشاف ذلك تعد احتمالية كبيرة إذا لم تكن أدوات الرقابة املناسبة
تعمل بفاعلية.
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ارتباطات التأكيد عن قوائم
االحتباس احلراري

معيار ارتباطات التأكيد )(٣٤١٠
إجراءات املصادقة )راجع :الفقرة ٤١ل(
أ .٩٩قد توفر إجراءات املصادقة اخلارجية أدلة مالئمة حول معلومات معينة مثل:
•

بيانات النشاط التي يجمعها طرف ثالث مثل البيانات حول :سفر املوظفي جوًا املنسق بواسطة وكيل سفر; أو قياس تدفق الطاقة
الوارد إلى مرفق معي من قبل املورد; أو تسجيل الكيلومترات التي تقطعها املركبات اململوكة للمنشأة من قبل مدير أسطول خارجي.

•

البيانات املرجعية للصناعة املستخدمة ف حساب عوامل االنبعاثات.

•

شروط االتفاقيات أو العقود أو املعامالت بي املنشأة وأطراف أخرى ,أو معلومات عما إذا كانت أطراف أخرى تقوم أو ال تقوم
بتضمي انبعاثات محددة ف قوائمهم اخلاصة باالحتباس احلراري عند النظر ف احلدود التنظيمية للمنشأة.

•

نتائج حتليل اخملتبر للعينات )على سبيل املثال ,القيمة احلرارية للعينات املدخلة(.

اإلجراءات التحليلية املنفذة استجابة خملاطر التحريف اجلوهري املقﱠيمة )راجع :الفقرات ٤٢د – ٤٢ل(
أ .١٠٠ف العديد من احلاالت ,تسمح الطبيعة الثابتة للعالقات الفيزيائية أو الكيميائية بي انبعاثات معينة وظواهر أخرى قابلة للقياس
بتصميم إجراءات حتليلية قوية )على سبيل املثال ,العالقة بي استهالك الوقود وانبعاثات ثاني أوكسيد الكربون وأوكسيد النيتروز(.
أ .١٠١وباملثل ,قد توجد عالقة ميكن التنبؤ بها بشكل معقول بي االنبعاثات واملعلومات املالية أو التشغيلية )على سبيل املثال ,العالقة بي
انبعاثات النطاق ) (٢من الكهرباء ورصيد دفتر األستاذ العام ملشتريات الكهرباء أو ساعات التشغيل( .وقد تشمل اإلجراءات التحليلية
األخرى مقارنات للمعلومات حول انبعاثات املنشأة مع البيانات اخلارجية مثل معدالت الصناعة; أو حتليل االجتاهات خالل الفترة
لتحديد احلاالت الشاذة ملزيد من االستقصاء والبحث ,واالجتاهات خالل الفترات بغرض التوافق مع الظروف األخرى مثل اقتناء
املرافق أو استبعادها.
أ .١٠٢قد تكون اإلجراءات التحليلية فعالة بشكل خاص عندما تكون البيانات اجملزأة متاحة بسهولة أو عندما يكون لدى احملاسب القانوني
ال عند استخراجها من مصدر خاضع لرقابة
سبب يدفعه العتبار البيانات التي سيتم استخدامها بأنها بيانات ميكن االعتماد عليها ,مث ً
جيدة .وف بعض احلاالت ,ميكن احلصول على املعلومات التي سوف يتم استخدامها من قبل نظام معلومات إعداد التقارير املالية ,أو
ميكن إدخالها ف نظام معلومات آخر بالتوازي مع إدخال البيانات املالية ذات العالقة ,ويتم تطبيق بعض أدوات الرقابة الشائعة على
املدخالت .فعلى سبيل املثال ,ميكن إدخال كمية الوقود الذي يتم شراؤها حسبما هو مسجل ف فواتير املوردين مبوجب نفس الشروط
التي ت وفقًا لها إدخال الفواتير ذات الصلة ف نظام احلسابات مستحقة السداد .وف بعض احلاالت ,قد تكون البيانات التي سوف
يتم استخدامها هي مدخالت أساسية ف القرارات التشغيلية وتخضع بالتالي ملزيد من الفحص الدقيق من قبل املوظفي التشغيليي,
أو تخضع إلجراءات مراجعة خارجية منفصلة )على سبيل املثال ,كجزء من اتفاقية مشروع مشترك أو كجزء من إشراف املنظم(.
اإلجراءات املتعلقة بالتقديرات )راجع :الفقرات ٤٤د – ٤٥ل(
أ .١٠٣ف بعض احلاالت ,قد يكون من املناسب للمحاسب القانوني تقوي كيفية قيام املنشأة باعتبار االفتراضات أو النتائج البديلة وملاذا قامت
برفضها.
أ .١٠٤ف بعض ارتباطات التأكيد احملدود ,قد يكون من املناسب للمحاسب القانوني أن ينفذ إجراء أو أكثر من اإلجراءات احملددة ف الفقرة
٤٥ل.
أخذ العينات )راجع :الفقرة (٤٦
أ .١٠٥ينطوي أخذ العينات على ما يلي:
)أ( حتديد حجم عينة بشكل يكفي لتقليل مخاطر العينات إلى مستوى متدني مقبول .وألن املستوى املقبول خملاطر ارتباط التأكيد
املعقول هو أقل من املستوى املقبول خملاطر ارتباط التأكيد احملدود ,فإنه أيضًا قد يكون كذلك بالنسبة ملستوى اخملاطر املقبول
للعينات ف حالة اختبارات التفاصيل .ولذلك ,عند استخدام العينات ف اختبارات التفاصيل ف ارتباط التأكيد املعقول ,فإن حجم
العينة قد يكون أكبر مقارنة بتلك التي تستخدم ف ظروف مشابهة ف ارتباط التأكيد احملدود.
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معيار ارتباطات التأكيد )(٣٤١٠
)ب( اختيار بنود للعينة بحيث يكون هناك فرصة الختيار كل وحدة ف مجتمع العينة وتنفيذ إجراءات مناسبة للغرض احملدد ف كل بند
يتم اختياره .وإذا لم يتمكن احملاسب القانوني من تطبيق اإلجراءات املصممة أو اإلجراءات البديلة املناسبة على بند معي ت
اختياره ,فإن ذلك البند يعامل على أنه انحراف عن نظام الرقابة احملدد ف حالة اختبارات أدوات الرقابة ,أو أنه حتريف ف حالة
اختبارات التفاصيل.
)ج( التحقيق ف طبيعة وسبب االنحرافات أو التحريفات احملددة وتقوي تأثيراتها احملتملة على الغرض من اإلجراء ,وعلى مجاالت
أخرى من االرتباط.
)د( تقوي:
) (١نتائج العينة مبا ف ذلك ,بالنسبة الختبارات التفاصيل ,تعميم التحريفات التي وجدت ف العينة على اجملتمع;
) (٢ما إذا كان استخدام العينات يوفر أساسًا مناسبًا لالستنتاجات حول اجملتمع الذي ت اختباره.
الغش واألنظمة واللوائح )راجع :الفقرة (٤٧
أ .١٠٦عند االستجابة للغش أو الغش املشتبه به احملدد أثناء االرتباط ,فإنه قد يكون من املناسب للمحاسب القانوني ,على سبيل املثال:
•

مناقشة األمر مع املنشأة.

•

الطلب من املنشأة التشاور مع طرف ثالث مؤهل بشكل مناسب ,مثل املستشار القانوني للمنشأة أو اجلهة التنظيمية.

•

النظر ف املدلوالت الضمنية لألمر فيما يتعلق بجوانب أخرى من االرتباط ,مبا ف ذلك تقييم احملاسب القانوني للخطر ,وإمكانية
االعتماد على اإلفادات املكتوبة من املنشأة.

•

احلصول على املشورة القانونية حول تبعات التصرفات اخملتلفة.

•

االتصال مع أطراف ثالثة )على سبيل املثال ,اجلهة التنظيمية(.

•

االمتناع عن تقدي تقرير التأكيد.

•

االنسحاب من االرتباط.

أ .١٠٧قد تكون التصرفات املشار إليها ف الفقرة أ ١٠٦مناسبة لالستجابة لعدم االلتزام أو عدم االلتزام املشتبه به باألنظمة واللوائح احملددة
أثناء سير االرتباط .وقد يكون أيضًا من املناسب وصف األمر ف فقرة أمور أخرى ف تقرير التأكيد وفقًا للفقرة  ٧٧من هذا املعيار ,ما
لم:
ف ف قائمة
)أ( يستنتج احملاسب القانوني أن عدم االلتزام له أثر جوهري على قائمة االحتباس احلراري ولم يتم إظهاره بشكل كا ٍ
االحتباس احلراري; أو
)ب( يتم منع احملاسب القانوني من قبل املنشأة من احلصول على ما يكفي من األدلة املناسبة لتقوي ما إذا كان عدم االلتزام ,الذي قد
يكون جوهريًا بالنسبة لقائمة االحتباس احلراري ,قد حدث أو من احملتمل أن يحدث ,وف تلك احلالة تنطبق الفقرة  ٦٦من معيار
ارتباطات التأكيد ).(٣٠٠٠
اإلجراءات املتعلقة بآلية جتميع قائمة االحتباس احلراري )راجع :الفقرات ٤٨د – ٤٨ل(
أ .١٠٨حسبما متت اإلشارة إليه ف الفقرة أ ,٧١ومع تطور التقرير عن االنبعاثات ,ميكن التوقع أيضًا بأن مستوى توثيق ومدى رسمية أنظمة
املعلومات املتعلقة بقياس كمية االنبعاثات والتقرير عنها سوف يتطور أيضًا .وف أنظمة املعلومات غير املتطورة ,قد تكون عملية التجميع
غير رسمية إلى حد كبير .أما ف األنظمة األكثر تطورًا ,قد تكون عملية التجميع أكثر انتظامًا وموثقة بشكل رسمي .وتعتمد طبيعة
ومدى إجراءات احملاسب القانوني فيما يتعلق بالتعديالت والطريقة التي يطابق بها احملاسب القانوني قائمة االحتباس احلراري مع
السجالت األساسية على طبيعة وتعقيد عملية قياس الكميات والتقرير عنها لدى املنشأة ومخاطر التحريف اجلوهري املتعلقة بها.
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معيار ارتباطات التأكيد )(٣٤١٠
اإلجراءات اإلضافية )راجع :الفقرات ٤٩د – ٤٩ل(
أ .١٠٩إن ارتباط التأكيد هو عملية تكرارية ,وقد يعلم احملاسب القانوني مبعلومات تختلف بشكل كبير عن تلك التي استند إليها حتديد
اإلجراءات اخملطط لها .وخالل تنفيذ احملاسب القانوني لإلجراءات اخملطط لها ,فقد تدفع األدلة التي يتم احلصول عليها احملاسب
القانوني إلى تنفيذ إجراءات إضافية .وقد تشمل هذه اإلجراءات الطلب من املنشأة فحص األمر )األمور( احملدد من قبل احملاسب
القانوني والقيام بتعديالت على قائمة االحتباس احلراري حيثما يكون ذلك مناسبًا.
حتديد ما إذا كانت اإلجراءات اإلضافية ضرورية ف ارتباط التأكيد احملدود )راجع :الفقرتي ٤٩د٤٩ ,د)ب((
أ .١١٠قد يعلم احملاسب القانوني بأمر أو أمور جتعله يعتقد بأن قائمة االحتباس احلراري قد تكون محرفة بشكل جوهري .فعلى سبيل املثال,
ال لالنبعاثات ال يبدو أنه ُمضّمن ف قائمة االحتباس احلراري.
عند القيام بزيارات للموقع ,قد يحدد احملاسب القانوني مصدرًا محتم ً
ف مثل هذه احلاالت ,يطرح احملاسب القانوني مزيدًا من االستفسارات عما إذا ت تضمي املصدر احملتمل ف قائمة االحتباس احلراري.
ويعد مدى اإلجراءات اإلضافية املنفذة ,وفقًا للفقرة ٤٩د ,مسالة حكم مهني .وكلما زاد احتمال التحريف اجلوهري ,كلما زاد احملاسب
القانوني من احلصول على أدلة أكثر إقناعًا.
أ .١١١إذا علم احملاسب القانوني ,ف حالة ارتباط تأكيد محدود ,بأمر أو أمور جتعله يعتقد بأن قائمة االحتباس احلراري قد تكون محرفة
بشكل جوهري ,فيجب على احملاسب القانوني مبوجب الفقرة ٤٩د تصميم وتنفيذ إجراءات إضافية .ولكن إذا لم يكن احملاسب القانوني
بعد ذلك قادرًا على احلصول على ما يكفي من األدلة املناسبة ليستنتج أنه ليس من املرجح أن يسبب ذلك األمر أو األمور حتريفًا
جوهريًا ف قائمة االحتباس احلراري ,أو ليحدد أنها لم تسبب حتريفًا جوهريًا ف قائمة االحتباس احلراري ,فإنه يوجد قيد على
النطاق.
جتميع التحريفات املكتشفة )راجع :الفقرة (٥٠
أ .١١٢ميكن أن يحدد احملاسب القانوني مبلغًا معينًا بحيث يكون من الواضح أن التحريفات األقل من هذا املبلغ لن تكون ذات شأن ولن يكون
من الالزم جتميعها ألن احملاسب القانوني يتوقع أن جتميع هذه املبالغ لن يكون له تأثير جوهري بشكل واضح على قائمة االحتباس
احلراري .وال ُيَعد مصطلح "من الواضح أنها ليست ذات شأن" تعبيرًا آخر عن مصطلح "غير جوهري" .فاألمور التي من الواضح أنها
ليست ذات شأن ستكون ذات حجم مختلف كليًا )أصغر( عن األهمية النسبية احملددة وفقًا للفقرة  ,٤٤وسيكون من الواضح أنها أمور
ليست لها تبعات مهمة ,سواًء ت النظر لها منفردة أو مجتمعة ,وسواًء ت احلكم عليها بحسب أي ضوابط تتعلق باحلجم أو الطبيعة أو
الظروف .وعند عدم التأكد مما إذا كان بند أو أكثر "من الواضح أنه ليس ذا شأن" ,فإن األمر ال تنطبق عليه تلك الصفة.
استخدام عمل محاسبي قانونيي آخرين
إبالغ املعلومات إلى احملاسبي القانونيي اآلخرين )راجع :الفقرة )٥٧أ((
أ .١١٣قد تشمل األمور ذات العالقة التي قد يقوم فريق االرتباط بإبالغها إلى احملاسبي القانونيي اآلخرين فيما يخص العمل الذي يتوجب
تنفيذه واالستخدام املقصود من ذلك العمل وشكل ومحتوى اتصاالت احملاسبي القانونيي اآلخرين مع فريق االرتباط ما يلي:
•

الطلب من احملاسب القانوني اآلخر ,الذي لديه إملام بالسياق الذي سوف يستخدم فيه فريق االرتباط عمل احملاسب القانوني
اآلخر ,أن يؤكد بأنه سوف يتعاون مع فريق االرتباط.

•

األهمية النسبية ألداء عمل احملاسب القانوني اآلخر والتي قد تكون أقل من األهمية النسبية لألداء لقائمة االحتباس احلراري
)ومستوى أو مستويات األهمية النسبية ألنواع معينة من االنبعاثات أو اإلفصاحات ,عندما يكون ذلك منطبقًا( واحلد الذي ال
ميكن اعتبار التحريفات التي تفوقه أنها ليست ذات شأن بشكل واضح بالنسبة لقائمة االحتباس احلراري.

•

اخملاطر احملددة للتحريف اجلوهري ف قائمة االحتباس احلراري والتي لها صلة بعمل احملاسب القانوني اآلخر; والطلب من
احملاسب القانوني اآلخر إبالغ أي مخاطر أخرى يتم حتديدها أثناء سير االرتباط ف الوقت املناسب والتي قد تكون جوهرية
بالنسبة لقائمة االحتباس احلراري ,واستجابات احملاسب القانوني اآلخر لهذه اخملاطر.

إبالغ املعلومات من احملاسبي القانونيي اآلخرين )راجع :الفقرة )٥٧أ((
أ .١١٤تشمل األمور ذات الصلة التي قد يطلب فريق االرتباط من احملاسب القانوني اآلخر إبالغها ما يلي:
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معيار ارتباطات التأكيد )(٣٤١٠
•

ما إذا كان احملاسب القانوني اآلخر قد التزم مبتطلبات قواعد سلوك وآداب املهنة التي تعد ذات صلة بارتباط اجملموعة ,مبا ف
ذلك االستقالل والكفاءة

املهنية)*(.

•

ما إذا كان احملاسب القانوني اآلخر قد التزم مبتطلبات فريق ارتباط اجملموعة.

•

معلومات حول عدم االلتزام باألنظمة واللوائح التي قد تؤدي إلى حتريف جوهري ف قائمة االحتباس احلراري.

•

قائمة بالتحريفات غير املصححة واحملددة من قبل احملاسب القانوني اآلخر أثناء سير االرتباط التي ال ُتعد أنها ليست ذات شأن
بشكل واضح.

•

مؤشرات االنحياز احملتمل ف إعداد املعلومات ذات الصلة.

•

وصف أي من أوجه القصور املهمة احملددة ف نظام الرقابة الداخلية التي حددها احملاسب القانوني اآلخر أثناء سير االرتباط.

•

أمور مهمة أخرى قام احملاسب القانوني اآلخر بإبالغها أو يتوقع إبالغها إلى املنشأة ,مبا ف ذلك الغش أو الغش املشتبه به.

•

أي أمور أخرى قد تتعلق بقائمة االحتباس احلراري ,أو التي يرغب احملاسب القانوني اآلخر بجذب انتباه فريق االرتباط إليها,
مبا ف ذلك االستثناءات املشار إليها ف أي إفادات مكتوبة طلبها احملاسب القانوني اآلخر من املنشأة.

•

النتائج العامة للمحاسب القانوني اآلخر أو استنتاجه أو رأيه.

األدلة )راجع :الفقرة )٥٧ب((
أ .١١٥قد تشمل االعتبارات ذات الصلة عند احلصول على األدلة فيما يتعلق بعمل احملاسب القانوني اآلخر:
•

املناقشات مع احملاسب القانوني اآلخر فيما يخص أنشطة األعمال املتعلقة بعمل ذلك احملاسب القانوني والتي تعد مهمة بالنسبة
إلى قائمة االحتباس احلراري.

•

مناقشات مع احملاسب القانوني اآلخر فيما يخص قابلية تعرض املعلومات ذات الصلة للتحريف اجلوهري.

•

فحص وثائق احملاسب القانوني اآلخر اخلاصة باخملاطر احملددة للتحريف اجلوهري واالستجابات لتلك اخملاطر واالستنتاجات.
وهذه الوثائق قد تتخذ شكل مذكرة تعكس استنتاج احملاسب القانوني اآلخر فيما يتعلق باخملاطر احملددة.

اإلفادات املكتوبة )راجع :الفقرة (٥٨
أ .١١٦باإلضافة إلى اإلفادات املكتوبة التي تتطلبها الفقرة  ,٥٨قد يرى احملاسب القانوني أنه من الضروري طلب إفادات مكتوبة أخرى .وعادة
ما يكون الشخص )األشخاص( الذي يطلب احملاسب القانوني منه إفادات مكتوبة هو عضو ف اإلدارة العليا أو من بي املكلفي باحلوكمة.
ولكن بسبب اختالف هياكل اإلدارة واحلوكمة مع اختالف الدول واملنشآت التي تعكس تأثيرات معينة مثل اخللفيات الثقافية والقانونية
اخملتلفة وخصائص احلجم وامللكية ,فإنه من غير املمكن لهذا املعيار أن يحدد جلميع االرتباطات الشخص أو األشخاص املناسبي
الذين يطلب منهم إفادات مكتوبة .فعلى سبيل املثال ,قد تكون املنشأة عبارة عن مرفق معي وليس منشأة قانونية مستقلة بحد ذاتها.
وف هذه احلاالت ,قد يتطلب حتديد موظفي اإلدارة املناسبي أو املكلفي باحلوكمة الذين يطلب منهم إفادات مكتوبة ممارسة احلكم
املهني.
األحداث الالحقة )راجع :الفقرة (٦١
أ .١١٧قد تشمل األحداث الالحقة ,على سبيل املثال ,نشر عوامل االنبعاثات املنقحة من قبل جهة معينة مثل هيئة حكومية ,أو التغيرات ف
األنظمة أو التشريعات ذات العالقة ,أو املعرفة العلمية احملسنة ,أو التغيرات الهيكلية املهمة ف املنشأة ,أو توفر طرق أكثر دقة لقياس
الكميات ,أو اكتشاف خطأ مهم.
املعلومات املقارنة )راجع :الفقرات )٧٦ ,٦٣ ,٦٢ج((

)*(

يجب أن يلتزم املراجع بقواعد سلوك وآداب املهنة املعتمدة ف اململكة العربية السعودية.
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ارتباطات التأكيد عن قوائم
االحتباس احلراري

معيار ارتباطات التأكيد )(٣٤١٠
أ .١١٨قد حتدد األنظمة أو اللوائح أو شروط االرتباط املتطلبات املتعلقة بعرض املعلومات املقارنة ف قائمة االحتباس احلراري والتقرير عنها
وتأكيدها .إن الفرق األساسي بي القوائم املالية وقائمة االحتباس احلراري هو أن املبالغ املعروضة ف قائمة االحتباس احلراري تقيس
االنبعاثات لفترة محددة وال تعتمد على املبالغ التراكمية على مر الوقت .ونتيجة لذلك ,ال تؤثر املعلومات املقارنة املعروضة على معلومات
السنة احلالية ما لم يتم تسجيل االنبعاثات ف فترة خاطئة وبالتالي قد تعتمد املبالغ على فترة البداية اخلاطئة للقياس.
أ .١١٩عندما تتضمن قائمة االحتباس احلراري إشارات إلى تخفيض النسبة املئوية لالنبعاثات أو مقارنة مشابهة للمعلومات فترة بفترة ,فإنه
من املهم أن يأخذ احملاسب القانوني ف احلسبان مدى مناسبة املقارنات .وقد تكون هذه املقارنات غير مناسبة نتيجة ما يلي:
)أ( التغيرات املهمة ف العمليات عن الفترة السابقة; أو
)ب( التغيرات املهمة ف عوامل التحويل; أو
)ج( عدم اتساق مصادر أو طرق القياس.
أ .١٢٠عند عرض املعلومات املقارنة مع معلومات االنبعاثات احلالية مع أن استنتاج احملاسب القانوني ال يغطي بعض أو جميع تلك املعلومات
املقارنة ,فإنه من املهم أن حتدد حالة هذه املعلومات بشكل واضح ف كل من قائمة االحتباس احلراري وف تقرير التأكيد.
إعادة العرض )راجع :الفقرة )٦٢أ((
أ .١٢١قد يكون من الضروري إعادة عرض كميات االحتباس احلراري التي ت التقرير عنها ف فترة سابقة ,وذلك وفق لألنظمة أو اللوائح أو
ال ,معرفة علمية محسنة أو تغيرات هيكلية مهمة ف املنشأة أو توفر طرق أكثر دقة لقياس الكميات أو
الضوابط املنطبقة بسبب ,مث ً
اكتشاف خطأ مهم.
تنفيذ إجراءات على املعلومات املقارنة )راجع :الفقرة )٦٣أ((
أ .١٢٢إذا علم احملاسب القانوني ف ارتباط التأكيد احملدود الذي يتضمن تأكيدًا حول املعلومات املقارنة ,أنه قد يوجد حتريف جوهري ف
املعلومات املقارنة املعروضة ,فإن اإلجراءات الواجب تنفيذها يجب أن تكون وفقًا ملتطلبات الفقرة ٤٩د .وف حالة ارتباط التأكيد املعقول,
يجب أن تكون اإلجراءات الواجب تنفيذها كافية لتكوين رأي حول املعلومات املقارنة.
أ .١٢٣إذا لم يتضمن االرتباط تأكيدًا بشأن املعلومات املقارنة ,فإن متطلب تنفيذ إجراءات ف الظروف التي تتناولها الفقرة )٦٣أ( هو من أجل
الوفاء بااللتزام األخالقي للمحاسب القانوني ,وهو أال يرتبط بعلم منه مبعلومات خاطئة أو مضللة بشكل جوهري.
املعلومات األخرى )راجع :الفقرة (٦٤
أ .١٢٤قد يتم نشر قائمة االحتباس احلراري مع معلومات أخرى ال يغطيها استنتاج احملاسب القانوني ,على سبيل املثال ,قد يتم دمج قائمة
االحتباس احلراري كجزء من التقرير السنوي أو تقرير االستدامة اخلاص باملنشأة أو قد يتم دمجها مع معلومات أخرى خاصة بتغيرات
املناخ مثل:
•

التحليل االستراتيجي ,مبا ف ذلك بيان حول أثر تغير املناخ على األهداف االستراتيجية للمنشأة.

•

توضيح وتقييم نوعي للمخاطر املهمة احلالية واملتوقعة والفرص املرتبطة بتغير املناخ.

•

إفصاحات حول األعمال التي تقوم بها املنشأة ,مبا ف ذلك اخلطط طويلة وقصيرة األجل ملعاجلة اخملاطر والفرص والتأثيرات
املرتبطة بتغير املناخ.

•

إفصاحات حول التوقعات املستقبلية ,مبا ف ذلك االجتاهات والعوامل املرتبطة بتغير املناخ والتي من املرجح أن تؤثر على
استراتيجية املنشأة أو النطاق الزمني الذي يتم خالله التخطيط لتحقيق االستراتيجية.

•

وصف عمليات احلوكمة وموارد املنشأة التي يتم تعيينها لتحديد وإدارة ومتابعة القضايا املتعلقة بتغير املناخ.

أ .١٢٥ف بعض احلاالت ,قد تنشر املنشأة معلومات حول االنبعاثات يتم حسابها بناء على أساس معي يختلف عن ذلك املستخدم ف إعداد
قائمة االحتباس احلراري ,على سبيل املثال ,قد يتم إعداد املعلومات األخرى على أساس "املقارنة لنفس الفترة مع سنة سابقة" حيث
يتم إعادة حساب االنبعاثات حلذف أثر األحداث غير املتكررة ,مثل تشغيل معمل جديد أو إغالق مرفق معي .قد يسعى احملاسب
القانوني الستبعاد هذه املعلومات إذا كانت الطرق املستخدمة إلعدادها غير مسموح بها وفقًا للضوابط املستخدمة ف إعداد قائمة
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ارتباطات التأكيد عن قوائم
االحتباس احلراري

معيار ارتباطات التأكيد )(٣٤١٠
االحتباس احلراري .وقد يسعى احملاسب القانوني أيضًا إلى استبعاد أي معلومات سردية غير متسقة مع البيانات الكمية التي تتضمنها
قائمة االحتباس احلراري أو أي معلومات سردية ال ميكن إثباتها )على سبيل املثال ,التقديرات أو االدعاءات غير املدعومة حول
التصرفات املستقبلية(.
أ .١٢٦تشمل اإلجراءات اإلضافية التي قد تكون مناسبة عندما ميكن أن تقلل املعلومات األخرى من مصداقية قائمة االحتباس احلراري
وتقرير التأكد ما يلي على سبيل املثال:
•

الطلب من املنشأة استشارة طرف ثالث مؤهل ,مثل املستشار القانوني للمنشأة.

•

احلصول على مشورة قانونية حول تبعات اإلجراءات اخملتلفة.

•

االتصال مع أطراف ثالثة ,على سبيل املثال ,اجلهة التنظيمية.

•

االمتناع عن تقدي تقرير التأكيد.

•

االنسحاب من االرتباط ,حيثما يكون االنسحاب ممكنًا مبوجب األنظمة أو اللوائح املنطبقة.

•

وصف األمر ف تقرير التأكيد.

التوثيق
توثيق اإلجراءات اُملنفذة واألدلة التي يتم احلصول عليها )راجع :الفقرات (٦٦ ,٦٥ ,١٥
أ .١٢٧يتطلب معيار ارتباطات التأكيد ) (٣٠٠٠من احملاسب القانوني وف الوقت املناسب بحسب احلال أن يقوم بإعداد توثيق لالرتباط يوفر
ال ألساس تقرير التأكيد (٢٣).وفيما يلى أمثلة على األمور التي قد يكون من املناسب تضمينها ف توثيق أعمال االرتباط :
سج ً

)(٢٣

•

الغش :مخاطر التحريف اجلوهري وطبيعة وتوقيت ومدى اإلجراءات فيما يخص الغش; واالتصاالت التي تتم حول الغش مع
املنشأة واجلهات التنظيمية وآخرين.

•

األنظمة واللوائح :عدم االلتزام احملدد أو املشتبه به باألنظمة واللوائح ونتائج النقاش مع املنشأة وأطراف أخرى خارج املنشأة.

•

التخطيط :االستراتيجية العامة لالرتباط وخطة االرتباط وأي تغييرات مهمة جرت أثناء سير االرتباط واألسباب وراء هذه
التغييرات.

•

األهمية النسبية :املبالغ والعوامل اآلتية التي تؤخذ ف احلسبان عند حتديدها :أهمية قائمة االحتباس احلراري; ومستوى أو
مستويات األهمية النسبية ألنواع معينة من االنبعاثات أو اإلفصاحات ,إذا كان ذلك منطبقًا; واألهمية النسبية لألداء; وأي تعديل
لألهمية النسبية مع التقدم ف االرتباط.

•

مخاطر التحريف اجلوهري :النقاش الذي تتطلبه الفقرة  ,٢٩والقرارات املهمة التي ت التوصل إليها ,والعناصر الرئيسية للفهم
الذي ت احلصول عليه فيما يتعلق بكل جانب من جوانب املنشأة وبيئتها احملددة ف الفقرة  ,٢٣ومخاطر التحريفات اجلوهرية
التي تقتضي بحسب احلكم املهني للمحاسب القانوني تنفيذ إجراءات إضافية.

•

إجراءات إضافية :طبيعة وتوقيت ومدى اإلجراءات اإلضافية املنفذة ,والعالقة بي تلك اإلجراءات اإلضافية ومخاطر التحريف
اجلوهري ,ونتائج اإلجراءات.

•

تقوي التحريفات :املبلغ الذي تعد التحريفات األقل منه أنها ليست ذات شأن بشكل واضح ,والتحريفات اجملمعة أثناء سير االرتباط
وما إذا كان قد ت تصحيحها ,واستنتاجات احملاسب القانوني عما إذا كانت التحريفات غير اُملصححة جوهرية ,سواء منفردة أو
مجتمعة ,وأساس ذلك االستنتاج.

معيار ارتباطات التأكيد ) ,(٣٠٠٠الفقرة .٤٢
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ارتباطات التأكيد عن قوائم
االحتباس احلراري

معيار ارتباطات التأكيد )(٣٤١٠
األمور التي تنشأ بعد تاريخ تقرير التأكيد )راجع :الفقرة (٦٨
أ .١٢٨تشمل األمثلة على الظروف االستثنائية احلقائق التي يعلم احملاسب القانوني بها بعد تاريخ تقرير التأكيد ولكنها كانت قائمة ف ذلك
التاريخ والتي ,لو علم بها احملاسب القانوني ف ذلك التاريخ ,ألدت الى تعديل قائمة االحتباس احلراري أو أدت باحملاسب القانوني إلى
تعديل االستنتاج ف تقرير التأكيد ,على سبيل املثال ,اكتشاف خطأ مهم غير مصحح .ويتم النظر ف التغيرات الناجتة على توثيق أعمال
االرتباط وفقًا لسياسات وإجراءات املكتب فيما يخص مسؤوليات الفحص التي يتطلبها معيار رقابة اجلودة ) ,(١حيث يتولى الشريك
املسؤول عن االرتباط املسؤولية النهائية عن التغيرات(٢٤ ).
جتميع ملف االرتباط النهائي )راجع :الفقرة (٦٩
أ .١٢٩يتطلب معيار رقابة اجلودة )) (١أو املتطلبات املهنية أو املتطلبات ف األنظمة أو اللوائح التي لها على األقل نفس متطلبات معيار رقابة
اجلودة ) ((١من املكاتب وضع سياسات وإجراءات الكتمال جتميع ملفات االرتباط ف الوقت املناسب) .(٢٥ويكون احلد الزمني املناسب
الكتمال جتميع ملف االرتباط النهائي ما ال يزيد عادة عن  ٦٠يومًا بعد تاريخ تقرير التأكيد).(٢٦
فحص رقابة جودة االرتباط )راجع :الفقرة (٧١
أ .١٣٠تتضمن األمور األخرى التي تؤخذ ف احلسبان ف فحص رقابة جودة االرتباط:
•

تقوي فريق االرتباط الستقاللية املكتب ذات الصلة باالرتباط.

•

ما إذا ت إجراء استشارات مناسبة حول األمور التي تنطوي على اختالفات ف الرأي أو صعوبات أخرى أو أمور مثيرة للجدل,
ونتائج تلك االستشارات.

•

ما إذا كانت وثائق االرتباط التي اختيرت للفحص تعكس العمل املنجز فيما يتعلق باألحكام املهمة وتدعم النتائج التي ت التوصل
إليها.

تكوين استنتاج التأكيد
وصف الضوابط املنطبقة )راجع :الفقرتي )٧٤د()٧٦ ,ز()((٤
أ .١٣١يتطلب إعداد قائمة االحتباس احلراري من قبل املنشأة تضمي وصف مناسب للضوابط املنطبقة ف االيضاحات املرفقة مع قائمة
االحتباس احلراري .ويطلع ذلك الوصف املستخدمي املستهدفي على اإلطار الذي تعتمد عليه قائمة االحتباس احلراري ,وهو مهم
بشكل خاص عندما يكون هناك اختالفات كبيرة بي الضوابط اخملتلفة فيما يتعلق بكيفية معاجلة أمور معينة ف قائمة االحتباس
احلراري ,على سبيل املثال ,ما الذي يتم تضمينه من البنود املستقطعة من االنبعاثات ,إن وجدت; وكيف ت قياس كميتها وماذا متثل;
وأساس اختيار انبعاثات النطاق ) (٣التي سيتم تضمينها وكيف ت قياس كميتها.
أ .١٣٢إن وصف قائمة االحتباس احلراري بأنها معّدة وفقًا لضوابط معينة يكون مناسبًا فقط إذا التزمت قائمة االحتباس احلراري بجميع
متطلبات تلك الضوابط السارية خالل الفترة التي تغطيها قائمة االحتباس احلراري.
أ .١٣٣إن وصف الضوابط املنطبقة الذي يحتوي على لغة متحفظة أو مقيدة غير دقيقة )على سبيل املثال ,تلتزم قائمة االحتباس احلراري
بشكل جوهري مبتطلبات  (XYZال يعد وصفًا كافيًا ألنه قد يضلل مستخدمي قائمة االحتباس احلراري.
محتوى تقرير التأكيد
مناذج توضيحية لتقارير التأكيد )راجع :الفقرة (٧٦
أ .١٣٤يحتوي امللحق ) (٢على مناذج توضيحية لتقارير التأكيد عن قائمة االحتباس احلراري متضمنة العناصر املنصوص عليها ف الفقرة
.٧٦

)(٢٤
)(٢٥
)(٢٦

معيار رقابة اجلودة ) ,(١رقابة اجلودة للمكاتب التي تنفذ عمليات مراجعة وفحص للقوائم املالية ,وارتباطات التأكيد األخرى واخلدمات ذات العالقة ,الفقرتي  ٣٢و.٣٣
معيار رقابة اجلودة ) ,(١الفقرة .٤٥
معيار رقابة اجلودة ) ,(١الفقرة أ.٥٤
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ارتباطات التأكيد عن قوائم
االحتباس احلراري

معيار ارتباطات التأكيد )(٣٤١٠
املعلومات التي ال يغطيها استنتاج احملاسب القانوني )راجع :الفقرة )٧٦ج((
أ .١٣٥عندما تتضمن قائمة االحتباس احلراري معلومات معينة ,مثل البنود املقارنة ,التي ال يغطيها استنتاج احملاسب القانوني ,فإنه يتم ف
العادة حتديد تلك املعلومات على أنها كذلك ف قائمة االحتباس احلراري وف تقرير تأكيد احملاسب القانوني ,وذلك لتجنب سوء الفهم
واالعتماد غير املناسب على املعلومات التي لم تخضع للتأكيد.
البنود املستقطعة من االنبعاثات )راجع :الفقرة )٧٦و((
أ .١٣٦إن صياغة البيان الذي سوف يتم تضمينه ف تقرير التأكيد عندما تتضمن قائمة االحتباس احلراري البنود املستقطعة من االنبعاثات
قد تختلف إلى حد كبير وذلك اعتمادًا على الظروف.
أ .١٣٧إن توفر املعلومات املالئمة والتي ميكن االعتماد عليها فيما يخص احلصص املوازنة والبنود األخرى املستقطعة من االنبعاثات تختلف
بشكل كبير ,وبالتالي فإن األدلة املتاحة للمحاسبي القانونيي لدعم البنود املستقطعة من االنبعاثات التي تطالب بها املنشآت تختلف
إلى حد كبير.
أ .١٣٨بسبب الطبيعة املتغيرة للبنود املستقطعة من االنبعاثات والعدد املنخفض ف الغالب لإلجراءات وطبيعتها التي ميكن للمحاسب القانوني
أن يطبقها على البنود املستقطعة من االنبعاثات ,يتطلب هذا املعيار حتديد تلك البنود املستقطعة ف تقرير التأكيد ,إن وجدت ,التي
يغطيها استنتاج احملاسب القانوني ,وعبارة تفيد مبسؤولية احملاسب القانوني فيما يتعلق بتلك البنود.
أ .١٣٩قد يتم صياغة العبارة التي تفيد مبسؤولية احملاسب القانوني فيما يتعلق بالبنود املستقطعة من االنبعاثات على النحو التالي عندما
تتكون البنود املستقطعة من حصص موازنة" :تتضمن قائمة االحتباس احلراري استقطاعًا من انبعاثات شركة أ ب ج لعدد محدد من
أطنان ثاني أوكسيد الكربون املكافئ ف سنة معينة فيما يتعلق باحلصص املوازنة .لقد قمنا بتنفيذ إجراءات عما إذا ت شراء هذه
احلصص املوازنة خالل السنة ,وما إذا كان وصفها ف قائمة االحتباس احلراري هو عبارة عن ملخص معقول للعقود والوثائق ذات
الصلة .لكننا لم نقم بأي إجراءات تتعلق باملزودين اخلارجيي لهذه احلصص املوازنة ولم ُنبدي رأينا عما إذا كانت احلصص املوازنة قد
تسببت أو سوف تتسبب ف تخفيض أطنان ثاني أوكسيد الكربون املكافئ ف سنة معينة".
استخدام تقرير التأكيد )راجع :الفقرة )٧٦ز()((٣
أ .١٤٠باإلضافة إلى حتديد من سيوجه إليه تقرير التأكيد ,قد يرى احملاسب القانوني أنه من املناسب تضمي صياغة معينة ف نص تقرير
التأكيد يحدد الغرض الذي ت من أجله إعداد التقرير أو املستخدمي املستهدفي الذين ت من أجلهم إعداد التقرير .فعلى سبيل املثال,
عند إدخال قائمة االحتباس احلراري ف السجل العام ,قد يكون من املناسب أن تتضمن االيضاحات املرفقة مع قائمة االحتباس
احلراري وتقرير التأكيد بيانًا يفيد بأن التقرير معد للمستخدمي الذين ميتلكون معرفة معقولة باألنشطة املتعلقة باالحتباس احلراري
والذين درسوا املعلومات الواردة ف قائمة االحتباس احلراري بعناية معقولة ويفهمون أن قائمة االحتباس احلراري قد ت إعدادها
وتأكيدها وفق مستويات مناسبة من األهمية النسبية.
أ .١٤١وباإلضافة إلى ذلك ,قد يرى احملاسب القانوني أنه من املناسب تضمي صياغة تقيد بشكل خاص من توزيع تقرير التأكيد على غير
املستخدمي املستهدفي ,أو استخدامه من قبل األخرين أو استخدامه من أجل أغراض أخرى.
ملخص إجراءات احملاسب القانوني )راجع :الفقرة )٧٦ح()((٢
أ .١٤٢عادة ما يتبع تقرير التأكيد ف ارتباط التأكيد املعقول صياغة قياسية ويصف فقط اإلجراءات املنفذة باختصار .وذلك ألن وصف
اإلجراءات احملددة املنفذة ,ف ارتباط التأكيد املعقول ,وفق أي مستوى من التفاصيل قد ال يساعد املستخدمي على فهم أنه ,ف جميع
األحوال الذي يصدر فيها تقرير غير معدل ,قد ت احلصول على ما يكفي من األدلة املناسبة لتمكي احملاسب القانوني من التعبير عن
الرأي.
أ .١٤٣ف ارتباط التأكيد احملدود ,فإن تقدير طبيعة وتوقيت ومدى اإلجراءات املنفذة يعد أمرًا أساسيًا بالنسبة للمستخدمي املستهدفي لفهم
االستنتاج املعبر عنه ف تقرير التأكيد احملدود .ولهذا فإن وصف إجراءات احملاسب القانوني ف ارتباط التأكيد احملدود عادة ما يكون
ال منه ف ارتباط التأكيد املعقول .وقد يكون من املناسب أيضُا تضمي وصف لإلجراءات التي لم تنفذ والتي يتم ف العادة
أكثر تفصي ً
تنفيذها ف ارتباط تأكيد معقول .ولكن قد ال يكون التحديد الكامل جلميع هذه اإلجراءات أمرًا ممكنًا ألن فهم وتقييم احملاسب القانوني
املطلوبي خملاطر التحريف اجلوهري يكونا أقل مقارنة بفهمه وتقييمه املطلوبي ف ارتباط التأكيد املعقول.
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ارتباطات التأكيد عن قوائم
االحتباس احلراري

معيار ارتباطات التأكيد )(٣٤١٠
وتتضمن العوامل التي تؤخذ ف احلسبان ف ذلك التحديد ومستوى التفاصيل التي يتم توفيرها ما يلي:
•

الظروف اخلاصة باملنشأة )على سبيل املثال ,الطبيعة املتغيرة ألنشطة املنشأة مقارنة بتلك األنشطة االعتيادية ف القطاع(.

•

الظروف اخلاصة باالرتباط والتي تؤثر على طبيعة ومدى اإلجراءات املنفذة.

•

توقعات املستخدمي املستهدفي ملستوى التفاصيل التي سيتم تقدميها ف التقرير ,بناًء على ممارسة السوق أو األنظمة أو اللوائح
املنطبقة.

أ .١٤٤عند وصف اإلجراءات املنفذة ف تقرير التأكيد احملدود ,فإنه من املهم أن تكتب بطريقة موضوعية ولكن ال يتم تلخيصها إلى احلد
الذي يجعلها غامضة وال أن تكتب أيضًا بطريقة مبالغ فيها أو بطريقة منمقة أو بطريقة توحي بأنه قد ت الوصول إلى تأكيد معقول.
وأيضًا من املهم أن ال يعطي وصف اإلجراءات انطباعًا بأنه ت تنفيذ ارتباط إجراءات متفق عليها ,وف معظم احلاالت فإن الوصف
لن يعطي تفاصيل خطة العمل بأكملها.
توقيع احملاسب القانوني )راجع :الفقرة )٧٦ك((
أ .١٤٥قد يكون توقيع احملاسب القانوني باسم املكتب الذي يعمل فيه احملاسب القانوني أو باالسم الشخصي للمحاسب القانوني أو بكليهما,
بحسب مقتضى احلال للدولة احملددة .وباإلضافة إلى توقيع احملاسب القانوني ,قد يكون مطلوبًا من احملاسب القانوني ف دول معينة,
التصريح عن تسميته املهنية ف تقرير التأكيد أو عن حقيقة أن احملاسب القانوني أو املكتب ,بحسب مقتضى احلال ,قد ت االعتراف
بهما من قبل سلطة ترخيص مناسبة ف تلك الدولة.
فقرات لفت االنتباه وفقرات أمور أخرى )راجع :الفقرة (٧٧
أ .١٤٦يقلل االستخدام الواسع لفقرات لفت االنتباه أو فقرات أمور أخرى من فاعلية إبالغ احملاسب القانوني عن هذه األمور.
أ .١٤٧قد تكون فقرة لفت االنتباه مناسبة عندما ,على سبيل املثال ,يتم استخدام ضوابط مختلفة أو عندما يتم إعادة النظر ف الضوابط أو
حتديثها أو تفسيرها بشكل يختلف عن الفترات السابقة ويكون لذلك األمر تأثير رئيسي على االنبعاثات التي يتم التقرير عنها ,أو أن
حتليل نظام معي جلزء من الفترة التي يتم محاسبتها يعني أنه قد ت استخدام االستقراء لتقدير االنبعاثات لذلك الوقت وقد ت النص
على ذلك ف قائمة االحتباس احلراري.
أ .١٤٨ميكن أن تكون فقرات األمور األخرى مناسبة عندما ,على سبيل املثال ,يتغير نطاق االرتباط بشكل كبير عن الفترة السابقة ولم يتم
النص على ذلك ف قائمة االحتباس احلراري.
أ .١٤٩يتضمن محتوى فقرة لفت االنتباه مرجعًا واضحًا لألمور التي يتم لفت االنتباه لها وملكان اإلفصاحات ذات العالقة التي تصف األمور
بشكل كامل وف قائمة االحتباس احلراري .ويشير محتوى الفقرة أيضًا إلى عدم تعديل استنتاج احملاسب القانوني فيما يخص األمر
الذي يتم لفت االنتباه له) .انظر أيضًا الفقرة أ(١٢٥
أ .١٥٠يعكس محتوى فقرات األمور األخرى بشكل واضح عدم وجود إلزام بعرض األمور األخرى واإلفصاح عنها ف قائمة االحتباس احلراري.
وحتصر الفقرة  ٧٧استخدام فقرات األمور األخرى على األمور املرتبطة بفهم املستخدمي لالرتباط أو مبسؤوليات احملاسب القانوني
أو تقرير التأكيد ,التي يرى احملاسب القانوني أنه من الضروري اإلبالغ عنها ف تقرير التأكيد) .انظر أيضًا الفقرة أ(١٢٤
أ .١٥١إن تضمي توصيات احملاسب القانوني حول أمور معينة مثل التحسينات على نظام معلومات املنشأة ف تقرير التأكيد قد يشير ضمنًا
إلى أن تلك األمور لم يتم التعامل معها بشكل مناسب عند إعداد قائمة االحتباس احلراري .وقد يتم اإلبالغ عن مثل هذه التوصيات,
على سبيل املثال ,ف خطاب موجه لإلدارة أو عبر املناقشات مع أولئك املكلفي باحلوكمة .وتتضمن االعتبارات املتعلقة بالقرار حول
تضمي التوصيات ف تقرير التأكيد ما إذا كانت طبيعة التوصيات مرتبطة باالحتياجات املعلوماتية للمستخدمي املستهدفي ,وما إذا
كانت التوصيات مصاغة بشكل مناسب لضمان عدم إساءة فهمها بأنها تشكل حتفظًا على استنتاجات احملاسب القانوني على قائمة
االحتباس احلراري.
أ .١٥٢ال تتضمن فقرات األمور األخرى معلومات مينع احملاسب القانوني من توفيرها مبوجب األنظمة أو اللوائح أو أي معايير مهنية أخرى,
على سبيل املثال ,املعايير األخالقية املرتبطة بسرية املعلومات .وال تتضمن فقرات األمور األخرى أيضًا معلومات يطلب توفيرها من
قبل اإلدارة.

ترجمة الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي

١٠٤٤

ارتباطات التأكيد عن قوائم
االحتباس احلراري

معيار ارتباطات التأكيد )(٣٤١٠
امللحق األول
)راجع :الفقرات أ – ٨أ(١٤
االنبعاثات وعمليات اإلزالة واستقطاعات االنبعاثات

 = Aاالنبعاثات املباشرة أو انبعاثات النطاق )) (١انظر الفقرة أ.(٨
 = Bعمليات اإلزالة )االنبعاثات التي يتم توليدها ضمن حدود املنشأة لكن يتم جمعها وتخزينها ضمن تلك احلدود بدًال من إطالقها إلى
الغالف اجلوي .وغالبًا ما يتم محاسبتها على أساس اإلجمالي ,أي كانبعاثات النطاق ) (١وعمليات اإلزالة( )انظر الفقرة أ.(١٤
 = Cعمليات اإلزالة )االحتباس احلراري الذي تقوم املنشأة بإزالته من اجلو( )انظر الفقرة أ.(١٤
 = Dاإلجراءات التي تتخذها املنشأة للتقليل من انبعاثاتها .قد تقلل هذه اإلجراءات من انبعاثات النطاق )) (١على سبيل املثال ,استخدام
مركبات أكثر كفاءة ف استهالك الوقود( أو انبعاثات النطاق )) (٢على سبيل املثال ,تركيب ألواح شمسية للتقليل من كمية الكهرباء
املشتراة( أو انبعاثات النطاق )) (٣على سبيل املثال ,تقليل مهام السفر لغرض األعمال أو بيع منتجات حتتاج لطاقة أقل الستخدامها(.
قد تناقش املنشأة هذه اإلجراءات ف االيضاحات املرفقة مع قائمة االحتباس احلراري ,لكنها تؤثر فقط على قياس كمية االنبعاثات
التي يتم التقرير عنها بأقل مما هو مفترض أو إلى احلد الذي تشكل فيه بنودًا مستقطعة من االنبعاثات وفقًا للضوابط املنطبقة
)انظر الفقرة أ.(١١
 = Eانبعاثات النطاق )) (٢انظر الفترة أ.(٩
 = Fانبعاثات النطاق )) (٣انظر الفترة أ.(١٠
 = Gالبنود املستقطعة من االنبعاثات مبا ف ذلك احلصص املوازنة املشتراة )انظر الفقرات أ – ١١أ.(١٣
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ارتباطات التأكيد عن قوائم
االحتباس احلراري

معيار ارتباطات التأكيد )(٣٤١٠
امللحق الثاني
)راجع :الفقرة أ(١٣٤
أمثلة توضيحية لتقارير التأكيد حول قوائم االحتباس احلراري

املثال التوضيحي ):(١
تتضمن الظروف ما يلي:
•

ارتباط تأكيد معقول.

•

ال حتتوي قائمة االحتباس احلراري للمنشأة على انبعاثات النطاق ).(٣

•

ال حتتوي قائمة االحتباس احلراري للمنشأة على بنود مستقطعة من االنبعاثات.

•

ال حتتوي قائمة االحتباس احلراري على معلومات مقارنة.

ال للتطبيق ف جميع الظروف.
ال أو قاب ً
إن املثال التوضيحي للتقرير التالي هو لالسترشاد فقط ,وليس املقصود منه أن يكون شام ً
تقرير التأكيد املعقول للمحاسب القانوني املستقل عن قائمة االحتباس احلراري لشركة أ ب ج
]املوجه إليه )املناسب([
تقرير عن قائمة االحتباس احلراري )هذا العنوان ليس مطلوبًا إذا كان هذا هو القسم الوحيد(:
لقد قمنا بتنفيذ ارتباط تأكيد معقول لقائمة االحتباس احلراري املرفقة لشركة أ ب ج للسنة املنتهية ف  ٣١ديسمبر  ,٢٠×١والذي يتكون من
مخزون االنبعاثات واإليضاحات ف الصفحات ] .xx-yyقام بتنفيذ هذا االرتباط فريق متعدد التخصصات يضم محاسبي قانونيي ومهندسي
وعلماء بيئة.

[)(١

مسؤولية شركة أ ب ج عن قائمة االحتباس احلراري
إن الشركة أ ب ج هي املسؤولة عن إعداد قائمة االحتباس احلراري وفقًا ]للضوابط املنطبقة[) (٢املطبقة كما هو موضح ف اإليضاح ) (١املرفق
بقائمة االحتباس احلراري .وتتضمن هذه املسؤولية التصميم والتطبيق واحلفاظ على نظام الرقابة الداخلية املتعلق بإعداد قائمة احتباس
حراري خالية من حتريف جوهري ,سواء بسبب غش أو خطأ.
]وكما متت مناقشته ف اإليضاح ) (١املرفق بقائمة االحتباس احلراري[) (٣يخضع قياس كمية االحتباس احلراري لعدم تأكد مالزم ,بسبب
املعرفة العملية غير الكاملة املستخدمة ف حتديد العوامل اخلاصة باالنبعاثات والقيم املطلوبة لتجميع انبعاثات الغازات اخملتلفة.

استقاللنا ورقابة اجلودة لدينا
لقد التزمنا بقواعد سلوك وآداب املهنة املعتمدة ف اململكة العربية السعودية ,والتي تشمل االستقالل ومتطلبات أخرى أسست على مبادئ
جوهرية من النزاهة واملوضوعية والكفاءة املهنية والعناية الالزمة والسرية والسلوك املهني.
ووفقًا ملعيار رقابة اجلودة ) ,(٤)(١يحافظ )اسم املكتب( على نظام شامل لرقابة اجلودة ,مبا ف ذلك سياسات وإجراءات موثقة فيما يتعلق
بااللتزام مبتطلبات قواعد سلوك وآداب املهنة واملعايير املهنية واملتطلبات النظامية والتنظيمية املنطبقة.

)(١
)(٢
)(٣
)(٤

ينبغي حذف اجلملة إذا لم تكن منطبقة على االرتباط )على سبيل املثال ,إذا كان املقصود من االرتباط اإلبالغ فقط عن انبعاثات النطاق  ٢ولم يستعان بخبراء آخرين(.
]الضوابط املنطبقة[ متاحة للتنزيل مجانًا من .www.######.org.
عندما ال يوجد نقاش للشكوك املالزمة ف اإليضاح ) (١املرفق بقائمة االحتباس احلراري ,فإنه يجب حذف هذه العبارة.
معيار رقابة اجلودة ) ,(١رقابة اجلودة للمكاتب التي تنفذ عمليات مراجعة وفحص للقوائم املالية ,وارتباطات التأكيد األخرى واخلدمات ذات العالقة.
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١٠٤٦

ارتباطات التأكيد عن قوائم
االحتباس احلراري

معيار ارتباطات التأكيد )(٣٤١٠

مسؤوليتنا
تكمن مسؤوليتنا ف إبداء رأي ف قائمة االحتباس احلراري ,استنادًا إلى األدلة التي حصلنا عليها .وقد قمنا بإجراء ارتباط التأكيد املعقول
وفقًا ملعيار ارتباطات التأكيد )" (٣٤١٠ارتباطات التأكيد عن قوائم االحتباس احلراري" املعتمد ف اململكة العربية السعودية ,ويتطلب ذلك املعيار
أن نقوم بتخطيط وتنفيذ ذلك االرتباط للوصول إلى تأكيد معقول عما إذا كانت قائمة االحتباس احلراري خالية من حتريف جوهري.
وينطوي ارتباط التأكيد املعقول وفقًا ملعيار ارتباطات التأكيد ) (٣٤١٠على تنفيذ إجراءات معينة للحصول على أدلة حول قياس كمية االنبعاثات
واملعلومات ذات العالقة ف قائمة االحتباس احلراري .وتعتمد طبيعة وتوقيت ومدى اإلجراءات اخملتارة على حكم احملاسب القانوني ,مبا ف
ذلك تقييم مخاطر التحريف اجلوهري بسبب غش أو خطأ ف قائمة االحتباس احلراري .وعند تقييم تلك اخملاطر ,فقد أخذنا ف احلسبان
نظام الرقابة الداخلية املرتبط بإعداد شركة أ ب ج لقائمة االحتباس احلراري .ويتضمن ارتباط التأكيد املعقول أيضًا:
•

تقييم مدى مالءمة استخدام شركة أ ب ج )للضوابط املنطبقة( ف ظل الظروف ,والتي ت تطبيقها حسبما هو مبي ف اإليضاح ) (١املرفق
بقائمة االحتباس احلراري ,كأساس إلعداد قائمة االحتباس احلراري;

•

تقوي مدى مناسبة طرق قياس الكميات وسياسات التقرير اُملستخدمة ,ومدى معقولية التقديرات التي أجرتها الشركة أ ب ج;

•

تقوي العرض العام لقائمة االحتباس احلراري.

نعتقد بأن األدلة التي حصلنا عليها تعد أدلة كافية ومناسبة لتقدي أساس لرأينا.
الرأي
ف رأينا ,ت إعداد قائمة االحتباس احلراري للسنة املنتهية ف  ٣١ديسمبر  ,٢٠×١من جميع اجلوانب اجلوهرية ,وفقًا )للضوابط املنطبقة(
اُملطبقة حسبما هو مبي ف اإليضاح ) (١املرفق بقائمة االحتباس احلراري.
التقرير عن املتطلبات النظامية والتنظيمية األخرى )ينطبق هذا القسم على بعض االرتباطات فقط(
]سوف يختلف شكل ومحتوى هذا القسم من تقرير التأكيد باالعتماد على طبيعة مسؤوليات التقرير األخرى للمحاسب القانوني[
]توقيع احملاسب القانوني[
]تاريخ تقرير التأكيد[
]عنوان احملاسب القانوني[
املثال التوضيحي ):(٢
تتضمن الظروف ما يلي:
•

ارتباط تأكيد محدود.

•

ال حتتوي قائمة االحتباس احلراري للمنشأة على انبعاثات النطاق ).(٣

•

ال حتتوي قائمة االحتباس احلراري للمنشأة على بنود مستقطعة من االنبعاثات.

•

ال حتتوي قائمة االحتباس احلراري على معلومات مقارنة.

ال للتطبيق ف جميع الظروف.
ال قاب ً
إن املثال التوضيحي للتقرير التالي هو لالسترشاد فقط ,وليس املقصود منه أن يكون شام ً
تقرير التأكيد احملدود للمحاسب القانوني املستقل عن قائمة االحتباس احلراري للشركة أ ب ج
]املوجه إليه )املناسب([
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١٠٤٧

ارتباطات التأكيد عن قوائم
االحتباس احلراري

معيار ارتباطات التأكيد )(٣٤١٠
تقرير عن قائمة االحتباس احلراري )هذا العنوان ليس مطلوبًا إذا كان هذا هو القسم الوحيد(
لقد قمنا بتنفيذ ارتباط تأكيد محدود لقائمة االحتباس احلراري املرفقة لشركة أ ب ج للسنة املنتهية ف  ٣١ديسمبر  ,٢٠×١والذي يتكون من
مخزون االنبعاثات ]واإليضاحات ف الصفحات ][xx-yyقام بتنفيذ هذا االرتباط فريق متعدد التخصصات يضم محاسبي قانونيي ومهندسي
وعلماء

بيئة(٥)[.

مسؤولية الشركة أ ب ج عن قائمة االحتباس احلراري
إن الشركة أ ب ج هي املسؤولة عن إعداد قائمة االحتباس احلراري وفقًا ]للضوابط املنطبقة[), (٦املطبقة كما هو موضح ف اإليضاح ) (١املرفق
بقائمة االحتباس احلراري .وتشمل هذه املسؤولية التصميم والتطبيق واحلفاظ على نظام الرقابة الداخلية املتعلق بإعداد قائمة احتباس حراري
خالية من حتريف جوهري ,سواء بسبب غش أو خطأ.
]وكما متت مناقشته ف اإليضاح) (١املرفق بقائمة االحتباس احلراري) [(٧يخضع قياس كمية االحتباس احلراري لعدم تأكد مالزم بسبب املعرفة
العلمية غير الكاملة اُملستخدمة ف حتديد العوامل اخلاصة باالنبعاثات والقيم املطلوبة لتجميع انبعاثات الغازات اخملتلفة.

استقاللنا ورقابة اجلودة لدينا
لقد التزمنا بقواعد سلوك وآداب املهنة املعتمدة ف اململكة العربية السعودية ,والتي تشمل االستقالل ومتطلبات أخرى ُأسست على مبادئ
جوهرية من النزاهة واملوضوعية والكفاءة املهنية والعناية الالزمة والسرية والسلوك املهني.
ووفقًا ملعيار رقابة اجلودة ) (٨)(١يحافظ ]اسم املكتب[على نظام شامل لرقابة اجلودة مبا ف ذلك سياسات وإجراءات موثقة فيما يتعلق بااللتزام
مبتطلبات قواعد سلوك وآداب املهنة واملعايير املهنية واملتطلبات النظامية والتنظيمية املنطبقة.

مسؤوليتنا
تكمن مسؤوليتنا ف إبداء استنتاج تأكيد محدود عن قائمة االحتباس احلراري بناًء على اإلجراءات التي قمنا بها واألدلة التي حصلنا عليها.
وقد قمنا بإجراء ارتباط التأكيد احملدود وفقًا ملعيار ارتباطات التأكيد )" (٣٤١٠ارتباطات التأكيد عن قوائم االحتباس احلراري" املعتمد ف
اململكة العربية السعودية .ويتطلب ذلك املعيار أن نقوم بتخطيط وتنفيذ ذلك االرتباط للوصول إلى تأكيد محدود عما إذا كانت قائمة االحتباس
احلراري خالية من حتريف جوهري.
وينطوي ارتباط التأكيد احملدود وفقًا ملعيار ارتباطات التأكيد ) (٣٤١٠على تقييم مدى مناسبة استخدام الشركة أ ب ج ]للضوابط املنطبقة[
ف ظل الظروف ,كأساس إلعداد قائمة االحتباس احلراري ,وتقييم مخاطر التحريف اجلوهري ف قائمة االحتباس احلراري سواء بسبب الغش
أو اخلطأ ,واالستجابة للمخاطر املقﱠيمة حسب الضرورة ف مختلف الظروف ,وتقوي العرض العام لقائمة االحتباس احلراري .ويعد ارتباط
ال من إجراءات تقييم اخملاطر ,مبا ف ذلك فهم الرقابة الداخلية,
التأكيد احملدود ذا نطاق أقل بكثير من ارتباط التأكيد املعقول فيما يخص ك ً
واإلجراءات التي ٌتنفذ استجابة للمخاطر املقﱠيمة.
لقد استندت اإلجراءات التي قمنا بها إلى أحكامنا املهنية وشملت توجيه استفسارات ومالحظة للعمليات املنفذة والتقصي عن الوثائق وإجراءات
حتليلية وتقوي مدى مناسبة طرق قياس الكميات وسياسات التقرير ,واملطابقة مع السجالت األساسية.

)(٥
)(٦
)(٧
)(٨

ينبغي حذف اجلملة إذا لم تكن منطبقة على االرتباط )على سبيل املثال ,إذا كان املقصود من االرتباط اإلبالغ فقط عن انبعاثات النطاق  ٢ولم يستعان بخبراء أخرين(.
]الضوابط املنطبقة[ متاحة للتنزيل مجانًا من www.######.org.
عندما ال يوجد نقاش للشكوك املالزمة ف اإليضاح ) (١املرفق مع قائمة االحتباس احلراري ,فإنه ينبغي حذف هذه العبارة.
معيار رقابة اجلودة ) ,(١رقابة اجلودة للمكاتب التي تؤدي عمليات مراجعة وفحص للقوائم املالية .وارتباطات التأكيد األخرى واخلدمات ذات العالقة.
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١٠٤٨

ارتباطات التأكيد عن قوائم
االحتباس احلراري

معيار ارتباطات التأكيد )(٣٤١٠

]]قد يدرج احملاسب القانوني ملخصًا بطبيعة ونطاق اإلجراءات التي توفر ,وفق حكم احملاسب القانوني ,معلومات إضافية قد تكون ذات صلة
بفهم املستخدمي ألساس استنتاج احملاسب القانوني) .(٩ت تقدي القسم التالي بهدف اإلرشاد ,وال تعتبر أمثلة اإلجراءات بأنها قائمة شاملة
لنوع أو مدى اإلجراءات التي قد تكون مهمة لفهم املستخدمي للعمل املنجز).[[(١٠
أخذا ف احلسبان ظروف االرتباط ,قمنا خالل تنفيذ اإلجراءات اُملدرجة أعاله مبا يلي:
•

حصلنا ,من خالل االستفسارات ,على فهم لبيئة الرقابة ف الشركة أ ب ج وأنظمة املعلومات املرتبطة بقياس كمية االنبعاثات والتقرير
عنها ,ولكننا لم نقيم تصميم أدوات الرقابة احملددة ولم نحصل على أدلة حول تطبيقها ولم نفحص فاعليتها التشغيلية.

•

قمنا بتقوي ما إذا كانت طرق الشركة أ ب ج ف تطوير التقديرات تعد طرقًا مناسبة وما إذا كان قد ت تطبيقها باستمرار .ولكن لم
تتضمن إجراءاتنا اختبار البيانات التي استندت إليها التقديرات أو وضع تقديرات خاصة بنا بشكل منفصل يتم مقابلها تقوي تقديرات
شركة أ ب ج.

•

قمنا بإجراء زيارات للموقع )ف ثالثة مواقع( لتقييم اكتمال مصادر االنبعاثات وطرق جمع البيانات وبيانات املصدر واالفتراضات ذات
العالقة القابلة للتطبيق على هذه املواقع .ت حتديد املواقع اخملتارة للفحص بعد األخذ ف احلسبان انبعاثاتها فيما يتعلق بإجمالي
االنبعاثات ومصادر االنبعاثات واملواقع التي اختيرت ف الفترات السابقة .وتضمنت /أو لم تتضمن إجراءاتنا فحص أنظمة املعلومات جلمع
البيانات اخلاصة باملرافق ,أو أدوات الرقابة ف هذه املواقع).((١١

تختلف طبيعة اإلجراءات املنفذة ف ارتباط التأكيد احملدود ,ويقل مداها ,مقارنة بارتباط التأكيد املعقول .ونتيجة لذلك ,فإن مستوى التأكيد
الذي يتم الوصول إليه ف ارتباط التأكيد احملدود أقل بكثير من مستوى التأكيد الذي كان ميكن حتقيقه لو قمنا بتنفيذ ارتباط تأكيد معقول.
وعليه ,ال ُنبدي رأيًا ذا تأكيد معقول عما إذا كان قد ت إعداد قائمة االحتباس احلراري للشركة أ ب ج ,من جميع اجلوانب اجلوهرية ,وفقًا
)للضوابط املنطبقة( املطبقة كما هو مبي ف اإليضاح ) (١املرفق بقائمة االحتباس احلراري.

استنتاج التأكيد احملدود
استنادًا إلى اإلجراءات التي قمنا بها واألدلة التي حصلنا عليها ,لم نعلم بأي شيء يجعلنا نعتقد بأنه لم يتم إعداد قائمة االحتباس احلراري
للشركة أ ب ج للسنة املنتهية ف  ٣١ديسمبر  ,١X٢٠من جميع اجلوانب اجلوهرية ,وفقًا )للضوابط املنطبقة( املطبقة كما هو مبي ف اإليضاح
) (١املرفق بقائمة االحتباس احلراري.
التقرير عن املتطلبات النظامية والتنظيمية األخرى )ينطبق هذا القسم على بعض االرتباطات فقط(
]سوف يختلف شكل ومحتوى هذا القسم من تقرير التأكيد باالعتماد على طبيعة مسؤوليات التقرير األخرى للمحاسب القانوني[
]توقيع احملاسب القانوني[
]تاريخ تقرير التأكيد[
]عنوان احملاسب القانوني[

)(٩
)(١٠
)(١١

يجب تلخيص اإلجراءات لكن ليس إلى احلد الذي يجعلها غامضة وال أن توصف بطريقة مبالغ بها أو بطريقة منمقة أو بطريقة توحي بأنه قد ت احلصول على تأكيد
معقول .ومن املهم أال يعطي وصف اإلجراءات انطباعًا بأنه قد ت تنفيذ ارتباط اإلجراءات املتفق عليها وأال يعطي تفاصيل خطة العمل بأكملها ف معظم احلاالت.
ف التقرير النهائي ,سيتم حذف هذه الفقرة التوضيحية.
ينبغي حذف هذا القسم إذا استنتج احملاسب القانوني أن املعلومات اإلضافية حول اإلجراءات املنفذة ليست مطلوبة ف ظروف االرتباط.
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١٠٤٩

ارتباطات التأكيد عن قوائم
االحتباس احلراري

معيار ارتباطات التأكيد ) :(٣٤٢٠ارتباطات التأكيد 4عداد تقرير عن ;ميع ا>علومات
ا>الية التصورية اُ>ضمنة ف نشرات اIكتتاب
اعتمدت الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي معيار التأكيد ) ,(٣٤٢٠كما صدر من مجلس اFعايير الدولية للمراجعة والتأكيد ,مع اKخذ ف
اOسبان التعديQت العامة التي سبق إيضاحها ف وثيقة اXعتماد.
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١٠٥٢

ارتباطات التأكيد ]عداد تقرير عن ^ميع اFعلومات
اFالية التصورية اُFضمنة ف نشرات اXكتتاب

معيار ارتباطات التأكيد )(٣٤٢٠
مقدمة
نطاق هذا ا>عيار
.١

يتناول هذا اFعيار ارتباطات التصديق التي يقوم بها اåاسب القانوني ١للوصول إلى تأكيد معقول ]عداد تقرير عن ^ميع الطرف
اFسؤول ٢للمعلومات اFالية التصورية اُFضمنة ف نشرات اXكتتاب .وينطبق هذا اFعيار ف اOاXت اèتية:
•

عندما تكون عملية التقرير تلك مطلوبة êوجب نظام اKوراق اFالية أو Xئحة سوق تداول اKوراق اFالية )"اKنظمة أو اللوائح
ذات الصلة"( ف الدولة التي ستصدر فيها نشرة اXكتتاب; أو

•

عندما تكون عملية التقرير ïارسة متعارف عليها ف تلك الدولة) .راجع :الفقرة أ(١

طبيعة مسؤولية اåاسب القانوني
.٢

ف اXرتباط اFنفذ êوجب هذا اFعيار X ,يتحمل اåاسب القانوني أية مسؤولية عن ^ميع اFعلومات اFالية التصورية للمنشأة ,حيث
تقع هذه اFسؤولية على الطرف اFسؤول .وتتمثل اFسؤولية الوحيدة للمحاسب القانوني ف إعداد تقرير عّما إذا كانت اFعلومات اFالية
التصورية قد ت ^ميعها ,من جميع اáوانب اáوهرية ,من قبل الطرف اFسؤول على أساس الضوابط اFنطبقة.

.٣

 Xيتناول هذا اFعيار اXرتباطات غير التأكيدية التي تقوم اFنشأة فيها بتكليف اåاسب القانوني بتجميع قوائمها اFالية التاريخية.

الغرض من اFعلومات اFالية التصورية اُFضمنة ف نشرات اXكتتاب
.٤

يتمثل الغرض من اFعلومات اFالية التصورية اُFضﱠمنة ف نشرات اXكتتاب فقط ف توضيح أثر حدث أو معاملة مهمة على اFعلومات
اFالية غير اFعدلة للمنشأة كما لو كان اOدث قد وقع أو كانت اFعاملة قد ùت ف تاريخ سابق يتم اختياره Kغراض التوضيح .ويتحقق
ذلك من خQل تطبيق تعديQت تصورية على اFعلومات اFالية غير اFعدلة .وù Xثل اFعلومات اFالية التصورية اFركز اFالي الفعلي
للمنشأة أو أداءها اFالي أو تدفقاتها النقدية) .راجع :الفقرتي أ ,٢أ(٣

^ميع اFعلومات اFالية التصورية
.٥

١
٢

يشتمل ^ميع اFعلومات اFالية التصورية على قيام الطرف اFسؤول بجمع وتصنيف وتلخيص وعرض اFعلومات اFالية التي توضح أثر
حدث أو معاملة مهمة على اFعلومات اFالية غير اFعدلة للمنشأة كما لو كان اOدث قد وقع أو كانت اFعاملة قد ùت ف التاريخ
ا†تار .وتتضمن اäطوات اFتبعة ف هذه العملية:
•

°ديد مصدر اFعلومات اFالية غير اFعدلة التي سيتم استخدامها ف ^ميع اFعلومات اFالية التصورية ,واستخراج اFعلومات
اFالية غير اFعدلة من ذلك اFصدر; )راجع :الفقرتي أ ,٤أ(٥

•

إجراء تعديQت تصورية على اFعلومات اFالية غير اFعدلة للغرض الذي ُتعرض Kجله اFعلومات اFالية التصورية;

•

عرض اFعلومات اFالية التصورية النا^ة مع ا]فصاحات اFرفقة.

معيار ارتباطات التأكيد )" (٣٠٠٠ارتباطات التأكيد اKخرى بخQف عمليات مراجعة أو فحص اFعلومات اFالية التاريخية" ,الفقرة )١٢ص(.
معيار ارتباطات التأكيد ) ,(٣٠٠٠الفقرة )١٢ت(
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ارتباطات التأكيد ]عداد تقرير عن ^ميع اFعلومات
اFالية التصورية اُFضمنة ف نشرات اXكتتاب

معيار ارتباطات التأكيد )(٣٤٢٠

طبيعة ارتباط التأكيد اFعقول
.٦

ينطوي ارتباط التأكيد اFعقول ]عداد تقرير عن ^ميع اFعلومات اFالية التصورية على تنفيذ ا]جراءات اFوضحة ف هذا اFعيار
لتقييم ما إذا كانت الضوابط اFنطبقة اFستخدمة من قبل الطرف اFسؤول ف ^ميع اFعلومات اFالية التصورية توفر أساسًا معقوًX
لعرض التأثيرات اFهمة التي •كن نسبتها بشكل مباشر إلى اOدث أو اFعاملة ,وللحصول على ما يكفي من اKدلة اFناسبة بشأن ما
يلي) :راجع :الفقرة أ(٦
•

ما إذا كانت التعديQت التصورية ذات الصلة تعطي تأثيرًا مناسبًا لتلك الضوابط;

•

ما إذا كان العمود التصوري النات )انظر الفقرة )١١ج(( يعكس التطبيق السليم لتلك التعديQت على اFعلومات اFالية غير
اFعدلة.

كما ينطوي هذا اXرتباط على تقوي العرض العام للمعلومات اFالية التصورية .لكنه  Xينطوي على قيام اåاسب القانوني بتحديث
أو إعادة إصدار أي تقارير أو آراء بشأن أي معلومات مالية تاريخية مستخدمة ف ^ميع اFعلومات اFالية التصورية ,أو تنفيذ مراجعة
أو فحص للمعلومات اFالية اFستخدمة ف ^ميع اFعلومات اFالية التصورية.

العQقة مع معيار ارتباطات التأكيد ) (٣٠٠٠وا]صدارات اFهنية اKخرى ,واFتطلبات اKخرى
.٧

يكون اåاسب القانوني مطالبًا باXلتزام êعيار ارتباطات التأكيد ) (٣٠٠٠وبهذا اFعيار عند تنفيذ ارتباط تأكيد للتقرير عن ^ميع
اFعلومات اFالية التصورية اُFضﱠمنة ف نشرات اXكتتاب .ويكمل هذا اFعيار معيار ارتباطات التأكيد ) ,(٣٠٠٠ولكنه  Xيحل محله,
ويتوسع هذا اFعيار ف كيفية تطبيق معيار ارتباطات التأكيد ) (٣٠٠٠ف ارتباط تأكيد معقول ]عداد تقرير عن ^ميع اFعلومات
اFالية التصورية اُFضمنة ف نشرات اXكتتاب.

.٨

يتطلب اXلتزام êعيار ارتباطات التأكيد ) (٣٠٠٠جملة أمور من بينها اXلتزام باáزء أ واáزء ب من قواعد أخQقيات اFهنة
للمحاسبي اFهنيي الصادرة عن مجلس اFعايير الدولية KخQقيات اFهنة للمحاسبي فيما يتعلق بارتباطات التأكيد ,أو اFتطلبات
اFهنية اKخرى ,أو اFتطلبات اFنصوص عليها ف نظام أو Xئحة ,التي تكون مساوية على اKقل Fتطلبات اáزء أ واáزء ب ٣.ويتطلب
أيضًا أن يكون الشريك اFسؤول عن اXرتباط عضوًا ف أحد اFكاتب التي تطبق معيار رقابة اáودة ) ٤,(١أو اFتطلبات اFهنية اKخرى,
أو اFتطلبات الواردة ف نظام أو Xئحة ,والتي تكون مساوية على اKقل Fتطلبات اFعيار الدولي لرقابة اáودة ).(١

تاريخ السريان
.٩

يسري هذا اFعيار على تقارير التأكيد اFؤرخة ف  ٢٠١٧/١/١أو بعد ذلك التاريخ.

اQهداف
.١٠

تتمثل أهداف اåاسب القانوني فيما يلي:
)أ(

الوصول إلى تأكيد معقول عّما إذا كانت اFعلومات اFالية التصورية قد ت ^ميعها ,من جميع اáوانب اáوهرية ,من قبل
الطرف اFسؤول على أساس الضوابط اFنطبقة;

)ب(

إعداد تقرير وفقًا للنتائج التي خلص إليها اåاسب القانوني.

التعريفات
.١١

Kغراض هذا اFعيار ,تكون للمصطلحات اèتية اFعاني اFبّينة قرين كل منها فيما يلي:

٣

ﻣﻌﯿﺎر ارﺗﺒﺎطﺎت اﻟﺘﺄﻛﯿﺪ ) ،(٣٠٠٠اﻟﻔﻘﺮات )٣أ( و ٢٠و٣٤

٤

ﻣﻌﯿﺎر ارﺗﺒﺎطﺎت اﻟﺘﺄﻛﯿﺪ ) ،(٣٠٠٠اﻟﻔﻘﺮﺗﺎن )٣ب( و)٣١أ( اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺠﻮدة )" (١رﻗﺎﺑﺔ اﻟﺠﻮدة ﻟﻠﻤﻜﺎﺗﺐ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻔﺬ ارﺗﺒﺎطﺎت ﻣﺮاﺟﻌﺔ وﻓﺤﺺ ﻟﻠﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وارﺗﺒﺎطﺎت
اﻟﺘ ﺄﻛ ﯿ ﺪ اﻷ ﺧ ﺮ ى و ار ﺗ ﺒ ﺎط ﺎ ت اﻟﺨ ﺪ ﻣ ﺎ ت ذ ات اﻟﻌ ﻼ ﻗ ﺔ "
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ارتباطات التأكيد ]عداد تقرير عن ^ميع اFعلومات
اFالية التصورية اُFضمنة ف نشرات اXكتتاب

معيار ارتباطات التأكيد )(٣٤٢٠
)أ(

الضوابط اFنطبقة :الضوابط التي يستخدمها الطرف اFسؤول عند ^ميع اFعلومات اFالية التصورية .وقد تكون الضوابط
مفروضة من قبل جهة مصرح لها أو معترف بها لوضع اFعايير أو مفروضة êوجب نظام أو Xئحة .وعندما  Xتوجد ضوابط
مفروضة ,فإن الطرف اFسؤول هو من يقوم بوضعها) .راجع :الفقرات أ–٧أ(٩

)ب(

التعديQت التصورية :فيما يتعلق باFعلومات اFالية غير اُFعﱠدلة ,تتضمن:
)(١

التعديQت على اFعلومات اFالية غير اُFعﱠدلة التي توضح أثر حدث أو معاملة مهمة )"حدث" أو "معاملة"( كما لو كان
اOدث قد وقع أو كانت اFعاملة قد ùت ف تاريخ سابق يتم اختياره Kغراض التوضيح;

)(٢

التعديQت على اFعلومات اFالية غير اُFعﱠدلة التي تعد ضرورية للمعلومات اFالية التصورية التي سيتم ^ميعها على
أساس متسق مع إطار التقرير اFالي اFنطبق ف اFنشأة اFعدة للتقرير )"اFنشأة"( وسياساتها اåاسبية êوجب ذلك
ا]طار) .راجع :الفقرتي أ ,١٥أ(١٦

وتتضمن التعديQت التصورية اFعلومات اFالية ذات الصلة Fنشأة أعمال ت اXستحواذ عليها أو من اFقرر أن يتم اXستحواذ
عليها )"اFنشأة اFستحوذ عليها"( ,أو منشأة أعمال ت التخلص منها أو من اFقرر أن يتم التخلص منها )"اFنشأة اFتخلص
منها"( ,طاFا كانت هذه اFعلومات مستخدمة ف ^ميع اFعلومات اFالية التصورية )"اFعلومات اFالية للمنشأة اFستحوذ عليها
أو اFتخلص منها"(.
)ج(

اFعلومات اFالية التصورية :اFعلومات اFالية التي تظهر مع تعديQت لتوضيح أثر حدث أو معاملة على اFعلومات اFالية غير
اFعدلة كما لو كان اOدث قد وقع أو كانت اFعاملة قد ùت ف تاريخ سابق يتم اختياره Kغراض التوضيح .وف هذا اFعيار,
ُيفترض أن اFعلومات اFالية التصورية يتم عرضها ف شكل عمودي يتألف من العمود )أ( للمعلومات اFالية غير اFعدلة;
والعمود )ب( للتعديQت التصورية; والعمود )ج( وهو العمود التصوري النات) .راجع :الفقرة أ(٢

)د(

نشرات اXكتتاب :مستند صادر وفقًا للمتطلبات النظامية أو التنظيمية فيما يتعلق باKوراق اFالية للمنشأة ,والتي من اFزمع
أن يتخذ طرف ثالث قرارًا استثماريًا بشأنها.

)ه(

اFعلومات اFالية اFنشورة :اFعلومات اFالية للمنشأة أو Fنشأة مستحوذ عليها أو متخلص منها والتي تكون متاحة للجمهور.

)و(

اFعلومات اFالية غير اFعدلة :اFعلومات اFالية للمنشأة التي يتم تطبيق التعديQت التصورية عليها من قبل الطرف اFسؤول.
)راجع :الفقرتي أ ,٤أ(٥

ا>تطلبات
معيار ارتباطات التأكيد )(٣٠٠٠
.١٢

 Xيجوز للمحاسب القانوني أن يشير إلى التزامه بهذا اFعيار ما لم يكن قد التزم êتطلبات كل من هذا اFعيار ومعيار ارتباطات
التأكيد ).(٣٠٠٠

قبول اIرتباط
.١٣

قبل اFوافقة على قبول ارتباط ]عداد تقرير عّما إذا كانت اFعلومات اFالية التصورية اُFضمنة ف نشرة اكتتاب قد ت ^ميعها ,من
جميع اáوانب اáوهرية ,على أساس الضوابط اFنطبقة ,يجب على اåاسب القانوني:
)أ(

أن يحدد أن اKشخاص الذين سيؤدون اXرتباط تتوافر لديهم مجتمعي الكفاءات والقدرات اFناسبة; )راجع :الفقرة أ(١٠

)ب(

أن يحدد ,على أساس اFعرفة اKولية بظروف اXرتباط والنقاش مع الطرف اFسؤول ,أن الضوابط التي يتوقع اåاسب
القانوني أنها ستتطبق ُتعد مناسبة ,وأنه من غير اFرجح أن تكون اFعلومات اFالية التصورية مضللة للغرض اFقصود منها;

)ج(

أن يتولى تقوي صيغة الرأي اFنصوص عليها ف اKنظمة أو اللوائح ذات الصلة ,إن وجدت ,لتحديد أن اåاسب القانوني
من اFرجح أن يكون قادرًا على إبداء الرأي اåدد على أساس تنفيذ ا]جراءات اåددة ف هذا اFعيار; )راجع :الفقرات
أ–٥٤أ(٥٦

ترجمة الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي

١٠٥٥
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)د(

عندما تكون اFصادر التي اسُتخرجت منها اFعلومات اFالية غير اFعدلة وأية معلومات مالية Fنشأة مستحوذ عليها أو متخلص
منها قد ت مراجعتها أو فحصها وت إبداء رأي مراجعة أو استنتاج فحص معدل ,أو إذا كان التقرير يحتوي على فقرة لفت
انتباه ,ينظر اåاسب القانوني فيما إذا كانت اKنظمة أو اللوائح ذات الصلة تسمح أو  Xباستخدام ,أو ا]شارة ف تقرير
اåاسب القانوني إلى ,رأي اFراجعة أو استنتاج الفحص اFعدل أو التقرير الذي يحتوي على فقرة لفت اXنتباه فيما يتعلق
بتلك اFصادر;

)ه(

إذا لم تكن اFعلومات اFالية التاريخية للمنشأة قد ùت مراجعتها أو فحصها مطلقًا ,ينظر اåاسب القانوني فيما إذا كان
يستطيع أن يتوصل إلى فهم للمنشأة وïارساتها اäاصة باåاسبة والتقرير اFالي êا يكفي لتنفيذ اXرتباط; )راجع:
الفقرة أ(٣١

)و(

إذا كان اOدث أو اFعاملة يحتوي على استحواذ ولم تكن اFعلومات اFالية التاريخية للمنشأة اFستحوذ عليها قد ùت
مراجعتها أو فحصها مطلقًا ,ينظر اåاسب القانوني فيما إذا كان يستطيع أن يتوصل إلى فهم للمنشأة اFستحوذ عليها
وïارساتها اäاصة باåاسبة والتقرير اFالي êا يكفي لتنفيذ اXرتباط;

)ز(

أن يحصل على موافقة الطرف اFسؤول بأنه يقر ويفهم مسؤوليته عن اKمور اèتية) :راجع :الفقرتي أ ,١١أ(١٢
)(١

ف للمستخدمي اFستهدفي ,إذا لم تكن متاحة للعموم;
ا]فصاح عن الضوابط اFنطبقة ووصفها بشكٍل كا ٍ

)(٢

^ميع اFعلومات اFالية التصورية على أساس الضوابط اFنطبقة;

)(٣

تزويد اåاسب القانوني êا يلي:
أ.

إمكانية الوصول إلى جميع اFعلومات )êا ف ذلك ,عند اOاجة Kغراض اXرتباط ,معلومات اFنشآت
اFستحوذ عليها ف عمليات ^ميع اKعمال( ,مثل السجQت والوثائق وغيرها من اFواد ,التي تكون ذات صلة
بتقوي ما إذا كانت اFعلومات اFالية التصورية قد ت ^ميعها ,من جميع اáوانب اáوهرية ,على أساس
الضوابط اFنطبقة;

ب.

اFعلومات ا]ضافية التي قد يطلبها اåاسب القانوني من الطرف اFسؤول لغرض اXرتباط;

ج.

الوصول إلى أي أشخاص داخل اFنشأة ومستشاري اFنشأة الذين يرى اåاسب القانوني أنه من الضروري
اOصول منهم على أدلة تتعلق بتقوي ما إذا كانت اFعلومات اFالية التصورية قد ت ^ميعها ,من جميع
اáوانب اáوهرية ,على أساس الضوابط اFنطبقة;

د.

عند اOاجة Kغراض اXرتباط ,الوصول إلى اKفراد اFناسبي داخل اFنشآت اFستحوذ عليها ف عمليات
^ميع اKعمال.

التخطيط لaرتباط وتنفيذه

°ديد مدى مناسبة الضوابط اFنطبقة
.١٤

٥

يجب على اåاسب القانوني تقوي ما إذا كانت الضوابط اFنطبقة ُتعد مناسبة ,وفقًا Fا هو مطلوب êوجب معيار ارتباطات التأكيد
) ٥,(٣٠٠٠وعلى وجه اäصوص ,يجب أن يحدد أنها تشتمل كحد أدنى على ما يلي:
)أ(

ضرورة استخراج اFعلومات اFالية غير اFعدلة من مصدر مناسب; )راجع :الفقرات أ ,٤أ ,٥أ(٢٧

)ب(

ضرورة أن تكون التعديQت التصورية:
)(١

•كن نسبتها بشكل مباشر إلى اOدث أو اFعاملة; )راجع :الفقرة أ(١٣

)(٢

•كن دعمها باOقائق; )راجع :الفقرة أ(١٤

ﻣﻌﯿﺎر اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ) ،(٣٠٠٠اﻟﻔﻘﺮﺗﺎن )٤٢ب() (٢وأ٤٥
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)(٣
)ج(
.١٥

متسقة مع إطار التقرير اFالي اFنطبق للمنشأة وسياساتها اåاسبية êوجب ذلك ا]طار; )راجع :الفقرتي أ,١٥
أ(١٦

ضرورة توفير عرض مناسب وتقدي إفصاحات مناسبة لتمكي اFستخدمي اFستهدفي من فهم اFعلومات اFنقولة) .راجع:
الفقرات أ ,٢أ ,٣أ(٤٢

إضافة لذلك ,يجب على اåاسب القانوني تقييم ما إذا كانت الضوابط اFنطبقة:
)أ(

ُتعد متسقة ,وغير متعارضة ,مع اKنظمة أو اللوائح ذات الصلة;

)ب(

من غير اFرجح أن تؤدي إلى معلومات مالية تصورية مضللة.

اKهمية النسبية
.١٦

عند تخطيط وتنفيذ اXرتباط ,يجب على اåاسب القانوني أن يأخذ ف اOسبان اKهمية النسبية فيما يتعلق بتقوي ما إذا كانت
اFعلومات اFالية التصورية قد ت ^ميعها ,من جميع اáوانب اáوهرية ,على أساس الضوابط اFنطبقة) .راجع :الفقرتي أ ,١٧أ(١٨

التوصل إلى فهم لكيفية ^ميع الطرف اFسؤول للمعلومات اFالية التصورية وظروف اXرتباط اKخرى
.١٧

يجب على اåاسب القانوني أن يتوصل إلى فهم Fا يلي) :راجع :الفقرة أ(١٩
)أ(

اOدث أو اFعاملة التي يتم ^ميع اFعلومات اFالية التصورية بشأنها;

)ب(

كيفية قيام الطرف اFسؤول بتجميع اFعلومات اFالية التصورية; )راجع :الفقرتي أ ,٢٠أ(٢١

)ج(

طبيعة اFنشأة وأية منشأة مستحوذ عليها أو متخلص منهاê ,ا ف ذلك) :راجع :الفقرتي أ ,٢٢أ(٢٣

)د(

)(١

عملياتها;

)(٢

أصولها والتزاماتها;

)(٣

هيكلها التنظيمي وكيفية ùويلها;

عوامل الصناعة والعوامل النظامية والتنظيمية وغيرها من العوامل اäارجية ذات الصلة التي تتعلق باFنشأة وأية منشأة
مستحوذ عليها أو متخلص منها; )راجع :الفقرات أ–٢٤أ(٢٦

)ه(

إطار التقرير اFالي اFنطبق وïارسات اåاسبة والتقرير اFالي للمنشأة وأية منشأة مستحوذ عليها أو متخلص منهاê ,ا
ف ذلك اختيارها وتطبيقها للسياسات اåاسبية.

اOصول على أدلة بشأن مدى مناسبة اFصدر الذي استخرجت منه اFعلومات اFالية غير اFعدلة
.١٨

يجب على اåاسب القانوني °ديد ما إذا كان الطرف اFسؤول قد استخرج اFعلومات اFالية غير اFعدلة من مصدر مناسب) .راجع:
الفقرتي أ ,٢٧أ(٢٨

.١٩

ف حالة عدم وجود تقرير مراجعة أو فحص عن اFصدر الذي استخرجت منه اFعلومات اFالية غير اFعدلة ,فيجب على اåاسب
القانوني تنفيذ إجراءات ليكون مقتنعًا بأن اFصدر ُيعد مناسبًا) .راجع :الفقرات أ–٢٩أ(٣١

.٢٠

يجب على اåاسب القانوني °ديد ما إذا كان الطرف اFسؤول قد استخرج اFعلومات اFالية غير اFعدلة من اFصدر بشكل مناسب.

اOصول على أدلة بشأن مدى مناسبة التعديQت التصورية
.٢١

عند تقوي ما إذا كانت التعديQت التصورية مناسبة ,يجب على اåاسب القانوني °ديد ما إذا كان الطرف اFسؤول قد حدد
التعديQت التصورية الQزمة لتوضيح أثر اOدث أو اFعاملة ف تاريخ التوضيح أو لفترة التوضيح) .راجع :الفقرة أ(٣٢
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.٢٢

عند °ديد ما إذا كانت التعديQت التصورية ُتعد متوافقة مع الضوابط اFنطبقة ,يجب على اåاسب القانوني °ديد ما إذا كانت:
)أ(

•كن نسبتها بشكل مباشر إلى اOدث أو اFعاملة; )راجع :الفقرة أ(١٣

)ب(

•كن دعمها باOقائق .إذا ت تضمي اFعلومات اFالية Fنشأة مستحوذ عليها أو متخلص منها ف التعديQت التصورية وX
يوجد تقرير مراجعة أو فحص عن اFصدر الذي اسُتخرجت منه هذه اFعلومات اFالية ,فيجب على اåاسب القانوني تنفيذ
إجراءات ليكون مقتنعًا بأن اFعلومات اFالية •كن دعمها باOقائق; )راجع :الفقرات أ ,١٤أ–٣٣أ(٣٨

)ج(

متسقة مع إطار التقرير اFالي اFنطبق للمنشأة وسياساتها اåاسبية êوجب ذلك ا]طار) .راجع :الفقرتي أ ,١٥أ(١٦

وجود رأي مراجعة أو استنتاج فحص معدل أو فقرة لفت انتباه ,فيما يتعلق باFصدر الذي اسُتخرجت منه اFعلومات اFالية غير اFعدلة ,أو
اFصدر الذي اسُتخرجت منه اFعلومات اFالية للمنشأة اFستحوذ عليها أو اFتخلص منها
.٢٣

قد يكون هناك رأي مراجعة أو استنتاج فحص معدل ت إبداؤه فيما يتعلق باFصدر الذي اسُتخرجت منه اFعلومات اFالية غير اُFعﱠدلة,
أو اFصدر الذي اسُتخرجت منه اFعلومات اFالية للمنشأة اFستحوذ عليها أو اFتخلص منها ,أو قد يكون هناك تقرير يحتوي على فقرة
لفت انتباه صدر فيما يتعلق بهذا اFصدر .وف مثل هذه الظروف ,إذا كانت اKنظمة أو اللوائح ذات الصلة ù Xنع استخدام مثل هذا
اFصدر ,فيجب على اåاسب القانوني تقوي:
)أ(

التبعات اåتملة لذلك على °ديد ما إذا كانت اFعلومات اFالية التصورية قد ت ^ميعها ,من جميع اáوانب اáوهرية,
على أساس الضوابط اFنطبقة; )راجع :الفقرة أ(٣٩

)ب(

التصرفات ا]ضافية اFناسبة الQزم اتخاذها; )راجع :الفقرة أ(٤٠

)ج(

ما إذا كان يوجد أي تأثير لذلك على قدرة اåاسب القانوني ]عداد تقرير وفقًا لشروط اXرتباطê ,ا ف ذلك أي تأثير
على تقرير اåاسب القانوني.

عدم مناسبة اFصدر الذي اسُتخرجت منه اFعلومات اFالية غير اFعدلة أو عدم مناسبة التعديQت التصورية
.٢٤

إذا حدد اåاسب القانوني ,على أساس ا]جراءات اFنفذة ,أن الطرف اFسؤول:
)أ(

استخدم مصدرًا غير مناسب ليستخرج منه اFعلومات اFالية غير اFعدلة; أو

)ب(

 Qتصوريًا على
 Qتصوريًا  Xيتفق مع الضوابط اFنطبقة ,أو طبق تعدي ً
أغفل ذكر تعديل تصوري ينبغي تضمينه ,أو طبق تعدي ً
نحو غير مناسب بأية صورة أخرى,

فيجب على اåاسب القانوني مناقشة اKمر مع الطرف اFسؤول .وإذا كان اåاسب القانوني غير قادر على اXتفاق مع الطرف
اFسؤول على الكيفية التي ينبغي حل اKمر بها ,فيجب عليه تقوي التصرفات ا]ضافية الQزم اتخاذها) .راجع :الفقرة أ(٤٠

اOصول على أدلة بشأن العمليات اOسابية اFطبقة ف اFعلومات اFالية التصورية
.٢٥

يجب على اåاسب القانوني °ديد ما إذا كانت العمليات اOسابية اFطبقة ف اFعلومات اFالية التصورية ُتعد دقيقة من الناحية
اOسابية.

تقوي عرض اFعلومات اFالية التصورية
.٢٦

يجب على اåاسب القانوني تقوي عرض اFعلومات اFالية التصورية .ويجب أن يتضمن ذلك النظر فيما يلي:
)أ(

العرض والهيكل العام للمعلومات اFالية التصوريةê ,ا ف ذلك ما إذا كانت معنونة بوضوح لتمييزها عن اFعلومات اFالية
التاريخية أو غيرها; )راجع :الفقرتي أ ,٢أ(٣

)ب(

ما إذا كانت اFعلومات اFالية التصورية وا]يضاحات التفسيرية اFتعلقة بها توضح أثر اOدث أو اFعاملة بطريقة غير مضللة;
)راجع :الفقرة أ(٤١
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.٢٧

)ج(

ما إذا كانت هناك إفصاحات مناسبة ُمقدمة مع اFعلومات اFالية التصورية لتمكي اFستخدمي اFستهدفي من فهم اFعلومات
اFنقولة; )راجع :الفقرة أ(٤٢

)د(

ما إذا كان اåاسب القانوني قد علم بأي أحداث مهمة وقعت بعد تاريخ اFصدر الذي اسُتخرجت منه اFعلومات اFالية غير
اFعدلة ,وقد تتطلب ا]شارة إليها ,أو ا]فصاح عنها ,ف اFعلومات اFالية التصورية) .راجع :الفقرة أ(٤٣

يجب على اåاسب القانوني قراءة اFعلومات اKخرى اُFضﱠمنة ف نشرة اXكتتاب التي °توي على اFعلومات اFالية التصورية لتحديد
أوجه عدم اXتساق اáوهرية ,إن وجدت ,مع اFعلومات اFالية التصورية أو تقرير التأكيد .وإذا حدد اåاسب القانوني ,عند قراءة
اFعلومات اKخرى ,وجود عدم اتساق جوهري أو علم بوجود °ريف جوهري Oقيقة ف تلك اFعلومات اKخرى ,فيجب عليه مناقشة
اKمر مع الطرف اFسؤول .وإذا كان من الضروري تصحيح اKمر ورفض الطرف اFسؤول القيام بذلك ,فيجب على اåاسب القانوني
اتخاذ التصرفات ا]ضافية اFناسبة) .راجع :الفقرة أ(٤٤

ا4فادات ا>كتوبة
.٢٨

يجب أن يطلب اåاسب القانوني إفادات مكتوبة من الطرف اFسؤول تفيد êا يلي:
)أ(

أنه عند ^ميع اFعلومات اFالية التصورية ,حدد الطرف اFسؤول جميع التعديQت التصورية اFناسبة الQزمة لتوضيح أثر
اOدث أو اFعاملة ف تاريخ التوضيح أو لفترة التوضيح; )راجع :الفقرة أ(٤٥

)ب(

أن اFعلومات اFالية التصورية قد ت ^ميعها ,من جميع اáوانب اáوهرية ,على أساس الضوابط اFنطبقة.

تكوين الرأي
.٢٩

يجب على اåاسب القانوني تكوين رأي عّما إذا كانت اFعلومات اFالية التصورية قد ت ^ميعها ,من جميع اáوانب اáوهرية ,من
قبل الطرف اFسؤول على أساس الضوابط اFنطبقة) .راجع :الفقرات أ–٤٦أ(٤٨

.٣٠

ف سبيل تكوين ذلك الرأي ,يجب على اåاسب القانوني استنتاج ما إذا كان قد حصل على ما يكفي من اKدلة اFناسبة بشأن ما إذا
كان ^ميع اFعلومات اFالية التصورية يخلو من إغفاXت جوهرية ,أو اXستخدام أو التطبيق غير اFناسب لتعديل تصوري .ويجب أن
ف عن الضوابط اFنطبقة بقدر عدم توفرها
يتضمن ذلك اXستنتاج تقو•ًا Fا إذا كان الطرف اFسؤول قد وصف وأفصح بشكٍل كا ٍ
للعموم) .راجع :الفقرتي أ ,٤٩أ(٥٠

شكل الرأي

الرأي غير اFعدل
.٣١

يجب على اåاسب القانوني إبداء رأي غير معدل عندما يخلص إلى أن اFعلومات اFالية التصورية قد ت ^ميعها ,من جميع اáوانب
اáوهرية ,من قبل الطرف اFسؤول على أساس الضوابط اFنطبقة.

الرأي اFعدل
.٣٢

ف العديد من الدولù ,نع اKنظمة أو اللوائح ذات الصلة نشر نشرات اXكتتاب التي °توي على رأي معدل فيما يتعلق êا إذا كانت
اFعلومات اFالية التصورية قد ت ^ميعها ,من جميع اáوانب اáوهرية ,على أساس الضوابط اFنطبقة .وعندما يكون هذا هو اOال
ويخلص اåاسب القانوني إلى أنه من اFناسب رغم ذلك إبداء رأي معدل وفقًا Fعيار ارتباطات التأكيد ) ,(٣٠٠٠فيجب عليه مناقشة
اKمر مع الطرف اFسؤول .وإذا لم يوافق الطرف اFسؤول على إجراء التغييرات الQزمة ,يجب على اåاسب القانوني:
)أ(

حجب التقرير; أو

)ب(

اXنسحاب من اXرتباط; أو

)ج(

النظر ف ضرورة اOصول على مشورة قانونية.
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ارتباطات التأكيد ]عداد تقرير عن ^ميع اFعلومات
اFالية التصورية اُFضمنة ف نشرات اXكتتاب

معيار ارتباطات التأكيد )(٣٤٢٠
.٣٣

ف بعض الدول ,قد ù Xنع اKنظمة أو اللوائح ذات الصلة نشر نشرات اXكتتاب التي °توي على رأي معدل فيما يتعلق êا إذا كانت
اFعلومات اFالية التصورية قد ت ^ميعها ,من جميع اáوانب اáوهرية ,على أساس الضوابط اFنطبقة .وف هذه الدول ,إذا حدد
اåاسب القانوني أنه من اFناسب إبداء رأي معدل وفقًا Fعيار ارتباطات التأكيد ) ,(٣٠٠٠فيجب عليه تطبيق اFتطلبات الواردة ف
معيار ارتباطات التأكيد ) ٦(٣٠٠٠فيما يتعلق باèراء اFعدلة.

فقرة لفت اXنتباه
.٣٤

ف بعض الظروف ,قد يرى اåاسب القانوني أنه من الضروري لفت انتباه اFستخدمي إلى أمر معروض أو مفصح عنه ف اFعلومات
اFالية التصورية أو ا]يضاحات التفسيرية اFرفقة بها .ويكون هذا هو اOال عندما ُيعّد اKمر ,ف رأي اåاسب القانوني ,على قدٍر
كبيٍر من اKهمية بحيث إنه يشكل أساسًا لفهم اFستخدمي Fا إذا كانت اFعلومات اFالية التصورية قد ت ^ميعها ,من جميع اáوانب
اáوهرية ,على أساس الضوابط اFنطبقة .وف مثل هذه الظروف ,يجب على اåاسب القانوني أن يضّمن ف تقريره فقرة لفت انتباه
بشرط أن يكون قد حصل على ما يكفي من اKدلة اFناسبة بأن اKمر  Xيؤثر على ما إذا كانت اFعلومات اFالية التصورية قد ت
^ميعها ,من جميع اáوانب اáوهرية ,على أساس الضوابط اFنطبقة .و Xتشير مثل هذه الفقرة إ Xإلى اFعلومات اFعروضة أو
اFفصح عنها ف اFعلومات اFالية التصورية أو ا]يضاحات التفسيرية اFرفقة بها.

إعداد تقرير التأكيد
.٣٥

٦

يجب أن يشتمل تقرير اåاسب القانوني ,كحد أدنى ,على العناصر اKساسية اèتية) :راجع :الفقرة أ(٥٧
)أ(

عنوان يشير بوضوح إلى أن التقرير هو تقرير تأكيد مستقل; )راجع :الفقرة أ(٥١

)ب(

ا†اطبون بالتقرير ,وفقًا Fا هو متفق عليه ف شروط اXرتباط; )راجع :الفقرة أ(٥٢

)ج(

مقدمة °دد ما يلي) :راجع :الفقرة أ(٥٣
)(١

اFعلومات اFالية التصورية;

)(٢

اFصدر الذي اسُتخرجت منه اFعلومات اFالية غير اُFعﱠدلة ,وما إذا كان قد ت نشر تقرير مراجعة أو فحص عن ذلك
اFصدر أم ;X

)(٣

الفترة التي تغطيها اFعلومات اFالية التصورية أو تاريخها;

)(٤

إشارة إلى الضوابط اFنطبقة والتي على أساسها نفذ الطرف اFسؤول ^ميع اFعلومات اFالية التصورية ,ومصدر
تلك الضوابط;

)د(

عبارة تفيد بأن الطرف اFسؤول هو اFسؤول عن ^ميع اFعلومات اFالية التصورية على أساس الضوابط اFنطبقة;

)ه(

وصف Fسؤوليات اåاسب القانونيê ,ا ف ذلك عبارات بأن:
)(١

مسؤولية اåاسب القانوني تتمثل ف إبداء رأي عّما إذا كانت اFعلومات اFالية التصورية قد ت ^ميعها ,من جميع
اáوانب اáوهرية ,من قبل الطرف اFسؤول على أساس الضوابط اFنطبقة;

)(٢

Kغراض هذا اXرتباطُ X ,يعد اåاسب القانوني مسؤوً Xعن °ديث أو إعادة إصدار أي تقارير أو آراء بشأن أي
معلومات مالية تاريخية مستخدمة ف ^ميع اFعلومات اFالية التصورية ,كما إنه لم ينفذ أثناء هذا اXرتباط أية
مراجعة أو فحص للمعلومات اFالية اFستخدمة ف ^ميع اFعلومات اFالية التصورية;

)(٣

الغرض من اFعلومات اFالية التصورية اُFضﱠمنة ف نشرات اXكتتاب يتمثل فقط ف توضيح أثر حدث أو معاملة مهمة
على اFعلومات اFالية غير اFعدلة للمنشأة كما لو كان اOدث قد وقع أو كانت اFعاملة قد ùت ف تاريخ سابق يتم

ﻣﻌﯿﺎر ارﺗﺒﺎطﺎت اﻟﺘﺄﻛﯿﺪ ) ،(٣٠٠٠اﻟﻔﻘﺮة ٧٤
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ارتباطات التأكيد ]عداد تقرير عن ^ميع اFعلومات
اFالية التصورية اُFضمنة ف نشرات اXكتتاب

معيار ارتباطات التأكيد )(٣٤٢٠
اختياره Kغراض التوضيح .ووفقًا لذلك ,فإن اåاسب القانوني  Xيقدم أي تأكيد بأن النتيجة الفعلية للحدث أو
اFعاملة ف ذلك التاريخ كانت ستتحقق كما هي معروضة;
)و(

عبارة بأن اXرتباط ت تنفيذه وفقًا Fعيار ارتباطات التأكيد )" (٣٤٢٠ارتباطات التأكيد ]عداد تقرير عن ^ميع اFعلومات
اFالية التصورية اُFضﱠمنة ف نشرات اXكتتاب" ,الذي يتطلب من اåاسب القانوني التخطيط لµجراءات وتنفيذها للوصول
إلى تأكيد معقول عّما إذا كان الطرف اFسؤول قد قام بتجميع اFعلومات اFالية التصورية ,من جميع اáوانب اáوهرية,
على أساس الضوابط اFنطبقة;

)ز(

عبارة بأن اFكتب الذي يكون اåاسب القانوني عضوًا فيه يطبق معيار رقابة اáودة ) (١أو اFتطلبات اFهنية اKخرى ,أو
اFتطلبات الواردة ف نظام أو Xئحة ,والتي تكون مساوية على اKقل Fتطلبات اFعيار الدولي لرقابة اáودة

)ح(

عبارة تفيد بأن اåاسب القانوني يلتزم باXستقQل واFتطلبات اKخQقية اKخرى لقواعد أخQقيات اFهنة الصادرة عن
مجلس اFعايير الدولية KخQقيات اFهنة للمحاسبي ,أو اFتطلبات اFهنية اKخرى ,أو اFتطلبات اFفروضة êوجب نظام أو
Xئحة ,والتي تكون مساوية على اKقل Fتطلبات اáزأين )أ( و )ب( من قواعد أخQقيات اFهنة الصادرة عن مجلس اFعايير
الدولية KخQقيات اFهنة للمحاسبي فيما يتعلق بارتباطات

)ط(

التأكيد(***) (**) .

عبارات بأن:
)(١

)ي(

)(*).(١

ارتباط التأكيد اFعقول ]عداد تقرير عّما إذا كانت اFعلومات اFالية التصورية قد ت ^ميعها ,من جميع اáوانب
اáوهرية ,على أساس الضوابط اFنطبقة ,يشتمل على تنفيذ إجراءات لتقييم ما إذا كانت الضوابط اFنطبقة
اFستخدمة من قبل الطرف اFسؤول ف ^ميع اFعلومات اFالية التصورية توفر أساسًا معقوً Xلعرض التأثيرات
اFهمة التي •كن نسبتها بشكل مباشر إلى اOدث أو اFعاملة ,وللحصول على ما يكفي من اKدلة اFناسبة بشأن ما
يلي:
•

ما إذا كانت التعديQت التصورية ذات الصلة تعطي تأثيرًا مناسبًا لتلك الضوابط;

•

ما إذا كانت اFعلومات اFالية التصورية تعكس التطبيق السليم لتلك التعديQت على اFعلومات اFالية غير
اFعدلة;

)(٢

ا]جراءات ا†تارة تعتمد على حكم اåاسب القانوني ,مع مراعاة فهم اåاسب القانوني لطبيعة اFنشأة ,واOدث
أو اFعاملة التي ت بشأنها ^ميع اFعلومات اFالية التصورية ,وظروف اXرتباط اKخرى ذات الصلة;

)(٣

اXرتباط ينطوي كذلك على تقوي العرض العام للمعلومات اFالية التصورية;

ما لم يتطلب نظام أو Xئحة خQف ذلك ,رأي اåاسب القانوني باستخدام واحدة من العبارات اèتية ,والتي ينظر إليها على
أنها متكافئة) :راجع :الفقرات أ–٥٤أ(٥٦
)(١

ت ^ميع اFعلومات اFالية التصورية ,من جميع اáوانب اáوهرية ,على أساس ]الضوابط اFنطبقة[; أو

)(٢

ت ^ميع اFعلومات اFالية التصورية بشكٍل سليم بناًء على اKساس اFعلن;

)ك(

توقيع اåاسب القانوني;

)ل(

تاريخ التقرير;

*

ﺗﻢ إﻟﻐﺎء ﻣﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت ﻟﻐﯿﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﻦ اﻟﻤﮭﻨﯿﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﻨﺺ اﻷﺻﻠﻲ اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻻرﺗﺒﺎطﺎت اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ واﻟﺘﺄﻛﯿﺪ ،ﺣﯿﺚ ﻻ ﯾﺴﻤﺢ ﻧﻈﺎم اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﯿﻦ
ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﻤ ﻠﻜ ﺔ ﻟﻐ ﯿﺮ اﻟﻤ ﺮ ﺧ ﺼ ﯿﻦ ﺑﺘﻘ ﺪ ﯾﻢ ﺧ ﺪ ﻣ ﺎ ت اﻟﺘ ﺄﻛ ﯿ ﺪ .

**

ﯾﺸ ﯿﺮ اﻟﻤ ﺤ ﺎﺳ ﺐ اﻟﻘ ﺎﻧ ﻮ ﻧ ﻲ إﻟﻰ اﻟﺘﺰ اﻣ ﮫ ﺑﻘ ﻮ اﻋ ﺪ ﺳ ﻠﻮ ك و آد اب اﻟﻤ ﮭ ﻨﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﻤ ﻠﻜ ﺔ اﻟﻌ ﺮ ﺑ ﯿﺔ اﻟﺴ ﻌ ﻮ د ﯾﺔ .

*** ﺗﻢ إﻟﻐﺎء ﻣﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت ﻟﻐﯿﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﻦ اﻟﻤﮭﻨﯿﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﻨﺺ اﻷﺻﻠﻲ اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻻرﺗﺒﺎطﺎت اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ واﻟﺘﺄﻛﯿﺪ ،ﺣﯿﺚ ﻻ ﯾﺴﻤﺢ ﻧﻈﺎم اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﯿﻦ
ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﻤ ﻠﻜ ﺔ ﻟﻐ ﯿﺮ اﻟﻤ ﺮ ﺧ ﺼ ﯿﻦ ﺑ ﺘﻘ ﺪ ﯾﻢ ﺧ ﺪ ﻣ ﺎ ت اﻟﺘ ﺄﻛ ﯿ ﺪ .
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ارتباطات التأكيد ]عداد تقرير عن ^ميع اFعلومات
اFالية التصورية اُFضمنة ف نشرات اXكتتاب

معيار ارتباطات التأكيد )(٣٤٢٠
)م(

اFكان الذي •اِرس فيه اåاسب القانوني عمله ف الدولة.
***

ا>واد التطبيقية وا>واد التفسيرية اQخرى
نطاق هذا اFعيار )راجع :الفقرة (١
أ.١

 Xيتناول هذا اFعيار الظروف التي يتم فيها تقدي اFعلومات اFالية التصورية كجزء من القوائم اFالية للمنشأة وفقًا Fتطلبات إطار
التقرير اFالي اFنطبق.

الغرض من ا>علومات ا>الية التصورية اُ>ضمنة ف نشرات اIكتتاب )راجع :الفقرات )١١ ,٤ج()١٤ ,ج()٢٦ ,أ((
أ.٢

ُيرفق باFعلومات اFالية التصورية ا]يضاحات التفسيرية اFتعلقة بها التي غالبًا ما تفصح عن اKمور اFوضحة ف الفقرة أ.٤٢

أ.٣

قد يتم تضمي طرق عرض مختلفة للمعلومات اFالية التصورية ف نشرات اXكتتاب اعتمادًا على طبيعة اOدث أو اFعاملة ,والكيفية
التي ينوي بها الطرف اFسؤول توضيح أثر ذلك اOدث أو تلك اFعاملة على اFعلومات اFالية غير اُFعﱠدلة للمنشأة .على سبيل اFثال,
قد تستحوذ اFنشأة على عدد من منشآت اKعمال قبل طرح أولي لQكتتاب العام .وف تلك الظروف ,قد يختار الطرف اFسؤول عرض
قائمة تصورية لصاف اKصول لتوضيح أثر عمليات اXستحواذ على اFركز اFالي للمنشأة والنسب الرئيسية مثل الديون إلى حقوق
اFلكية كما لو كانت منشآت اKعمال اFستحوذ عليها قد ت ^ميعها مع اFنشأة ف تاريخ سابق .وقد يختار الطرف اFسؤول أيضًا
عرض قائمة دخل تصورية لتوضيح نتائج العمليات التي رêا كانت ستتحقق للفترة اFنتهية ف ذلك التاريخ .وف مثل هذه اOاXت,
•كن وصف طبيعة اFعلومات اFالية التصورية بعناوين مثل "قائمة لصاف اKصول التصورية كما ف  ٣١ديسمبر  "٢٠×١و "قائمة
الدخل التصورية للسنة اFنتهية ف  ٣١ديسمبر ."٢٠×١

^ميع ا>علومات ا>الية التصورية
اFعلومات اFالية غير اFعدلة )راجع :الفقرات )١١ ,٥و()١٤ ,أ((
أ.٤

ف كثير من اOاXت ,سيصبح اFصدر الذي اسُتخرجت منه اFعلومات اFالية غير اFعدلة هو اFعلومات اFالية اFنشورة مثل القوائم
اFالية السنوية أو اKولية.

أ.٥

اعتمادًا على الكيفية التي يختار الطرف اFسؤول أن يوضح بها أثر اOدث أو اFعاملة ,قد تشتمل اFعلومات اFالية غير اFعدلة إّما
على:
•

قائمة واحدة أو أكثر من القوائم اFالية ,مثل قائمة للمركز اFالي وقائمة للدخل الشامل; أو

•

خصة بشكٍل مناسب من مجموعة كاملة من القوائم اFالية ,على سبيل اFثال ,بيان بصاف اKصول.
معلومات مالية ُمل ﱠ

طبيعة ارتباط التأكيد ا>عقول )راجع :الفقرة (٦
أ.٦

ف هذا اFعيارُ ,يقصد بوصف اFعلومات اFالية التصورية بأنها قد "ت ^ميعها بشكٍل سليم" أنها قد ت ^ميعها ,من جميع اáوانب
اáوهرية ,من قبل الطرف اFسؤول على أساس الضوابط اFنطبقة.

التعريفات
الضوابط اFنطبقة )راجع :الفقرة )١١أ((
أ.٧

عند عدم وجود ضوابط مفروضة لتجميع اFعلومات اFالية التصورية ,فإن الطرف اFسؤول سيكون قد وضع الضوابط استنادًا ,على
سبيل اFثال ,إلى اFمارسة اFتبعة ف صناعة معينة أو الضوابط اFطبقة ف دولة قامت بوضع ضوابط مفروضة ,وسيكون قد أفصح
عن تلك اOقيقة.
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١٠٦٢

ارتباطات التأكيد ]عداد تقرير عن ^ميع اFعلومات
اFالية التصورية اُFضمنة ف نشرات اXكتتاب

معيار ارتباطات التأكيد )(٣٤٢٠
أ.٨

ستكون الضوابط اFنطبقة لتجميع اFعلومات اFالية التصورية مناسبة ف ظل الظروف القائمة إذا استوفت اFتطلبات اFوضحة ف
الفقرة .١٤

أ.٩

قد تشتمل ا]يضاحات التفسيرية اFرفقة على بعض التفاصيل ا]ضافية بشأن الضوابط لوصف كيف أنها توضح تأثيرات اOدث
أو اFعاملة اFستهدفة .وقد يتضمن ذلك ,على سبيل اFثال:
•

التاريخ الذي يفترض وقوع اOدث أو إجراء اFعاملة فيه.

•

اFناهج اFستخدمة لتوزيع الدخل واKعباء ا]ضافية واKصول واXلتزامات بي منشآت اKعمال ذات الصلة ف إحدى
التصفيات.

قبول اIرتباط
القدرات والكفاءة لتنفيذ اXرتباط )راجع :الفقرة )١٣أ((
أ.١٠

تتطلب قواعد أخQقيات اFهنة الصادرة من مجلس اFعايير الدولية KخQقيات اFهنة للمحاسبي من اåاسب القانوني امتQك معرفة
ومهارة مهنية مناسبةê ,ا ف ذلك إدراك وفهم التطورات التقنية واFهنية والتجارية ذات الصلة ,من أجل تقدي اäدمة اFهنية
بجدارة ٧.وف سياق هذا اFتطلب من قواعد أخQقيات اFهنة ,فإن القدرات والكفاءة ذات الصلة لتنفيذ اXرتباط تتضمن أيضًا أمورًا
مثل ما يلي:
•

اFعرفة واäبرة ف الصناعة التي تعمل فيها اFنشأة;

•

فهم اKنظمة واللوائح ذات الصلة باKوراق اFالية والتطورات اFتعلقة بها;

•

فهم متطلبات ا]دراج ف سوق تداول اKوراق اFالية ذات الصلة ومعامQت سوق رأس اFال مثل عمليات اXندماج واXستحواذ
وطرح اKوراق اFالية لQكتتاب;

•

ا]Fام بعملية إعداد نشرات اXكتتاب وإدراج اKوراق اFالية ف سوق تداول اKوراق اFالية;

•

اFعرفة بأطر التقرير اFالي اFستخدمة ف إعداد اFصادر التي اسُتخرجت منها اFعلومات اFالية غير اFعدلة ,وعند اXقتضاء,
اFعلومات اFالية للمنشأة اFستحوذ عليها.

مسؤوليات الطرف اFسؤول )راجع :الفقرة )١٣ز((
أ.١١

ض أساس بأن الطرف اFسؤول قد أقر بتحمل اFسؤوليات اFبينة ف الفقرة )١٣ز(
يتم إجراء اXرتباط وفقًا لهذا اFعيار على افترا ٍ
وفهمها .وف بعض الدول ,قد تكون هذه اFسؤوليات محددة ف نظام أو Xئحة .وف دول أخرى ,قد يوجد تعريف نظامي أو تنظيمي
بسيط ,أو  Xيوجد أي تعريف على ا]طQق ,لهذه اFسؤوليات .ويستند ارتباط التأكيد ]عداد تقرير عّما إذا كانت اFعلومات اFالية
التصورية قد ت ^ميعها ,من جميع اáوانب اáوهرية ,على أساس الضوابط اFنطبقة إلى افتراض بأن:
)أ(

دور اåاسب القانوني  Xيشمل °مل اFسؤولية عن ^ميع تلك اFعلومات;

)ب(

اåاسب القانوني لديه توقع معقول باOصول على اFعلومات الQزمة لQرتباط.

وبناًء على ذلك ,فإن هذا اXفتراض يعد أساسًا ]جراء اXرتباط .وتفاديًا لسوء الفهم ,يتم التوصل إلى اتفاق مع الطرف اFسؤول
بأنه يقر بتحمل مثل هذه اFسؤوليات وأنه يفهمها كجزء من اXتفاق على شروط اXرتباط التي يتطلبها معيار ارتباطات التأكيد
) (٣٠٠٠وتسجيلها٨.

٧

ﻗﻮاﻋﺪ أﺧﻼﻗﯿﺎت اﻟﻤﮭﻨﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻷﺧﻼﻗﯿﺎت اﻟﻤﮭﻨﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﯿﻦ ،اﻟﻔﻘﺮات  ١-١٣٠إﻟﻰ ٣-١٣٠

٨

ﻣﻌﯿﺎر ارﺗﺒﺎطﺎت اﻟﺘﺄﻛﯿﺪ ) ،(٣٠٠٠اﻟﻔﻘﺮة ٢٧
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١٠٦٣

ارتباطات التأكيد ]عداد تقرير عن ^ميع اFعلومات
اFالية التصورية اُFضمنة ف نشرات اXكتتاب

معيار ارتباطات التأكيد )(٣٤٢٠
أ.١٢

ف على شروط اXرتباط ,فإن اåاسب القانوني يحتاج فقط إلى تسجيل أن هذا النظام أو
عندما ينص نظام أو Xئحة بتفصيل كا ٍ
هذه الQئحة ُتعد منطبقة وأن الطرف اFسؤول يقر ويفهم مسؤولياته اFوضحة ف الفقرة )١٣ز(.

التخطيط لaرتباط وتنفيذه

تقييم مدى مناسبة الضوابط اFنطبقة
التعديQت التي •كن نسبتها بشكل مباشر )راجع :الفقرتي )١٤ب())٢٢ ,(١أ((
أ.١٣

من الضروري أن يكون من اFمكن نسبة التعديQت التصورية بشكٍل مباشر إلى اOدث أو اFعاملة لتجنب اFعلومات اFالية التصورية
التي تعكس اKمور التي  Xتنشأ فقط نتيجًة للحدث أو التي ليست جزءًا أساسيًا من اFعاملة .وتستبعد تلك التعديQت التي •كن
نسبتها بشكل مباشر التعديQت التي تتعلق بأحداث مستقبلية أو تعتمد على تصرفات سيتم اتخاذها êجرد اكتمال اFعاملة ,حتى
ولو كانت هذه التصرفات أساسية للمنشأة الداخلة ف اFعاملة )على سبيل اFثال ,إغQق مواقع إنتاج زائدة عن اOاجة بعد اXستحواذ(.

التعديQت التي •كن دعمها باOقائق; )راجع :الفقرتي )١٤ب())٢٢ ,(٢ب((
أ.١٤

من الضروري أيضًا أن يكون من اFمكن دعم التعديQت التصورية باOقائق من أجل توفير أساس •كن اXعتماد عليه للمعلومات
اFالية التصورية .وتكون التعديQت التي •كن دعمها باOقائق قابلة للتحديد اFوضوعي .ومن مصادر دعم التعديQت التصورية
باOقائق ,على سبيل اFثال:
•

اتفاقيات الشراء والبيع.

•

مستندات ùويل اOدث أو اFعاملة ,مثل اتفاقيات الديون.

•

تقارير التقوي اFستقلة.

•

اFستندات اKخرى اFتعلقة باOدث أو اFعاملة.

•

القوائم اFالية اFنشورة.

•

اFعلومات اFالية اKخرى اFفصح عنها ف نشرة اXكتتاب.

•

ا]جراءات النظامية أو التنظيمية ذات الصلة ,كما ف مجال الضرائب.

•

اتفاقيات التوظيف.

•

تصرفات اFكلفي باOوكمة.

التعديQت اFتسقة مع إطار التقرير اFالي اFنطبق للمنشأة وسياساتها اåاسبية êوجب ذلك ا]طار )راجع :الفقرات )١١ب())١٤ ,(٢ب(),(٣
)٢٢ج((
أ.١٥

حتى تكون اFعلومات اFالية التصورية مجدية ,فمن الضروري أن تكون التعديQت التصورية متسقة مع إطار التقرير اFالي اFنطبق
للمنشأة وسياساتها اåاسبية êوجب هذا ا]طار .وف سياق القيام بتجميع أعمال ,على سبيل اFثال ,يشتمل ^ميع اFعلومات اFالية
التصورية على أساس الضوابط اFنطبقة على النظر ف أمور مثل:
•

ما إذا كانت هناك اختQفات بي السياسات اåاسبية للمنشأة اFستحوذ عليها وتلك اFنشأة;
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١٠٦٤

ارتباطات التأكيد ]عداد تقرير عن ^ميع اFعلومات
اFالية التصورية اُFضمنة ف نشرات اXكتتاب

معيار ارتباطات التأكيد )(٣٤٢٠
•

أ.١٦

ما إذا كانت السياسات اåاسبية للمعامQت التي ùت من قبل اFنشأة اFستحوذ عليها والتي لم تدخل فيها اFنشأة من قبل
هي السياسات التي كانت ستتبناها اFنشأة لتلك اFعامQت êوجب إطار التقرير اFالي اFنطبق اäاص بها ,مع اKخذ ف
اOسبان الظروف اäاصة باFنشأة.

ف بعض الظروف ,قد يكون من الضروري أيضًا النظر ف مدى مناسبة السياسات اåاسبية للمنشأة .فعلى سبيل اFثال ,قد تقترح
اFنشأة إصدار أدوات مالية معقدة كجزء من اOدث أو اFعاملة للمرة اKولى .وإذا كان هذا هو اOال ,فقد يكون من الضروري النظر
فيما يلي:
•

ما إذا كان الطرف اFسؤول قد اختار السياسات اåاسبية اFناسبة التي سيتم استخدامها ف اåاسبة عن تلك اKدوات
اFالية êوجب إطار التقرير اFالي اFنطبق اäاص به;

•

ما إذا كان قد طبق بشكٍل مناسب تلك السياسات عند ^ميع اFعلومات اFالية التصورية.

اKهمية النسبية )راجع :الفقرة (١٦
أ.١٧

إن اKهمية النسبية فيما يتعلق êا إذا كانت اFعلومات اFالية التصورية قد ت ^ميعها ,من جميع اáوانب اáوهرية ,على أساس
الضوابط اFنطبقة  Xتعتمد على مقياس كمي واحد .وبدً Xمن ذلك ,فإنها تعتمد على حجم وطبيعة إغفال عنصر من عناصر التجميع
اFوضحة ف الفقرة أ ,١٨أو تطبيقه بشكل غير سليم ,سواء كان ذلك عن قصد أم  .Xوسيعتمد اOكم اFتعلق بجانبي اOجم والطبيعة,
بدوره ,على أمور مثل:
•

سياق اOدث أو اFعاملة;

•

الغرض الذي من أجله يتم ^ميع اFعلومات اFالية التصورية;

•

ظروف اXرتباط ذات الصلة.

و•كن أن يتمثل العنصر اOاسم ف حجم أو طبيعة اKمر ,أو مزيج من كليهما.
أ.١٨

قد ينشأ خطر عدم ^ميع اFعلومات اFالية التصورية ,من جميع اáوانب اáوهرية ,على أساس الضوابط اFنطبقة عندما يوجد
دليل على ما يلي ,على سبيل اFثال:
•

استخدام مصدر غير مناسب Xستخراج اFعلومات اFالية غير اFعدلة.

•

اXستخراج غير الصحيح للمعلومات اFالية غير اFعدلة من مصدر مناسب.

•

فيما يتعلق بالتعديQت ,سوء تطبيق السياسات اåاسبية أو عدم اتساق التعديQت مع السياسات اåاسبية للمنشأة.

•

عدم إجراء تعديل مطلوب êوجب الضوابط اFنطبقة.

•

إجراء تعديل  Xيتوافق مع الضوابط اFنطبقة.

•

وجود خطأ حسابي أو كتابي ف العمليات اOسابية اFطبقة ف اFعلومات اFالية التصورية.

•

عدم كفاية ا]فصاحات أو عدم صحتها أو إغفال ذكرها.

التوصل إلى فهم لكيفية ^ميع الطرف اFسؤول للمعلومات اFالية التصورية وظروف اXرتباط اKخرى )راجع :الفقرة (١٧
أ.١٩

•كن أن يتوصل اåاسب القانوني إلى هذا الفهم من خQل مجموعة من ا]جراءات مثل:
•

اXستفسار من الطرف اFسؤول وموظفي اFنشأة اèخرين اFشاركي ف ^ميع اFعلومات اFالية التصورية.

•

اXستفسار من اKطراف اFعنية اKخرى مثل اFكلفي باOوكمة ومستشاري اFنشأة.
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ارتباطات التأكيد ]عداد تقرير عن ^ميع اFعلومات
اFالية التصورية اُFضمنة ف نشرات اXكتتاب

معيار ارتباطات التأكيد )(٣٤٢٠
•

قراءة الوثائق الداعمة ذات الصلة مثل العقود أو اXتفاقات.

•

قراءة محاضر اجتماعات اFكلفي باOوكمة.

كيفية قيام الطرف اFسؤول بتجميع اFعلومات اFالية التصورية; )راجع :الفقرة )١٧ب((
أ.٢٠

أ.٢١

•كن أن يتوصل اåاسب القانوني إلى فهم لكيفية قيام الطرف اFسؤول بتجميع اFعلومات اFالية التصورية عن طريق النظر ,على
سبيل اFثال ,فيما يلي:
•

اFصدر الذي اسُتخرجت منه اFعلومات اFالية غير اFعدلة.

•

اäطوات التي اتخذها الطرف اFسؤول للقيام êا يلي:
○

استخراج اFعلومات اFالية غير اFعدلة من اFصدر.

○

°ديد التعديQت التصورية اFناسبة ,على سبيل اFثال ,الطريقة التي حصل بها الطرف اFسؤول على اFعلومات
اFالية للمنشأة اFستحوذ عليها عند ^ميع اFعلومات اFالية التصورية.

•

كفاءة الطرف اFسؤول ف ^ميع اFعلومات اFالية التصورية.

•

طبيعة ومدى إشراف الطرف اFسؤول على موظفي اFنشأة اèخرين اFشاركي ف ^ميع اFعلومات اFالية التصورية.

•

منهج الطرف اFسؤول ف °ديد ا]فصاحات اFناسبة لدعم اFعلومات اFالية التصورية.

عند ^ميع أعمال أو تصفية استثمار ,فمن بي ا∫اXت التي قد ينشأ عنها تعقيد ف ^ميع اFعلومات اFالية التصورية عمليات
تخصيص الدخل واKعباء ا]ضافية واKصول واXلتزامات بي منشآت اKعمال ذات الصلة .ولذلك ,فمن اFهم أن يفهم اåاسب
القانوني منهج الطرف اFسؤول وضوابطه للقيام بعمليات التخصيص تلك وأن تفصح ا]يضاحات التفسيرية اFرفقة باFعلومات اFالية
التصورية عن هذه اKمور.

طبيعة اFنشأة وأية منشأة مستحوذ عليها أو متخلص منها )راجع :الفقرة )١٧ج((
أ.٢٢

قد تكون اFنشأة اFستحوذ عليها منشأة ذات كيان قانوني أو عملية ليس لها كيان قانوني ولكن •كن °ديدها بشكٍل منفصل داخل
منشأة أخرى مثل قسم أو فرع أو خط أعمال .وقد تكون اFنشأة اFتخلص منها منشأة ذات كيان قانوني مثل منشأة تابعة أو مشروع
مشترك أو عملية ليس لها كيان قانوني ولكن •كن °ديدها بشكٍل منفصل داخل منشأة أخرى مثل قسم أو فرع أو خط أعمال.

أ.٢٣

قد يكون لدى اåاسب القانوني كل الفهم اFطلوب للمنشأة وأية منشأة مستحوذ عليها أو متخلص منها ,والبيئات اäاصة بكل منها,
أو قد يكون لديه جزء من هذا الفهم ,وذلك إذا قام êراجعة أو فحص اFعلومات اFالية لهذه اFنشآت.

عوامل الصناعة والعوامل النظامية والتنظيمية والعوامل اäارجية اKخرى ذات الصلة )راجع :الفقرة )١٧د((
أ.٢٤

تشمل عوامل الصناعة ذات الصلة ظروف الصناعة ,مثل البيئة التنافسية والعQقات بي اFوردين والعمQء والتطورات التقنية .ومن
أمثلة اKمور التي قد يأخذها اåاسب القانوني ف اOسبان:
•

السوق واFنافسةê ,ا ف ذلك الطلب والطاقة اXستيعابية والتنافس ف اKسعار.

•

اFمارسات التجارية الشائعة داخل الصناعة.

•

اKنشطة الدورية أو اFوسمية.

•

تقنيات ا]نتاج اFتعلقة êنتجات اFنشأة.
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ارتباطات التأكيد ]عداد تقرير عن ^ميع اFعلومات
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أ.٢٥

أ.٢٦

تتضمن العوامل النظامية والتنظيمية ذات الصلة البيئة النظامية والتنظيمية .ويشمل هذا جملة أمور من بينها إطار التقرير اFالي
اFنطبق الذي ُتعد اFنشأة ,أو ف حالة اXنطباق اFنشأة اFستحوذ عليها ,معلوماتها اFالية الدورية ,والبيئة النظامية والسياسية .ومن
أمثلة اKمور التي قد يأخذها اåاسب القانوني ف اOسبان:
•

اFمارسات اåاسبية لصناعة معينة.

•

ا]طار النظامي والتنظيمي لصناعة منظمة.

•

اKنظمة واللوائح التي تؤثر بشكل كبير على عمليات اFنشأة ,أو ف حالة اXنطباق عمليات اFنشأة اFستحوذ عليها أو اFتخلص
منهاê ,ا ف ذلك أنشطة ا]شراف اFباشر.

•

الضرائب.

•

السياسات اOكومية التي تؤثر حاليًا على أداء عمل اFنشأة ,أو ف حالة اXنطباق عمل اFنشأة اFستحوذ عليها أو اFتخلص
منها ,مثل السياسة النقدية )êا ف ذلك أدوات الرقابة على الصرف اKجنبي( والسياسات اFالية واOوافز اFالية )على
سبيل اFثال ,برامج الدعم اOكومي( وسياسات التعريفة اáمركية أو قيود التجارة.

•

اFتطلبات البيئية التي تؤثر على صناعة وأعمال اFنشأة أو اFنشأة اFستحوذ عليها أو اFنشأة اFتخلص منها.

من أمثلة العوامل اäارجية اKخرى التي تؤثر على اFنشأة ,وف حالة اXنطباق التي تؤثر على اFنشأة اFستحوذ عليها أو اFتخلص
منها ,والتي قد يأخذها اåاسب القانوني ف اOسبان اKوضاع اXقتصادية العامة ,ومعدXت الفائدة وتوفر التمويل ,والتضخم أو
إعادة تقوي العملة.

اOصول على أدلة بشأن مدى مناسبة اFصدر الذي استخرجت منه اFعلومات اFالية غير اFعدلة
العوامل ذات الصلة التي يتم أخذها ف اOسبان )راجع :الفقرتي )١٤أ((١٨ ,
أ.٢٧

أ.٢٨

تتضمن العوامل التي تؤثر على مدى مناسبة اFصدر الذي اسُتخرجت منه اFعلومات اFالية غير اFعدلة ما إذا كان هناك تقرير مراجعة
أو فحص عن ذلك اFصدر وما إذا كان اFصدر:
•

مسموحًا به أو منصوصًا عليه صراحة ف اKنظمة أو اللوائح ذات صلة ,أو مسموحًا به من قبل سوق تداول اKوراق اFالية
ذات الصلة التي سيتم إيداع نشرة اXكتتاب فيها ,أو مستخدمًا على هذا النحو êوجب اKعراف واFمارسات السوقية العادية.

•

قابل للتحديد بشكٍل واضح.

•

•ثل نقطة انطQق معقولة لتجميع اFعلومات اFالية التصورية ف سياق اOدث أو اFعاملةê ,ا ف ذلك ما إذا كان متسقًا مع
السياسات اåاسبية للمنشأة ومؤرخًا بتاريخ مناسب أو يغطي فترة مناسبة.

رêا يكون هناك تقرير مراجعة أو فحص عن اFصدر الذي اسُتخرجت منه اFعلومات اFالية غير اFعدلة ,صادر من محاسب قانوني
آخر .وف هذه اOالة X ,تقل حاجة اåاسب القانوني الذي يقوم بإعداد تقرير êوجب هذا اFعيار إلى فهم اFنشأة وïارساتها
اäاصة باåاسبة والتقرير اFالي وفقًا Fتطلبات الفقرتي )١٧ج( و )هـ( ,وحاجته إلى أن يكون مقتنعًا بأن اFصدر الذي اسُتخرجت
منه اFعلومات اFالية غير اFعدلة ُيعد مناسبًا.

عدم وجود تقرير مراجعة أو فحص عن اFصدر الذي اسُتخرجت منه اFعلومات اFالية غير اFعدلة )راجع :الفقرة (١٩
أ.٢٩

ف حالة عدم وجود تقرير مراجعة أو فحص عن اFصدر الذي اسُتخرجت منه اFعلومات اFالية غير اFعدلة ,فمن الضروري للمحاسب
القانوني أن ينفذ إجراءات فيما يتعلق êدى مناسبة ذلك اFصدر .ومن بي العوامل التي قد تؤثر على طبيعة ومدى هذه ا]جراءات,
على سبيل اFثال:

ترجمة الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي

١٠٦٧

ارتباطات التأكيد ]عداد تقرير عن ^ميع اFعلومات
اFالية التصورية اُFضمنة ف نشرات اXكتتاب

معيار ارتباطات التأكيد )(٣٤٢٠

أ.٣٠

•

ما إذا كان اåاسب القانوني قد قام سابقًا êراجعة أو فحص اFعلومات اFالية التاريخية للمنشأة ,واFعرفة التي اكتسبها
اåاسب القانوني عن اFنشأة من ذلك اXرتباط.

•

طول الفترة منذ مراجعة أو فحص اFعلومات اFالية التاريخية للمنشأة.

•

ما إذا كانت اFعلومات اFالية للمنشأة تخضع لفحص دوري من قبل اåاسب القانوني ,على سبيل اFثالK ,غراض الوفاء
êتطلبات ا]يداع التنظيمية.

من اFرجح أن يكون قد ت مراجعة أو فحص القوائم اFالية للمنشأة للفترة التي تسبق مباشرًة فترة اFصدر الذي اسُتخرجت منه
اFعلومات اFالية غير اFعدلة ,حتى لو كان اFصدر الذي اسُتخرجت منه اFعلومات اFالية غير اFعدلة نفسه لم ُيراجع أو ُيفحص .فعلى
سبيل اFثال ,قد يكون اFصدر الذي اسُتخرجت منه اFعلومات اFالية غير اFعدلة هو القوائم اFالية اKولية التي لم يتم مراجعتها أو
فحصها بعد ف حي أن القوائم اFالية للمنشأة للسنة اFالية السابقة مباشرًة رêا تكون قد ùت مراجعتها .وف مثل هذه اOالة,
تتضمن ا]جراءات التي قد ينفذها اåاسب القانوني ,مع مراعاة العوامل الواردة ف الفقرة أ ,٢٩فيما يتعلق êدى مناسبة اFصدر
الذي اسُتخرجت منه اFعلومات اFالية غير اFعدلة:
•

اXستفسار من الطرف اFسؤول عن:
○

اèلية التي ُأعد بها اFصدر ومدى إمكانية اXعتماد على السجQت اåاسبية اKساسية التي يتفق أو يتطابق معها
اFصدر.

○

ما إذا كان قد ت تسجيل جميع اFعامQت.

○

ما إذا كان قد ت إعداد اFصدر وفقًا للسياسات اåاسبية للمنشأة.

○

ما إذا كانت هناك أي تغييرات ف السياسات اåاسبية عن آخر فترة ùت مراجعتها أو فحصها ,وإذا كان اKمر
كذلك ,فكيف ت التعامل مع تلك التغييرات.

○

تقييمه äطر احتمال أن يكون اFصدر ُمحﱠرفًا بشكل جوهري نتيجة لغش.

○

تأثير التغييرات ف اKنشطة والعمليات التجارية للمنشأة.

•

إذا كان اåاسب القانوني قد قام êراجعة أو فحص اFعلومات اFالية السنوية أو اKولية السابقة مباشرًة ,النظر ف نتائج
هذه اFراجعة أو الفحص وما إذا كان من اFمكن أن تشير إلى أية قضايا تتعلق بإعداد اFصدر الذي اسُتخرجت منه اFعلومات
اFالية غير اFعدلة.

•

تأييد اFعلومات اFقدمة من الطرف اFسؤول ردًا على استفسارات اåاسب القانوني عندما تبدو الردود غير متسقة مع فهم
اåاسب القانوني للمنشأة أو ظروف اXرتباط.

•

مقارنة اFصدر باFعلومات اFالية اFقابلة له ف الفترة السابقة ,وحسب اXقتضاء ,باFعلومات اFالية السنوية أو اKولية السابقة
مباشرًة ,ومناقشة التغيرات اFهمة مع الطرف اFسؤول.

عدم مراجعة أو فحص اFعلومات اFالية التاريخية للمنشأة مطلقًا )راجع :الفقرة )١٣هـ((
أ.٣١

بخQف حالة تكوين منشأة Kغراض اFعاملة وهذه اFنشأة لم يكن لها أي نشاط ^اري على ا]طQق ,فمن غير اFرجح أن تسمح
اKنظمة أو اللوائح ذات الصلة للمنشأة بإصدار نشرة اكتتاب إذا لم تكن معلوماتها اFالية التاريخية لم تتم مراجعتها أو فحصها
مطلقًا.

اOصول على أدلة بشأن مدى مناسبة التعديQت التصورية
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°ديد التعديQت التصورية اFناسبة )راجع :الفقرة (٢١
أ.٣٢

ف ضوء فهم اåاسب القانوني لكيفية ^ميع الطرف اFسؤول للمعلومات اFالية التصورية وظروف اXرتباط اKخرى ,قد يحصل
اåاسب القانوني على أدلة فيما يتعلق êا إذا كان الطرف اFسؤول قد حدد بشكٍل مناسب التعديQت التصورية الضرورية من خQل
مجموعة من ا]جراءات مثل:
•

تقوي مدى معقولية منهج الطرف اFسؤول لتحديد التعديQت التصورية اFناسبة ,على سبيل اFثال ,الطريقة اFستخدمة عند
°ديد عمليات التخصيص اFناسبة للدخل واKعباء ا]ضافية واKصول واXلتزامات بي منشآت اKعمال ذات الصلة.

•

اXستفسار من اKطراف ذات الصلة داخل اFنشأة اFستحوذ عليها عن منهج استخراج اFعلومات اFالية للمنشأة اFستحوذ
عليها.

•

تقوي جوانب محددة من العقود أو اXتفاقيات أو اFستندات اKخرى ذات الصلة.

•

اXستفسار من مستشاري اFنشأة عن جوانب محددة للحدث أو اFعاملة والعقود واXتفاقيات ذات الصلة بتحديد التعديQت
اFناسبة.

•

تقوي التحليQت وأوراق العمل ذات الصلة اFعدة من قبل الطرف اFسؤول وموظفي اFنشأة اèخرين اFشاركي ف ^ميع
اFعلومات اFالية التصورية.

•

اOصول على أدلة ]شراف الطرف اFسؤول على موظفي اFنشأة اèخرين اFشاركي ف ^ميع اFعلومات اFالية التصورية.

•

تنفيذ ا]جراءات التحليلية.

الدعم باOقائق Kية معلومات مالية Fنشأة مستحوذ عليها أو متخلص منها ُمضﱠمنة ف التعديQت التصورية )راجع :الفقرة )٢٢ب((
اFعلومات اFالية للمنشأة اFتخلص منها
أ.٣٣

ف حالة تصفية أحد اXستثمارات ,فإن اFعلومات اFالية للمنشأة اFتخلص منها سيتم اشتقاقها من اFصدر الذي اسُتخرجت منه
اFعلومات اFالية غير اFعدلة ,والذي غالبًا ما سيكون مراجعًا أو مفحوصًا .وبالتالي ,سيوفر اFصدر الذي استخرجت منه اFعلومات
اFالية غير اFعدلة اKساس للمحاسب القانوني لتحديد ما إذا كان هناك دعم باOقائق للمعلومات اFالية للمنشأة اFتخلص منها .وف
مثل هذه اOالة ,تتضمن اKمور التي يتم أخذها ف اOسبان ,على سبيل اFثال ,ما إذا كان الدخل واFصروف الذي •كن نسبته إلى
اFنشأة اFتخلص منها واFسجل على اFستوى اFوحد قد انعكس بشكٍل مناسب ف التعديQت التصورية.

أ.٣٤

ف حالة عدم مراجعة أو فحص اFصدر الذي اسُتخرجت منه اFعلومات اFالية غير اُFعﱠدلة ,قد يرجع اåاسب القانوني إلى ا]رشادات
الواردة ف الفقرتي أ ٢٩و أ ٣٠عند °ديد ما إذا كانت اFعلومات اFالية للمنشأة اFتخلص منها •كن دعمها باOقائق.

اFعلومات اFالية للمنشأة اFستحوذ عليها
أ.٣٥

•كن أن يكون اFصدر الذي اسُتخرجت منه اFعلومات اFالية للمنشأة اFستحوذ عليها قد ùت مراجعته أو فحصه .وعندما يكون
اFصدر الذي اسُتخرجت منه اFعلومات اFالية غير اُFعﱠدلة قد ùت مراجعته أو فحصه من قبل اåاسب القانوني ,فإن اFعلومات
اFالية للمنشأة اFستحوذ عليها سيكون من اFمكن دعمها باOقائق ,مع مراعاة أي انعكاسات ناجمة عن الظروف التي ت تناولها ف
الفقرة .٢٣

أ.٣٦

•كن أن يكون اFصدر الذي اسُتخرجت منه اFعلومات اFالية للمنشأة اFستحوذ عليها قد ùت مراجعته أو فحصه من قبل محاسب
قانوني آخر .وف هذه اOالة X ,تقل حاجة اåاسب القانوني الذي يقوم بإعداد تقرير êوجب هذا اFعيار إلى فهم اFنشأة اFستحوذ
عليها وïارساتها اäاصة باåاسبة والتقرير اFالي وفقًا Fتطلبات الفقرتي )١٧ج( و )هـ( ,وحاجته إلى أن يكون مقتنعًا بأن اFعلومات
اFالية للمنشأة اFستحوذ عليها •كن دعمها باOقائق.
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أ.٣٧

أ.٣٨

ف حالة عدم مراجعة أو فحص اFصدر الذي استخرجت منه اFعلومات اFالية للمنشأة اFستحوذ عليها ,فمن الضروري للمحاسب
القانوني تنفيذ إجراءات فيما يتعلق êدى مناسبة ذلك اFصدر .ومن بي العوامل التي قد تؤثر على طبيعة ومدى هذه ا]جراءات,
على سبيل اFثال:
•

ما إذا كان اåاسب القانوني قد قام سابقًا êراجعة أو فحص اFعلومات اFالية التاريخية للمنشأة اFستحوذ عليها ,واFعرفة
التي اكتسبها اåاسب القانوني عن اFنشأة اFستحوذ عليها من ذلك اXرتباط.

•

طول الفترة منذ مراجعة أو فحص اFعلومات اFالية التاريخية للمنشأة اFستحوذ عليها.

•

ما إذا كانت اFعلومات اFالية للمنشأة اFستحوذ عليها تخضع لفحص دوري من قبل اåاسب القانوني ,على سبيل اFثال,
Kغراض الوفاء êتطلبات ا]يداع التنظيمية.

غالبًا ما ستكون القوائم اFالية للمنشأة اFستحوذ عليها للفترة التي تسبق مباشرًة فترة اFصدر الذي اسُتخرجت منه اFعلومات اFالية
للمنشأة اFستحوذ عليها ,قد ùت مراجعتها أو فحصها حتى لو كان اFصدر الذي اسُتخرجت منه اFعلومات اFالية للمنشأة اFستحوذ
عليها نفسه لم ُيراجع أو ُيفحص .وف مثل هذه اOالة ,تتضمن ا]جراءات التي قد ينفذها اåاسب القانوني ,مع مراعاة العوامل
الواردة ف الفقرة أ ,٣٧فيما يتعلق êا إذا كانت اFعلومات اFالية للمنشأة اFستحوذ عليها •كن دعمها باOقائق:
•

اXستفسار من إدارة اFنشأة اFستحوذ عليها عن:
○

اèلية التي ُأعد بها اFصدر الذي استخرجت منه اFعلومات اFالية للمنشأة اFستحوذ عليها ,ومدى إمكانية اXعتماد
على السجQت اåاسبية اKساسية التي يتفق أو يتطابق معها اFصدر.

○

ما إذا كان قد ت تسجيل جميع اFعامQت.

○

ما إذا كان اFصدر الذي اسُتخرجت منه اFعلومات اFالية للمنشأة اFستحوذ عليها قد ُأعد وفقًا للسياسات اåاسبية
للمنشأة اFستحوذ عليها.

○

ما إذا كانت هناك أي تغييرات ف السياسات اåاسبية عن آخر فترة ùت مراجعتها أو فحصها ,وإذا كان اKمر
كذلك ,فكيف ت التعامل مع تلك التغييرات.

○

تقييمها äطر احتمال أن يكون اFصدر الذي اسُتخرجت منه اFعلومات اFالية للمنشأة اFستحوذ عليها ُمحﱠرفًا بشكل
جوهري نتيجة لغش.

○

تأثير التغييرات ف اKنشطة والعمليات التجارية للمنشأة اFستحوذ عليها.

•

النظر ف نتائج اFراجعة أو الفحص إذا كان اåاسب القانوني قد قام êراجعة أو فحص اFعلومات اFالية السنوية أو اKولية
السابقة مباشرًة ,وما إذا كان من اFمكن أن تشير إلى أية قضايا تتعلق بإعداد اFصدر الذي اسُتخرجت منه اFعلومات اFالية
للمنشأة اFستحوذ عليها.

•

تأييد اFعلومات اFقدمة من إدارة اFنشأة اFستحوذ عليها ردًا على استفسارات اåاسب القانوني عندما تبدو الردود غير
متسقة مع فهم اåاسب القانوني للمنشأة اFستحوذ عليها أو ظروف اXرتباط.

•

مقارنة اFصدر الذي استخرجت منه اFعلومات اFالية للمنشأة اFستحوذ عليها باFعلومات اFالية اFقابلة له ف الفترة السابقة,
وحسب اXقتضاء ,باFعلومات اFالية السنوية أو اKولية السابقة مباشرًة ,ومناقشة التغيرات اFهمة مع إدارة اFنشأة اFستحوذ
عليها.
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وجود رأي مراجعة أو استنتاج فحص معدل أو فقرة لفت انتباه ,فيما يتعلق باFصدر الذي اسُتخرجت منه اFعلومات اFالية غير اFعدلة ,أو
اFصدر الذي اسُتخرجت منه اFعلومات اFالية للمنشأة اFستحوذ عليها أو اFتخلص منها
التبعات اåتملة )راجع :الفقرة )٢٣أ((
أ.٣٩

 Xتؤثر جميع آراء اFراجعة أو استنتاجات الفحص اFعدلة أو فقرات لفت اXنتباه سواًء فيما يتعلق باFصدر الذي استخرجت منه
اFعلومات اFالية غير اFعدلة أو اFصدر الذي استخرجت منه اFعلومات اFالية للمنشأة اFستحوذ عليها أو اFتخلص منها ,بالضرورة,
على ما إذا كان من اFمكن ^ميع اFعلومات اFالية التصورية ,من جميع اáوانب اáوهرية ,على أساس الضوابط اFنطبقة .فعلى
سبيل اFثال ,رêا يكون قد ت إبداء رأي مراجعة متحفظ ف القوائم اFالية للمنشأة بسبب عدم ا]فصاح عن مكافآت اFكلفي
باOوكمة كما هو مطلوب êوجب إطار التقرير اFالي اFنطبق .وإذا كان هذا هو اOال ,واسُتخدمت هذه القوائم اFالية على أنها
اFصدر الذي اسُتخرجت منه اFعلومات اFالية غير اFعدلة ,فإن ذلك التحفظ قد  Xتكون له أية تبعات على ما إذا كان •كن ^ميع
القوائم التصورية لصاف اKصول والدخل ,من جميع اáوانب اáوهرية ,على أساس الضوابط اFنطبقة.

التصرفات ا]ضافية اFناسبة )راجع :الفقرتي )٢٣ب((٢٤ ,
أ.٤٠

تتضمن التصرفات ا]ضافية اFناسبة التي قد يتخذها اåاسب القانوني ,على سبيل اFثال:
•

فيما يتعلق باFتطلب الوارد ف الفقرة )٢٣ب(:
○

مناقشة اKمر مع الطرف اFسؤول.

○

متى كان ذلك ïكنًا êوجب اKنظمة أو اللوائح ذات صلة ,إضافة إشارة ف تقرير اåاسب القانوني إلى رأي
اFراجعة أو استنتاج الفحص اFعدل ,أو فقرة لفت اXنتباه ,إذا كان اKمر ,بحسب اOكم اFهني للمحاسب القانوني,
على درجة كافية من اQFءمة واKهمية لفهم اFستخدمي للمعلومات اFالية التصورية.

•

فيما يتعلق باFتطلب الوارد ف الفقرة  ,٢٤تعديل رأي اåاسب القانوني ,متى كان ذلك ïكنًا êوجب اKنظمة أو اللوائح ذات
صلة.

•

حجب التقرير أو اXنسحاب من اXرتباط ,متى كان ذلك ïكنًا êوجب اKنظمة أو اللوائح ذات صلة.

•

اOصول على مشورة قانونية.

تقوي عرض اFعلومات اFالية التصورية
^نب التعلق êعلومات مالية مضللة )راجع :الفقرة )٢٦ب((
أ.٤١

تتطلب قواعد أخQقيات اFهنة الصادرة عن مجلس اFعايير الدولية KخQقيات اFهنة للمحاسبي من اåاسب القانوني أ Xتكون له
صلة عن علم بالتقارير أو ا]قرارات أو اXتصاXت أو اFعلومات اKخرى التي يعتقد أنها٩:
)أ(

°توي على بيان خاطئ أو مضلل بشكٍل جوهري; أو

)ب(

°توي على بيانات أو معلومات معدة بإهمال; أو

)ج(

.Q
تغفل أو °جب معلومات من اFطلوب تضمينها عندما يكون ذلك ا]غفال أو اOجب مضل ً

ا]فصاحات اFرفقة باFعلومات اFالية التصورية )راجع :الفقرتي )١٤ج()٢٦ ,ج((
أ.٤٢

٩

قد تتضمن ا]فصاحات اFناسبة أمورًا مثل:

ﻗﻮاﻋﺪ أﺧﻼﻗﯿﺎت اﻟﻤﮭﻨﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻷﺧﻼﻗﯿﺎت اﻟﻤﮭﻨﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﯿﻦ ،اﻟﻔﻘﺮة ٢-١١٠
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•

طبيعة وغرض اFعلومات اFالية التصوريةê ,ا ف ذلك طبيعة اOدث أو اFعاملة ,والتاريخ الذي يفترض فيه وقوع اOدث أو
إجراء اFعاملة;

•

اFصدر الذي اسُتخرجت منه اFعلومات اFالية غير اُFعﱠدلة ,وما إذا كان قد ت نشر تقرير مراجعة أو فحص بشأن ذلك اFصدر
أم ;X

•

التعديQت التصوريةê ,ا ف ذلك وصف وشرح لكل تعديل .ويشمل هذا ,ف حالة اFعلومات اFالية للمنشأة اFستحوذ عليها
أو اFتخلص منها ,اFصدر الذي اسُتخرجت منه تلك اFعلومات وما إذا كان قد ت نشر تقرير مراجعة أو فحص عن ذلك
اFصدر أم ;X

•

وصف للضوابط اFنطبقة التي ت على أساسها ^ميع اFعلومات اFالية التصورية ,إذا لم تكن هذه الضوابط متاحة للعموم;

•

عبارة تفيد بأنه قد ت ^ميع اFعلومات اFالية التصورية Kغراض التوضيح فقط ,وأنه بسبب طبيعتها ,فإنها  Xتعبر عن
اFركز اFالي الفعلي للمنشأة أو أدائها اFالي أو تدفقاتها النقدية.
وقد تتطلب اKنظمة أو اللوائح ذات الصلة تقدي هذه ا]فصاحات أو إفصاحات أخرى محددة.

النظر ف اKحداث الQحقة اFهمة )راجع :الفقرة )٢٦د((
أ.٤٣

حيث إن اåاسب القانوني ُ Xيعد تقريرًا عن اFصدر الذي اسُتخرجت منه اFعلومات اFالية غير اُFعﱠدلة ,فإنه  Xيوجد ما يتطلب منه
 Qأو إفصاحًا ف ذلك اFصدر .ومع ذلك ,فمن
تنفيذ إجراءات لتحديد اKحداث التي تقع بعد تاريخ اFصدر والتي تتطلب تعدي ً
الضروري للمحاسب القانوني أن يأخذ ف اXعتبار ما إذا كان قد لفتت انتباهه أي أحداث مهمة Xحقة لتاريخ اFصدر الذي اسُتخرجت
منه اFعلومات اFالية غير اُFعًّدلة ,قد تتطلب ا]شارة إليها أو ا]فصاح عنها ف ا]يضاحات التفسيرية اFرفقة باFعلومات اFالية
التصورية ,حتى  Xتكون هذه اKخيرة مضللة .ويستند هذا اXعتبار إلى تنفيذ ا]جراءات التي êوجب هذا اFعيار أو إلى معرفة
اåاسب القانوني باFنشأة وظروف اXرتباط .فعلى سبيل اFثال ,بعد تاريخ اFصدر الذي اسُتخرجت منه اFعلومات اFالية غير اFعدلة,
رêا تكون اFنشأة قد دخلت ف معاملة رأسمالية تنطوي على °ويل ديونها القابلة للتحويل إلى حقوق ملكية ,و•كن أن يؤدي عدم
ا]فصاح عن ذلك إلى جعل اFعلومات اFالية التصورية مضللة.

عدم اXتساق اáوهري مع اFعلومات اKخرى )راجع :الفقرة (٢٧
أ.٤٤

تشمل التصرفات ا]ضافية اFناسبة التي قد يتخذها اåاسب القانوني إذا رفض الطرف اFسؤول تعديل اFعلومات اFالية التصورية
أو اFعلومات اKخرى ,حسب مقتضى اOال ,على سبيل اFثال:
•

•

متى كان ذلك ïكنًا êوجب اKنظمة أو اللوائح ذات صلة:
○

وصف عدم اXتساق اáوهري ف تقرير اåاسب القانوني.

○

تعديل رأي اåاسب القانوني.

○

حجب التقرير أو اXنسحاب من اXرتباط.

اOصول على مشورة قانونية.

ا4فادات ا>كتوبة )راجع :الفقرة )٢٨أ((
أ.٤٥

ف بعض اOاXت ,قد تتطلب أنواع اFعامQت من الطرف اFسؤول أن يختار للتعديQت التصورية سياسات محاسبية لم تكن اFنشأة
مضطرة لبيانها ف السابق Kنه لم تكن لديها معامQت ذات صلة بها .وف مثل هذه اOالة ,قد يطلب اåاسب القانوني من الطرف
اFسؤول توسيع نطاق ا]فادات اFكتوبة لتتضمن التأكيد على أن السياسات اåاسبية ا†تارة ùثل السياسات التي تبنتها اFنشأة
لتلك اKنواع من اFعامQت.
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تكوين الرأي
التأكيد بشأن أمور إضافية مطلوبة êوجب اKنظمة أو اللوائح ذات الصلة )راجع :الفقرة (٢٩
أ.٤٦

قد تتطلب اKنظمة أو اللوائح ذات الصلة من اåاسب القانوني إبداء رأي ف أمور أخرى بخQف ما إذا كانت اFعلومات اFالية
التصورية قد ت ^ميعها ,من جميع اáوانب اáوهرية ,على أساس الضوابط اFنطبقة .وف بعض هذه اOاXت ,قد  Xيكون من
الضروري للمحاسب القانوني تنفيذ إجراءات إضافية .وعلى سبيل اFثال ,قد يتطلب نظام أو Xئحة ذات صلة من اåاسب القانوني
إبداء رأي بشأن ما إذا كان اKساس الذي استند إليه الطرف اFسؤول ف ^ميع اFعلومات اFالية التصورية يتسق مع السياسات
اåاسبية للمنشأة .ويوفر اXلتزام باFتطلبات الواردة ف الفقرتي  ١٨و)٢٢ج( من هذا اFعيار أساسًا ]بداء مثل هذا الرأي.

أ.٤٧

وف ظروف أخرى ,قد يحتاج اåاسب القانوني إلى تنفيذ إجراءات إضافية .وسوف تختلف طبيعة ومدى مثل هذه ا]جراءات
ا]ضافية باختQف طبيعة اKمور اKخرى التي تتطلب اKنظمة أو اللوائح ذات الصلة من اåاسب القانوني إبداء رأي فيها.

عبارة êسؤولية اåاسب القانوني عن التقرير
أ.٤٨

قد تتطلب اKنظمة أو اللوائح ذات الصلة من اåاسب القانوني أن يضّمن ف تقريره عبارة صريحة تؤكد مسؤوليته عن التقرير .وX
يتعارض مع متطلبات هذا اFعيار إدراج مثل هذه العبارة ا]ضافية النظامية أو التنظيمية ف تقرير اåاسب القانوني.

ا]فصاح عن الضوابط اFنطبقة )راجع :الفقرة (٣٠
أ.٤٩

 Xيحتاج الطرف اFسؤول أن يكرر ف ا]يضاحات التفسيرية اFرفقة باFعلومات اFالية التصورية أي ضوابط منصوص عليها ف
اKنظمة أو اللوائح ذات الصلة ,أو الصادرة من قبل جهة مرخص لها أو معترف بها لوضع اFعايير .وستكون تلك الضوابط متاحة
للعموم كجزء من نظام إعداد التقارير ,وبالتالي فهي موجودة بشكٍل ضمني ف ^ميع الطرف اFسؤول للمعلومات اFالية التصورية.

أ.٥٠

عندما يضع الطرف اFسؤول أي ضوابط محددة ,فمن الضروري أن يتم ا]فصاح عن تلك الضوابط حتى •كن للمستخدمي الوصول
إلى فهم صحيح لكيفية ^ميع الطرف اFسؤول للمعلومات اFالية التصورية.

إعداد تقرير التأكيد
العنوان )راجع :الفقرة )٣٥أ((
أ.٥١

يؤدي وضع عنوان يشير إلى أن التقرير هو تقرير محاسب قانوني مستقل ,على سبيل اFثال "تقرير تأكيد åاسب قانوني مستقل
عن ^ميع اFعلومات اFالية التصورية اُFضﱠمنة ف نشرة اكتتاب" ,إلى تأكيد أن اåاسب القانوني قد استوفى جميع اFتطلبات
اKخQقية ذات الصلة اFتعلقة باXستقQل كما هو مطلوب êوجب معيار ارتباطات التأكيد ) ١٠.(٣٠٠٠و•يز هذا تقرير اåاسب
القانوني اFستقل عن التقارير التي يصدرها آخرون.

ا†اطب بالتقرير )راجع :الفقرة )٣٥ب((
أ.٥٢

قد °دد اKنظمة أو اللوائح ذات الصلة ا†اطبي بالتقرير .وف حاXت أخرى ,قد يتفق اåاسب القانوني مع اFنشأة على ا†اطبي
بالتقرير كجزء من شروط اXرتباط.

اFقدمة )راجع :الفقرة )٣٥ج((
أ.٥٣

نظرًا Kن اFعلومات اFالية التصورية سيتم تضمينها ف نشرة اكتتاب °توي على معلومات أخرى ,فقد يأخذ اåاسب القانوني ف
اOسبان إدراج إشارة °دد القسم اFعروضة فيه اFعلومات اFالية التصورية ,إذا سمح شكل العرض بذلك .ويساعد ذلك القّراء ف
°ديد اFعلومات اFالية التصورية التي يتعلق بها تقرير اåاسب القانوني.

الرأي )راجع :الفقرتي )١٣ج()٣٥ ,ح((
١٠

ﻣﻌﯿﺎر ارﺗﺒﺎطﺎت اﻟﺘﺄﻛﯿﺪ ) ،(٣٠٠٠اﻟﻔﻘﺮة ٢٠

ترجمة الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي

١٠٧٣

ارتباطات التأكيد ]عداد تقرير عن ^ميع اFعلومات
اFالية التصورية اُFضمنة ف نشرات اXكتتاب

معيار ارتباطات التأكيد )(٣٤٢٠
أ.٥٤

يتم °ديد ما إذا كان سيتم استخدام عبارة "لقد ت ^ميع اFعلومات اFالية التصورية ,من جميع اáوانب اáوهرية ,على أساس
]الضوابط اFنطبقة[ ",أو عبارة "لقد ت ^ميع اFعلومات اFالية التصورية بشكٍل سليم بناًء على اKساس اFعلن" ]بداء الرأي ف كل
دولة بعينها ,تبعًا لøنظمة أو اللوائح التي °كم عملية التقرير عن اFعلومات اFالية التصورية ف تلك الدولة ,أو حسب اFمارسة
اFتعارف عليها ف تلك الدولة.

أ.٥٥

ف بعض الدول ,قد °دد اKنظمة أو اللوائح ذات الصلة صياغة رأي اåاسب القانوني êصطلحات أخرى خQف تلك اFذكورة
أعQه .وف هذه اOاXت ,قد يكون من الضروري للمحاسب القانوني ïارسة حكمه لتحديد ما إذا كان تنفيذ ا]جراءات اFوضحة
ف هذا اFعيار سيمكنه من إبداء الرأي بالصيغة اFفروضة êوجب اKنظمة أو اللوائح ,أو ما إذا كانت هناك إجراءات إضافية سيكون
من الضروري تنفيذها.

أ.٥٦

عندما يخلص اåاسب القانوني إلى أن تنفيذ ا]جراءات اåددة ف هذا اFعيار سيكون كافيًا لتمكينه من إبداء الرأي بالصيغة
اFفروضة êوجب اKنظمة أو اللوائح ,فقد يكون من اFناسب اعتبار هذه الصيغة معادلة للصيغتي البديلتي اåددتي ]بداء الرأي
ف هذا اFعيار.

مثال توضيحي للتقرير )راجع :الفقرة (٣٥
أ.٥٧

يحتوي اFلحق على تقرير محاسب قانوني برأي غير معدل.
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ارتباطات التأكيد ]عداد تقرير عن ^ميع اFعلومات
اFالية التصورية اُFضمنة ف نشرات اXكتتاب

معيار ارتباطات التأكيد )(٣٤٢٠
ا>لحق
)راجع :الفقرة أ(٥٧
مثال توضيحي لتقرير محاسب قانوني يحتوي على رأي غير معدل
تقرير تأكيد åاسب قانوني مستقل عن ^ميع اFعلومات اFالية التصورية اُFضّمنة ف نشرة اكتتاب
]ا†اطبون اFعنيون[
تقرير عن ;ميع ا>علومات ا>الية التصورية اُ>ضّمنة ف نشرة اكتتاب
لقد انتهينا من ارتباط التأكيد ]عداد تقرير عن قيام ]الطرف اFسؤول[ بتجميع اFعلومات اFالية التصورية للشركة )س( .وتتكون اFعلومات
اFالية التصورية من ]قائمة صاف اKصول التصورية كما هي ف ]التاريخ[[] ,قائمة الدخل التصورية للفترة اFنتهية ف ]التاريخ[[] ,قائمة
التدفقات النقدية التصورية للفترة اFنتهية ف ]التاريخ[[ وا]يضاحات اFتعلقة بها ]كما هي واردة ف الصفحات ×× ××-من نشرة اXكتتاب
الصادرة عن الشركة[ .كما إن الضوابط اFنطبقة التي على أساسها قام ]الطرف اFسؤول[ بتجميع اFعلومات اFالية التصورية ]محددة ف
]Xئحة اKوراق اFالية رقم ]××[ ومبﱠينة ف ]ا]يضاح ×[[]/مبّينة ف ]ا]يضاح ×[[.
وقد ت ^ميع اFعلومات اFالية التصورية من قبل ]الطرف اFسؤول[ لتوضيح أثر ]اOدث أو اFعاملة[ ]اFبّينة ف ا]يضاح ×[ على ]اFركز اFالي
للشركة كما ف ]يتم °ديد التاريخ[[ ]و[ ]اKداء اFالي للشركة ]والتدفقات النقدية[ للفترة اFنتهية ف ]يتم °ديد التاريخ[[ كما لو أن ]اOدث
أو اFعاملة[ كان قد وقع ف ]يتم °ديد التاريخ[ ]و]يتم °ديد التاريخ[ على الترتيب[ .وكجزء من هذه اèلية ,ت استخراج معلومات عن ]اFركز
اFالي[ ]اKداء اFالي[ ]التدفقات النقدية[ للشركة من قبل ]الطرف اFسؤول[ من القوائم اFالية للشركة ]للفترة اFنتهية ف ]التاريخ[[ ,والتي
]ُنشر بشأنها تقرير ]مراجعة[]/فحص[[]/لم ُينشر بشأنها أي تقرير مراجعة أو

فحص[١.

مسؤولية ]الطرف اFسؤول[ عن اFعلومات اFالية التصورية
]الطرف اFسؤول[ هو اFسؤول عن ^ميع اFعلومات اFالية التصورية على أساس ]الضوابط اFنطبقة[.

اXستقQل ورقابة اáودة
لقد التزمنا باXستقQلية واFتطلبات اKخQقية اKخرى الواردة ف قواعد أخQقيات اFهنة للمحاسبي اFهنيي الصادرة عن مجلس اFعايير
الدولية KخQقيات اFهنة للمحاسبي ,والتي تأسست على اFبادئ اKساسية للنزاهة واFوضوعية والكفاءة اFهنية والعناية الواجبة والسرية
والسلوك

اFهني(*).

ويطبق اFكتب معيار رقابة اáودة ) ٢(١وبالتالي فإنه يحافظ على نظام شامل لرقابة اáودة يشتمل على سياسات وإجراءات موثقة بشأن
اXلتزام باFتطلبات اKخQقية واFعايير اFهنية واFتطلبات النظامية والتنظيمية اFنطبقة.

مسؤولية اåاسب القانوني
تتمثل مسؤوليتنا ف إبداء رأي ] ,وفقًا Fتطلبات ]Xئحة اKوراق اFالية رقم ××[ [,عّما إذا كانت اFعلومات اFالية التصورية قد ت ^ميعها ,من
جميع اáوانب اáوهرية ,من قبل ]الطرف اFسؤول[ على أساس ]الضوابط اFنطبقة[.

١

ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻜﻮن ﺗﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ أو اﻟﻔﺤﺺ ﻣﻌﺪﻻً ،ﯾﻤﻜﻦ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ ﻣﻮﺿﻊ ﺗﻮﺿﯿﺢ اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ ﻓﻲ ﻧﺸﺮة اﻻﻛﺘﺘﺎب.

*

ﺗﺘﻢ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻘﻮاﻋﺪ ﺳﻠﻮك وآداب اﻟﻤﮭﻨﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ

٢

معيار رقابة اáودة )" (١رقابة اáودة للمكاتب التي تنفذ ارتباطات مراجعة وفحص للقوائم اFالية وارتباطات التأكيد اKخرى وارتباطات اäدمات ذات العQقة
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ارتباطات التأكيد ]عداد تقرير عن ^ميع اFعلومات
اFالية التصورية اُFضمنة ف نشرات اXكتتاب

معيار ارتباطات التأكيد )(٣٤٢٠
لقد قمنا بأداء اXرتباط وفقًا Fعيار ارتباطات التأكيد )" (٣٤٢٠ارتباطات التأكيد ]عداد تقرير عن ^ميع اFعلومات اFالية التصورية اُFضمنة
ف نشرات اXكتتاب" اFعتمد ف اFملكة العربية السعودية .ويتطلب هذا اFعيار منا اXلتزام êتطلبات قواعد سلوك وآداب اFهنة اFعتمدة ف
اFملكة العربية السعودية وبتخطيط وتنفيذ إجراءات للوصول إلى تأكيد معقول بشأن ما إذا كان ]الطرف اFسؤول[ قد قام بتجميع اFعلومات
اFالية التصورية ,من جميع اáوانب اáوهرية ,على أساس ]الضوابط اFنطبقة[.
وKغراض هذا اXرتباط X ,نتحمل أية مسؤولية عن °ديث أو إعادة إصدار أي تقارير أو آراء بشأن أية معلومات مالية تاريخية مستخدمة ف
^ميع اFعلومات اFالية التصورية ,كما لم ننفذ أثناء هذا اXرتباط أية مراجعة أو فحص للمعلومات اFالية اFستخدمة ف ^ميع اFعلومات اFالية
التصورية.
والغرض من اFعلومات اFالية التصورية اُFضﱠمنة ف نشرات اXكتتاب يتمثل فقط ف توضيح أثر حدث أو معاملة مهمة على اFعلومات اFالية
غير اFعدلة للمنشأة كما لو كان اOدث قد وقع أو كانت اFعاملة قد ùت ف تاريخ سابق يتم اختياره Kغراض التوضيح .ووفقًا لذلك ,فإننا X
نقدم أي تأكيد بأن النتيجة الفعلية للحدث أو اFعاملة ف ]يتم °ديد التاريخ[ كانت ستتحقق كما هي معروضة.
ويشتمل ارتباط التأكيد اFعقول ]عداد تقرير عّما إذا كانت اFعلومات اFالية التصورية قد ت ^ميعها ,من جميع اáوانب اáوهرية ,على
أساس الضوابط اFنطبقة ,على تنفيذ إجراءات لتقييم ما إذا كانت الضوابط اFنطبقة اFستخدمة من قبل ]الطرف اFسؤول[ ف ^ميع اFعلومات
اFالية التصورية توفر أساسًا معقوً Xلعرض التأثيرات اFهمة التي •كن نسبتها بشكل مباشر إلى اOدث أو اFعاملة ,وللحصول على ما يكفي
من اKدلة اFناسبة بشأن ما يلي:
•

ما إذا كانت التعديQت التصورية ذات الصلة تعطي تأثيرًا مناسبًا لتلك الضوابط;

•

ما إذا كانت اFعلومات اFالية التصورية تعكس التطبيق السليم لتلك التعديQت على اFعلومات اFالية غير اFعدلة.

وتعتمد ا]جراءات ا†تارة على حكم اåاسب القانوني ,مع مراعاة فهم اåاسب القانوني لطبيعة الشركة ,واOدث أو اFعاملة التي ت بشأنها
^ميع اFعلومات اFالية التصورية ,وظروف اXرتباط اKخرى ذات الصلة.
وينطوي اXرتباط كذلك على تقوي العرض العام للمعلومات اFالية التصورية.
وف اعتقادنا ,فإن اKدلة التي حصلنا عليها ُتعد كافية ومناسبة لتوفير أساس لرأينا.
وف رأينا ,فقد ]ت ^ميع اFعلومات اFالية التصورية ,من جميع اáوانب اáوهرية ,على أساس ]الضوابط اFنطبقة[[ ] /ت ^ميع اFعلومات
اFالية التصورية بشكٍل سليم بناًء على اKساس اFعلن[.
التقرير عن ا>تطلبات النظامية أو التنظيمية اQخرى
]قد تتطلب اKنظمة أو اللوائح ذات الصلة من اåاسب القانوني إبداء رأي ف أمور أخرى )انظر الفقرتي أ-٤٦أ .(٤٧ويختلف شكل ومحتوى
هذا القسم من تقرير اåاسب القانوني تبعًا لطبيعة مسؤوليات التقرير اKخرى التي يتحملها اåاسب القانوني[.
]توقيع اåاسب القانوني[
]تاريخ تقرير اåاسب القانوني[
]عنوان اåاسب القانوني[
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ارتباطات التأكيد ]عداد تقرير عن ^ميع اFعلومات
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معيار ا'دمات ذات الع,قة ) :(٤٤٠٠ا1رتباطات لتنفيذ إجراءات متفق عليها فيما يتعلق باEعلومات اEالية

اعتمدت الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي معيار ا;دمات ذات الع=قة ) ,(٤٤٠٠كما صدر من مجلس اGعايير الدولية للمراجعة والتأكيد ,مع
اMخذ ف اQسبان التعدي=ت العامة التي سبق إيضاحها ف وثيقة اYعتماد.

معيار ارتباطات التأكيد )(٤٤٠٠
اEعيار الدولي للخدمات ذات الع,قة )(٤٤٠٠
ا1رتباطات لتنفيذ إجراءات متفق عليها فيما يتعلق باEعلومات اEالية
)يسري هذا اGعيار على اYرتباطات لتنفيذ إجراءات متفق عليها اGرتبط عليها اعتبارًا من  ٢٠١٧/١/١أو بعد ذلك التاريخ(
الفهرس
الفقرة
.......................................................................................................................

٣-١

مقدمة

هدف ارتباط اqجراءات اGتفق عليها ..............................................................................................

٦–٤

اGبادئ العامة Yرتباط اqجراءات اGتفق عليها ....................................................................................

٨-٧

tديد شروط اYرتباط ............................................................................................................

١٢-٩

التخطيط

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

١٣

التوثيق

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

١٤

اqجراءات واMدلة ..................................................................................................................

١٦–١٥

إعداد التقرير ......................................................................................................................

١٨-١٧

اGلحق اMول :مثال توضيحي ;طاب ارتباط بشأن إجراءات متفق عليها
اGلحق الثاني :مثال توضيحي لتقرير عن حقائق مكتشفة بخصوص مبالغ مستحقة السداد

ينبغي قراءة اGعيار الدولي للخدمات ذات الع=قة )" (٤٤٠٠اYرتباطات لتنفيذ إجراءات متفق عليها فيما يتعلق باGعلومات اGالية" جنبًا إلى جنب
مع التمهيد qصدارات اGعايير الدولية لرقابة اÜودة واGراجعة والفحص والتأكيدات اMخرى وا;دمات ذات الع=قة.
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اYرتباطات لتنفيذ إجراءات متفق
عليها فيما يتعلق باGعلومات اGالية

معيار ارتباطات التأكيد )(٤٤٠٠
مقدمة
.١

يتمثل الغرض من هذا اGعيار ف وضع معايير وتقدي إرشادات بشأن اGسؤوليات اGهنية للمراجع ١عندما يتم القيام بارتباط لتنفيذ
إجراءات متفق عليها فيما يتعلق باGعلومات اGالية ,وبشأن شكل ومحتوى التقرير الذي يصدره اGراجع فيما يخص مثل هذا اYرتباط.

.٢

هذا اGعيار موجه ل=رتباطات اGتعلقة باGعلومات اGالية .ومع ذلك ,فإنه قد يوفر إرشادات مفيدة ل=رتباطات اGتعلقة íعلومات غير
مالية ,بشرط أن يكون لدى اGراجع معرفة كافية باGوضوع محل اYرتباط وأن توجد ضوابط معقولة تستند إليها النتائج .وقد تكون
اqرشادات الواردة ف معايير اGراجعة مفيدة للمراجع عند تطبيق هذا اGعيار.

.٣

قد يتضمن اYرتباط لتنفيذ إجراءات متفق عليها قيام اGراجع بتنفيذ إجراءات معينة تتعلق ببنود بعينها ف البيانات اGالية )على سبيل
اGثال ,اGبالغ مستحقة السداد ,واGبالغ مستحقة التحصيل ,واGشتريات من اMطراف ذات ع=قة ,واGبيعات واMرباح Mحد قطاعات
اGنشأة( أو قائمة مالية بعينها )على سبيل اGثال ,قائمة مركز مالي( أو حتى مجموعة كاملة من القوائم اGالية.

هدف ارتباط اOجراءات اEتفق عليها
.٤

يتمثل الهدف من ارتباط اOجراءات اEتفق عليها ف قيام اEراجع بأداء إجراءات لها طبيعة اEراجعة ,ت ا1تفاق عليها بي اEراجع
واEنشأة وأي أطراف ثالثة معنية ,وإعداد تقرير عن اaقائق اEكتشفة.

.٥

نظرًا Mن ما يقوم به اGراجع هو تقدي تقرير باQقائق اGكتشفة من اqجراءات اGتفق عليها ,فإنه  Yيتم إبداء أي تأكيد .وبدً Yمن ذلك,
يقّيم مستخدمو التقرير Mنفسهم اqجراءات والنتائج التي ت التقرير عنها من قبل اGراجع ,ويستنبطون استنتاجات خاصة بهم من عمل
اGراجع.

.٦

ُ Yيقﱠدم التقرير إ Yلùطراف التي اتفقت على اqجراءات التي سيتم تنفيذها ,نظرًا Mن اüخرين غير اGدركي Mسباب اqجراءات قد
ُيسيئون تفسير النتائج.

اEبادئ العامة 1رتباط اOجراءات اEتفق عليها
.٧

*

ينبغي أن يلتزم اEراجع بقواعد أخ,قيات اEهنة الصادرة عن مجلس اEعايير الدولية lخ,قيات اEهنة للمحاسبي ( ).وتتمثل اGبادئ
اMخ=قية التي tكم اGسؤوليات اGهنية للمراجع عن هذا النوع من اYرتباطات فيما يلي:
)أ(

النزاهة;

)ب(

اGوضوعية;

)ج(

الكفاءة اGهنية والعناية الواجبة;

)د(

السرية;

)ه(

السلوك اGهني;

)و(

اGعايير الفنية.

و Yيعد اYستق=ل متطلبًا Yرتباطات اqجراءات اGتفق عليها; ومع ذلك ,فإن شروط اYرتباط أو أهدافه أو اGعايير الوطنية قد تتطلب
= ,يتم إدراج عبارة بهذا
من اGراجع اYلتزام íتطلبات اYستق=ل الواردة ف قواعد أخ=قيات اGهنة .وعندما  Yيكون اGراجع مستق ً
اGعنى ف تقرير اQقائق اGكتشفة.
.٨

١

*

يجب على اEراجع القيام بارتباط اOجراءات اEتفق عليها وفقًا لهذا اEعيار وشروط ا1رتباط.

ُيستخدم مصطلح "اGراجع" ف جميع إصدارات مجلس اGعايير الدولية للمراجعة والتأكيد عند وصف كل من اGراجعة والفحص والتأكيد وا;دمات اMخرى ذات الع=قة التي
قد يتم تنفيذها .و Yيقصد من تلك اqشارة أن تعني ضمنًا أن الشخص الذي ينفذ الفحص أو التأكيد أو ا;دمات اMخرى ذات الع=قة يلزم أن يكون مراجع القوائم اGالية
للمنشأة.
يلتزم اGراجع كذلك بقواعد سلوك وآداب اGهنة اGعتمدة ف اGملكة العربية السعودية.
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اYرتباطات لتنفيذ إجراءات متفق
عليها فيما يتعلق باGعلومات اGالية

معيار ارتباطات التأكيد )(٤٤٠٠
sديد شروط ا1رتباط
.٩

ينبغي أن يضمن اEراجع مع uثلي اEنشأة ,وعادًة اlطراف اlخرى اwددة التي ستتسلم نسخًا من تقرير اaقائق اEكتشفة ,وجود
فهم واضح ل}جراءات اEتفق عليها وشروط ا1رتباط .وتتضمن اMمور التي يتم اYتفاق عليها ما يلي:
•

طبيعة اYرتباطí ,ا ف ذلك حقيقة أن اqجراءات اGنفذة لن تشكل مراجعة أو فحصًا ,وبناًء عليه فلن يتم إبداء أي تأكيد.

•

الغرض اßدد ل=رتباط.

•

tديد اGعلومات اGالية التي سُتطبق عليها اqجراءات اGتفق عليها.

•

طبيعة اqجراءات اßددة التي سيتم تنفيذها وتوقيتها ومداها.

•

الشكل اGتوقع لتقرير اQقائق اGكتشفة.

•

القيود على توزيع تقرير اQقائق اGكتشفة .وعندما تتعارض تلك القيود مع اGتطلبات النظامية ,إن وجدت ,فعلى اGراجع أY
يقبل اYرتباط.

.١٠

ف بعض الظروف ,على سبيل اGثال ,عندما يتم اYتفاق على اqجراءات بي السلطة التنظيمية و™ثلي الصناعة و™ثلي مهنة اßاسبة,
قد  Yيكون اGراجع قادرًا على مناقشة اqجراءات مع جميع اMطراف التي ستتسلم التقرير .وف تلك اQاYت ,قد يأخذ اGراجع ف
اQسبان ,على سبيل اGثال ,مناقشة اqجراءات التي سيتم تطبيقها مع اGمثلي اGناسبي لùطراف اGعنية ,أو اYط=ع على اGراس=ت
ذات الصلة اGرسلة من تلك اMطراف ,أو تزويدهم íسودة لنوع التقرير الذي سيتم إصداره.

.١١

من مصلحة كل من العميل واGراجع أن يرسل اGراجع خطاب ارتباط يوّثق الشروط الرئيسية للتعاقد .ويؤكد خطاب اYرتباط قبول
اGراجع للتعاقد ,ويساعد على ¨نب سوء الفهم فيما يتعلق بأموٍر مثل أهداف ونطاق اYرتباط ومدى مسؤوليات اGراجع وشكل التقارير
التي سيتم إصدارها.

.١٢

تتضمن اMمور التي سيتم إدراجها ف خطاب اYرتباط ما يلي:
•

قائمة باqجراءات التي سيتم تنفيذها حسب اGتفق عليه بي اMطراف.

•

عبارة بأن توزيع تقرير اQقائق اGكتشفة سيقتصر على اMطراف اßددة التي وافقت على اqجراءات التي سيتم تنفيذها.

وإضافة لذلك ,قد يأخذ اGراجع ف اQسبان أن يرفق بخطاب اYرتباط مسودة لنوع تقرير النتائج اGكتشفة الذي سيتم إصداره.
ويحتوي اGلحق اMول من هذا اGعيار على مثال ;طاب اYرتباط.
التخطيط
.١٣

يجب على اEراجع أن يخطط للعمل بحيث يتم تنفيذ ا1رتباط بشكل فّعال.

التوثيق
.١٤

يجب على اEراجع توثيق اlمور اEهمة ف توفير اlدلة الداعمة لتقرير اaقائق اEكتشفة ,واlدلة على أن ا1رتباط قد ت تنفيذه وفقًا
لهذا اEعيار ووفقًا لشروط ا1رتباط.

اOجراءات واlدلة
.١٥

يجب على اEراجع تنفيذ اOجراءات اEتفق عليها ,واستخدام اlدلة التي ت اaصول عليها كأساس Oعداد تقرير اaقائق اEكتشفة.

.١٦

قد تتضمن اqجراءات اGطبقة ف ارتباط ما لتنفيذ إجراءات متفق عليها ما يلي:
•

اYستفسار والتحليل.

•

إعادة العملية اQسابية واGقارنة والطرق اMخرى للتأكد من دقة اMعمال الكتابية.
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١٠٨٠

اYرتباطات لتنفيذ إجراءات متفق
عليها فيما يتعلق باGعلومات اGالية

معيار ارتباطات التأكيد )(٤٤٠٠
•

ا=Gحظة.

•

التقصي.

•

اQصول على اGصادقات.

ويتضمن اGلحق الثاني من هذا اGعيار مثاً Yلتقرير يحتوي على قائمة توضيحية باqجراءات التي قد تستخدم كجزء من ارتباط Æوذجي
لتنفيذ إجراءات متفق عليها.
إعداد التقرير
.١٧

ف ,لتمكي
يجب أن يصف التقرير اGتعلق بارتباط اqجراءات اGتفق عليها الغرض من اYرتباط واqجراءات اGتفق عليها بتفصيل كا ٍ
القارئ من فهم طبيعة العمل اGنفذ ومداه.

.١٨

يجب أن يحتوي تقرير اaقائق اEكتشفة على:
)أ(

العنوان;

)ب(

اÜاطبون بالتقرير )عادًة العميل الذي كلف اEراجع بتنفيذ اOجراءات اEتفق عليها(;

)ج(

طبﱠقت عليها اOجراءات اEتفق عليها.
sديد اEعلومات اEالية أو غير اEالية التي ُ

)د(

عبارة بأن اOجراءات اEنفذة هي تلك اEتفق عليها مع مستلم التقرير;

)ه(

عبارة بأن ا1رتباط ت تنفيذه وفقًا Eعيار ا'دمات ذات الع,قة اEنطبق على ارتباطات اOجراءات اEتفق عليها ,أو وفقًا
للمعايير أو اEمارسات الوطنية ذات الصلة;

)و(

 ,عن اEنشأة;
عند ا1قتضاء ,عبارة بأن اEراجع ليس مستق ً

)ز(

sديد الغرض الذي من أجله ت تنفيذ اOجراءات اEتفق عليها;

)ح(

قائمة باOجراءات اwددة التي ت تنفيذها;

)ط(

وصفًا للحقائق التي اكتشفها اEراجعê ,ا ف ذلك تفاصيل كافية عن اlخطاء وا1ستثناءات اEكتشفة;

)ي(

عبارة بأن اOجراءات اEنفذة  1تشكل مراجعة أو فحصًا ,ولذلك  1يتم إبداء أي تأكيد;

)ك(

عبارة بأن اEراجع إذا كان قد نفذ إجراءات إضافية أو مراجعًة أو فحصًا ,رêا كانت ستتضح أمور أخرى كان سيتم تضمينها ف
التقرير;

)ل(

عبارة بأن توزيع التقرير يقتصر على تلك اlطراف التي قد اتفقت على اOجراءات التي سيتم تنفيذها;

)م(

عند ا1قتضاء ,عبارة بأن التقرير يتعلق فقط بالعناصر أو اaسابات أو البنود أو اEعلومات اEالية وغير اEالية اwددة ,وأنه 1
يشمل القوائم اEالية للمنشاة ككل;

)ن(

تاريخ التقرير;

)س(

عنوان اEراجع;

)ع(

توقيع اEراجع.

ويحتوي اGلحق الثاني من هذا اGعيار على مثال لتقرير عن حقائق مكتشفة صادر بخصوص ارتباط لتنفيذ إجراءات متفق عليها فيما
يتعلق íعلومات مالية.
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١٠٨١

اYرتباطات لتنفيذ إجراءات متفق
عليها فيما يتعلق باGعلومات اGالية

معيار ارتباطات التأكيد )(٤٤٠٠
اEعيار من منظور القطاع العام
.١

قد  Yيقتصر توزيع التقرير ف القطاع العام على تلك اMطراف التي اتفقت على اqجراءات التي سيتم تنفيذها ,بل قد يكون متاحًا أيضًا
∞موعة كبيرة من اGنشآت أو اMشخاص )على سبيل اGثال ,إجراء tقيق برGاني عن منشأة عامة أو إدارة حكومية معينة(.

.٢

¨در اqشارة أيضًا إلى أن التكليفات التي تصدر ف القطاع العام لتنفيذ اYرتباطات تختلف بشكل كبير ,ويجب توخي اQذر لتمييز
اYرتباطات التي ُتعد بحق ارتباطات لتنفيذ "إجراءات متفق عليها" عن اYرتباطات التي من اGتوقع أن تكون ضمن عمليات مراجعة
اGعلومات اGالية ,مثل تقارير اMداء.
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١٠٨٢

اYرتباطات لتنفيذ إجراءات متفق
عليها فيما يتعلق باGعلومات اGالية

معيار ارتباطات التأكيد )(٤٤٠٠
اEلحق اlول
مثال توضيحي 'طاب ارتباط بشأن إجراءات متفق عليها
يستخدم ا;طاب التالي ل=سترشاد به جنبًا إلى جنب مع الفقرة ) (٩من هذا اGعيار ,و Yيقصد منه أن يكون خطابًا قياسيًا .وسيكون من ال=زم
تعديل هذا ا;طاب وفقًا للمتطلبات والظروف الفردية.
إلى مجلس اqدارة أو اGمثلي اGناسبي اüخرين للعميل الذي قام بتكليف اGراجع:
يهدف هذا ا;طاب إلى تأكيد فهمنا لشروط وأهداف ارتباطنا وطبيعة وحدود ا;دمات التي سنقوم بتقد≤ها .ومن اGقرر تنفيذ اYرتباط وفقًا
للمعيار الدولي للخدمات ذات الع=قة اGعتمد ف اGملكة العربية السعودية )أو تتم اqشارة إلى اGعايير أو اGمارسات الوطنية ذات الصلة( اGنطبق
على ارتباطات اqجراءات اGتفق عليها ,وسنشير إلى ذلك ف تقريرنا.
لقد اتفقنا على تنفيذ اqجراءات اüتية ,وتقدي تقرير لكم عن اQقائق اGكتشفة النا¨ة عن عملنا:
)يتم وصف طبيعة اqجراءات التي سيتم تنفيذها وتوقيتها ومداهاí ,ا ف ذلك إشارة محددة ,عند اYقتضاء ,إلى طبيعة اGستندات والسج=ت
التي سيتم قراءتها ,واMفراد الذين سيتم اYتصال بهم واMطراف الذين سيتم اQصول منهم على مصادقات(.
واqجراءات التي سننفذها هي فقط Gساعدتكم ف )يتم tديد الغرض( .و Yينبغي استخدام تقريرنا Mي غرض آخر ,وهو فقط qحاطتكم علمًا
باGعلومات اGطلوبة.
ولن تشكل اqجراءات التي سننفذها مراجعة أو فحصًا وفقًا Gعايير اGراجعة أو معايير ارتباطات الفحص اGعتمدة ف اGملكة العربية
)أو تتم اqشارة إلى اGعايير أو اGمارسات الوطنية ذات الصلة( ,وبالتالي لن يتم إبداء أي تأكيد.

السعودية)*(

ونتطلع إلى التعاون التام من جانب موظفي شركتكم ,ونثق بأنهم سيوفرون لنا أي سج=ت أو وثائق أو معلومات أخرى نطلبها فيما يتعلق باYرتباط.
ويستند tديد أتعابنا ,التي سيتم إصدار فواتير بها بالتوازي مع تقدم العمل ,إلى الوقت ال=زم من قبل اMفراد الذين ُيسند إليهم اYرتباط,
باqضافة إلى اGصروفات اMخرى التي يتم tملها .وتختلف معدYت أتعاب اMفراد بالساعة وفقًا لدرجة اGسؤولية التي يتم tملها وا;برة واGهارة
اGطلوبة.
نرجو التفضل بتوقيع النسخة اGرفقة من هذا ا;طاب ,وإعادة إرسالها إلينا ,ل¥شارة إلى أنها تتفق مع فهمكم لشروط اYرتباط íا ف ذلك
اqجراءات اßددة التي اتفقنا على تنفيذها.
اسم اGكتب
أقر بالعلم واGوافقة بالنيابة عن الشركة )س(
)التوقيع(

اYسم والوظيفة
التاريخ

*

حاشية سفلية إضافية" :معايير اGراجعة والفحص اGعتمدة ف اGملكة العربية السعودية هي معايير اGراجعة والفحص الدولية كما صدرت من ا∞لس الدولي مع تعدي=ت
محدودة لتكييف تطبيقها íا يتفق مع البيئة النظامية ف اGملكة العربية السعودية .ولم تغير هذه التعدي=ت أيا من متطلبات تلك اGعايير.
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١٠٨٣

اYرتباطات لتنفيذ إجراءات متفق
عليها فيما يتعلق باGعلومات اGالية

معيار ارتباطات التأكيد )(٤٤٠٠
اEلحق الثاني
مثال توضيحي لتقرير عن حقائق مكتشفة بخصوص مبالغ مستحقة السداد
تقرير عن اQقائق اGكتشفة
إلى )الذين قاموا بتكليف اGراجع(
لقد نفذنا اqجراءات اGتفق عليها معكم واGذكورة أدناه ,فيما يتعلق باGبالغ مستحقة السداد للشركة )س( كما ف )التاريخ( ,اGنصوص عليها ف
اÜداول اGرفقة )غير ظاهرة ف هذا اGثال( .وقد ت تنفيذ اYرتباط وفقًا للمعيار الدولي للخدمات ذات الع=قة اGعتمد ف اGملكة العربية
السعودية )أو تتم اqشارة إلى اGعايير أو اGمارسات الوطنية ذات الصلة( اGنطبق على ارتباطات اqجراءات اGتفق عليها .وقد ُنفذت اqجراءات
فقط لغرض مساعدتكم ف تقوي صحة اGبالغ مستحقة السداد ,وتتلخص تلك اqجراءات فيما يلي:
.١

لقد حصلنا على إضافات ميزان اGراجعة للمبالغ مستحقة السداد كما ف )التاريخ( ,اGعدة من قبل الشركة )س( ,وtققنا منها ,وقارنا
ا∞موع مع الرصيد ف حساب اMستاذ العام ذي الصلة.

.٢

قمنا íقارنة الكشف اGرفق ) Yيظهر ف هذا اGثال( للموردين الرئيسيي واGبالغ اGستحقة ف )التاريخ( مع اMسماء واGبالغ اGتعلقة بها
ف ميزان اGراجعة.

.٣

قمنا باQصول على قوائم اGوردين أو طلبنا من اGوردين اGصادقة على اMرصدة اGستحقة ف )التاريخ(.

.٤

قمنا íقارنة تلك القوائم أو اGصادقات مع اGبالغ اGشار إليها ف البند ) .(٢وبالنسبة للمبالغ التي لم تتوافق مع بعضها ,حصلنا على
مطابقات لها من الشركة )س( .وبالنسبة للمطابقات التي ت اQصول عليها ,حددنا وفهرسنا الفواتير اGستحقة ,واqشعارات الدائنة
والشيكات اGصدرة التي لم تصرف بعد ,والتي كان يزيد كل منها عن ××× .وقد حددنا واختبرنا تلك الفواتير واqشعارات الدائنة التي
ت است=مها Yحقًا والشيكات التي ت دفعها Yحقًا ,وتأكدنا من أنه كان ينبغي إدراجها ف الواقع كمستحقات ضمن اGطابقات.

وفيما يلي تقريرنا باQقائق اGكتشفة:
)أ(

فيما يتعلق بالبند ) ,(١وجدنا أن اqضافات صحيحة واGبلغ اqجمالي متطابق.

)ب(

فيما يتعلق بالبند ) ,(٢وجدنا أن اGبالغ محل اGقارنة متطابقة.

)ج(

فيما يتعلق بالبند ) ,(٣وجدنا أن هناك كشوف موردين Üميع هؤYء اGوردين.
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١٠٨٤

اYرتباطات لتنفيذ إجراءات متفق
عليها فيما يتعلق باGعلومات اGالية

معيار ارتباطات التأكيد )(٤٤٠٠
)د(

فيما يتعلق بالبند ) ,(٤وجدنا أن اGبالغ متطابقة ,أما فيما يتعلق باGبالغ غير اGتطابقة ,وجدنا أن الشركة )س( كانت قد أعدت
مطابقات ,وأن اqشعارات الدائنة والفواتير والشيكات اGصدرة التي لم تصرف بعد ,والتي تزيد عن ××× ت إدراجها بشكل مناسب
كبنود مطابقة باستثناء ما يلي:
)تفاصيل اYستثناءات(

نظرًا Mن اqجراءات اGذكورة أع=ه  Yتشكل مراجعة أو فحصًا وفقًا Gعايير اGراجعة أو معايير ارتباطات الفحص اGعتمدة ف اGملكة العربية
السعودية )أو اGعايير أو اGمارسات الوطنية ذات الصلة( ,فإننا  Yنبدي أي تأكيد بشأن اGبالغ مستحقة السداد كما ف )التاريخ(.
ولو أننا كنا قد نفذنا إجراءات إضافية ,أو نفذنا مراجعة أو فحصًا للقوائم اGالية وفقًا Gعايير اGراجعة أو معايير ارتباطات الفحص اGعتمدة ف
اGملكة العربية السعودية )أو اGعايير أو اGمارسات الوطنية ذات الصلة( ,رíا كانت ستنمو إلى علمنا أموٌر أخرى كنا سنقرر لكم عنها.
إن تقريرنا هو فقط للغرض اGنصوص عليه ف الفقرة اMولى من هذا التقرير وqحاطتكم علمًا باGعلومات اGطلوبة ,وليس Yستخدامه ف أي غرض
آخر أو لتوزيعه على أي أطراف أخرى .ويتعلق هذا التقرير فقط باQسابات والبنود اßددة أع=ه ,و≤ Yتد إلى أي قوائم مالية للشركة )س( ككل.
اGراجع
التاريخ
العنوان
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اYرتباطات لتنفيذ إجراءات متفق
عليها فيما يتعلق باGعلومات اGالية

معيار ا'دمات ذات الع,قة ) :(٤٤١٠ارتباطات التجميع
اعتمدت الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي معيار ا;دمات ذات الع=قة ) ,(٤٤١٠كما صدر من مجلس اHعايير الدولية للمراجعة والتأكيد,
مع اNخذ ف اRسبان التعدي=ت العامة التي سبق إيضاحها ف وثيقة اZعتماد.

معيار ارتباطات التأكيد )(٤٤١٠
ا9عيار الدولي للخدمات ذات الع,قة )(٤٤١٠
ارتباطات التجميع
)يسري هذا اHعيار على ارتباطات التجميع اHرتبط عليها اعتبارًا من  ٢٠١٧/١/١أو بعد ذلك التاريخ(
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ينبغي قراءة اHعيار الدولي للخدمات ذات الع=قة )" (٤٤١٠ارتباطات التجميع" جنباً إلى جنب مع التمهيد {صدارات اHعايير الدولية لرقابة
اuودة واHراجعة والفحص والتأكيدات اNخرى وا;دمات ذات الع=قة.
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ارتباطات التجميع

معيار ارتباطات التأكيد )(٤٤١٠
م ق دم ة
نطاق هذا ا9عيار
.١

يتناول هذا اHعيار مسؤوليات ا}اسب القانوني عندما يتم تكليفه Hساعدة ا{دارة ف إعداد وعرض اHعلومات اHالية التاريخية دون
الوصول إلى أي تأكيد بشأن تلك اHعلومات ,و{عداد تقرير عن اZرتباط وفقاً لهذا اHعيار) .راجع :الفقرتي أ ,١أ(٢

.٢

ينطبق هذا اHعيار على ارتباطات التجميع للمعلومات اHالية التاريخية .وãكن تطبيقه ,بعد تكييفه حسب الضرورة ,على ارتباطات
التجميع للمعلومات اHالية اNخرى بخ=ف اHعلومات اHالية التاريخية ,وعلى ارتباطات التجميع للمعلومات غير اHالية .وفيما يلي فإن
ا{شارة إلى "اHعلومات اHالية" تعني "اHعلومات اHالية التاريخية") .راجع :الفقرتي أ ,٣أ(٤

.٣

عندما تطلب ا{دارة من ا}اسب القانوني مساعدتها ف إعداد وعرض اHعلومات اHالية ,فقد يتطلب اNمر إي=ء اهتمام مناسب Hا
إذا كان ينبغي القيام باZرتباط وفقاً لهذا اHعيار .ومن بي العوامل التي قد تشير إلى أنه قد يكون من اHناسب تطبيق هذا اHعيار,
ëا ف ذلك إعداد التقارير ëوجب هذا اHعيار ,ما إذا كانت:
•

اHعلومات اHالية مطلوبة ëوجب أحكام نظام أو Zئحة منطبقة ,وما إذا كانت مطلوبة لتقدãها للعموم.

•

اNطراف ا;ارجية اNخرى بخ=ف اHستخدمي اHستهدفي للمعلومات اHالية اïمعة من اHرجح أن تُقرن اسم ا}اسب
القانوني باHعلومات اHالية ,وكان هناك خطر باحتمال إساءة فهم مستوى مشاركة ا}اسب القانوني ف اHعلومات ,ومثال
ذلك:
○

إذا كان الغرض من اHعلومات اHالية هو استخدامها من قبل أطراف أخرى بخ=ف ا{دارة أو اHكلفي باRوكمة ,أو
قد يتم تقدãها إلى ,أو اRصول عليها من ,أطراف أخرى بخ=ف اHستخدمي اHستهدفي للمعلومات;

○

إذا ت ذكر اسم ا}اسب القانوني مع اHعلومات اHالية) .راجع :الفقرة أ(٥

الع=قة باHعيار الدولي لرقابة اuودة
.٤

)١(١

تُعد نظم رقابة اuودة وسياساتها وإجراءاتها من مسؤوليات اHكتب .وينطبق معيار رقابة اuودة ) (١على مكاتب ا}اسبي اHهنيي
فيما يتعلق بارتباطات التجميع التي يقوم بها اHكتب ٢.وتنبني أحكام هذا اHعيار اHتعلقة برقابة اuودة على مستوى كل ارتباط من
ارتباطات التجميع على أساس أن اHكتب يخضع Hعيار رقابة اuودة ) (١أو Hتطلبات مساوية على اNقل Hتطلبات ذلك اHعيار) .راجع:
الفقرات أ–٦أ(١١

ارتباط التجميع
.٥

قد تطلب ا{دارة من محاسب مهني ف اHمارسة العامة أن يساعدها ف إعداد وعرض اHعلومات اHالية للمنشأة .وتنشأ القيمة التي
ãثلها تنفيذ ارتباط التجميع وفقاً لهذا اHعيار Hستخدمي اHعلومات اHالية من تطبيق ا;برة اHهنية للمحاسب القانوني ف مجال
ا}اسبة والتقرير اHالي واZلتزام باHعايير اHهنيةë ,ا ف ذلك اHتطلبات اNخ=قية ذات الصلة ,وا{ع=ن الواضح عن طبيعة ومدى
مشاركة ا}اسب القانوني ف اHعلومات اHالية اïمعة) .راجع :الفقرات أ–١٢أ(١٥

١
٢

.٦

نظرًا Nن ارتباط التجميع ليس ارتباط تأكيد ,فإن ارتباط التجميع  Zيتطلب من ا}اسب القانوني التحقق من دقة أو اكتمال اHعلومات
اHقدمة من ا{دارة Nغراض التجميع ,كما  Zيتطلب منه جمع اNدلة {بداء رأي مراجعة أو استنتاج فحص ف إعداد اHعلومات اHالية.

.٧

تظل ا{دارة هي اHسؤولة عن اHعلومات اHالية وأساس إعدادها وعرضها .وتتضمن تلك اHسؤولية تطبيق ا{دارة ل=جتهادات اHطلوبة
{عداد وعرض اHعلومات اHاليةë ,ا ف ذلك اختيار السياسات ا}اسبية اHناسبة وتطبيقها ,وإذا لزم اNمر ,إجراء تقديرات محاسبية
معقولة) .راجع :الفقرتي أ ,١٢أ(١٣

اHعيار الدولي لرقابة اuودة " ,١رقابة اuودة للمكاتب التي تنفذ ارتباطات مراجعة وفحص للقوائم اHالية وارتباطات التأكيد اNخرى وارتباطات ا;دمات ذات الع=قة
معيار رقابة اuودة ) ,(١الفقرة ٤
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ارتباطات التجميع

معيار ارتباطات التأكيد )(٤٤١٠
.٨

 Zيفرض هذا اHعيار مسؤوليات على ا{دارة أو اHكلفي باRوكمة و Zيلغي اNنظمة واللوائح التي تنظم مسؤولياتهم .واZرتباط اHنفذ
وفقاً لهذا اHعيار يتم إجراؤه على افتراض أساس بأن ا{دارة واHكلفي باRوكمة ,حسب مقتضى اRال ,قد وافقوا على مسؤوليات
معينة تُعد ضرورية لتنفيذ ارتباطات التجميع) .راجع :الفقرتي أ ,١٢أ(١٣

.٩

قد تكون اHعلومات اHالية موضوع ارتباط التجميع مطلوبة Nغراض متنوعة من بينها:

.١٠

)أ(

اZلتزام ëتطلبات التقرير اHالي الدورية ا{لزامية ا}ددة ف نظام أو Zئحة;

)ب(

Nغراض  Zتتعلق بالتقرير اHالي ا{لزامي ëوجب نظام أو Zئحة ذات صلةë ,ا ف ذلك على سبيل اHثال:
•

ل¢دارة أو اHكلفي باRوكمة ,مع إعداد اHعلومات اHالية على أساس مناسب Nغراضهم ا;اصة )مثل إعداد
اHعلومات اHالية ل=ستخدام الداخلي(.

•

Nغراض التقرير اHالي الدوري اHعد Nطراف خارجية ëوجب عقد أو شكل آخر من أشكال اZتفاق )مثل اHعلومات
اHالية اHقدمة uهة §ويل لدعم توفير منحة أو استمرارها(.

•

Nغراض اHعام=ت ,عل سبيل اHثال لدعم معاملة تنطوي على تغييرات ف هيكل ملكية اHنشأة أو هيكلها التمويلي
)مثل اZندماج أو اZستحواذ(.

ãكن استخدم أطر تقرير مالي مختلفة {عداد وعرض اHعلومات اHالية ,تتراوح من استخدام أساس محاسبي بسيط خاص باHنشأة,
إلى استخدام معايير موضوعة للتقرير اHالي .ويعتمد إطار التقرير اHالي الذي تقره ا{دارة {عداد وعرض اHعلومات اHالية على
طبيعة اHنشأة واZستخدام اHستهدف للمعلومات) .راجع :الفقرات أ–١٦أ(١٨

نطاق اختصاص هذا ا9عيار
.١١

يحتوي هذا اHعيار على أهداف ا}اسب القانوني عند اتباع معيار ا;دمات ذات الع=قة ,التي توفر السياق الذي وضعت فيه
متطلبات هذا اHعيار ,والتي يُقصد بها مساعدة ا}اسب القانوني على فهم ما يلزم تنفيذ عند القيام بارتباط Çميع.

.١٢

يحتوي هذا اHعيار على متطلبات مُعبﱠر عنها بكلمة "يجب" ,وتهدف إلى §كي ا}اسب القانوني من الوفاء باNهداف اHوضوعة.

.١٣

با{ضافة إلى ذلك ,يحتوي هذا اHعيار على مقدمة وتعريفات ومواد تطبيقية وأخرى تفسيرية ,توفر سياقاً ذا صلة بالفهم السليم
للمعيار.

.١٤

وتقدم اHواد التطبيقية واHواد التفسيرية اNخرى شرحاً إضافياً للمتطلبات وإرشادات لتنفيذها .وف حي أن مثل هذه ا{رشادات Z
تفرض ف حد ذاتها متطلباً ,إ Zأنها تُعد ذات صلة بالتطبيق الصحيح للمتطلبات .وقد توفر أيضاً اHواد التطبيقية واHواد التفسيرية
اNخرى معلومات عامة تتعلق باNمور التي ت تناولها ف هذا اHعيار ,وتساعد ف تطبيق اHتطلبات.

تاريخ السريان
.١٥

يسري هذا اHعيار على ارتباطات التجميع اHرتبط عليها اعتبارًا من  ٢٠١٧/١/١أو بعد ذلك التاريخ.

اCهداف
.١٦

تتمثل أهداف ا}اسب القانوني عند تنفيذ ارتباط Çميع ëوجب هذا اHعيار فيما يلي:
)أ(

تطبيق ا;برات ا}اسبية وخبرات التقرير اHالي Hساعدة ا{دارة ف إعداد وعرض اHعلومات اHالية وفقاً {طار تقرير مالي
منطبق استنادًا إلى اHعلومات اHقدمة من ا{دارة;

)ب(

إعداد تقرير وفقاً Hتطلبات هذا اHعيار.
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معيار ارتباطات التأكيد )(٤٤١٠
التعريفات
.١٧

يتضمن مسرد اHصطلحات) ٣اHسرد( اHصطلحات اHعرﱠفة ف هذا اHعيار ويتضمن كذلك شرحاً للمصطلحات اNخرى اHوجودة ف
هذا اHعيار ,للمساعدة ف اتساق التفسير .ويكون للمصطلحات اßتية اHعاني اHبينة قرين كل منها فيما يلي Nغراض هذا اHعيار:
)أ(

إطار التقرير اHالي اHنطبق :إطار التقرير اHالي الذي تقره ا{دارة واHكلفون باRوكمة ,حسب مقتضى اRال{ ,عداد
اHعلومات اHالية والذي يكون مقبو ًZف ضوء طبيعة اHنشأة والهدف من اHعلومات اHالية ,أو هو ذلك ا{طار الذي تفرضه
اNنظمة أو اللوائح) .راجع :الفقرات أ–٣٥أ(٣٧

)ب(

ارتباط التجميع :ارتباط يطبق فيه ا}اسب القانوني ا;برات ا}اسبية وخبرات التقرير اHالي Hساعدة ا{دارة ف إعداد
وعرض اHعلومات اHالية للمنشأة وفقاً {طار تقرير مالي منطبق ,ويقوم فيه بإعداد التقارير وفقاً Hتطلبات هذا اHعيار .وف
جميع فقرات هذا اHعيار ,تُستخدم الكلمات "يجّمع" و"Çميع" و"مُجﱠمعة" ف هذا السياق.

)ج(

الشريك اHسؤول عن اZرتباط :الشريك ,أو شخص آخر ف اHكتب يكون مسؤو ًZعن اZرتباط وأدائه ,وعن التقرير الذي
يصدر من خ=ل اHكتب ,وتكون لديه -إذا تطلب اNمر -الص=حية اHناسبة من جهة مهنية أو نظامية أو تنظيمية.

)د(

فريق اZرتباط :جميع الشركاء واHوظفي الذين ينفذون اZرتباط ,وأي أفراد يتم تكليفهم من قبل اHكتب أو مكتب ف شبكة
لتنفيذ إجراءات خاصة باZرتباط .ويُستثنى من ذلك ا;براء ا;ارجيون الذين يتعاقد معهم اHكتب أو مكتب ف شبكة.

)ه(

التحريف :اخت=ف بي مبلغ بند من بنود القوائم اHالية أو تصنيفه أو عرضه أو ا{فصاح عنه وما يجب أن يكون عليه مبلغ
هذا البند أو تصنيفه أو عرضه أو ا{فصاح عنه وفقاً {طار التقرير اHالي اHنطبق .وãكن أن تنشأ التحريفات عن طريق
خطأ أو غش.
وعندما تكون اHعلومات اHالية معدة طبقاً {طار عرض عادل ,فإن التحريفات تشمل أيضاً التعدي=ت ف اHبالغ أو التصنيفات
أو العرض أو ا{فصاحات التي تُعد ,حسب حكم اHراجع ,ضرورية لعرض اHعلومات اHالية بشكل عادل من جميع اuوانب
اuوهرية ,أو حتى تعطي اHعلومات اHالية صورة حقيقية

وعادلة(*).

)و(

ا}اسب القانوني :محاسب مهني ف اHمارسة العامة يؤدي ارتباط التجميع .ويشمل اHصطلح الشريك اHسؤول عن اZرتباط
أو أعضاء فريق اZرتباط اßخرين أو اHكتب ,حسب مقتضى اRال .وف اHواطن التي يهدف فيها هذا اHعيار صراحة إلى
قيام الشريك اHسؤول عن اZرتباط بالوفاء بأحد اHتطلبات أو اHسؤوليات ,استُخدم مصطلح "الشريك اHسؤول عن اZرتباط"
بد ًZمن "ا}اسب القانوني" .ويُقرأ مصطلحا "الشريك اHسؤول عن اZرتباط" و"اHكتب" على أنهما يشيران إلى ما يعادلهما
ف القطاع العام ,عند اZقتضاء.

)ز(

اHتطلبات اNخ=قية ذات الصلة :اHتطلبات اNخ=قية التي يخضع لها فريق اZرتباط عند القيام بارتباطات التجميع ,وتشمل
هذه اHتطلبات عادًة اuزأين )أ( و)ب( من قواعد أخ=قيات اHهنة )القواعد( الصادرة عن مجلس اHعايير الدولية Nخ=قيات
اHهنة للمحاسبي )باستثناء البند " ٢٩٠اZستق=ل :ارتباطات اHراجعة والفحص" ,والبند  " ٢٩١اZستق=ل :ارتباطات التأكيد
اNخرى" ف اuزء ب( ,جنباً إلى جنب مع اHتطلبات الوطنية التي تكون أكثر تشددًا) (**).راجع :الفقرة أ(٢١

ا9تطلبات
القيام بارتباط التجميع وفقاً لهذا ا9عيار
.١٨

يجب أن يكون لدى ا}اسب القانوني فهم لنص هذا اHعيار بكاملهë ,ا ف ذلك اHواد التطبيقية واHواد التفسيرية اNخرى ,من أجل
فهم أهدافه وتطبيق متطلباته بالشكل الصحيح.

٣
مسرد مصطلحات اHعايير الدولية الصادر عن مجلس اHعايير الدولية للمراجعة والتأكيد ف كتيب إصدارات اHعايير الدولية لرقابة اuودة واHراجعة والفحص والتأكيدات
اNخرى وا;دمات ذات الع=قة )الكتيب( ,الذي نشره اÆZاد الدولي للمحاسبي ,واHعتمد من الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي.
* §شيًا مع العرف السائد ف اHملكة العربية السعودية ,فإن العبارة التي سيتم استخدامها ف Øاذج تقارير اHراجع اHستقل هي :وف رأينا ,فإن القوائم اHالية اHرفقة,
تعرض بشكل عادل من جميع اuوانب اuوهرية ]…[ وفقًا لـ ]إطار التقرير اHالي اHنطبق[) .انظر معيار  ,٧٠٠الفقرة .٢٥
** يجب اZلتزام بقواعد سلوك وآداب اHهنة اHعتمدة ف اHملكة العربية السعودية.
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ارتباطات التجميع

معيار ارتباطات التأكيد )(٤٤١٠

اZلتزام باHتطلبات ذات الصلة
.١٩

يجب على ا}اسب القانوني أن يلتزم بكل متطلب وارد ف هذا اHعيار إ Zف حال وجود متطلب خاص ليست له صلة بارتباط التجميع,
على سبيل اHثال ف حالة عدم احتواء اZرتباط على الظروف التي يتناولها اHتطلب.

.٢٠

 Zيجوز للمحاسب القانوني أن يشير إلى التزامه بهذا اHعيار ما لم يكن قد التزم بجميع متطلبات هذا اHعيار ذات الصلة بارتباط
التجميع.

ا9تطلبات اCخ,قية
.٢١

يجب على ا}اسب القانوني اZلتزام باHتطلبات اNخ=قية ذات الصلة) (***) .راجع :الفقرات أ–١٩أ(٢٦

اYكم ا9هني
.٢٢

يجب على ا}اسب القانوني ±ارسة اRكم اHهني عند القيام بارتباط التجميع) .راجع :الفقرات أ–٢٧أ(٢٩

رقابة ا]ودة على مستوى اaرتباط
.٢٣

يتحمل الشريك اHسؤول عن اZرتباط اHسؤولية عّما يلي:
)أ(

اuودة العامة لكل ارتباط Çميع يتم إسناده لذلك الشريك;

)ب(

تنفيذ اZرتباط وفقاً لسياسات وإجراءات رقابة اuودة ف اHكتب ,عن طريق) :راجع :الفقرة أ(٣٠
)(١

اتباع ا{جراءات اHناسبة بشأن قبول الع=قات مع العم=ء واZرتباطات واZستمرار ف تلك الع=قات واZرتباطات;
)راجع :الفقرة أ(٣١

)(٢

اZقتناع بأن فريق اZرتباط يتمتع مجتمعاً بالكفاءة والقدرات ال=زمة لتنفيذ ارتباط التجميع;

)(٣

اZنتباه Hؤشرات عدم اZلتزام باHتطلبات اNخ=قية ذات الصلة من جانب أعضاء فريق اZرتباط ,وÆديد التصرف
اHناسب إذا لفت انتباه الشريك اHسؤول عن اZرتباط أمور تشير إلى عدم التزام أعضاء فريق اZرتباط باHتطلبات
اNخ=قية ذات الصلة; )راجع :الفقرة أ(٣٢

)(٤

توجيه اZرتباط وتنفيذه وا{شراف عليه وفقاً للمعايير اHهنية واHتطلبات النظامية والتنظيمية اHنطبقة;

)(٥

Æمل مسؤولية اRفاظ على توثيق مناسب Nعمال اZرتباط.

قبول اaرتباط واaستمرار فيه

استمرار الع=قات مع العم=ء وقبول اZرتباط واZتفاق على شروط اZرتباط
.٢٤

 Zيجوز للمحاسب القانوني قبول اZرتباط ما لم يكن قد اتفق على شروط اZرتباط مع ا{دارة ,والطرف القائم بالتكليف إن كان
مختلفاًë ,ا ف ذلك اZتفاق على ما يلي:
)أ(

اZستخدام والتوزيع اHستهدفي للمعلومات اHالية وأي قيود على اZستخدام أو التوزيع إن وجدت; )راجع :الفقرات أ,٢٠
أ ,٣٣أ ,٣٤أ ,٣٧أ(٣٨

)ب(

Æديد إطار التقرير اHالي اHنطبق; )راجع :الفقرات أ ,٢٠أ–٣٥أ(٣٨

)ج(

هدف ونطاق ارتباط التجميع; )راجع :الفقرة أ(٢٠

)د(

مسؤوليات ا}اسب القانونيë ,ا ف ذلك متطلب اZلتزام باHتطلبات اNخ=قية ذات الصلة; )راجع :الفقرة أ(٢٠

*** يجب ا{شارة إلى قواعد سلوك وآداب اHهنة اHعتمدة ف اHملكة العربية السعودية.
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معيار ارتباطات التأكيد )(٤٤١٠
مسؤوليات ا{دارة عن) :راجع :الفقرات أ–٣٩أ(٤١

)ه(

)(١

اHعلومات اHالية وعن إعدادها وعرضها ,وفقاً {طار تقرير مالي مقبول ف ضوء اZستخدام اHستهدف للمعلومات
اHالية واHستخدمي اHستهدفي;

)(٢

دقة واكتمال السج=ت واHستندات والتوضيحات واHعلومات اNخرى اHقدمة من ا{دارة Nغراض ارتباط التجميع;

)(٣

اZجتهادات ال=زمة {عداد وعرض اHعلومات اHاليةë ,ا ف ذلك اZجتهادات التي قد يقدم ا}اسب القانوني
اHساعدة بشأنها أثناء ارتباط التجميع; )راجع :الفقرة أ(٢٧

)و(
.٢٥

الشكل وا}توى اHتوقعي لتقرير ا}اسب القانوني.

يجب أن يُسجل ا}اسب القانوني شروط اZرتباط اHتفق عليها ف خطاب ارتباط أو شكل آخر مناسب من أشكال اZتفاق اHكتوب
قبل تنفيذ اZرتباط) .راجع :الفقرات أ-٤٢أ(٤٤

اZرتباطات اHتكررة
.٢٦

ف ارتباطات التجميع اHتكررة ,يجب على ا}اسب القانوني تقوي ما إذا كانت الظروفë ,ا ف ذلك التغييرات ف اعتبارات قبول
اZرتباط ,تتطلب إعادة النظر ف شروط اZرتباط وما إذا كانت هناك حاجة إلى تذكير ا{دارة بشروط اZرتباط القائمة) .راجع:
الفقرة أ(٤٥

اaتصال باeدارة وا9كلفي باYوكمة
.٢٧

يجب على ا}اسب القانوني إب=غ ا{دارة أو اHكلفي باRوكمة ,حسب مقتضى اRال ,ف الوقت اHناسب خ=ل سير ارتباط التجميع,
بجميع اNمور اHتعلقة بارتباط التجميع والتي يرى ا}اسب القانوني ,بحسب حكمه اHهني ,أنها مهمة ëا يكفي uعلها جديرة باهتمام
ا{دارة أو اHكلفي باRوكمة ,حسب مقتضى اRال) .راجع :الفقرتي أ ,٤٦أ(٤٧

تنفيذ اaرتباط

فهم ا}اسب القانوني
.٢٨

يجب على ا}اسب القانوني التوصل إلى فهم لµمور اßتية بشكل يكفي لتمكينه من تنفيذ ارتباط التجميع) :راجع :الفقرات أ–٤٨
أ(٥٠
)أ(

أعمال اHنشأة وعملياتهاë ,ا ف ذلك النظام ا}اسبي والسج=ت ا}اسبية للمنشأة;

)ب(

إطار التقرير اHالي اHنطبق ëا ف ذلك تطبيقه ف صناعة اHنشأة.

Çميع اHعلومات اHالية
.٢٩

يجب على ا}اسب القانوني Çميع اHعلومات اHالية باستخدام السج=ت واHستندات والتوضيحات واHعلومات اNخرىë ,ا ف ذلك
اZجتهادات اHهمة ,التي تقدمها ا{دارة.

.٣٠

يجب على ا}اسب القانوني أن يُناقش مع ا{دارة أو اHكلفي باRوكمة ,حسب مقتضى اRال ,تلك اZجتهادات اHهمة ,التي قدم
ا}اسب القانوني بشأنها اHساعدة أثناء Çميع اHعلومات اHالية) .راجع :الفقرة أ(٥١

.٣١

قبل اZنتهاء من ارتباط التجميع ,يجب على ا}اسب القانوني قراءة اHعلومات اHالية اïمعة ف ضوء فهمه Nعمال اHنشأة وعملياتها
وف ضوء إطار التقرير اHالي اHنطبق) .راجع :الفقرة أ(٥٢

.٣٢

إذا علم ا}اسب القانوني أثناء ارتباط التجميع بعدم اكتمال أو عدم دقة السج=ت أو اHستندات أو التوضيحات أو اHعلومات اNخرى,
ëا ف ذلك اZجتهادات اHهمة ,اHقدمة من ا{دارة {∂از اZرتباط ,أو لم يكن راضياً عنها Nي سبب آخر ,فيجب على ا}اسب
القانوني لفت انتباه ا{دارة لذلك وطلب اRصول على اHعلومات ا{ضافية أو اHصححة.
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معيار ارتباطات التأكيد )(٤٤١٠
.٣٣

ف حالة عدم قدرة ا}اسب القانوني على إ∂از اZرتباط بسبب فشل ا{دارة ف توفير السج=ت أو اHستندات أو التوضيحات أو
اHعلومات اNخرىë ,ا ف ذلك اZجتهادات اHهمة ,بالشكل اHطلوب ,فيجب على ا}اسب القانوني اZنسحاب من اZرتباط ,وإب=غ
ا{دارة واHكلفي باRوكمة بأسباب اZنسحاب) .راجع :الفقرة أ(٥٨

.٣٤

إذا علم ا}اسب القانوني أثناء اZرتباط بأن:
)أ(

اHعلومات اHالية اïمعة  Zتشير إلى إطار التقرير اHالي اHنطبق أو تصفه بشكلٍ كافٍ; أو )راجع :الفقرة أ(٥٣

)ب(

ثمة تعدي=ت يلزم إدخالها على اHعلومات اHالية اïمعة حتى  Zتكون اHعلومات اHالية مُحرّفة بشكلٍ جوهري; أو )راجع:
الفقرات أ–٥٤أ(٥٦

)ج(

اHعلومات اHالية اïمعة مضللة Nي سبب آخر) ,راجع :الفقرة أ(٥٧

فيجب على ا}اسب القانوني أن يقترح على ا{دارة التعدي=ت اHناسبة.
.٣٥

إذا رفضت ا{دارة ,أو لم تسمح للمحاسب القانوني بإدخال التعدي=ت اHقترحة على اHعلومات اHالية اïمعة ,فيجب على ا}اسب
القانوني اZنسحاب من اZرتباط وإب=غ ا{دارة واHكلفي باRوكمة بأسباب اZنسحاب) .راجع :الفقرة أ(٥٨

.٣٦

إذا كان اZنسحاب من اZرتباط غير ±كن ,يجب على ا}اسب القانوني أن يحدد اHسؤوليات اHهنية والنظامية اHنطبقة ف ظل
الظروف القائمة.

.٣٧

يجب على ا}اسب القانوني أن يحصل على إقرار من ا{دارة أو اHكلفي باRوكمة ,حسب مقتضى اRال ,بتحملهم للمسؤولية عن
النسخة النهائية من اHعلومات اHالية اïمعة) .راجع :الفقرة أ(٦٨

التوثيق
.٣٨

يجب على ا}اسب القانوني أن يُضّمن ف توثيقه Nعمال اZرتباط ما يلي) :راجع :الفقرات أ–٥٩أ(٦١
)أ(

اNمور اHهمة الناشئة أثناء ارتباط التجميع وكيفية تعامل ا}اسب القانوني مع تلك اNمور;

)ب(

سجل يوضح كيف أن اHعلومات اHالية اïمعة تتطابق مع السج=ت واHستندات والتوضيحات واHعلومات اNخرى التي تستند
إليها اHقدمة من ا{دارة;

)ج(

النسخة النهائية من اHعلومات اHالية اïمعة التي أقرت ا{دارة أو اُHكلفون باRوكمة ,حسب مقتضى اRالë ,سؤوليتهم
عنها ,وتقرير ا}اسب القانوني) .راجع :الفقرة أ(٦٨

تقرير اjاسب القانوني
.٣٩

يتمثل أحد اNغراض اHهمة من تقرير ا}اسب القانوني ف ا{ب=غ بشكل واضح عن طبيعة ارتباط التجميع ودور ا}اسب القانوني
ومسؤولياته ف ذلك اZرتباط .و Zيعد تقرير ا}اسب القانوني وسيلة {بداء رأي أو استنتاج ف اHعلومات اHالية بأي شكل من
اNشكال.

.٤٠

يجب أن يكون تقرير ا}اسب القانوني الصادر Zرتباط التجميع ف صورة كتابية ,ويجب أن يحتوي على العناصر اßتية) :راجع:
الفقرات أ ,٦٢أ ,٦٣أ(٦٩
)أ(

عنوان التقرير;

)ب(

اπاطب بالتقرير ,وفقاً Hا تتطلبه شروط اZرتباط; )راجع :الفقرة أ(٦٤

)ج(

عبارة تفيد بأن ا}اسب القانوني قد قام بتجميع اHعلومات اHالية استنادًا إلى اHعلومات اُHقدمة من ا{دارة;

)د(

وصف Hسؤوليات ا{دارة أو اHكلفي باRوكمة ,حسب مقتضى اRال ,فيما يتعلق بارتباط التجميع وفيما يتعلق باHعلومات
اHالية;
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معيار ارتباطات التأكيد )(٤٤١٠
)ه(

Æديد إطار التقرير اHالي اHنطبق; وف حال استخدام إطار تقرير مالي ذي غرض خاص ,يحتوي التقرير على وصف أو
إشارة لوصف إطار التقرير اHالي ذي الغرض ا;اص ف اHعلومات اHالية;

)و(

Æديد اHعلومات اHاليةë ,ا ف ذلك عنوان كل عنصر من عناصر اHعلومات اHالية ,إذا كانت اHعلومات اHالية تتضمن أكثر
من عنصر واحد ,با{ضافة إلى تاريخ اHعلومات اHالية أو الفترة التي تتعلق بها;

)ز(

وصف Hسؤوليات ا}اسب القانوني ف Çميع اHعلومات اHاليةë ,ا ف ذلك أن اZرتباط ت تنفيذه وفقاً لهذا اHعيار ,وأن
ا}اسب القانوني قد التزم باHتطلبات اNخ=قية ذات الصلة;

)ح(

وصف Hا يستلزمه تنفيذ ارتباط التجميع وفقاً لهذا اHعيار;

)ط(

توضيحات Hا يلي:

)ي(

)(١

نظرًا Nن ارتباط التجميع ليس ارتباط تأكيد ,فإن ا}اسب القانوني غير مطالب بالتحقق من دقة أو اكتمال
اHعلومات اHقدمة من ا{دارة Nغراض التجميع;

)(٢

وبناءً عليه ,فإن ا}اسب القانوني  Zيُبدي أي رأي مراجعة أو استنتاج فحص عّما إذا كانت اHعلومات اHالية مُعدة
وفقاً {طار التقرير اHالي اHنطبق.

ف حال إعداد اHعلومات اHالية باستخدام إطار تقرير مالي ذي غرض خاص ,يحتوي التقرير على فقرة توضيحية) :راجع:
الفقرات أ–٦٥أ(٦٧

.٤١

)(١

تبي الغرض الذي ت من أجله إعداد اHعلومات اHالية ,وإذا لزم اNمرÆ ,دد اHستخدمي اHستهدفي ,أو Æتوي
على إشارة ل¢يضاح اHرفق باHعلومات اHالية الذي يفصح عن هذه اHعلومات;

)(٢

تلفت انتباه قراء التقرير إلى حقيقة أن اHعلومات اHالية معدة وفقاً {طار ذي غرض خاص ,ونتيجة لذلك ,فإن
اHعلومات قد  Zتكون مناسبة Nغراض أخرى;

)ك(

تاريخ تقرير ا}اسب القانوني;

)ل(

توقيع ا}اسب القانوني;

)م(

عنوان ا}اسب القانوني.

يجب على ا}اسب القانوني أن يؤرخ التقرير بالتاريخ الذي أ∂ز فيه ارتباط التجميع وفقاً لهذا اHعيار) .راجع :الفقرة أ(٦٨
***

ا9واد التطبيقية وا9واد التفسيرية اCخرى
نطاق هذا ا9عيار
اعتبارات عامة )راجع :الفقرة (١
أ.١

ف ارتباط التجميع ,عندما يكون الطرف القائم بالتكليف شخصاً آخر بخ=ف ا{دارة أو اHكلفي باRوكمة ف اHنشأةã ,كن تطبيق
هذا اHعيار بعد تكييفه حسب اRاجة.

أ.٢

قد تأخذ مشاركة ا}اسب القانوني ف ا;دمات أو اNنشطة ف سياق مساعدة إدارة اHنشأة ف إعداد وعرض القوائم اHالية للمنشأة
عدة أشكاٍل مختلفة .وعندما يتم تكليف ا}اسب القانوني بتقدي تلك ا;دمات أو اNنشطة للمنشأة وفقاً لهذا اHعيار ,فإن اقتران
اسم ا}اسب القانوني باHعلومات اHالية يتضح من خ=ل تقرير ا}اسب القانوني اHقدم عن اZرتباط بالشكل اHطلوب ëوجب هذا
اHعيار .ويحتوي تقرير ا}اسب القانوني على إقرار صريح من ا}اسب القانوني باZلتزام بهذا اHعيار.
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معيار ارتباطات التأكيد )(٤٤١٠
التطبيق على ارتباطات التجميع اNخرى بخ=ف اHعلومات اHالية التاريخية )راجع :الفقرة (٢
أ.٣

أ.٤

يتناول هذا اHعيار اZرتباطات التي يقوم فيها ا}اسب القانوني ëساعدة ا{دارة ف إعداد وعرض اHعلومات اHالية التاريخية .ومع
ذلكã ,كن تطبيق هذا اHعيار أيضاً ,بعد تكييفه حسب اRاجة ,عندما يتم تكليف ا}اسب القانوني ëساعدة ا{دارة ف إعداد
وعرض معلومات مالية أخرى .ومن أمثلة ذلك:
•

اHعلومات اHالية التصورية.

•

اHعلومات اHالية اHستقبليةë ,ا ف ذلك اHوازنات أو التوقعات اHالية.

قد يقوم ا}اسب القانوني أيضاً بارتباطات Hساعدة ا{دارة ف إعداد وعرض اHعلومات غير اHالية ,على سبيل اHثال ,قوائم غازات
اZحتباس اRراري أو إقرارات ا{حصائيات أو ا{قرارات اHتعلقة ëعلومات أخرى .وف مثل هذه الظروف ,قد يطبق ا}اسب
القانوني هذا اHعيار ,بعد تكييفه حسب اRاجة ,وبحسب صلته بتلك اNنواع من اZرتباطات.

اZعتبارات ذات الصلة بتطبيق معيار ا;دمات ذات الع=قة )راجع :الفقرة (٣
أ.٥

قد يتم النص ف البيئات ا}لية على التطبيق ا{لزامي لهذا اHعيار ل=رتباطات التي يقدم فيها ا}اسب القانوني خدمات ذات صلة
بإعداد وعرض اHعلومات اHالية للمنشأة )على سبيل اHثال فيما يتعلق بإعداد القوائم اHالية التاريخية اHطلوبة Nغراض ا{يداع
للعموم( .وف حال عدم النص على التطبيق ا{لزامي ,سواءً ëوجب نظام أو Zئحة ,أو ëوجب اHعايير اHهنية اHنطبقة أو غير ذلك,
فقد يخلص ا}اسب القانوني مع ذلك إلى أن تطبيق هذا اHعيار هو اHناسب ف ظل الظروف القائمة.

الع=قة باHعيار الدولي لرقابة اuودة )) (١راجع :الفقرة (٤
أ.٦

أ.٧

أ.٨

٤

يتناول اHعيار الدولي لرقابة اuودة ) (١مسؤوليات اHكتب عن إرساء وصون نظامه ا;اص برقابة جودة ارتباطات ا;دمات ذات
الع=قةë ,ا ف ذلك ارتباطات التجميع .وتستهدف تلك اHسؤوليات إرساء:
•

نظام رقابة اuودة باHكتب;

•

سياسات اHكتب التي تهدف إلى Æقيق هدف نظام رقابة اuودة وإجراءاته لتطبيق ومتابعة اZلتزام بتلك السياسات.

ëوجب معيار رقابة اuودة ) ,(١فإن اHكتب يتحمل التزاماً بإرساء نظام لرقابة اuودة وصونه ليوفر له تأكيدًا معقو ًZبأن:
)أ(

اHكتب والعاملي فيه يلتزمون باHعايير اHهنية واHتطلبات النظامية والتنظيمية اHنطبقة;

)ب(

التقارير الصادرة عن اHكتب أو الشركاء اHسؤولي عن اZرتباط مناسبة ف ظل الظروف

القائمة٤.

قد تضع الدول التي لم تعتمد معيار رقابة اuودة ) (١فيما يتعلق بارتباطات التجميع متطلبات لرقابة اuودة ف اHكاتب التي تنفذ
تلك اZرتباطات .وتنبني أحكام هذا اHعيار اHتعلقة برقابة اuودة على مستوى اZرتباط على أساس أن متطلبات رقابة اuودة التي
ت إقرارها مساوية على اNقل Hتطلبات معيار رقابة اuودة ) .(١ويتحقق هذا عندما تفرض تلك اHتطلبات التزامات على اHكتب
لتحقيق أهداف متطلبات معيار رقابة اuودة )ë ,(١ا ف ذلك التزام بإرساء نظام لرقابة اuودة يتضمن سياسات وإجراءات تتناول
كل عنصر من العناصر اßتية:
•

مسؤوليات القيادة عن اuودة داخل اHكتب;

•

اHتطلبات اNخ=قية ذات الصلة;

•

قبول الع=قات مع العم=ء وقبول كل ارتباط معي واZستمرار ف تلك الع=قات واZرتباطات;

•

اHوارد البشرية;

معيار رقابة اuودة ) ,(١الفقرة ١١
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معيار ارتباطات التأكيد )(٤٤١٠
•

تنفيذ اZرتباطات;

•

اHتابعة.

أ.٩

ف سياق نظام اHكتب ا;اص برقابة اuودة ,تتحمل فرق اZرتباطات مسؤولية عن تطبيق إجراءات رقابة اuودة اHنطبقة على
اZرتباط.

أ.١٠

ما لم تشر اHعلومات اHقدمة من اHكتب أو من اNطراف اNخرى إلى غير ذلك ,يحق لفريق اZرتباط أن يعتمد على نظام رقابة اuودة
ا;اص باHكتب .فعلى سبيل اHثالã ,كن لفريق اZرتباط اZعتماد على نظام رقابة اuودة ا;اص باHكتب فيما يتعلق ëا يلي:
•

الكفاءة اHهنية للعاملي من خ=ل توظيفهم وتدريبهم الرسمي.

•

اRفاظ على الع=قات مع العم=ء ,من خ=ل نُظُم القبول واZستمرار.

•

اZلتزام باHتطلبات النظامية والتنظيمية من خ=ل آلية اHتابعة.

وعند النظر ف أوجه القصور اHكتشفة ف نظام رقابة اuودة ا;اص باHكتب والتي قد تؤثر على ارتباط التجميع ,قد يأخذ الشريك
اHسؤول عن اZرتباط ف اRسبان التدابير التي اتخذها اHكتب لتصحيح الوضع والتي يراها الشريك اHسؤول عن اZرتباط كافية ف
سياق ارتباط التجميع.
أ.١١

 Zيشير وجود وجه من أوجه القصور ف نظام رقابة اuودة ا;اص باHكتب بالضرورة إلى أنه لم يتم تنفيذ ارتباط التجميع وفقاً
للمعايير اHهنية واHتطلبات النظامية والتنظيمية اHنطبقة ,أو إلى أن تقرير ا}اسب القانوني لم يكن مناسباً.

ارتباط التجميع
استخدام مُصطلحي "ا{دارة" و"اHكلفي باRوكمة" )راجع :الفقرات (٨ ,٧ ,٥
أ.١٢

ëختلف أنواعها .وتؤثر تلك اZخت=فات
تختلف اHسؤوليات ا;اصة بكل من ا{دارة واHكلفي باRوكمة بي الدول ,وبي اHنشآت ُ
على طريقة تطبيق ا}اسب القانوني Hتطلبات هذا اHعيار اHتعلقة با{دارة أو اHكلفي باRوكمة .وبناءً عليه ,فإن العبارة "ا{دارة
واHكلفون باRوكمة ,حسب مقتضى اRال" اُHستخدمة ف مواضع مُختلفة من هذا اHعيار يُقصد منها تنبيه ا}اسب القانوني Rقيقة
أن البيئات اπتلفة التي تعمل فيها اُHنشآت قد توجد فيها هياكل وترتيبات مُختلفة ل¢دارة واRوكمة.

أ.١٣

تقع اHسؤوليات اπتلفة اHتعلقة بإعداد اHعلومات اHالية والتقرير اHالي ا;ارجي إمّا على عاتق ا{دارة أو اHكلفي باRوكمة وفقاً
لعوامل مثل:
•

موارد اHنشأة وهيكلها.

•

اNدوار ا;اصة بكل من ا{دارة واHكلفي باRوكمة ف اُHنشأة على النحو اHنصوص عليه ف اNنظمة أو اللوائح ذات الصلة,
أو إذا كانت اُHنشأة غير خاضعة للتنظيم ,ففي أي ترتيبات رسمية للحوكمة أو اُHساءلة موضوعة للُمنشأة )على سبيل اHثال,
سس بها اHنشآت(.
على النحو اُHسجل ف العقود أو النظام اNساسي للُمنشأة أو ف أي نوع آخر من اHستندات التي تُؤ ﱠ

وف العديد من اHنشآت الصغيرة  Zيوجد غالباً فصل بي مهام ا{دارة ومهام اHكلفي باRوكمة ف اHنشأة ,أو قد يكون اHكلفون
باRوكمة منخرطي أيضاً ف إدارة اHنشأة .وف معظم اRاZت اNخرى ,خاصة ف اُHنشآت اNكبر ,تتحمل ا{دارة اHسؤولية عن تنفيذ
أعمال أو أنشطة اُHنشأة وإعداد التقارير عنها ,ف حي يُشرِف اHكلفون باRوكمة على ا{دارة .وف اHنشآت اNكبر ,يتولى أو يتحمل
اHكلفون باRوكمة غالباً اHسؤولية عن اعتماد اHعلومات اHالية للمنشأة ,خاصة إذا كانت مُعﱠدة Zستخدام أطراف من خارج اHنشأة.
وغالباً ما تتولى مجموعة فرعية من اHكلفي باRوكمة ف اHنشآت اNكبر ,مثل uنة معنية باHراجعة ,مسؤوليات إشرافية معينة .وف
بعض الدول ,يكون إعداد القوائم اHالية للُمنشأة وفقاً {طار محدد ضمن اHسؤوليات النظامية للمكلفي باRوكمة ,وف بعض الدول
اNخرى يكون ذلك ضمن مسؤوليات ا{دارة.
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معيار ارتباطات التأكيد )(٤٤١٠
اHشاركة ف أنشطة أخرى تتعلق بإعداد وعرض اHعلومات اHالية )راجع :الفقرة (٥
أ.١٤

يختلف نطاق ارتباط التجميع تبعاً لظروف اZرتباط .ومع ذلك ,فإنه ف كل حالة سينطوي على مساعدة ا{دارة ف إعداد وعرض
اHعلومات اHالية للمنشأة وفقاً {طار التقرير اHالي ,استنادًا إلى اHعلومات اHقدمة من ا{دارة .وف بعض ارتباطات التجميعã ,كن أن
تكون ا{دارة قد أعدت بالفعل اHعلومات اHالية بنفسها ف صورة مسودة أو ف شكل مبدئي.

أ.١٥

قد يتم تكليف ا}اسب القانوني أيضاً بتنفيذ بعض اNنشطة اNخرى نيابة عن ا{دارة ,با{ضافة إلى ارتباط التجميع .فعلى سبيل
اHثال ,قد يُطلب من ا}اسب القانوني أيضاً Çميع البيانات ا}اسبية اNساسية ا;اصة باHنشأة وتصنيفها وتلخيصها ,ومعاuة
البيانات التي ف شكل سج=ت محاسبية وصو ًZإلى إعداد ميزان للمراجعة .ثم يُستخدم ميزان اHراجعة على أنه اHعلومات اNساسية
التي ãكن للمحاسب القانوني أن يجّمع منها اHعلومات اHالية التي تكون موضوع ارتباط Çميع يتم تنفيذه وفقاً لهذا اHعيار .وغالباً
ما يكون هذا هو اRال ف اHنشآت اNصغر التي  Zتوجد فيها نُظُم محاسبية متطورة ,أو ف اHنشآت التي تُفضل اZستعانة ëصادر
خارجية {عداد السج=ت اRسابية .و Zيتناول هذا اHعيار اNنشطة اNخرى التي قد ينفذها ا}اسب القانوني Hساعدة ا{دارة ف
مجاZت أخرى قبل Çميع القوائم اHالية للمنشأة.

طر التقرير اHالي )راجع :الفقرة (١٠
ُأ ُ
أ.١٦

قد تُعّد اHعلومات اHالية وفقاً {طار تقرير مالي مصﱠمم لتلبية:
•

اZحتياجات اHشتركة من اHعلومات اHالية لقطاع عريض من اHستخدمي )بعبارة أخرى" ,إطار تقرير مالي ذي غرض عام"(;
أو

•

اZحتياجات من اHعلومات اHالية Hستخدمي محددين )بعبارة أخرى" ,إطار تقرير مالي ذي غرض خاص"(.

وÆدد متطلبات إطار التقرير اHالي اHنطبق شكل ومحتوى اHعلومات اHالية .وف بعض اRاZت ,قد يُشار إلى إطار التقرير اHالي
بلفظ "اNساس ا}اسبي".
أ.١٧

أ.١٨

من أمثلة أطر التقرير اHالي ذات الغرض العام شائعة اZستخدام:
•

اHعايير الدولية للتقرير اHالي ومعايير التقرير اHالي الوطنية اHفروضة اHنطبقة على اHنشآت اHدرجة.

•

اHعيار الدولي للتقرير اHالي للمنشآت الصغيرة واHتوسطة ومعايير التقرير اHالي الوطنية اHفروضة اHنطبقة على اHنشآت
الصغيرة واHتوسطة.

من أمثلة أطر التقرير اHالي ذات الغرض ا;اص التي قد تُستخدم ,اعتمادًا على الغرض ا;اص من اHعلومات اHالية:
•

اNساس ا}اسبي الضريبي اُHستخدم ف بعض الدول {عداد اHعلومات اHالية للوفاء ëتطلبات اZلتزام الضريبي.

•

للمنشآت غير اHطالبة باستخدام إطار تقرير مالي مفروض:
○

أي أساس محاسبي يتم استخدامه ف اHعلومات اHالية Hنشأة معينة ,ويُعد مناسباً ل=ستخدام اHقصود من اHعلومات
اHالية ومناسباً لظروف اHنشأة )على سبيل اHثال ,استخدام اNساس ا}اسبي النقدي مع استحقاقات محددة ,مثل
اHبالغ مستحقة التحصيل واHبالغ مستحقة السداد ,عند إعداد قائمة اHركز اHالي وقائمة الدخل ,أو استخدام إطار
تقرير مالي مفروض بعد تعديله ëا ي=ئم الغرض ا;اص الذي ُأعدت من أجله اHعلومات اHالية(.

○

اNساس ا}اسبي النقدي {عداد قائمة اHقبوضات واHدفوعات )على سبيل اHثال ,لغرض تخصيص الزيادة ف
اHتحص=ت النقدية عن اHدفوعات النقدية Hالكي العقارات اHؤجرة; أو تسجيل حركة صندوق اHصروفات النثرية(.
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معيار ارتباطات التأكيد )(٤٤١٠
ا9تطلبات اCخ,قية )راجع :الفقرة (٢١
أ.١٩

يضع اuزء )أ( من قواعد أخ=قيات اHهنة الصادرة عن مجلس اHعايير الدولية Nخ=قيات اHهنة للمحاسبي اHبادئ اNساسية
لµخ=قيات اHهنية التي يجب على ا}اسب القانوني اZلتزام بها ,ويوفر إطارًا مفاهيمياً لتطبيق تلك
اNساسية فيما يلي:
)أ(

النزاهة;

)ب(

اHوضوعية;

)ج(

الكفاءة اHهنية والعناية الواجبة;

)د(

السرية;

)ه(

السلوك اHهني.

اHبادئ(*).

وتتمثل اHبادئ

ويوضح اuزء )ب( من قواعد أخ=قيات اHهنة كيفية تطبيق ا{طار اHفاهيمي ف مواقف معينة .وعند اZلتزام بقواعد أخ=قيات
اHهنة ,يلزم Æديد اHهددات التي تواجه التزام ا}اسب القانوني باHتطلبات اNخ=قية ذات الصلة ويلزم معاuة تلك اHهددات بشكل
مناسب.
اZعتبارات اNخ=قية اHتعلقة بإقران اسم ا}اسب القانوني باHعلومات )راجع :الفقرات )٢٤ ,٢١أ(–)د((
أ.٢٠

ëوجب قواعد أخ=قيات اHهنة ٥,فعند تطبيق مبدأ النزاهة ,يُعد ا}اسب اHهني مطالباً بأ Zتكون له صلة عن علم بالتقارير أو
ا{قرارات أو اZتصاZت أو اHعلومات اNخرى إذا اعتقد ا}اسب اHهني أن اHعلومات:
)أ(

Æتوي على بيان خاطئ أو مضلل بشكلٍ جوهري; أو

)ب(

Æتوي على بيانات أو معلومات معدة بإهمال; أو

)ج(

=.
تغفل أو Æجب معلومات من اHطلوب تضمينها عندما يكون ذلك ا{غفال أو اRجب مضل ً

وعندما يعلم ا}اسب اHهني بإقران اسمه ëثل هذه اHعلومات ,فإنه مطالب ëوجب قواعد أخ=قيات اHهنة باتخاذ ا;طوات
ال=زمة بفصل اسمه عن تلك اHعلومات.
اZستق=ل )راجع :الفقرتي )١٧ز((٢١ ,
أ.٢١

على الرغم من أن البند " ٢٩٠اZستق=ل  -ارتباطات اHراجعة والفحص" والبند " ٢٩١اZستق=ل  -ارتباطات التأكيد اNخرى" ف
اuزء )ب( من قواعد أخ=قيات اHهنة  Zتنطبق على ارتباطات التجميع ,فإن قواعد سلوك وآداب اHهنة الوطنية أو اNنظمة أو اللوائح
الوطنية قد Æدد متطلبات أو قواعد إفصاح متعلقة باZستق=ل.

التقرير عن عدم اZلتزام باNنظمة واللوائح ,ا}دد حدوثه أو اHشتبه ف حدوثه ,لسلطة معنية خارج اHنشأة
أ.٢٢

إن اNنظمة أو اللوائح أو اHتطلبات اNخ=قية ذات الصلة قد:
)أ(

تتطلب من ا}اسب القانوني أن يقرر عن حاZت عدم اZلتزام باNنظمة واللوائح ا}دد حدوثها أو اHشتبه ف حدوثها إلى
سلطة معنية خارج اHنشأة.

)ب(

تفرض مسؤوليات قد يكون من اHناسب ëوجبها ف ظل الظروف القائمة التقرير عن عدم اZلتزام لسلطة معنية خارج
اHنشأة٦ .

*

يجب اZلتزام بقواعد سلوك وآداب اHهنة اHعتمدة ف اHملكة العربية السعودية
اuزء )أ( من قواعد أخ=قيات اHهنة الصادرة عن مجلس اHعايير الدولية Nخ=قيات اHهنة للمحاسبي ,الفقرة ٢-١١٠

٦

انظر على سبيل اHثال البندين  ٥١-٢٢٥و ٥٢-٢٢٥من قواعد أخ=قيات اHهنة الصادرة عن مجلس اHعايير الدولية Nخ=قيات اHهنة للمحاسبي

٥
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أ.٢٣

قد يكون من الضروري أو من اHناسب ف ظل الظروف القائمة التقرير عن عدم اZلتزام باNنظمة واللوائح ,ا}دد حدوثه أو اHشتبه
ف حدوثه ,لسلطة معنية خارج اHنشأة لµسباب اßتية:
)أ(

Nن اNنظمة أو اللوائح أو اHتطلبات اNخ=قية ذات الصلة تتطلب من ا}اسب القانوني القيام بذلك;

)ب(

Nن ا}اسب القانوني قرر أن التقرير عن ذلك يُعد تصرفاً مناسباً ل=ستجابة Rالة عدم اZلتزام ا}دد حدوثها أو اHشتبه
ف حدوثها ,وفقاً للمتطلبات اNخ=قية ذات الصلة;

)ج(

Nن اNنظمة أو اللوائح أو اHتطلبات اNخ=قية ذات الصلة §نح ا}اسب القانوني اRق ف القيام بذلك.

أ.٢٤

ëوجب الفقرة  ٢٨من هذا اHعيار Z ,يتوقع أن يكون لدى ا}اسب القانوني مستوى من الفهم لµنظمة واللوائح يتجاوز ذلك الذي
يُعد ضرورياً ليكون قادرًا على تنفيذ ارتباط التجميع .ومع ذلك ,فقد تتوقع اNنظمة أو اللوائح أو اHتطلبات اNخ=قية ذات الصلة من
ا}اسب القانوني تطبيق اHعرفة واRكم اHهني وا;برة اHهنية عند اZستجابة لعدم اZلتزام ا}دد حدوثه أو اHشتبه ف حدوثه.
ويرجع الفصل النهائي ف Æديد ما إذا كان تصرف ما يُشّكل عدم التزام فعلي إلى ا}كمة أو اuهة القضائية اNخرى اπتصة.

أ.٢٥

ف بعض الظروف ,قد يكون محظورًا التقرير عن عدم اZلتزام باNنظمة واللوائح ا}دد حدوثه أو اHشتبه ف حدوثه إلى سلطة معنية
خارج اHنشأة ,نظرًا لواجب السرية الذي يتحمله ا}اسب القانوني ëوجب اNنظمة أو اللوائح أو اHتطلبات اNخ=قية ذات الصلة.
وف حاZت أخرى ,قد  Zيُعد التقرير عن عدم اZلتزام ,ا}دد حدوثه أو اHشتبه ف حدوثه ,لسلطة معنية خارج اHنشأة انتهاكاً لواجب
السرية ëوجب اHتطلبات اNخ=قية ذات الصلة٧.

أ.٢٦

ãكن للمحاسب القانوني أن يأخذ ف اRسبان اRصول على استشارة داخلية )على سبيل اHثال ,من داخل اHكتب أو من مكتب ف
الشبكة( أو اRصول على مشورة قانونية لفهم اZنعكاسات اHهنية أو القانونية Zتخاذ تصرف بعينه ,أو القيام بشكل سري باستشارة
د ذلك إلى انتهاك واجب السرية(٨.
سلطة تنظيمية أو هيئة مهنية )ما لم يكن ذلك محظورًا ëوجب اNنظمة أو اللوائح أو ما لم يؤ ِ

اYكم ا9هني )راجع :الفقرتي )٢٤ ,٢٢ه()((٣
أ.٢٧

يُعد اRكم اHهني ضرورياً Rسن إجراء ارتباط التجميع .وذلك Nن تفسير اHتطلبات اNخ=قية ذات الصلة ومتطلبات هذا اHعيار,
واRاجة Zتخاذ قرارات مدروسة أثناء تنفيذ ارتباط التجميع ,يتطلب تطبيق اHعارف وا;برات ذات الصلة على حقائق وظروف
اZرتباط .ويُعد اRكم اHهني ضرورياً ,خاصة عندما يتضمن اZرتباط مساعدة إدارة اHنشأة ف اتخاذ القرارات اHتعلقة ëا يلي:
•

مدى قبول إطار التقرير اHالي الذي سيتم استخدامه ف إعداد وعرض اHعلومات اHالية ا;اصة باHنشأة ,ف ضوء اZستخدام
اHقصود من اHعلومات اHالية واHستخدمي اHستهدفي.

•

تطبيق إطار التقرير اHالي اHنطبقë ,ا ف ذلك:
○

اختيار السياسات ا}اسبية اHناسبة ëوجب ذلك ا{طار;

○

إجراء التقديرات ا}اسبية ال=زمة {عداد اHعلومات اHالية وعرضها ëوجب ذلك ا{طار;

○

إعداد وعرض اHعلومات اHالية وفقاً {طار التقرير اHالي اHنطبق.

ويقدم ا}اسب القانوني مساعدته ل¢دارة دائماً على أساس أن ا{دارة أو اHكلفي باRوكمة ,حسب مقتضى اRال ,يفهمون اNحكام
اHهمة التي ينعكس أثرها ف اHعلومات اHالية ,ويقبلون اHسؤولية عن تلك اNحكام.
أ.٢٨

وينطوي اRكم اHهني على تطبيق ما هو م=ئم من تدريب ومعرفة وخبرة ,ف السياق الذي يوفره هذا اHعيار ومعايير ا}اسبة
واHعايير اNخ=قية ,عند اتخاذ قرارات مدروسة بشأن التصرفات التي تكون مناسبة ف ظل الظروف ا}يطة بارتباط التجميع.

أ.٢٩

تعتمد ±ارسة اRكم اHهني ف أي ارتباط بعينه على اRقائق والظروف اHعلومة لدى ا}اسب القانوني حتى تاريخ تقريره عن
اZرتباطë ,ا ف ذلك:

٧

انظر ,على سبيل اHثال ,البند  ٧-١٤٠والبند  ٥٣-٢٢٥من قواعد أخ=قيات اHهنة الصادرة عن مجلس اHعايير الدولية Nخ=قيات اHهنة للمحاسبي.

٨

انظر ,على سبيل اHثال ,البند  ٥٥-٢٢٥من قواعد أخ=قيات اHهنة الصادرة عن مجلس اHعايير الدولية Nخ=قيات اHهنة للمحاسبي.
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•

اHعرفة اHكتسبة من تنفيذ اZرتباطات اNخرى التي ت القيام بها لصالح اHنشأة ,إن وجدت )على سبيل اHثال ,ا;دمات
الضريبية(.

•

فهم ا}اسب القانوني Nعمال اُHنشأة وعملياتهاë ,ا ف ذلك نظامها ا}اسبي ,وتطبيق إطار التقرير اHالي اHنطبق ف
صناعة اHنشأة.

•

مدى حاجة إعداد وعرض اHعلومات اHالية إلى ±ارسة ا{دارة ل=جتهاد.

رقابة ا]ودة على مستوى اaرتباط )راجع :الفقرة )٢٣ب((
أ.٣٠

تؤكد تصرفات الشريك اHسؤول عن اZرتباط والرسائل اHناسبة التي ينقلها Nعضاء فريق اZرتباط اßخرين ,ف سياق Æمله
اHسؤولية عن اuودة العامة لكل ارتباط ,على ما يلي:
)أ(

تنفيذ العمل اHستوف Hتطلبات اHعايير اHهنية واHتطلبات النظامية والتنظيمية;

)ب(

اZلتزام بسياسات وإجراءات اHكتب اHنطبقة فيما يتعلق برقابة اuودة;

)ج(

إصدار تقرير ا}اسب القانوني عن اZرتباط وفقاً لهذا اHعيار.

قبول الع=قات مع العم=ء وارتباطات التجميع واZستمرار ف تلك الع=قات واZرتباطات )راجع :الفقرة )٢٣ب()((١
أ.٣١

يتطلب معيار رقابة اuودة ) (١أن يحصل اHكتب على اHعلومات التي يراها ضرورية ف ظل الظروف القائمة قبل قبول اZرتباط مع
عميل جديد ,وعند اتخاذ قرار باZستمرار ف ارتباط قائم ,وعند النظر ف قبول ارتباط جديد مع عميل حالي .وقد يكون من بي
اHعلومات التي تساعد الشريك اHسؤول عن اZرتباط ف Æديد ما إذا كان من اHناسب قبول الع=قات مع العم=ء وارتباطات التجميع
واZستمرار ف تلك الع=قات واZرتباطات ,اHعلومات ا;اصة بنزاهة ا=Hك الرئيسيي وا{دارة العليا واHكلفي باRوكمة .وإذا كان
لدى الشريك اHسؤول عن اZرتباط سبب يدعوه إلى الشك ف نزاهة ا{دارة لدرجة من اHرجح أن تؤثر على اNداء اHناسب ل=رتباط,
فقد  Zيكون من اHناسب قبول اZرتباط.

اZلتزام باHتطلبات اNخ=قية ذات الصلة عند القيام باZرتباط )راجع :الفقرة )٢٣ب()((٣
أ.٣٢

يحدد معيار رقابة اuودة ) (١مسؤوليات اHكتب عن وضع سياسات وإجراءات تهدف إلى تقدي تأكيد معقول بأن اHكتب والعاملي
فيه ملتزمون باHتطلبات اNخ=قية ذات الصلة .ويحدد هذا اHعيار مسؤوليات الشريك اHسؤول عن اZرتباط فيما يتعلق بالتزام فريق
اZرتباط باHتطلبات اNخ=قية ذات الصلة.

قبول اaرتباط واaستمرار فيه
Æديد اZستخدام اHستهدف للمعلومات اHالية )راجع :الفقرة )٢٤أ((
أ.٣٣

يتم Æديد اZستخدام اHستهدف للمعلومات اHالية عن طريق ا{شارة إلى النظام أو ال=ئحة اHنطبقة ,أو الترتيبات اNخرى اHوضوعة
فيما يتعلق بتوفير اHعلومات اHالية للمنشأة ,مع الوضع ف اZعتبار اHعلومات اHالية التي Æتاج إليها اNطراف الداخلية أو ا;ارجية
للمنشأة الذين يعدون اHستخدمي اHستهدفي .ومن أمثلة ذلك اHعلومات اHالية التي يلزم توفيرها من قبل اHنشأة فيما يتعلق بتنفيذ
معام=ت مع ,أو تقدي طلبات §ويل إلى ,أطراف خارجية مثل اHوردين أو البنوك أو غيرهم من مقدمي خدمات التمويل.

أ.٣٤

ينطوي أيضاً Æديد ا}اسب القانوني ل=ستخدام اHستهدف للمعلومات اHالية على فهم عوامل مثل الغرض اHعي الذي تستهدف
ا{دارة أو اHكلفون باRوكمة ,حسب مقتضى اRال ,أو الطرف القائم بالتكليف ,إن كان مختلفاًÆ ,قيقه من خ=ل طلب تنفيذ ارتباط
التجميع .فعلى سبيل اHثال ,قد تطلب إحدى اuهات اHانحة للتمويل من اHنشأة تقدي معلومات مالية يقوم بتجميعها محاسب مهني
وذلك للحصول على معلومات حول جوانب معينة من عمليات أو أنشطة اHنشأة ,على أن تكون تلك اHعلومات مُعدة بشكل معي ,لدعم
القرار بتقدي منحة أو اZستمرار ف تقدي منحة قائمة.
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Æديد إطار التقرير اHالي اHنطبق )راجع :الفقرتي )١٧أ()٢٤ ,ب((
أ.٣٥

يتم اتخاذ القرار اHتعلق بإطار التقرير اHالي الذي تقره ا{دارة {عداد اHعلومات اHالية ف سياق اZستخدام اHستهدف للمعلومات
حسبما هو موضح ف شروط اZرتباط اHتفق عليها ,ومتطلبات أي نظام أو Zئحة منطبقة.

أ.٣٦

فيما يلي أمثلة للعوامل التي تشير إلى أنه قد يكون من اHناسب النظر فيما إذا كان إطار التقرير اHالي مقبو:ًZ
•

طبيعة اHنشأة ,وما إذا كانت منشأة خاضعة للتنظيم ,على سبيل اHثال ما إذا كانت منشأة Çارية هادفة للربح أو منشأة
قطاع عام أو منظمة غير هادفة للربح.

•

اZستخدام اHستهدف للمعلومات اHالية واHستخدمون اHستهدفون .فعلى سبيل اHثال ,قد يكون الغرض من اHعلومات اHالية
استخدامها من قبل مجموعة واسعة من اHستخدمي ,أو بد ًZمن ذلك قد تكون مخصصة Zستخدام ا{دارة أو بعض
اHستخدمي ا;ارجيي ف سياق غرض معي يتم Æديده كجزء من اZتفاق على شروط ارتباط التجميع.

•

ما إذا كان إطار التقرير اHالي اHنطبق مفروضاً أم موضوعاً ,سواءً ف نظام أو Zئحة منطبقة ,أو ف عقد أو أي شكل آخر
من أشكال اZتفاق مع طرف ثالث ,أو كجزء من ترتيبات اRوكمة أو اHساءلة اُHقرﱠة طواعية من جانب اHنشأة.

•

طبيعة وشكل اHعلومات اHالية التي سيتم إعدادها وعرضها ëوجب إطار التقرير اHالي اHنطبق ,على سبيل اHثال ,مجموعة
كاملة من القوائم اHالية ,أو قائمة مالية واحدة ,أو معلومات مالية مقدمة ف صورة أخرى متفق عليها بي طرفي ف عقد أو
أي شكل آخر من أشكال اZتفاق.

العوامل ذات الصلة عندما يكون اHقصود من اHعلومات اHالية Æقيق غرض معي )راجع :الفقرة )٢٤أ() ,ب((
أ.٣٧

يتفق الطرف القائم بالتكليف عادًة مع اHستخدمي اHستهدفي على طبيعة وشكل اHعلومات اHالية التي تهدف لتحقيق غرض معي,
على سبيل اHثال وفقاً Hا يكون محددًا ëوجب أحكام التقرير اHالي اHنصوص عليها ف عقد أو منحة Hشروع أو وفقاً Hا تقتضيه
اRاجة لدعم معام=ت أو أنشطة اHنشأة .وقد يتطلب العقد ذو الصلة استخدام إطار تقرير مالي مفروض ,مثل إطار تقرير مالي
ذي غرض عام مفروض من جهة مصرح لها أو معترف بها لوضع اHعايير أو مفروض ëوجب نظام أو Zئحة .وبد ًZمن ذلك ,قد يتفق
طرفا العقد على استخدام إطار ذي غرض عام بعد تعديله أو تكييفه ëا يناسب احتياجاتهم ا;اصة .وف تلك اRالةã ,كن وصف
إطار التقرير اHالي اHنطبق ف اHعلومات اHالية وف تقرير ا}اسب القانوني بأنه أحكام التقرير اHالي الواردة ف العقد ا}دد بدًZ
من ا{شارة إلى إطار التقرير اHالي اHعدل .وف مثل هذه اRاZت ,وبغض النظر عن أن اHعلومات اHالية اïمعة قد تكون متاحة على
نطاق أوسع ,يكون إطار التقرير اHالي اHنطبق إطارًا ذا غرض خاص ,ويكون ا}اسب القانوني مطالباً باZلتزام ëتطلبات التقرير
ذات الصلة الواردة ف هذا اHعيار.

أ.٣٨

عندما يكون إطار التقرير اHالي اHنطبق إطار تقرير مالي ذا غرض خاص ,فإن ا}اسب القانوني مطالب ëوجب هذا اHعيار بأن
يسجل ف خطاب اZرتباط أي قيود تكون مفروضة سواءً على اZستخدام أو التوزيع اHستهدف للمعلومات اHالية ,وأن ينص ف تقرير
ا}اسب القانوني على أن اHعلومات اHالية مُعّدة باستخدام إطار تقرير مالي ذي غرض خاص ,ونتيجة لذلك فإنها قد  Zتكون مناسبة
Nغراض أخرى.

مسؤوليات ا{دارة )راجع :الفقرة )٢٤ه((
أ.٣٩

ëوجب هذا اHعيار ,يُعد ا}اسب القانوني مطالباً باRصول على موافقة ا{دارة أو اHكلفي باRوكمة ,حسب مقتضى اRال ,على
مسؤوليات ا{دارة فيما يتعلق بكل من اHعلومات اHالية وارتباط التجميع كشرط مسبق لقبول اZرتباط .وف اHنشآت اNصغر ,فإن
ا{دارة أو اHكلفي باRوكمة ,حسب مقتضى اRال ,قد  Zيكونون ملمي بشكل جيد بتلك اHسؤولياتë ,ا ف ذلك اHسؤوليات الناشئة
ف نظام أو Zئحة منطبقة .ومن أجل اRصول على موافقة ا{دارة على أساس من اHعرفة ,قد يجد ا}اسب القانوني أنه من
الضروري مناقشة تلك اHسؤوليات مع ا{دارة قبل مطالبتها باHوافقة عليها.

أ.٤٠

إذا لم تقر ا{دارة ëسؤولياتها ف سياق ارتباط التجميع ,ف= يكون ا}اسب القانوني قادرًا على القيام باZرتباط ,ومن غير اHناسب
له قبول اZرتباط ما لم يكن مطالباً بالقيام بذلك ëوجب نظام أو Zئحة منطبقة .وف اRاZت التي يكون ا}اسب القانوني مطالباً
فيها رغم ذلك بقبول اZرتباط ,فإنه قد يحتاج إلى إب=غ ا{دارة بأهمية تلك اNمور وانعكاساتها على اZرتباط.
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معيار ارتباطات التأكيد )(٤٤١٠
أ.٤١

يحق للمحاسب القانوني اZعتماد على ا{دارة ف توفير جميع اHعلومات ذات الصلة Zرتباط التجميع على أساس دقيق وكامل وف
الوقت اHناسب .ويختلف شكل اHعلومات اHقدمة من ا{دارة لغرض اZرتباط بحسب ظروف اZرتباط اπتلفة .وبصفة عامة ,فإنها
ستشمل السج=ت واHستندات والتوضيحات واHعلومات اNخرى ذات الصلة بتجميع اHعلومات اHالية باستخدام إطار التقرير اHالي
اHنطبق .وقد تتضمن اHعلومات اHقدمة ,على سبيل اHثال ,معلومات عن افتراضات ا{دارة أو نواياها أو خططها التي يستند إليها
وضع التقديرات ا}اسبية ال=زمة لتجميع اHعلومات ëوجب إطار التقرير اHالي اHنطبق.

خطاب اZرتباط أو شكل آخر من أشكال اZتفاق اHكتوب )راجع :الفقرة (٢٥
أ.٤٢

سل ا}اسب
من مصلحة كل من ا{دارة واNطراف القائمة بالتكليف ,إن كانت مختلفة عن ا{دارة ,وكذلك ا}اسب القانوني ,أن يُر ِ
القانوني خطاب ارتباط إلى ا{دارة ,وعند اZقتضاء إلى اNطراف القائمة بالتكليف ,قبل تنفيذ ارتباط التجميع ,للمساعدة ف Çنب
حاZت سوء الفهم فيما يخص ارتباط التجميع .ويؤكد خطاب اZرتباط قبول ا}اسب القانوني ل=رتباط ويؤكد أمورًا أخرى مثل:
•

أهداف ونطاق اZرتباطë ,ا ف ذلك فهم أطراف اZرتباط أن اZرتباط ليس ارتباط تأكيد.

•

اZستخدام والتوزيع اHستهدف للمعلومات اHالية وأي قيود على اZستخدام أو التوزيع )إن وجدت(.

•

مسؤوليات ا{دارة فيما يتعلق بارتباط التجميع.

•

مدى مسؤوليات ا}اسب القانونيë ,ا ف ذلك أن ا}اسب القانوني لن يبدي رأي مراجعة أو استنتاج فحص بشأن اHعلومات
اHالية.

•

شكل ومحتوى التقرير الذي سيصدر من قبل ا}اسب القانوني ل=رتباط.

شكل ومحتوى خطاب اZرتباط
أ.٤٣

قد يختلف شكل ومحتوى خطاب اZرتباط لكل ارتباط .وبا{ضافة إلى اNمور التي يتطلبها هذا اHعيار ,فقد يشير خطاب اZرتباط,
على سبيل اHثال ,إلى ما يلي:
•

الترتيبات اHتعلقة بإشراك محاسبي قانونيي وخبراء آخرين ف بعض جوانب ارتباط التجميع.

•

الترتيبات التي سيتم القيام بها مع ا}اسب القانوني السابق ,إن وجد ,ف حالة إجراء ارتباط Hنشأة Nول مرة.

•

احتمالية أنه قد يُطلب من ا{دارة أو اHكلفي باRوكمة ,حسب مقتضى اRال ,أن يؤكدا كتابياً معلومات أو توضيحات معينة
نُقلت شفهياً إلى ا}اسب القانوني أثناء اZرتباط.

•

اRق ف امت=ك اHعلومات اHستخدمة Nغراض ارتباط التجميع ,مع التمييز بي مستندات ومعلومات اHنشأة اHقدمة
ل=رتباط وبي وثائق ا}اسب القانوني ا;اصة بتوثيق أعمال اZرتباط ,مع مراعاة اNنظمة واللوائح اHنطبقة.

•

مطالبة ا{دارة ,والطرف القائم بالتكليف إن كان مختلفاً ,بتأكيد است=م خطاب اZرتباط واHوافقة على شروط اZرتباط
اHوضحة ف ا;طاب.

مثال توضيحي ;طاب اZرتباط
أ.٤٤

يحتوي اHلحق اNول لهذا اHعيار على مثال توضيحي ;طاب ارتباط خاص بارتباط Çميع.

اZرتباطات اHتكررة )راجع :الفقرة (٢٦
أ.٤٥

قد يقرر ا}اسب القانوني عدم إرسال خطاب ارتباط جديد ,أو أي اتفاق آخر مكتوب ف كل فترة .إ Zأن العوامل اßتية قد تُشير
إلى أنه من اHناسب تعديل شروط ارتباط التجميع أو تذكير ا{دارة أو الطرف القائم بالتكليف ,حسب مقتضى اRال ,بشروط
اZرتباط القائمة:
•

أي مؤشر على سوء فهم ا{دارة أو الطرف القائم بالتكليف ,حسب مقتضى اRال ,لهدف ونطاق اZرتباط.
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•

أي شروط معدلة أو خاصة ل=رتباط.

•

تغيير حديث ف ا{دارة العليا للمنشأة.

•

تغيير مهم ف م=ك اHنشأة.

•

تغيير مهم ف طبيعة أو حجم أعمال اHنشأة.

•

تغيير ف اHتطلبات النظامية أو التنظيمية.

•

تغيير ف إطار التقرير اHالي اHنطبق.

اaتصال باeدارة وا9كلفي باYوكمة )راجع :الفقرة (٢٧
أ.٤٦

يختلف التوقيت اHناسب ل=تصاZت باخت=ف ظروف ارتباط التجميع .وتشمل الظروف ذات الصلة أهمية وطبيعة اNمر وأي تصرف
من اHتوقع أن تتخذه ا{دارة أو اHكلفون باRوكمة .فعلى سبيل اHثال ,قد يكون من اHناسب ا{ب=غ بصعوبة كبيرة تعترض سبيل
اZرتباط ف أقرب وقت ±كن عملياً إذا كانت ا{دارة أو اHكلفون باRوكمة قادرين على مساعدة ا}اسب القانوني ف التغلب على
تلك الصعوبة.

أ.٤٧

قد تتضمن اHتطلبات اNخ=قية ذات الصلة متطلباً يقضي بالتقرير عن عدم اZلتزام باNنظمة واللوائح ا}دد حدوثه أو اHشتبه ف
حدوثه Hستوى إداري مناسب أو للمكلفي باRوكمة .وف بعض الدول ,قد تفرض اNنظمة أو اللوائح قيودًا على قيام ا}اسب القانوني
با{ب=غ عن أمور معينة ل¢دارة أو اHكلفي باRوكمة .وقد Æظر اNنظمة أو اللوائح على وجه ا;صوص القيام بإب=غ ,أو اتخاذ أي
تصرف آخر ,قد يخل بالتحقيق الذي Çريه سلطة معنية ف فعل غير قانوني فعلي أو مشتبه فيهë ,ا ف ذلك حظر تنبيه اHنشأة,
على سبيل اHثال ,عندما يكون ا}اسب القانوني مطالباً بالتقرير عن عدم اZلتزام ا}دد حدوثه أو اHشتبه ف حدوثه إلى سلطة
معنية ëوجب أنظمة مكافحة غسل اNموال .وف هذه الظروف ,قد تكون القضايا التي ينظر فيها ا}اسب القانوني معقدة ,وقد
يرى ا}اسب القانوني أنه من اHناسب اRصول على مشورة قانونية.

تنفيذ اaرتباط
فهم ا}اسب القانوني )راجع :الفقرة (٢٨
أ.٤٨

يُعد التوصل إلى فهم Nعمال اHنشأة وعملياتهاë ,ا ف ذلك النظام ا}اسبي للمنشأة وسج=تها ا}اسبية ,عملية مستمرة Æدث
طوال ارتباط التجميع .ويضع هذا الفهم إطارًا مرجعياً ãارس ضمنه ا}اسب القانوني اRكم اHهني ف Çميع اHعلومات اHالية.

أ.٤٩

يُعد اتساع وعمق الفهم الذي لدى ا}اسب القانوني أو الذي يتوصل إليه عن أعمال اHنشأة وعملياتها أقل من الذي لدى ا{دارة.
ويكون هذا الفهم باHستوى الذي يكفي لتمكي ا}اسب القانوني من Çميع اHعلومات اHالية وفقاً لشروط اZرتباط.

أ.٥٠

من أمثلة اNمور التي قد يأخذها ا}اسب القانوني ف اRسبان عند التوصل إلى فهم Nعمال اHنشأة وعملياتها وإطار التقرير اHالي
اHنطبق:
•

حجم ومدى تعقيد اHنشأة وعملياتها.

•

مدى تعقيد إطار التقرير اHالي.

•

التزامات أو متطلبات التقرير اHالي للمنشأة ,سواءً كانت موجودة ëوجب أنظمة ولوائح منطبقة ,أو وفقاً Nحكام عقد أو
شكل آخر من أشكال اZتفاق مع طرف ثالث ,أو ف سياق ترتيبات التقرير اHالي اZختيارية.

•

مستوى تطور هيكل إدارة اHنشأة وحوكمتها فيما يتعلق بإدارة وا{شراف على السج=ت ا}اسبية للمنشأة ونُظُم التقرير
اHالي فيها التي يعتمد عليها إعداد اHعلومات اHالية.

•

مستوى التطور والتعقيد ف نُظُم اHنشأة ا;اصة با}اسبة اHالية والتقرير اHالي وأدوات الرقابة اHتعلقة بها.
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•

طبيعة أصول اHنشأة والتزاماتها وإيراداتها ومصروفاتها.

Çميع اHعلومات اHالية
اZجتهادات اHهمة )راجع :الفقرة (٣٠
أ.٥١

ف بعض ارتباطات التجميع ,قد  Zيقدم ا}اسب القانوني مساعدة ل¢دارة ف اجتهاداتها اHهمة .وف ارتباطات أخرى ,قد يقدم
ا}اسب القانوني هذه اHساعدة ,على سبيل اHثال ,فيما يتعلق بتقدير محاسبي مطلوب أو مساعدة ا{دارة ف دراستها للسياسات
ا}اسبية اHناسبة .وعند تقدي هذه اHساعدة ,يلزم إجراء نقاش مع ا{دارة واHكلفي باRوكمة ,حسب مقتضى اRال ,حتى يكونوا
على فهم ل=جتهادات اHهمة التي انعكس أثرها ف اHعلومات اHالية ,ويقبلوا بتحمل مسؤوليتهم عن تلك اZجتهادات.

قراءة اHعلومات اHالية )راجع :الفقرة (٣١
أ.٥٢

يتمثل الغرض من قراءة ا}اسب القانوني للمعلومات اHالية ف مساعدته ف الوفاء بالتزاماته اNخ=قية ذات الصلة بارتباط التجميع.

اقتراح تعدي=ت على اHعلومات اHالية
ا{شارة إلى إطار التقرير اHالي اHنطبق أو وصفه )راجع :الفقرة )٣٤أ((
أ.٥٣

قد تكون هناك ظروف تشهد حاZت خروج كبيرة عن إطار التقرير اHالي اHنطبق الذي يكون إطارًا مفروضاً .وإذا كان وصف إطار
التقرير اHالي اHنطبق الوارد ف اHعلومات اHالية اïمعة يشير إلى ا{طار اHفروض مع حاZت ا;روج عنه بشكل كبير ,فقد يحتاج
ا}اسب القانوني إلى النظر فيما إذا كانت ا{شارة إلى ا{طار اHفروض تُعد مضللة ف ظل ظروف اZرتباط.

التعديل بسبب التحريفات اuوهرية ,وحتى  Zتكون اHعلومات مضللة )راجع :الفقرتي )٣٤ب()-ج((
أ.٥٤

ينظر ا}اسب القانوني ف اNهمية النسبية ف سياق إطار التقرير اHالي اHنطبق .وتناقش بعض أطر التقرير اHالي مفهوم اNهمية
النسبية ف سياق إعداد وعرض اHعلومات اHالية .ورغم أن أطر التقرير اHالي قد تناقش اNهمية النسبية ëصطلحات مختلفة ,فإنها
بشكل عام توضح ما يلي:
•

أن التحريفاتë ,ا ف ذلك ا{غفاZت ,تُعد جوهرية إذا كان من اHتوقع بدرجة معقولة أن تؤثر ,منفردة أو ف مجملها ,على
القرارات اZقتصادية التي يتخذها اHستخدمون على أساس اHعلومات اHالية;

•

أن اNحكام بشأن اNهمية النسبية تتم ف ضوء الظروف ا}يطة ,وتتأثر بحجم أو طبيعة التحريف ,أو ëزيج من كليهما;

•

أن اNحكام ا;اصة باNمور التي تُعد جوهرية Hستخدمي اHعلومات اHالية تتم على أساس النظر ف اHعلومات اHالية اHشتركة
التي يحتاج إليها اHستخدمون كمجموعة .و Zيُنظر إلى التأثير ا}تمل للتحريفات على كل فرد بعينه من مستخدمي اHعلومات
اHالية الذين قد تتباين احتياجاتهم بشكل كبير.

أ.٥٥

توفر مثل هذه اHناقشة ,ف حال وجودها ف إطار التقرير اHالي اHنطبق ,إطارًا مرجعياً للمحاسب القانوني عند فهم اNهمية النسبية
لغرض ارتباط التجميع .وف حال عدم وجودها ,فإن اZعتبارات اHذكورة أع=ه توفر للمحاسب القانوني إطارًا مرجعياً.

أ.٥٦

يؤثر تصور ا}اسب القانوني Zحتياجات اHستخدمي إلى اHعلومات اHالية على نظرة ا}اسب القانوني لµهمية النسبية .وف هذا
السياق ,يكون من اHعقول للمحاسب القانوني أن يفترض أن اHستخدمي:
•

يتمتعون ëعرفة معقولة للمحاسبة واNنشطة التجارية واZقتصادية ,ولديهم الرغبة ف دراسة اHعلومات اHالية مع بذل قدر
معقول من العناية;

•

يفهمون أن اHعلومات اHالية قد ت إعدادها وعرضها تبعاً Hستويات من اNهمية النسبية;

•

يدركون حاZت عدم التأكد ا=Hزمة لقياس اHبالغ على أساس استخدام التقديرات واZجتهاد وأخذ اNحداث اHستقبلية ف
اRسبان;
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معيار ارتباطات التأكيد )(٤٤١٠
•
أ.٥٧

يتخذون قرارات اقتصادية معقولة على أساس اHعلومات الواردة ف اHعلومات اHالية.

قد يتضمن إطار التقرير اHالي اHنطبق افتراضاً أساساً بأن اHعلومات اHالية مُعدة على أساس مبدأ اZستمرارية .وعندما يعلم
ا}اسب القانوني بوجود حاZت عدم تأكد فيما يتعلق بقدرة اHنشأة على البقاء كمنشأة مستمرة ,فإنه قد يقترح ,بحسب مقتضى
اRال ,عرضاً أكثر مناسبة ëوجب إطار التقرير اHالي اHنطبق ,أو قد يقترح إفصاحات مناسبة فيما يتعلق بقدرة اHنشأة على البقاء
كمنشأة مستمرة ,حتى يتم اZلتزام بذلك ا{طار ,ولتجنب أن تكون اHعلومات اHالية مضللة.

اRاZت التي تتطلب من ا}اسب القانوني اZنسحاب من اZرتباط )راجع :الفقرتي (٣٥ ,٣٣
أ.٥٨

ف الظروف التي تتناولها متطلبات هذا اHعيار والتي يكون اZنسحاب فيها من اZرتباط ضرورياً ,فإن اHسؤولية عن إب=غ ا{دارة
واHكلفي باRوكمة بأسباب اZنسحاب توفر فرصة لتوضيح اZلتزامات اNخ=قية للمحاسب القانوني.

التوثيق )راجع :الفقرة (٣٨
أ.٥٩

يخدم التوثيق اHطلوب ëوجب هذا اHعيار عددًا من اNغراض ,من بينها ما يلي:
•

توفير سجل يضم اNمور التي لها صلة دائمة بأعمال ارتباطات التجميع اHستقبلية.

•

§كي فريق اZرتباط ,حسب اZقتضاء ,من Æمل اHسؤولية عن أعمالهë ,ا ف ذلك §كينه من تسجيل إ∂از اZرتباط.

أ.٦٠

قد يأخذ ا}اسب القانوني ف اRسبان أيضاً أن يضّمن ف توثيقه Nعمال اZرتباط نسخة من ميزان مراجعة اHنشأة ,أو ملخصاً
بالسج=ت ا}اسبية اHهمة ,أو اHعلومات اNخرى التي استخدمها ا}اسب القانوني لتنفيذ التجميع.

أ.٦١

عند تسجيل كيفية مطابقة اHعلومات اHالية اïمعة بالسج=ت واHستندات والتوضيحات واHعلومات اNخرى اNساسية التي قدمتها
ا{دارة لغرض ارتباط التجميع ,فإن ا}اسب القانوني قد يحتفظ على سبيل اHثال بجدول يبي مطابقة أرصدة اRسابات ف دفتر
اNستاذ العام للمنشأة باHعلومات اHالية اïمعةë ,ا ف ذلك أي تعديل لقيود اليومية أو أي تعدي=ت أخرى على اHعلومات اHالية
اتفق عليها ا}اسب القانوني مع ا{دارة أثناء اZرتباط.

تقرير اjاسب القانوني )راجع :الفقرة (٤٠
أ.٦٢

يشمل التقرير اHكتوب التقارير الصادرة ف شكل نسخة ورقية وتلك التي تصدر باستخدام وسيط إلكتروني.

أ.٦٣

عندما يعلم ا}اسب القانوني أن اHعلومات اHالية اïمعة وتقرير ا}اسب القانوني سيتم تضمينهما ف مستند يحتوي على معلومات
أخرى ,مثل التقرير اHالي ,فقد يأخذ ا}اسب القانوني ف اRسبان Æديد أرقام الصفحات اHعروضة فيها اHعلومات اHالية ,إذا
سمح شكل العرض بذلك .ويساعد ذلك اHستخدمي ف Æديد اHعلومات اHالية التي يتعلق بها تقرير ا}اسب القانوني.

اπاطبون بالتقرير )راجع :الفقرة )٤٠ب((
أ.٦٤

قد Æدد اNنظمة أو اللوائح اNشخاص الذين سيوجه إليهم تقرير ا}اسب القانوني .ويتم توجيه تقرير ا}اسب القانوني عادًة
للطرف الذي قام بتكليف ا}اسب القانوني ëوجب شروط اZرتباط ,وف العادًة يكون هذا الطرف هو إدارة اHنشأة.

اHعلومات اHالية اُHعﱠدة باستخدام إطار تقرير مالي ذي غرض خاص )راجع :الفقرة )٤٠ي((
أ.٦٥

ëوجب هذا اHعيار ,إذا كانت اHعلومات اHالية مُعﱠدة باستخدام إطار تقرير مالي ذي غرض خاص ,فيتعي أن يلفت تقرير ا}اسب
القانوني انتباه قراء التقرير إلى إطار التقرير اHالي ذي الغرض ا;اص اHستخدم ف اHعلومات اHالية ,وأن ينص التقرير بناءً على
ذلك على أن اHعلومات اHالية قد  Zتكون مناسبة Nغراض أخرى .وãكن أن تُضاف إلى ذلك عبارة إضافية تقصر إمّا توزيع تقرير
ا}اسب القانوني أو استخدامه ,أو كليهما ,على اHستخدمي اHستهدفي فقط.

أ.٦٦

قد يحصل على اHعلومات اHالية اُHعﱠدة لغرض معي أطراف أخرى بخ=ف اHستخدمي اHستهدفي ,وقد تسعى تلك اNطراف إلى
استخدام اHعلومات Nغراض أخرى غير تلك التي كانت مقصودة من اHعلومات .فعلى سبيل اHثال ,قد تطالب سلطة تنظيمية بعض
اHنشآت بتقدي قوائم مالية مُعﱠدة باستخدام إطار تقرير مالي ذي غرض خاص ,ويتم وضع تلك القوائم اHالية ف سجل عام .وحقيقة
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معيار ارتباطات التأكيد )(٤٤١٠
إتاحة تلك القوائم اHالية على نطاق أوسع Nطراف أخرى بخ=ف اHستخدمي اHستهدفي  Zتعني أن القوائم اHالية ستصبح عندئٍذ
قوائم مالية ذات غرض عام .وتُعد العبارات اHطلوب من ا}اسب القانوني أن يضّمنها ف تقريره ضرورية للفت انتباه القراء إلى
حقيقة أن القوائم اHالية مُعﱠدة وفقاً {طار تقرير مالي ذي غرض خاص ,وبناءً عليه ,فإنها قد  Zتكون مناسبة Nغراض أخرى.
تقييد توزيع واستخدام تقرير ا}اسب القانوني
أ.٦٧

قد يرى ا}اسب القانوني أنه من اHناسب ا{شارة إلى أن تقرير ا}اسب القانوني موجه فقط Hستخدمي اHعلومات اHالية اHستهدفي
ا}ددين .وبناءً على اNنظمة أو اللوائح ف الدولة اHعنيةã ,كن Æقيق ذلك عن طريق تقييد توزيع تقرير ا}اسب القانوني ,أو تقييد
استخدامه ,أو تقييد التوزيع واZستخدام معاً ,وجعلهما مقصورين على اHستخدمي اHستهدفي.

إ∂از ارتباط التجميع وتأريخ تقرير ا}اسب القانوني )راجع :الفقرات (٤١ ,٣٨ ,٣٧
أ.٦٨

تُعد اßلية اHتبعة داخل اHنشأة Zعتماد اHعلومات اHالية من جانب ا{دارة ,أو من جانب اHكلفي باRوكمة حسب مقتضى اRال ,أحد
اZعتبارات ذات الصلة للمحاسب القانوني عند إ∂از ارتباط التجميع .واعتمادًا على طبيعة وغرض اHعلومات اHالية ,فقد تكون
هناك آلية اعتماد محددة يجب على ا{دارة أو اHكلفي باRوكمة اتباعها ,أو آلية منصوص عليها ف نظام أو Zئحة منطبقةN ,جل
إعداد اHعلومات اHالية أو القوائم اHالية للمنشأة ووضعها ف صورتها النهائية.

أمثلة توضيحية للتقارير )راجع :الفقرة (٤٠
أ.٦٩

يحتوي اHلحق الثاني من هذا اHعيار على أمثلة توضيحية لتقارير Çميع ا}اسبي القانونيي تتضمن عناصر التقرير اHطلوبة.
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معيار ارتباطات التأكيد )(٤٤١٠
ا9لحق اCول
)راجع :الفقرة أ(٤٤
خطاب ارتباط توضيحي aرتباط qميع
فيما يلي مثال ;طاب ارتباط Çميع يوضح اHتطلبات وا{رشادات ذات الصلة الواردة ف هذا اHعيار .وهذا ا;طاب ليس ملزماً ,وإØا اHقصود
أن يكون Øوذجاً إرشادياً قد يتم استخدامه جنباً إلى جنب مع اZعتبارات اHوضحة ف هذا اHعيار .وسيكون من ال=زم تعديل هذا ا;طاب
وفقاً للمتطلبات والظروف ا;اصة بكل ارتباط Çميع .وقد §ت صياغة ا;طاب ل¢شارة إلى Çميع قوائم مالية عن فترة تقرير واحدة ,وقد
يحتاج إلى تكييفه إذا كان من اHقصود أو من اHتوقع تطبيقه على ارتباط متكرر كما هو موضح ف هذا اHعيار .وقد يكون من اHناسب اRصول
على مشورة قانونية لتحديد مناسبة أي خطاب مقترح.
ويوضح خطاب اZرتباط الظروف اßتية:
•

من اHقرر Çميع القوائم اHالية لغرض اZستخدام اRصري من قبل إدارة الشركة )الشركة )أ(( ,واستخدام القوائم اHالية سيكون
مقتصرًا على ا{دارة .واستخدام وتوزيع تقرير ا}اسب القانوني مقتصر أيضاً على ا{دارة.

•

ستشتمل القوائم اHالية اïمعة فقط على قائمة اHركز اHالي للشركة كما ف  ٣١ديسمبر  ٢٠×١وقائمة الدخل للسنة اHنتهية ف ذلك
التاريخ ,دون إيضاحات .وقد حددت ا{دارة أن القوائم اHالية مُعﱠدة على أساس اZستحقاق كما هو موضح.
***

إلى إدارة ١الشركة )أ(:
]هدف ونطاق ارتباط التجميع[
لقد طلبتم منا تقدي ا;دمات اßتية:
على أساس اHعلومات التي ستقومون بتقدãها ,سنساعدكم ف إعداد وعرض القوائم اHالية اßتية للشركة )أ( :قائمة اHركز اHالي للشركة )أ(
ف  ٣١ديسمبر  ٢٠×١وقائمة الدخل للسنة اHنتهية ف ذلك التاريخ ,على أساس التكلفة التاريخيةë ,ا يعكس جميع اHعام=ت النقدية مع إضافة
اHبالغ اHستحقة للدائني التجاريي واHستحقة من اHديني التجاريي بعد طرح مخصص اRسابات اHشكوك ف Æصيلها ,وا}اسبة عن
اπزون على أساس متوسط التكلفة ,وضرائب الدخل اRالية اHستحقة كما ف تاريخ التقرير ,ورسملة اNصول اHهمة طويلة اNجل بالتكلفة
التاريخية اُHطفأة على مدى العمر ا{نتاجي اHقدر على أساس القسط الثابت .ولن تتضمن هذه القوائم اHالية ا{يضاحات التفسيرية ,ما عدا
إيضاح يوضح اNساس ا}اسبي على النحو اHبي ف خطاب اZرتباط اHاثل.
والغرض الذي من أجله سيتم استخدام القوائم اHالية هو توفير اHعلومات اHالية للعام بأكمله لتوضيح اHركز اHالي للمنشأة ف تاريخ التقرير
اHالي ف  ٣١ديسمبر  ٢٠×١واNداء اHالي للسنة اHنتهية ف ذلك التاريخ .وسيكون استخدام القوائم اHالية مقتصرًا عليكم فقط ,ولن يتم توزيعها
على أطراف أخرى.
مسؤولياتنا
ينطوي ارتباط التجميع على تطبيق ا;برة ف مجال ا}اسبة والتقرير اHالي Hساعدتكم ف إعداد وعرض اHعلومات اHالية .ونظرًا Nن ارتباط
التجميع ليس ارتباط تأكيد ,فإننا غير مطالبي بالتحقق من دقة أو اكتمال اHعلومات التي قمتم بتقدãها لنا Zرتباط التجميع ,وغير مطالبي
أيضاً بجمع اNدلة {بداء رأي مراجعة أو استنتاج فحص .وبناءً عليه ,فإننا لن نُبدي رأي مراجعة أو استنتاج فحص عّما إذا كانت القوائم اHالية
مُعﱠدة وفقاً لµساس ا}اسبي الذي قمتم بتحديده ,حسبما هو موضح أع=ه.

١

ف هذا ا;طاب التوضيحي سيتم استخدام ا{شارة إلى الضمائر "أنتم" و"نحن" و"لنا" وألفاظ "ا{دارة" و"اHكلفي باRوكمة" و"ا}اسب القانوني" أو سيتم تعديلها حسب
مقتضى اRال تبعًا للظروف.
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معيار ارتباطات التأكيد )(٤٤١٠
وسننفذ ارتباط التجميع وفقاً Hعيار ا;دمات ذات الع=قة )" (٤٤١٠ارتباطات التجميع" ,اHعتمد ف اHملكة العربية السعودية .ويتطلب هذا
اHعيار منا ,عند القيام بهذا اZرتباط اZلتزام باHتطلبات اNخ=قية ذات الصلةë ,ا ف ذلك مبادئ النزاهة واHوضوعية والكفاءة اHهنية والعناية
الواجبة .ولذلك الغرض ,فنحن مطالبون باZلتزام بقواعد أخ=قيات اHهنة الصادرة عن مجلس اHعايير الدولية Nخ=قيات اHهنة

للمحاسبي(*).

مسؤولياتكم
ارتباط التجميع التي سيتم تنفيذه يتم القيام به على أساس أنكم تقرون وتفهمون أن دورنا هو مساعدتكم ف إعداد وعرض القوائم اHالية وفقاً
{طار التقرير اHالي الذي اعتمد§وه للقوائم اHالية .ووفقاً لذلك ,فإنكم تتحملون اHسؤوليات العامة اßتية التي تُعد أساسية بالنسبة لنا للقيام
بارتباط التجميع وفقاً Hعيار ا;دمات ذات الع=قة ):(٤٤١٠
)أ(

اHسؤولية عن القوائم اHالية وعن إعدادها وعرضها ,وفقاً {طار تقرير مالي مقبول ف ضوء اZستخدام اHستهدف للقوائم اHالية
واHستخدمي اHستهدفي.

)ب(

اHسؤولية عن دقة واكتمال السج=ت واHستندات والتوضيحات واHعلومات اNخرى التي قمتم بتقدãها لنا لغرض Çميع القوائم اHالية.

)ج(

اHسؤولية عن اZجتهادات ال=زمة {عداد وعرض القوائم اHاليةë ,ا ف ذلك اZجتهادات التي قد نقدم اHساعدة بشأنها أثناء ارتباط
التجميع.

تقرير التجميع
كجزء من ارتباطنا ,سنصدر تقريرنا ونرفقه بالقوائم اHالية التي قمنا بتجميعها ,ومن اHقرر أن يوضح التقرير هذه القوائم اHالية والعمل الذي
نفذناه على ارتباط التجميع ]انظر اHرفق[ .وسيذكر التقرير أيضاً أن استخدام القوائم اHالية يقتصر على الغرض اHبي ف خطاب اZرتباط
اHاثل ,وأن استخدام وتوزيع تقريرنا اHقدم Zرتباط التجميع يقتصر عليكم ,باعتباركم إدارة الشركة )أ(.
نرجو التفضل بتوقيع النسخة اHرفقة من هذا ا;طاب وإعادة إرسالها إليناë ,ا يفيد علمكم وموافقتكم على ترتيبات ارتباطنا لتجميع القوائم
اHالية اHوضحة ف هذا ا;طاب واHسؤوليات ا;اصة بكل منا.
]معلومات أخرى ذات صلة[
]يتم إضافة أي معلومات أخرى ,مثل الترتيبات اHتعلقة باNتعاب والفواتير وأي شروط أخرى خاصة ,حسب مقتضى اRال[.
]اسم اHكتب[
أقر بالعلم واﻟﻘﺒﻮل بالنيابة عن الشركة )أ(

)التوقيع(
......................
اZسم والوظيفة

التاريخ

*

يجب ا{شارة إلى اZلتزام بقواعد سلوك وآداب اHهنة اHعتمدة ف اHملكة العربية السعودية
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معيار ارتباطات التأكيد )(٤٤١٠
ا9لحق الثاني
)راجع :الفقرة أ(٦٩
مثال توضيحي لتقارير qميع اjاسب القانوني
ارتباط qميع لقوائم مالية ذات غرض عام
•

اHثال التوضيحي ) :(١تقرير ا}اسب القانوني Zرتباط Çميع قوائم مالية باستخدام إطار تقرير مالي ذي غرض عام.

ارتباطات qميع لقوائم مالية مُعدﱠة لغرض خاص
•

اHثال التوضيحي ) :(٢تقرير ا}اسب القانوني Zرتباط Çميع قوائم مالية باستخدام إطار تقرير مالي معدل ذي غرض عام.

ارتباطات qميع 9علومات مالية مُعدﱠة لغرض خاص عندما يكون استخدام أو توزيع ا9علومات ا9الية مقتصرًا على ا9ستخدمي ا9ستهدفي
•

اHثال التوضيحي ) :(٣تقرير ا}اسب القانوني Zرتباط Çميع قوائم مالية باستخدام أساس محاسبي محدد ف عقد.

•

اHثال التوضيحي ) :(٤تقرير ا}اسب القانوني Zرتباط Çميع قوائم مالية باستخدام أساس محاسبي مختار من قبل إدارة اHنشأة
{عداد معلومات مالية مطلوبة Nغراض خاصة با{دارة.

•

اHثال التوضيحي ) :(٥تقرير ا}اسب القانوني Zرتباط Çميع معلومات مالية عبارة عن عنصر أو حساب أو بند ,أ Zوهو ]يتم إدراج
إشارة مناسبة للمعلومات اHطلوبة لغرض اZلتزام التنظيمي[.

ترجمة الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي

١١١٠

ارتباطات التجميع

معيار ارتباطات التأكيد )(٤٤١٠
ا9ثال التوضيحي ) :(١تقرير اjاسب القانوني aرتباط qميع قوائم مالية باستخدام إطار تقرير مالي ذي غرض عام.
•

قوائم مالية ذات غرض عام مطلوبة }وجب نظام منطبق ينص على أن القوائم ا9الية للمنشأة يلزم إعدادها بتطبيق ا9عيار الدولي
للتقرير ا9الي للمنشآت صغيرة ومتوسطة اYجم.

تقرير Çميع ا}اسب القانوني
]إلى إدارة الشركة )أ([
لقد قمنا بتجميع القوائم اHالية اHرفقة للشركة )أ( استنادًا إلى اHعلومات التي قمتم بتقدãها لنا .وتشمل هذه القوائم اHالية قائمة اHركز اHالي
للشركة )أ( كما ف  ٣١ديسمبر  ,٢٠×١وقائمة الدخل الشامل ,وقائمة التغييرات ف حقوق اHلكية ,وقائمة التدفقات النقدية عن السنة اHنتهية
ف ذلك التاريخ ,وملخصاً بالسياسات ا}اسبية اHهمة ومعلومات توضيحية أخرى.
وقد نفذنا ارتباط التجميع وفقاً Hعيار ا;دمات ذات الع=قة )" (٤٤١٠ارتباطات التجميع" ,اHعتمد ف اHملكة العربية السعودية.
وقمنا بتطبيق ما لدينا من خبرة ف مجال ا}اسبة والتقرير اHالي Hساعدتكم ف إعداد وعرض هذه القوائم اHالية وفقاً للمعيار الدولي للتقرير
اHالي للمنشآت الصغيرة واHتوسطة اHعتمد ف اHملكة العربية السعودية واHعايير وا{صدارات اNخرى التي اعتمدتها الهيئة السعودية للمحاسبي
القانونيي .ولقد التزمنا باHتطلبات اNخ=قية ذات الصلةë ,ا ف ذلك مبادئ النزاهة واHوضوعية والكفاءة اHهنية والعناية

الواجبة(*).

وتُعد هذه القوائم اHالية ودقة واكتمال اHعلومات اHستخدمة ف Çميعها من مسؤولياتكم.
ونظرًا Nن ارتباط التجميع ليس ارتباط تأكيد ,فإننا غير مطالبي بالتحقق من دقة أو اكتمال اHعلومات التي قدمتموها لنا لتجميع هذه القوائم
اHالية .وبناءً عليه ,فإننا  Zنُبدي رأي مراجعة أو استنتاج فحص عّما إذا كانت هذه القوائم اHالية مُعﱠدة وفقاً للمعيار الدولي للتقرير اHالي
للمنشآت الصغيرة واHتوسطة.
]توقيع ا}اسب القانوني[
]تاريخ تقرير ا}اسب القانوني[
]عنوان ا}اسب القانوني[

*

يجب ا{شارة إلى اZلتزام بقواعد سلوك وآداب اHهنة اHعتمدة ف اHملكة العربية السعودية

ترجمة الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي

١١١١

ارتباطات التجميع

معيار ارتباطات التأكيد )(٤٤١٠
ا9ثال التوضيحي ) :(٢تقرير اjاسب القانوني aرتباط qميع قوائم مالية باستخدام إطار تقرير مالي معدل ذي غرض عام.
•

القوائم ا9الية مُعدﱠة باستخدام إطار تقرير مالي ذي غرض عام ت اعتماده من قبل اeدارة بصورة معدلة.

•

إطار التقرير ا9الي ا9نطبق هو ا9عيار الدولي للتقرير ا9الي للمنشآت الصغيرة وا9توسطة ا9عتمد ف ا9ملكة العربية السعودية باستثناء
 aمن تسجيلها بالتكلفة التاريخية.
معا]ة العقارات ,والتي ت إعادة تقوåها بد ً

•

استخدام أو توزيع القوائم ا9الية غير مقيد.

تقرير Çميع ا}اسب القانوني
]إلى إدارة الشركة )أ([
لقد قمنا بتجميع القوائم اHالية اHرفقة للشركة )أ( استنادًا إلى اHعلومات التي قمتم بتقدãها لنا .وتشمل هذه القوائم اHالية قائمة اHركز اHالي
للشركة )أ( كما ف  ٣١ديسمبر  ,٢٠×١وقائمة الدخل الشامل ,وقائمة التغيرات ف حقوق اHلكية ,وقائمة التدفقات النقدية عن السنة اHنتهية
ف ذلك التاريخ ,وملخصاً بالسياسات ا}اسبية اHهمة ومعلومات توضيحية أخرى.
وقد نفذنا ارتباط التجميع وفقاً Hعيار ا;دمات ذات الع=قة )" (٤٤١٠ارتباطات التجميع" ,اHعتمد ف اHملكة العربية السعودية.
وقمنا بتطبيق ما لدينا من خبرة ف مجال ا}اسبة والتقرير اHالي Hساعدتكم ف إعداد وعرض هذه القوائم اHالية بناءً على اNساس ا}اسبي
اHبي ف ا{يضاح )س( اHرفق بالقوائم اHالية .ولقد التزمنا باHتطلبات اNخ=قية ذات الصلةë ,ا ف ذلك مبادئ النزاهة واHوضوعية والكفاءة
اHهنية والعناية الواجبة.
وتُعد هذه القوائم اHالية ودقة واكتمال اHعلومات اHستخدمة ف Çميعها من مسؤولياتكم.
ونظرًا Nن ارتباط التجميع ليس ارتباط تأكيد ,فإننا غير مطالبي بالتحقق من دقة أو اكتمال اHعلومات التي قدمتموها لنا لتجميع هذه القوائم
اHالية .وبناءً عليه ,فإننا  Zنُبدي رأي مراجعة أو استنتاج فحص عّما إذا كانت هذه القوائم اHالية مُعﱠدة وفقاً لµساس ا}اسبي اHبي ف
ا{يضاح )س(.
ووفقاً Hا هو مذكور ف ا{يضاح )س( ,فإن القوائم اHالية مُعدة ومعروضة وفقاً للمعيار الدولي للتقرير اHالي للمنشآت الصغيرة واHتوسطة
اHعتمد ف اHملكة العربية السعودية ,باستثناء العقارات التي ت إعادة تقوãها ف القوائم اHالية بد ًZمن تسجيلها بالتكلفة التاريخية .وقد ت
إعداد القوائم اHالية للغرض اHبي ف ا{يضاح )ص( اHرفق بالقوائم اHالية .وبناءً عليه ,فإن هذه القوائم اHالية قد  Zتكون مناسبة Nغراض
أخرى.
]توقيع ا}اسب القانوني[
]تاريخ تقرير ا}اسب القانوني[
]عنوان ا}اسب القانوني[

ترجمة الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي

١١١٢

ارتباطات التجميع

معيار ارتباطات التأكيد )(٤٤١٠
ا9ثال التوضيحي ) :(٣تقرير اjاسب القانوني aرتباط qميع قوائم مالية باستخدام أساس محاسبي محدد ف عقد.
•

القوائم ا9الية مُعدّة ل,لتزام بأحكام أحد العقود ,بتطبيق اCساس اjاسبي اjدد ف العقد.

•

اjاسب القانوني مُكﱠلف من قبل طرف آخر بخ,ف اeدارة أو ا9كلفي باYوكمة.

•

القوائم ا9الية مُعدة فقط aستخدام اCطراف اjددة ف العقد.

•

توزيع واستخدام تقرير اjاسب القانوني مقتصر على مستخدمي القوائم ا9الية ا9ستهدفي اjددين ف العقد.

تقرير Çميع ا}اسب القانوني
]إلى الطرف القائم بالتكليف[١
لقد قمنا بتجميع القوائم اHالية اHرفقة للشركة )أ( )"الشركة"( استنادًا إلى اHعلومات التي قدمتها إدارة الشركة لنا )"ا{دارة"( .وتشمل هذه
القوائم اHالية ]يتم إدراج اسم جميع عناصر القوائم اHالية اُHعﱠدة وفقاً لµساس ا}اسبي ا}دد ف العقد والفترة/التاريخ الذي تتعلق به[.
وقد نفذنا ارتباط التجميع وفقاً Hعيار ا;دمات ذات الع=قة )" (٤٤١٠ارتباطات التجميع" ,اHعتمد ف اHملكة العربية السعودية.
وقمنا بتطبيق ما لدينا من خبرة ف مجال ا}اسبة والتقرير اHالي Hساعدة ا{دارة ف إعداد وعرض هذه القوائم اHالية بناءً على اNساس
ا}اسبي اHبي ف ا{يضاح )س( اHرفق بالقوائم اHالية .ولقد التزمنا باHتطلبات اNخ=قية ذات الصلةë ,ا ف ذلك مبادئ النزاهة واHوضوعية
والكفاءة اHهنية والعناية الواجبة.
وتُعد هذه القوائم اHالية ودقة واكتمال اHعلومات اHستخدمة ف Çميعها من مسؤوليات ا{دارة.
ونظرًا Nن ارتباط التجميع ليس ارتباط تأكيد ,فإننا غير مطالبي بالتحقق من دقة أو اكتمال اHعلومات التي قدمتها لنا ا{دارة لتجميع هذه
القوائم اHالية .وبناءً عليه ,فإننا  Zنُبدي رأي مراجعة أو استنتاج فحص عّما إذا كانت هذه القوائم اHالية مُعﱠدة وفقاً لµساس ا}اسبي اHبي
ف ا{يضاح )س(.
ووفقاً Hا هو مذكور ف ا{يضاح )س( ,فإن القوائم اHالية معدة ومعروضة على اNساس اHبي ف البند )ع( من أحكام عقد الشركة مع الشركة
ا}دودة )ب( اHؤرخ ف ]يتم إدراج تاريخ العقد/اZتفاق ذي الصلة[ )"العقد"( ,وللغرض اHبي ف ا{يضاح )ص( اHرفق بالقوائم اHالية .ووفقاً
لذلك ,فإن هذه القوائم اHالية مُعﱠدة فقط Zستخدام اNطراف ا}ددة ف العقد ,وقد  Zتكون مناسبة Nغراض أخرى.
وتقرير التجميع الصادر من جانبنا يستهدف فقط اNطراف ا}ددة ف العقد ,و Zينبغي توزيعه على أطراف أخرى.
]توقيع ا}اسب القانوني[
]تاريخ تقرير ا}اسب القانوني[
]عنوان ا}اسب القانوني[

١

أو الطرف اHناسب اπاطب بالتقرير وا}دد ف العقد ذي الصلة.

ترجمة الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي

١١١٣

ارتباطات التجميع

معيار ارتباطات التأكيد )(٤٤١٠
ا9ثال التوضيحي ) :(٤تقرير اjاسب القانوني aرتباط qميع قوائم مالية باستخدام أساس محاسبي مختار من قبل إدارة ا9نشأة eعداد
معلومات مالية مطلوبة Cغراض خاصة باeدارة.
•

القوائم ا9الية مُعدّة باستخدام إطار تقرير مالي ذي غرض خاص ,وهي مخصصة فقط aستخدام إدارة الشركة Cغراض خاصة
باeدارة.

•

القوائم ا9الية تتضمن بعض اaستحقاقات ,وتشمل فقط قائمة ا9ركز ا9الي ,وقائمة الدخل ,وإيضاحاً واحدًا يشير إلى اCساس
اjاسبي ا9ستخدم ف إعداد القوائم ا9الية.

•

القوائم ا9الية مخصصة فقط aستخدام اeدارة.

•

استخدام وتوزيع تقرير اjاسب القانوني مقتصر على اeدارة.

تقرير Çميع ا}اسب القانوني
]إلى إدارة الشركة )أ([
لقد قمنا بتجميع القوائم اHالية اHرفقة للشركة )أ( استنادًا إلى اHعلومات التي قمتم بتقدãها لنا .وتشتمل هذه القوائم اHالية على قائمة اHركز
اHالي للشركة )أ( كما ف  ٣١ديسمبر  ٢٠×١وقائمة الدخل للسنة اHنتهية ف ذلك التاريخ.
وقد نفذنا ارتباط التجميع وفقاً Hعيار ا;دمات ذات الع=قة )" (٤٤١٠ارتباطات التجميع" ,اHعتمد ف اHملكة العربية السعودية.
وقمنا بتطبيق ما لدينا من خبرة ف مجال ا}اسبة والتقرير اHالي Hساعدتكم ف إعداد وعرض هذه القوائم اHالية بناءً على اNساس ا}اسبي
اHبي ف ا{يضاح )س( اHرفق بالقوائم اHالية .ولقد التزمنا باHتطلبات اNخ=قية ذات الصلةë ,ا ف ذلك مبادئ النزاهة واHوضوعية والكفاءة
اHهنية والعناية الواجبة.
وتُعد هذه القوائم اHالية ودقة واكتمال اHعلومات اHستخدمة ف Çميعها من مسؤولياتكم.
ونظرًا Nن ارتباط التجميع ليس ارتباط تأكيد ,فإننا غير مطالبي بالتحقق من دقة أو اكتمال اHعلومات التي قدمتموها لنا لتجميع هذه القوائم
اHالية .وبناءً عليه ,فإننا  Zنُبدي رأي مراجعة أو استنتاج فحص عّما إذا كانت هذه القوائم اHالية مُعﱠدة وفقاً لµساس ا}اسبي اHبي ف
ا{يضاح )س(.
وينص ا{يضاح )س( على اNساس الذي ت ف ضوئه إعداد هذه القوائم اHالية ,والغرض منها مبي ف ا{يضاح )ص( .وبناءً عليه ,فإن هذه
القوائم اHالية مُعدة Zستخدامكم فقط ,وقد  Zتكون مناسبة Nغراض أخرى.
وتقرير التجميع الصادر من جانبنا مخصص فقط Zستخدامكم بصفتكم إدارة الشركة )أ( ,و Zينبغي توزيعه على أطراف أخرى.
]توقيع ا}اسب القانوني[
]تاريخ تقرير ا}اسب القانوني[
]عنوان ا}اسب القانوني[

ترجمة الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي

١١١٤

ارتباطات التجميع

معيار ارتباطات التأكيد )(٤٤١٠
ا9ثال التوضيحي ) :(٥تقرير اjاسب القانوني aرتباط qميع معلومات مالية عبارة عن عنصر أو حساب أو بند ,أ aوهو ]يتم إدراج إشارة
مناسبة للمعلومات ا9طلوبة لغرض اaلتزام التنظيمي[.
•

ا9علومات ا9الية مُعدة لغرض خاص ,أ aوهو اaلتزام }تطلبات التقرير ا9الي ا9فروضة من سلطة تنظيمية ,وفقاً لòحكام اjددة
من السلطة التنظيمية والتي تفرض شكل ومحتوى ا9علومات ا9الية.

•

إطار التقرير ا9الي ا9نطبق هو إطار التزام.

•

الغرض من ا9علومات ا9الية هو تلبية احتياجات مستخدمي معيني ,ويقتصر استخدام ا9علومات ا9الية على هؤaء ا9ستخدمي.

•

توزيع تقرير اjاسب القانوني مقتصر على ا9ستخدمي ا9ستهدفي.

تقرير Çميع ا}اسب القانوني
]إلى إدارة الشركة )أ([٢
لقد قمنا بتجميع جدول ]يتم Æديد اHعلومات اHالية اïمعة[ اHرفق للشركة )أ( كما ف  ٣١ديسمبر ") ٢٠×١اuدول"( استنادًا إلى اHعلومات
التي قدمتموها لنا.
وقد نفذنا ارتباط التجميع وفقاً Hعيار ا;دمات ذات الع=قة )" (٤٤١٠ارتباطات التجميع" ,اHعتمد ف اHملكة العربية السعودية.
وقمنا بتطبيق ما لدينا من خبرة ف مجال ا}اسبة والتقرير اHالي Hساعدتكم ف إعداد وعرض اuدول على النحو الذي تفرضه ]يتم إدراج
اسم ال=ئحة ذات الصلة أو إشارة إليها[ .ولقد التزمنا باHتطلبات اNخ=قية ذات الصلةë ,ا ف ذلك مبادئ النزاهة واHوضوعية والكفاءة اHهنية
والعناية الواجبة.
ويُعد هذا اuدول ودقة واكتمال اHعلومات اHستخدمة ف Çميعه من مسؤولياتكم.
ونظرًا Nن ارتباط التجميع ليس ارتباط تأكيد ,فإننا غير مطالبي بالتحقق من دقة أو اكتمال اHعلومات التي قدمتموها لنا لتجميع هذا اuدول.
وبناءً عليه ,فإننا  Zنبدي رأي مراجعة أو استنتاج فحص عّما إذا كان اuدول مُعّدًا وفقاً لـ ]يتم إدراج اسم إطار التقرير اHالي اHنطبق ا}دد
ف ال=ئحة ذات الصلة أو يتم إدراج إشارة إليه[.
ووفقاً Hا هو منصوص عليه ف ا{يضاح )س( ,فإن اuدول مُعّد ومعروض على اNساس اHفروض ëوجب ]يتم إدراج اسم إطار التقرير اHالي
اHنطبق ا}دد ف ال=ئحة ذات الصلة أو يتم إدراج إشارة إليه[ ,لغرض التزام الشركة )أ( بـ ]يتم إدراج اسم ال=ئحة ذات الصلة أو يتم إدراج
إشارة إليها[ .وبناءً عليه ,فإن اuدول مُعد فقط ل=ستخدام فيما يتعلق بذلك الغرض ,وقد  Zيكون مناسباً Nغراض أخرى.
وتقرير التجميع الصادر من جانبنا مُعّد فقط للشركة )أ( والسلطة التنظيمية )ع( ,و Zينبغي توزيعه على أي أطراف أخرى بخ=ف الشركة )أ(
أو السلطة التنظيمية )ع(.
]توقيع ا}اسب القانوني[
]تاريخ تقرير ا}اسب القانوني[
]عنوان ا}اسب القانوني[

٢

أو الطرف اHناسب اπاطب بالتقرير وا}دد ف متطلبات التقرير اHالي اHنطبق.
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امللحق :أمثلة ألدوات الرقابة املتعلقة باألدوات املالية

ينبغي قراءة مذكرة ممارسات املراجعة الدولية )" (١٠٠٠اعتبارات خاصة ف مراجعة األدوات املالية" جنبًا إلى جنب مع التمهيد إلصدارات املعايير الدولية
لرقابة اجلودة واملراجعة والفحص والتأكيدات األخرى واخلدمات ذات العالقة .وال تفرض مذكرة ممارسات املراجعة الدولية متطلبات إضافية على
املراجعي خالف تلك املتضمنة ف املعايير الدولية للمراجعة ,كما ال تغير مسؤولية املراجع عن االلتزام بكافة معايير املراجعة ذات الصلة باملراجعة .وتقدم
مذكرات املمارسة دعمًا عمليًا للمراجعي .واملقصود هو أن يقوم بنشرها املسؤولون عن املعايير الوطنية ,أو أن ُتستخدم ف إعداد ما يقابلها من مواد
وطنية .وُتقدم هذه املذكرات أيضًا مادة ميكن للمكاتب أن تستخدمها ف تطوير برامجها التدريبية وأدلتها التوجيهية الداخلية.
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١١٢١

اعتبارات خاصة ف
مراجعة األدوات املالية

مذكرة ممارسات املراجعة الدولية )(١٠٠٠
مقدمة
-١

ميكن أن يقوم باستخدام األدوات املالية كٌل من املنشآت املالية واملنشآت غير املالية بجميع أحجامها لتحقيق مجموعة مختلفة من األغراض.
ومتتلك بعض املنشآت ممتلكات ومعامالت بأحجام كبيرة فيما قد تشارك منشآت أخرى ف عدد قليل فقط من معامالت األدوات املالية .وقد
يتمثل موقف بعض املنشآت من األدوات املالية ف حتمل اخملاطر واالستفادة منها فيما قد تستخدم منشآت أخرى األدوات املالية للحد من مخاطر
معينة عن طريق التحوط أو إدارة التعرض للمخاطر .وُتعد هذه املذكرة وثيقة الصلة بجميع هذه املواقف.

-٢

للمعايير الدولية للمراجعة اآلتية أهمية خاصة بالنسبة ألعمال مراجعة األدوات املالية:
)أ( يتناول معيار املراجعة ) ١(٥٤٠مسؤوليات املراجع فيما يتعلق مبراجعة التقديرات احملاسبية ,مبا فيها التقديرات احملاسبية املتعلقة باألدوات
املالية اُملقاسة بالقيمة العادلة;
)ب( يتناول معيار املراجعة )(٣١٥

٢

ومعيار املراجعة ) ٣(٣٣٠حتديد مخاطر التحريف اجلوهري وتقييمها واالستجابة لها;

ال من أدلة املراجعة ويتناول مسؤولية املراجع عن تصميم وتنفيذ إجراءات املراجعة اخلاصة
)ج( يشرح معيار املراجعة ) ٤(٥٠٠ما الذي يشكل دلي ً
باحلصول على ما يكفي من أدلة املراجعة املناسبة حتى يستطيع استخالص استنتاجات معقولة تشكل أساسًا لرأيه.
-٣

ويتمثل غرض هذه املذكرة ف توفير ما يلي:
)أ( معلومات عامة عن األدوات املالية )القسم األول(;
)ب( مناقشة العتبارات املراجعة املتعلقة باألدوات املالية )القسم الثاني(.
وتقدم مذكرات املمارسة دعمًا عمليًا للمراجعي .وُيعتزم أن يقوم بنشرها املسؤولون عن املعايير الوطنية ,أو أن ُتستخدم ف إعداد ما يقابلها من
مواد وطنية .وُتقدم هذه املذكرات أيضًا مادة ميكن للمكاتب أن تستخدمها ف تطوير برامجها التدريبية وأدلتها التوجيهية الداخلية.

-٤

تناسب هذه املذكرة املنشآت بجميع أحجامها ,إذ قد تواجه جميع املنشآت مخاطر التحريف اجلوهري عند استخدام األدوات املالية.

-٥

من املرجح أن تكون التوجيهات املتعلقة بالتقوي ٥ف هذه املذكرة أكثر صلة باألدوات املالية املقاسة أو املفصح عنها بالقيمة العادلة ,فيما تنطبق
التوجيهات املتعلقة مبجاالت أخرى خالف التقوي على األدوات املالية سواًء أكانت مقاسة بالقيمة العادلة أو التكلفة املطفأة ,على السواء .وتنطبق
هذه املذكرة أيضًا على كل من األصول املالية وااللتزامات املالية .وال تتعرض هذه املذكرة ألدوات مالية مثل:
)أ( األدوات املالية األبسط مثل النقد والقروض البسيطة واملبالغ املستحقة من املديني التجاريي واملستحقة للدائني التجاريي; أو
)ب( االستثمارات ف أدوات حقوق امللكية غير املدرجة; أو
)ج( عقود التأمي.

-٦

وال تتعرض هذه املذكرة أيضًا لقضايا محاسبية معينة تتعلق باألدوات املالية ,مثل احملاسبة عن التحوط أو الربح أو اخلسارة عند اإلنشاء )ُيعرف
عادة بلفظ الربح أو اخلسارة "ف اليوم األول"( أو املقاصة أو حتويالت اخملاطر أو الهبوط ف القيمة ,مبا ف ذلك رصد مخصصات خسائر
القروض .ورغم إمكانية تعلق هذه املوضوعات مبحاسبة املنشأة عن األدوات املالية ,فإن إجراء نقاش حول نظر املراجع ف كيفية التعامل مع
متطلبات محاسبية معينة هو أمر يقع خارج نطاق هذه املذكرة.

-٧

يتم إجراء املراجعة وفقًا ملعايير املراجعة على افتراض أن اإلدارة واملكلفي باحلوكمة ,حسب مقتضى احلال ,قد أقروا بالتزامات معينة .وتنطوي
هذه املسؤوليات على إجراء قياسات القيمة العادلة .وال تفرض هذه املذكرة مسؤوليات على اإلدارة أو املكلفي باحلوكمة وال تلغي األنظمة واللوائح
التي تنظم مسؤولياتهم.

١

معيار املراجعة )" ,(٥٤٠مراجعة التقديرات احملاسبية ,مبا ف ذلك التقديرات احملاسبية للقيمة العادلة واإلفصاحات ذات العالقة".
معيار املراجعة )" (٣١٥حتديد مخاطر التحريف اجلوهري وتقييمها من خالل فهم املنشأة وبيئتها"
معيار املراجعة )" (٣٣٠استجابات املراجع للمخاطر املقيمة"
معيار املراجعة )" (٥٠٠أدلة املراجعة"

٥

ُيستخدم لفظا "التقوي" و"القياس" ف هذه املذكرة بالتبادل.

٢
٣
٤
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١١٢٢

اعتبارات خاصة ف
مراجعة األدوات املالية

مذكرة ممارسات املراجعة الدولية )(١٠٠٠
-٨

طر ذات الغرض العام اخلاصة بالتقرير املالي املتصف بالعرض العادل ,لكنها قد تكون مفيدة أيضًا ,حسبما
متت صياغة هذه املذكرة ف سياق اُأل ُ
طر التقرير املالي ذات الغرض اخلاص.
طر التقرير املالي األخرى مثل ُأ ُ
يكون مناسبًا ف ظل الظروف القائمة ,ف ُأ ُ

-٩

تركز هذه املذكرة على اإلقرارات اخلاصة بالتقوي والعرض واإلفصاح ,وتغطي كذلك ,لكن بتفصيل أقل ,االكتمال والدقة والوجود واحلقوق
والواجبات.

-١٠

ُيعد تقدير األدوات املالية عرضة لعدم التأكد ,وهي حالة ُمعﱠرفة ف معيار املراجعة ) (٥٤٠بأنها "قابلية تعرض التقدير احملاسبي وما يتعلق به من
إفصاحات لنقص مالزم ف دقة القياس" ٦.ويتأثر عدم تأكد التقدير بعوامل من بينها تعقيد األدوات املالية .وتتباين طبيعة املعلومات املتوفرة لدعم
قياس األدوات املالية وإمكانية االعتماد على هذه املعلومات تباينًا كبيرًا ,مما يؤثر على حالة عدم تأكد التقدير املصاحبة لقياس األدوات املالية.
وتستخدم هذه املذكرة لفظ "عدم تأكد القياس" لإلشارة إلى عدم تأكد التقدير املصاحب لقياسات القيمة العادلة.

القسم األول :معلومات عامة عن األدوات املالية
-١١

طر التقرير املالي .فعلى سبيل املثالُ ,تعّرف املعايير الدولية للتقرير املالي األداة املالية بأنها أي عقد
قد توجد تعريفات مختلفة لألدوات املالية ف ُأ ُ
ينشأ عنه أصل مالي إلحدى املنشآت والتزام مالي أو أداة حقوق ملكية ملنشأة أخرى ٧.وقد تكون األدوات املالية ف صورة نقد أو حق امللكية ملنشأة
أخرى أو احلق أو الواجب التعاقدي بقبض أو دفع نقد أو تبادل أصول أو التزامات مالية أو عقود معينة تتم تسويتها بأدوات حقوق امللكية ف
املنشأة أو عقود معينة بشأن بنود غير مالية أو عقود معينة صادرة من مؤّمني وغير مستوفية لتعريف عقد التأمي .ويشمل التعريف مجموعة
كبيرة من األدوات املالية بدءًا من القروض البسيطة والودائع إلى املشتقات املعقدة واملنتجات املهيكلة وبعض عقود السلع.

-١٢

تتباين األدوات املالية ف تعقيدها ,غير أن هذا التعقيد قد ينشأ من مصادر مختلفة ,مثل:
•

وجود قدر كبير للغاية من التدفقات النقدية املنفردة ,مما يتطلب ف حالة عدم جتانسها حتليل كل منها أو حتليل عدد كبير من التدفقات
النقدية اجملّمعة لتقوي خطر االئتمان ,على سبيل املثال )مثل التزامات الديون املضمونة(.

•

الصيغ الرياضية املعقدة لتحديد التدفقات النقدية.

•

حالة عدم تأكد التدفقات النقدية املستقبلية أو تباينها ,كتلك التي تنشأ من خطر االئتمان أو عقود اخليار أو األدوات املالية ذات املدد
التعاقدية الطويلة.

وكلما زاد تباين التدفقات النقدية نتيجة التغيرات ف أحوال السوق ,زادت احتمالية تعقيد قياس القيمة العادلة لألدوات املالية واحتمالية عدم
تأكد هذا القياس .وعالوة على ذلك ,ففي بعض األحيان يصبح تقوي األدوات املالية ,التي عادًة ما تكون سهلة التقوي نسبيًا ,معقدًا بسبب ظروف
معينة ,ومثال ذلك األدوات التي يصبح السوق غير نشط جتاهها أو التي تكون لها شروط تعاقدية طويلة .وتصبح املشتقات واملنتجات املهيكلة أكثر
طر تقرير مالي معينة
تعقيدًا عندما تكون مزيجًا من أدوات مالية منفردة .وإضافة إلى ذلك ,قد تكون احملاسبة عن األدوات املالية معقدة ف ظل ُأ ُ
أو أحوال سوق معينة.
-١٣

يتمثل أحد مصادر التعقيد األخرى ف حجم األدوات املالية احملتفظ بها أو املتداولة .وف حي أن مقايضات معدالت الفائدة "البسيطة" قد ال
تكون معقدة ,فقد تستخدم املنشأة التي حتتفظ بعدد كبير منها نظام معلومات متطور لتحديد األدوات املالية وتقوميها وإبرام صفقاتها.

الغرض من استخدام األدوات املالية واخملاطر املرتبطة بذلك
-١٤

ُتستخدم األدوات املالية ألجل:
•

٦
٧

أغراض التحوط )بعبارة أخرى ,لتغيير حجم اخملاطر احلالي الذي تتعرض له املنشأة( .ويشمل هذا:
○

الشراء أو البيع اآلجل لعملة لتحديد سعر الصرف املستقبلي;

○

حتويل معدل الفائدة املستقبلي إلى معدل ثابت أو معدل معوم من خالل استخدام املقايضات;

معيار املراجعة ) ,(٥٤٠الفقرة )٧ج(
املعيار الدولي للمحاسبة )" (٣٢األدوات املالية :العرض" ,الفقرة ١١
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○

شراء عقود اخليار حلماية املنشأة من حتركات أسعار معينة ,مبا ف ذلك العقود التي قد تشتمل على مشتقات ُمدمجة;

•

أغراض التداول )على سبيل املثال ,لتمكي املنشأة من اتخاذ أحد مراكز اخملاطر لالستفادة من حتركات السوق على املدى القصير(;

•

أغراض االستثمار )على سبيل املثال ,لتمكي املنشأة من االستفادة من عائدات االستثمار على املدى الطويل(.

-١٥

ميكن أن يحد استخدام األدوات املالية من التعرض خملاطر أعمال معينة ,على سبيل املثال التغيرات ف أسعار الصرف أو معدالت الفائدة وأسعار
السلع أو مزيج من تلك اخملاطر .ومن جهة أخرى ,قد تؤدي أيضًا التعقيدات املالزمة لبعض األدوات املالية إلى زيادة اخملاطر.

-١٦

يزداد خطر األعمال وخطر التحريف اجلوهري ف احلاالت اآلتية:
•

عند عدم فهم اإلدارة واملكلفي باحلوكمة خملاطر استخدام األدوات املالية بشكل تام وعدم امتالكهم للمهارات واخلبرات الكافية إلدارة
تلك اخملاطر; أو

•

عند عدم امتالك اإلدارة واملكلفي باحلوكمة للخبرة الالزمة للتقوي بشكل مناسب وفقًا إلطار التقرير املالي املنطبق; أو

•

عند عدم قيام اإلدارة واملكلفي باحلوكمة بتطبيق ما يكفي من أدوات الرقابة على أنشطة األدوات املالية; أو

•

عند قيام اإلدارة واملكلفي باحلوكمة بالتحوط من اخملاطر أو املضاربة على األسعار بشكل غير مناسب.

-١٧

قد يكون إلخفاق اإلدارة ف فهم اخملاطر املالزمة لألداة املالية بشكل تام تأثير مباشر على قدرة اإلدارة ف مواجهة هذه اخملاطر بالشكل املناسب,
وقد يهدد هذا ف نهاية املطاف قدرة املنشأة على البقاء.

-١٨

فيما يلي قائمة بأنواع اخملاطر الرئيسية املنطبقة على األدوات املالية .وليس املقصود أن تكون هذه القائمة قائمة شاملة ,وقد ُتستخدم مصطلحات
مختلفة لوصف هذه اخملاطر أو تصنيف مكونات كل خطر منها.
)أ( خطر االئتمان )أو خطر الطرف املقابل( وهو خطر أن يتسبب أحد األطراف ف األداة املالية ف إحلاق خسارة بطرف آخر عن طريق
اإلخفاق ف الوفاء بواجب ,وغالبًا ما يرتبط ذلك بالتخلف عن الوفاء .ويشمل خطر االئتمان خطر التسوية ,وهو اخلطر املتمثل ف تسوية
أحد جانبي املعاملة بدون استالم عوض من العميل أو الطرف املقابل.
)ب( خطر السوق وهو اخلطر املتمثل ف تقلب القيمة العادلة لألداة املالية أو تدفقاتها النقدية املستقبلية بسبب التغيرات ف أسعار السوق .ومن
أمثلة خطر السوق خطر العملة وخطر معدل الفائدة وخطر أسعار السلع وحقوق امللكية.
)ج( خطر السيولة وهو يشمل خطر العجز عن شراء أو بيع أداة مالية بسعر مناسب وف الوقت املناسب بسبب عدم رواج تلك األداة املالية.
)د( اخلطر التشغيلي وهو يتعلق باملعاجلة اخلاصة املطلوبة لألدوات املالية .وقد يزداد اخلطر التشغيلي بسبب زيادة تعقيد األداة املالية ,وقد
يؤدي سوء إدارة اخلطر التشغيلي إلى زيادة أنواع أخرى من اخملاطر .ويشمل اخلطر التشغيلي:
)(١

خطر عدم كفاية أدوات الرقابة اخلاصة باملصادقة واملطابقة مما يؤدي إلى التسجيل غير املكتمل أو غير الدقيق لألدوات املالية;

)(٢

مخاطر عدم وجود توثيق مناسب للمعامالت وعدم كفاية املتابعة لهذه املعامالت;

)(٣

خطر تسجيل املعامالت أو معاجلتها أو إدارة اخملاطر املرتبطة بها بشكل غير صحيح ,وبالتالي عدم توضيحها لألمور االقتصادية
اخلاصة بالتداول ككل;

)(٤

ف لها ,مما يترتب عليه عدم صحة
خطر االعتماد غير املبرر من جانب املوظفي على دقة أساليب التقوي ,دون إجراء فحص كا ٍ
تقوي املعامالت أو خطر قياسها بشكل غير صحيح;

)(٥

خطر عدم إدراج استخدام األدوات املالية بشكل مالئم ف سياسات وإجراءات إدارة اخملاطر اخلاصة باملنشأة;

)(٦

خطر اخلسارة الناجمة عن عدم كفاية اآلليات والنظم الداخلية أو فشلها ,أو الناجمة عن أحداث خارجية ,مبا ف ذلك خطر الغش
من مصادر داخلية وخارجية على السواء;

)(٧

خطر عدم كفاية العناية بأساليب التقوي املستخدمة لقياس األدوات املالية أو عدم العناية بها ف الوقت املناسب;
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)(٨

-١٩

اخلطر القانوني ,الذي ُيعد أحد مكونات اخلطر التشغيلي ,والذي يتعلق باخلسائر الناجمة عن إجراء قانوني أو تنظيمي يبطل أو
يعوق بأية صورة أخرى أداء املستخدم النهائي أو الطرف املقابل له مبوجب شروط العقد أو ترتيبات املقاصة ذات الصلة .فعلى
سبيل املثال ,قد ينشأ اخلطر القانوني من عدم كفاية أو عدم صحة توثيق العقد ,أو عدم القدرة على إنفاذ ترتيب مقاصة عند
اإلفالس ,أو التغييرات السلبية ف أنظمة الضرائب ,أو التشريعات التي حتظر على املنشآت االستثمار ف أنواع معينة من األدوات
املالية.

من بي االعتبارات األخرى املتعلقة مبخاطر استخدام األدوات املالية ما يلي:
•

خطر الغش الذي قد يزداد ف حاالت منها على سبيل املثال وجود موظف ف منصب يتيح له ارتكاب جرمية من جرائم الغش املالي ويفهم
ال من األدوات املالية وآليات احملاسبة عنها ,لكن اإلدارة واملكلفي باحلوكمة على درجة أقل من الفهم لهذه األمور.
ك ً

•

خطر عدم انعكاس ترتيبات املقاصة الرئيسية ٨ف القوائم املالية بصورة صحيحة.

•

خطر أن بعض األدوات املالية قد تتغير بي كونها أصوًال أو التزامات أثناء مدتها ,وأن ذلك التغير قد يحدث سريعًا.

أدوات الرقابة املتعلقة باألدوات املالية
-٢٠

ُيعد مدى استخدام املنشأة لألدوات املالية ودرجة تعقيد األدوات محددين مهمي ملستوى التطور الالزم ألدوات الرقابة الداخلية للمنشأة .فعلى
سبيل املثال ,قد تستخدم املنشآت األصغر منتجات أقل هيكلة وآليات وإجراءات بسيطة لتحقيق أهدافها.

-٢١

املكلفون باحلوكمة هم املنوط بهم غالبًا حتديد التوجه العام بشأن األدوات املالية واعتماد مدى استخدامها واإلشراف عليه ,فيما يتمثل دور
اإلدارة ف إدارة ومتابعة تعرض املنشأة لتلك اخملاطر .وتتحمل اإلدارة واملكلفون باحلوكمة ,حسب مقتضى احلال ,املسؤولية أيضًا عن تصميم نظام
للرقابة الداخلية وتطبيقه للمساعدة ف إعداد القوائم املالية وفقًا إلطار التقرير املالي املنطبق .ومن األرجح أن متتاز الرقابة الداخلية للمنشأة
على األدوات املالية بالفاعلية عندما تكون اإلدارة واملكلفون باحلوكمة قد قاموا مبا يلي:
)أ( إرساء بيئة رقابية مناسبة ,واملشاركة النشطة من جانب املكلفي باحلوكمة ف الرقابة على استخدام األدوات املالية ,ووضع هيكل تنظيمي
منطقي مع توزيع واضح للصالحيات واملسؤوليات ,وتطوير سياسات وإجراءات مناسبة للموارد البشرية .ويلزم وضع قواعد واضحة ,بصفة
خاصة ,بشأن املدى املسموح للمسؤولي عن أنشطة األدوات املالية أن يتصرفوا فيه .وتأخذ مثل هذه القواعد بعي االعتبار أي تقييدات
قانونية أو تنظيمية مفروضة على استخدام األدوات املالية .فعلى سبيل املثال ,قد ال حتظى بعض هيئات القطاع العام بصالحية ممارسة
األعمال باستخدام املشتقات;
)ب( وضع آلية إلدارة اخملاطر تتناسب مع حجم املنشأة ومدى تعقيد أدواتها املالية )فعلى سبيل املثال ,قد توجد ف بعض املنشآت وظيفة رسمية
إلدارة اخملاطر(;
ظم معلومات متنح املكلفي باحلوكمة فهمًا لطبيعة أنشطة األدوات املالية وما يرتبط بها من مخاطر ,مبا ف ذلك التوثيق الكاف
)ج( وضع ُن ُ
للمعامالت;
)د( تصميم نظام للرقابة الداخلية وتطبيقه وتوثيقه لتحقيق ما يلي:
○

توفير تأكيد معقول بأن املنشأة تستخدم األدوات املالية ف نطاق سياساتها اخلاصة بإدارة اخملاطر;

○

عرض األدوات املالية ف القوائم املالية بصورة صحيحة;

○

ضمان أن تكون املنشأة ملتزمة باألنظمة واللوائح املنطبقة;

○

متابعة اخملاطر.

ويقدم امللحق أمثلة ألدوات الرقابة التي قد توجد ف منشأة تتعامل ف حجم كبير من معامالت األدوات املالية;

٨

قد تدخل املنشأة التي تنفذ عددًا من معامالت األدوات املالية مع طرف مقابل واحد ف ترتيب مقاصة رئيسي مع ذلك الطرف املقابل .وتنص مثل هذه االتفاقية على إجراء تسوية
مقاصة واحدة بالصاف جلميع األدوات املالية التي تشملها االتفاقية ف حالة التخلف عن الوفاء ف أي عقد واحد من العقود.
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)ه( وضع سياسات محاسبية مناسبة ,مبا ف ذلك سياسات التقوي ,وفقًا إلطار التقرير املالي املنطبق.
-٢٢

-٢٣

تشمل العناصر األساسية آلليات إدارة اخملاطر والرقابة الداخلية املتعلقة باألدوات املالية للمنشأة ما يلي:
•

وضع منهج لتحديد حجم التعرض للمخاطر الذي تكون املنشأة على استعداد لتقبله عند دخولها ف معامالت األدوات املالية )ميكن أن ُيشار
إلى ذلك بلفظ "تقبل اخملاطر"( ,مبا ف ذلك سياسات االستثمار ف األدوات املالية ,وإطار الرقابة الذي ُتنفذ فيه أنشطة األدوات املالية;

•

إرساء آليات لتوثيق معامالت األدوات املالية والتصريح باألنواع اجلديدة منها ,تأخذ بعي االعتبار اخملاطر احملاسبية والتنظيمية والقانونية
واملالية والتشغيلية املرتبطة بتلك األدوات;

•

معاجلة معامالت األدوات املالية ,مبا ف ذلك املصادقة على املمتلكات من األصول والنقد ومطابقتها بالكشوف اخلارجية ,وآلية املدفوعات;

•

الفصل ف الواجبات بي املستثمرين أو املتداولي ف األدوات املالية واملسؤولي عن معاجلة هذه األدوات وتقوميها واملصادقة عليها .فعلى
سبيل املثالُ ,يعد وجود وظيفة ُتعنى بوضع النماذج وتشارك ف دعم تسعير الصفقات أقل موضوعية من وظيفة منفصلة عمليًا وتنظيميًا عن
املكتب األمامي;

•

آليات التقوي وأدوات الرقابة عليه ,مبا ف ذلك أدوات الرقابة على البيانات التي يتم احلصول عليها من مصادر تسعير خارجية;

•

متابعة أدوات الرقابة.

تختلف طبيعة اخملاطر غالبًا فيما بي املنشآت التي لديها حجم كبير ومجموعة متنوعة من األدوات املالية واملنشآت التي ال تدخل سوى ف القليل
من معامالت األدوات املالية .ويؤدي ذلك إلى مناهج مختلفة للرقابة الداخلية .فعلى سبيل املثال:
•

سمة إلى غرف للتعامالت يوجد فيها متداولون
من املعتاد أن يكون للمنشأة التي لديها حجم كبير من األدوات املالية بيئة عمل مق ّ
اختصاصيون وأن يكون هناك فصل ف الواجبات بي هؤالء املتداولي واملكتب اخللفي )الذي يشير إلى قسم العمليات الذي يتحقق من
بيانات عمليات التداول التي متت ويضمن أنها ليست خاطئة وينفذ التحويالت املطلوبة( .وف مثل هذه البيئات ,يقوم املتداولون عادة بإبرام
العقود شفويًا عبر الهاتف أو من خالل منصات التداول اإللكترونية .ويكون قيد املعامالت ذات الصلة والتسجيل الصحيح لألدوات املالية ف
مثل هذه البيئة أكثر صعوبة بكثير منه ف املنشأة التي ليس لديها سوى القليل من األدوات املالية ,التي ميكن ف الغالب تأكيد وجودها
واكتمالها بإرسال طلب مصادقة مصرفية إلى عدد قليل من املصارف.

•

وف املقابل ,ال يوجد فصل ف الواجبات داخل املنشآت التي ليس لديها سوى عدد صغير من األدوات املالية ,ويكون وصول هذه املنشآت إلى
السوق محدودًا .وف مثل هذه احلاالت ,ورغم أنه قد يكون من األيسر حتديد معامالت األدوات املالية ,فإنه يوجد خطر متمثل ف إمكانية
اعتماد اإلدارة على عدد محدود من العاملي ,مما قد يزيد من خطر تنفيذ معامالت غير مصرح بها أو عدم تسجيل املعامالت.

االكتمال والدقة والوجود
-٢٤

توضح الفقرات  ٣٣–٢٥أدوات الرقابة واآلليات التي قد تكون مطبقة داخل املنشآت التي لديها حجم كبير من معامالت األدوات املالية ,مبا ف
ذلك املنشآت التي حتتوي على غرف للتداول .وعلى النقيض ,قد ال تطبق املنشأة التي ليس لديها حجم كبير من معامالت األدوات املالية هذه
األدوات واآلليات لكنها بدًال من ذلك قد تقوم باملصادقة على معامالتها مع الطرف املقابل أو غرفة املقاصة .وقد يكون القيام بذلك بسيطًا نسبيًا
حيث إن املنشأة قد تتعامل فقط مع طرف مقابل واحد أو اثني.
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املصادقات على عمليات التداول وغرف املقاصة
-٢٥

بصفة عامة ,ففيما يتعلق باملعامالت التي تنفذها املؤسسات املالية ,يتم توثيق شروط األدوات املالية ف املصادقات املتبادلة بي األطراف املقابلة
وف االتفاقيات القانونية .وتقوم غرف املقاصة مبتابعة تبادل املصادقات عن طريق مقابلة عمليات التداول وتسويتها .وُتعنى غرفة املقاصة املركزية
بالتبادل وتتبع عادًة املنشآت التي تقوم باملقاصة من خالل غرف املقاصة آليات إلدارة املعلومات املقدمة لغرفة املقاصة.

-٢٦

ال تتم تسوية جميع املعامالت من خالل مثل هذا التبادل .ففي العديد من األسواق األخرى توجد ممارسة مستقرة لالتفاق على شروط املعامالت
قبل بدء التسوية .وحتى تتسم هذه اآللية بالفاعلية ,يلزم إجراؤها مبعزل عن الذين يقومون بالتداول ف األدوات املالية للحد من خطر الغش .وف
أسواق أخرى ,تتم املصادقة على املعامالت بعد بدء التسوية وف بعض األحيان يؤدي تراكم املصادقات إلى بدء التسوية قبل االتفاق متامًا على
جميع الشروط .ويفرض هذا خطرًا إضافيًا ألن املنشآت املتعاملة تضطر إلى االعتماد على وسائل بديلة لالتفاق على عمليات التداول .وقد يكون
من بي هذه الوسائل:
•

إنفاذ مطابقات صارمة بي سجالت املتداولي ف األدوات املالية والقائمي بتسويتها )من املهم الفصل التام ف الواجبات بينهما( ,وإقرانها
بأدوات رقابة قوية لإلشراف على املتداولي ف األدوات املالية لضمان سالمة املعامالت;

•

فحص الوثائق املوجزة املقدمة من األطراف املقابلة التي تركز على الشروط األساسية حتى لو لم يتم االتفاق على الشروط الكاملة;

•

الفحص الشامل ألرباح وخسائر املتداولي لضمان تطابقها مع ما قام املكتب اخللفي بحسابه.

املطابقات مع املصارف وأمناء احلفظ
-٢٧

قد يتم االحتفاظ ببعض مكونات األدوات املالية ,مثل السندات واألسهم ,ف مؤسسات إيداع منفصلة .وينتج عن معظم األدوات املالية أيضًا
مدفوعات نقدية ف وقت ما وغالبًا ما تبدأ هذه التدفقات النقدية ف وقت مبكر من عمر العقد .ومتر هذه املدفوعات واملقبوضات النقدية من
خالل حساب مصرف للمنشأة .ومتكن املطابقة املنتظمة لسجالت املنشأة بالسجالت اخلارجية للمصارف وأمناء احلفظ املنشأة من ضمان
تسجيل املعامالت بشكل سليم.

-٢٨

وجتدر اإلشارة إلى أن األدوات املالية ال تؤدي جميعها إلى حتقيق تدفق نقدي ف مراحل مبكرة من عمر العقد أو ال ميكن تسجيلها جميعها لدى
سجلت بشكل غير دقيق ,وتزيد
السوق املالية أو أمي احلفظ .وف هذه احلالة ,لن حتدد آليات املطابقة عمليات التداول التي ُأغفل ذكرها أو ُ
حينئٍذ أهمية أدوات الرقابة اخلاصة باملصادقة .وحتى ف حالة تسجيل مثل هذه التدفقات النقدية بشكل دقيق ف املراحل املبكرة من عمر العقد,
فإن ذلك ال يضمن دقة تسجيل جميع خصائص األداة أو شروطها )على سبيل املثال ,أجل االستحقاق وخيار اإلنهاء املبكر(.

-٢٩

إضافة إلى ذلك ,قد تكون حركات النقدية صغيرة جدًا ف سياق احلجم الكلي للتداول أو قائمة املركز املالي اخلاصة باملنشأة وبالتالي قد يصعب
حتديدها .وتتعزز قيمة املطابقات عندما يقوم موظفو الشؤون املالية أو موظفو املكتب اخللفي اآلخرون بفحص القيود ف جميع حسابات دفتر
األستاذ العام لضمان صحتها وتأييدها .ومن شأن هذه اآللية أن تساعد ف حتديد ما إذا كان اجلانب اآلخر لقيود النقدية املتعلقة باألدوات املالية
لم يتم تسجيله بشكل سليم .ومن األهمية مبكان فحص احلسابات الوسيطة وحسابات املقاصة بغض النظر عن رصيد احلساب ,إذ قد توجد
مقاصة لبنود املطابقة ف احلساب.

-٣٠

ف املنشآت التي لديها حجم كبير من معامالت األدوات املالية ,قد تكون أدوات الرقابة اخلاصة باملطابقة واملصادقة أدوات آلية ,وف هذه احلالة
يلزم تطبيق ما يكفي من أدوات الرقابة اخلاصة بتقنية املعلومات لدعمها .وُتعد أدوات الرقابة ضرورية على وجه اخلصوص لضمان أن البيانات
قد ت جتميعها بشكل كامل ودقيق من املصادر اخلارجية )مثل املصارف وأمناء احلفظ( ومن سجالت املنشأة وضمان أنه لم يتم التالعب بها قبل
املطابقة أو أثنائها .وُتعد أدوات الرقابة ضرورية أيضًا لضمان أن الضوابط التي تتم بها مطابقة القيود تقييدية مبا يكفي ملنع اإلجازة غير الدقيقة
لبنود املطابقة.

أدوات الرقابة األخرى على االكتمال والدقة والوجود
-٣١

ظم املنشأة .وف مثل هذه احلاالت ,قد تقوم
نظرًا للتعقيد املالزم لبعض األدوات املالية فلن يكون من الواضح دائمًا كيفية تسجيل هذه األدوات ف ُن ُ
اإلدارة بوضع آليات رقابية ملتابعة السياسات التي تفرض كيفية قياس أنواع معينة من املعامالت وتسجيلها واحملاسبة عنها .ويقوم عادًة بوضع هذه
السياسات ومراجعتها بشكل مسبق عاملون على قدر مناسب من التأهيل قادرون على فهم التأثيرات الكاملة لألدوات املالية اجلاري قيدها ف
الدفاتر.
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-٣٢

قد يتم إلغاء بعض املعامالت أو تعديلها بعد التنفيذ األولي لها .وميكن لتطبيق أدوات الرقابة املناسبة املتعلقة باإللغاء أو التعديل أن يحد من أثر
مخاطر التحريف اجلوهري الذي يقع بسبب الغش أو اخلطأ .وإضافة إلى ذلك ,قد تكون لدى املنشأة آلية مطبقة إلعادة املصادقة على عمليات
التداول امللغاة أو املعدلة.

-٣٣

ف املؤسسات املالية التي تقوم بحجم كبير من عمليات التداول ,يقوم موظف كبير عادة مبراجعة األرباح واخلسائر اليومية املقيدة ف دفاتر كل
متداول لتقوي ما إذا كانت هذه األرباح واخلسائر معقولة بناًء على معرفة املوظف بالسوق .وقد ميّكن القيام بذلك اإلدارة من حتديد عمليات
تداول معينة لم يتم تسجيلها بشكل كامل أو دقيق ,أو قد تكتشف غشًا ارتكبه متداول معي .ومن املهم أن تكون هناك إجراءات للتصريح
باملعامالت تدعم القيام باملراجعة من جانب املوظفي األكبر.

تقوي األدوات املالية

متطلبات التقرير املالي
-٣٤

طر التقرير املالي ,يتم غالبًا قياس األدوات املالية ,مبا فيها املشتقات املدمجة ,بالقيمة العادلة لغرض العرض ف قائمة املركز املالي
ف العديد من ُأ ُ
وف احتساب الربح أو اخلسارة واإلفصاح أو أي من ذلك .وبصفة عامة ,يتمثل الهدف من القياس بالقيمة العادلة ف الوصول إلى السعر الذي
ستتم به معاملة ف ظروف اعتيادية منتظمة بي مشاركي ف السوق ف تاريخ القياس ف ظل أحوال السوق; وبعبارة أخرى ,ال يكون هذا سعر
املعاملة للقيام بتصفية إجبارية أو للبيع االضطراري .وحتقيقًا لهذا الهدف ,تؤخذ ف االعتبار جميع معلومات السوق املتاحة ذات الصلة.

-٣٥

قد تنشأ قياسات األصول وااللتزامات املالية بالقيمة العادلة عند التسجيل األولي للمعامالت والحقًا عندما حتدث تغيرات ف القيمة .وقد تتم
طر التقرير املالي اخملتلفة .فعلى سبيل املثال ,قد
معاجلة التغيرات ف قياسات القيمة العادلة التي حتدث مبرور الوقت بطرق مختلفة مبوجب ُأ ُ
ُتس ﱠ
جل ف الدخل الشامل اآلخر .وقد يكون من الالزم أيضًا ,بناًء على إطار التقرير املالي
جل هذه التغيرات على أنها ربح أو خسارة ,أو قد ُتس ﱠ
املنطبق ,قياس األداة املالية بالكامل أو مكون منها فقط )على سبيل املثال ,مشتقة مدمجة عند احملاسبة عنها بشكل منفصل( بالقيمة العادلة.

-٣٦

ال هرميًا للقيمة العادلة لزيادة االتساق والقابلية للمقارنة ف قياسات القيمة العادلة واإلفصاحات ذات
طر التقرير املالي تسلس ً
حتدد بعض ُأ ُ
الصلة .وقد ُتصنف املدخالت إلى مستويات مختلفة مثل:
•

مدخالت املستوى األول  -األسعار املعلنة )غير اُملعّدلة( ف األسواق املفتوحة لألصول أو االلتزامات املالية املطابقة التي ميكن للمنشأة
معرفتها ف تاريخ القياس.

•

مدخالت املستوى الثاني  -املدخالت األخرى خالف األسعار املعلنة املذكورة ف املستوى األول التي ميكن رصدها لألصل أو االلتزام املالي,
سواًء بشكل مباشر أو غير مباشر .وإذا كان لألصل أو االلتزام املالي مدة )تعاقدية( محددة ,يجب أن تكون مدخالت املستوى الثاني من
املمكن رصدها طوال مدة األصل أو االلتزام املالي .وتشمل مدخالت املستوى الثاني ما يلي:

•

○

األسعار املعلنة لألصول أو االلتزامات املالية املشابهة ف األسواق النشطة.

○

األسعار املعلنة لألصول أو االلتزامات املالية املطابقة أو املشابهة ف األسواق غير النشطة.

○

املدخالت األخرى ,خالف األسعار املعلنة ,التي من املمكن رصدها لألصل أو االلتزام املالي )على سبيل املثال ,معدالت الفائدة
ومنحنيات العائد التي من املمكن رصدها على فترات معلنة عادة والتقلبات الضمنية والفروق االئتمانية(.

○

املدخالت التي يتم استنباطها أساسًا من بيانات السوق التي من املمكن رصدها أو املدخالت التي تؤيدها هذه البيانات عن
طريق العالقة املتبادلة فيما بينها أو بغير ذلك من الوسائل )املدخالت التي يؤيدها السوق(.

مدخالت املستوى الثالث  -املدخالت التي ال ميكن رصدها لألصل أو االلتزام املالي .وُتستخدم املدخالت التي ال ميكن رصدها لقياس
القيمة العادلة ف حالة عدم توفر مدخالت ذات صلة ميكن رصدها ,مما يوفر ظروفًا يوجد بها نشاط سوقي ضعيف ,إن كان موجودًا,
لألصل أو االلتزام املالي ف تاريخ القياس.

وبصفة عامة ,تزيد درجة عدم تأكد القياس عندما تنتقل األداة املالية من املستوى األول إلى املستوى الثاني ,أو من املستوى الثاني إلى املستوى
الثالث .وقد يوجد كذلك ضمن املستوى الثاني مدى واسع حلالة عدم تأكد القياس بناًء على إمكانية رصد املدخالت وتعقيد األداة املالية وتقوميها
وغيرها من العوامل.
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طر التقرير املالي على املنشأة ,أو قد تسمح لها بإجراء تعديالت تبعًا حلاالت عدم تأكد القياس ,من أجل التعديل تبعًا للمخاطر
قد تفرض بعض ُأ ُ
الذي من شأن املشارك ف السوق أن يقوم به ف التسعير لألخذ ف احلسبان حاالت عدم تأكد اخملاطر املرتبطة بتسعير األداة املالية أو تدفقاتها
النقدية .ومن ذلك على سبيل املثال:
•

تعديالت النماذج .قد يوجد ف بعض النماذج قصور معلوم أو قد تكشف نتيجة املعايرة عن القصور ف قياس القيمة العادلة وفقًا إلطار
التقرير املالي.

•

تعديالت مخاطر االئتمان .ال تأخذ بعض النماذج ف احلسبان خطر االئتمان ,مبا ف ذلك خطر الطرف املقابل أو خطر االئتمان الذاتي.

•

تعديالت السيولة .تقوم بعض النماذج بحساب متوسط سعر السوق ,رغم أن إطار التقرير املالي قد يتطلب استخدام مبلغ معدل تبعًا
للسيولة مثل الفرق بي السعر املطلوب واملعروض .وتراعي تعديالت السيولة األخرى ,التي يزيد طابعها االجتهادي ,أن بعض األدوات
املالية تكون غير سائلة مما يؤثر على التقوي.

•

تعديالت اخملاطر األخرى .قد ال تعّبر القيمة املقاسة عن القيمة العادلة ف تاريخ القياس إذا ت استخدام منوذج ال يأخذ ف احلسبان
جميع العوامل األخرى التي من شأن املشاركي ف السوق أن يضعوها ف احلسبان عند تسعير األداة املالية ,وبالتالي فقد يلزم تعديل هذه
القيمة بشكل منفصل للوفاء بإطار التقرير املالي املنطبق.

وال ُتعد التعديالت مناسبة إذا كانت تقوم بتعديل قياس األداة املالية أو تقوميها بعيدًا عن القيمة العادلة حسب التعريف الوارد ف إطار التقرير
املالي املنطبق ,على سبيل املثال لغرض احليطة.

املدخالت القابلة للرصد وغير القابلة للرصد
-٣٨

طر التقرير املالي غالبًا بتصنيف املدخالت طبقًا لدرجة رصدها .وكلما قل النشاط املرتبط باألدوات املالية
حسبما متت اإلشارة إليه أعاله ,تقوم ُأ ُ
ف السوق وقلت إمكانية رصد املدخالت ,زادت درجة عدم تأكد القياس .وتتباين طبيعة وإمكانية االعتماد على املعلومات املتاحة لدعم تقوي
األدوات املالية بناًء على إمكانية رصد املدخالت اخلاصة بقياسها ,التي تتأثر بطبيعة السوق )على سبيل املثال ,مستوى نشاط السوق وما إذا كان
من خالل سوق مالية أو خارج املنصة( .وبالتالي ,فإن هناك سلسلة تربط بي طبيعة األدلة املستخدمة لدعم التقوي وإمكانية االعتماد عليها ,وبي
أن يصبح من الصعب على اإلدارة احلصول على املعلومات لدعم التقوي عندما تصبح األسواق غير نشطة وتقل إمكانية رصد املدخالت.

-٣٩

عندما ال تتوفر مدخالت قابلة للرصد ,تستخدم املنشأة مدخالت غير قابلة للرصد )مدخالت املستوى الثالث( تعكس االفتراض الذي من شأن
املشاركي ف السوق أن يستخدموه عند تسعير األصل أو االلتزام املالي ,مبا ف ذلك االفتراضات املتعلقة باخملاطر .وحتدد املدخالت غير القابلة
للرصد باستخدام أفضل املعلومات املتاحة ف ظل الظروف القائمة .وف سبيل حتديد املدخالت غير القابلة للرصد ,قد تبدأ املنشأة باستخدام
البيانات اخلاصة بها ,التي يتم تعديلها إذا كانت هناك معلومات متاحة بشكل معقول تشير إلى )أ( أن املستخدمي اآلخرين ف السوق
سيستخدمون بيانات مختلفة أو )ب( أن هناك شيء ما تراه املنشأة وال ميكن للمشاركي اآلخرين ف السوق االطالع عليه )على سبيل املثال,
تضافر ف اجلهود خاص باملنشأة(.

تأثيرات األسواق غير النشطة
-٤٠

تزيد درجة عدم تأكد القياس ويصبح التقوي أكثر تعقيدًا عندما تصبح األسواق التي يتم فيها تداول األدوات املالية أو األجزاء املكونة لها غير
طر التقرير املالي قد تقدم توجيهات ف هذا
نشطة .وال توجد نقطة واضحة املعالم تتحول السوق النشطة عندها إلى سوق غير نشطة ,غير أن ُأ ُ
الشأن .ومن بي خصائص األسواق غير النشطة وجود تراجع كبير ف حجم نشاط التداول ومستواه ,أو تباين األسعار املتاحة بشكل كبير على
مدار الوقت أو فيما بي املشاركي ف السوق ,أو عدم وجود سعر جاٍر .ومع ذلك ,فإن تقييم ما إذا كانت السوق غير نشطة يتطلب اجتهادًا.

-٤١

عندما تكون األسواق غير نشطة ,قد تكون األسعار املعلن عنها غير صاحلة )بعبارة أخرى ,أسعار قدمية( أو قد ال تعّبر عن األسعار التي قد
يتداول بها املشاركون ف السوق أو قد تعبر عن معامالت اضطرارية )كما هو احلال عندما يكون البائع مطالبًا ببيع أصل للوفاء مبتطلبات تنظيمية
أو قانونية ,أو عند احلاجة للتصرف ف أصل على الفور لتوفير سيولة ,أو عند وجود مشتٍر واحد محتمل نتيجة القيود القانونية أو قيود الوقت
املفروضة( .ولذلك ,تتم عمليات التقوي بناًء على مدخالت املستوى الثاني واملستوى الثالث .وف مثل هذه الظروف ,قد يكون لدى املنشأة:
•

سياسة للتقوي تشتمل على آلية لتحديد ما إذا كانت مدخالت املستوى األول متاحة;
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-٤٢

•

فهم لكيفية حساب أسعار أو مدخالت معينة من مصادر خارجية ت استخدامها كمدخالت ألساليب التقوي من أجل تقييم إمكانية
االعتماد عليها .فعلى سبيل املثالُ ,يرجح أن يعكس عرض أسعار الوسيط ف سوق نشطة ألداة مالية لم يتم تداولها املعامالت الفعلية على
أداة مالية مشابهة ,لكن عندما تصبح السوق غير نشطة يحتمل أن يعتمد عرض أسعار الوسيط بشكل أكبر على أساليب تقوي خاصة
بالوسيط لتحديد األسعار;

•

فهم لكيفية تأثير تدهور ظروف العمل على الطرف املقابل ,وأيضًا ملا إذا كان تدهور ظروف العمل ف منشآت مماثلة للطرف املقابل قد
يشير إلى احتمالية عدم وفاء الطرف املقابل بالتزاماته )بعبارة أخرى ,خطر عدم األداء(;

•

سياسات للتعديل تبعًا حلاالت عدم تأكد القياس .وقد تشمل هذه التعديالت تعديالت النماذج وتعديالت نقص السيولة وتعديالت مخاطر
االئتمان وتعديالت اخملاطر األخرى;

•

القدرة على حساب مدى النتائج الواقعية ف ضوء حاالت عدم التأكد القائمة ,على سبيل املثال عن طريق إجراء حتليل للحساسية;

•

سياسات لتحديد وقت انتقال مدخل من مدخالت قياس القيمة العادلة إلى مستوى مختلف ف التسلسل الهرمي للقيمة العادلة.

قد تنشأ صعوبات معينة عندما يوجد تراجع شديد أو حتى توقف ف التداول ف أوراق مالية معينة .وف هذه الظروف ,فإن األدوات املالية التي
سبق تقوميها باستخدام أسعار السوق قد يلزم تقوميها باستخدام أحد النماذج.

آلية التقوي اخلاصة باإلدارة
-٤٣

تشمل األساليب التي ميكن لإلدارة استخدامها لتقوي أدواتها املالية األسعار القابلة للرصد واملعامالت احلديثة والنماذج التي تستخدم مدخالت
قابلة للرصد أو غير قابلة للرصد .وقد تستفيد اإلدارة أيضًا مما يلي:
)أ( مصدر تسعير خارجي ,مثل خدمة تسعير أو عرض أسعار لوسيط; أو
)ب( خبير تقوي.

وقد تستخدم مصادر التسعير اخلارجية وخبراء التقوي أسلوبًا أو أكثر من هذه األساليب اخلاصة بالتقوي.
-٤٤

طر التقرير املالي ,يتمثل أفضل دليل على القيمة العادلة لألداة املالية ف املعامالت املعاصرة ف سوق نشطة )أي ف مدخالت
ف العديد من ُأ ُ
املستوى األول( .وف مثل هذه احلاالت ,قد يكون تقوي األداة املالية بسيطًا نسبيًا .وميكن احلصول على األسعار املعلنة لألدوات املالية املدرجة ف
األسواق املالية أو املتداولة ف األسواق الثانوية السائلة من مصادر مثل املنشورات املالية أو األسواق املالية نفسها أو مصادر التسعير اخلارجية.
وعند استخدام األسعار املعلنة ,فمن املهم أن تفهم اإلدارة األساس املقدم على أساسه عرض األسعار حتى تضمن أن السعر يعكس أحوال السوق
ال كافيًا على القيمة العادلة ف احلالتي
ف تاريخ القياس .وقد تقدم األسعار املعلنة التي يتم احلصول عليها من املنشورات أو األسواق املالية دلي ً
التاليتي ,على سبيل املثال:
)أ( عندما ال تكون األسعار قدمية أو "غير صاحلة" )على سبيل املثال ,إذا كان عرض األسعار قائمًا على آخر سعر متداول ويكون التداول قد ت
منذ بعض الوقت(;
)ب( عندما تكون عروض األسعار هي األسعار التي يتداول بها املتداولون فعليًا ف األداة املالية بتكرار وحجم كافيي.

-٤٥

عندما ال يوجد ف السوق أي سعر ملحوظ متداول لألداة املالية )بعبارة أخرى ,مدخل من املستوى األول( ,سيكون من الالزم على املنشأة جمع
مؤشرات أخرى لألسعار لتستخدمها ف أسلوب تقوي األداة املالية .وقد تشتمل مؤشرات األسعار على ما يلي:
•

املعامالت احلديثة ,مبا ف ذلك املعامالت التي تتم بعد تاريخ القوائم املالية املتعلقة بنفس األداة .ويولى االهتمام مبا إذا كان من الضروري
إجراء تعديل تبعًا للتغيرات ف أحوال السوق ف الفترة بي تاريخ القياس وتاريخ إجراء املعاملة ,إذ ليس بالضرورة أن تكون هذه املعامالت
مؤشرًا على أحوال السوق التي كانت قائمة ف تاريخ القوائم املالية .ومن املمكن أيضًا أن متثل املعاملة معاملة اضطرارية ومن ثّم ال تكون
مؤشرًا على السعر ف التداول املنتظم.
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-٤٦

•

ُتعرف املعامالت اجلارية أو احلديثة ف األدوات املشابهة غالبًا بلفظ "التسعير بالنظير" .ويلزم إدخال تعديالت على سعر النظير حتى
ُيظهر السعر أثر االختالفات بي هذا النظير واألداة اجلاري تسعيرها ,على سبيل املثال ,ملراعاة االختالفات ف مخاطر السيولة واالئتمان
بي األداتي.

•

مؤشرات األدوات املشابهة .كما هو احلال ف املعامالت املتعلقة باألدوات املشابهة ,يلزم إدخال تعديالت إلظهار أثر االختالف بي األداة
اجلاري تسعيرها واألداة املستنبط منها املؤشر املستخدم.

من املتوقع أن تقوم اإلدارة بتوثيق سياساتها اخلاصة بالتقوي والنموذج املستخدم لتقوي أداة مالية معينة ,مبا ف ذلك األسباب املنطقية التباع
النموذج املستخدم ,واختيار االفتراضات املستخدمة ف منهجية التقوي ,ونظر املنشأة فيما إذا كان من الضروري إدخال تعديالت تبعًا لعدم تأكد
القياس.

النماذج
-٤٧

قد ُتستخدم النماذج لتقوي األداة املالية عندما ال ميكن رصد السعر بشكل مباشر ف السوق .وميكن أن تكون النماذج بسيطة كمعادلة تسعير
السندات شائعة االستخدام أو ميكن أن تنطوي على تعقيدات ,والسّيما أدوات البرمجيات املطورة لتقوي األدوات املالية مبدخالت املستوى الثالث.
وتعتمد العديد من النماذج على العمليات احلسابية للتدفقات النقدية اخملصومة.

-٤٨

وتشتمل النماذج على منهجية وافتراضات وبيانات .وتوضح املنهجية القواعد أو املبادئ احلاكمة للعالقة بي املتغيرات ف التقوي .وتشمل
االفتراضات تقديرات للمتغيرات غير املؤكدة املستخدمة ف النموذج .وقد تشتمل البيانات على معلومات فعلية أو افتراضية عن األداة املالية أو
املدخالت األخرى لألداة املالية.

-٤٩

تبعًا للظروف ,تشمل األمور التي قد تتناولها املنشأة عند وضع منوذج أو التحقق من صحته لتقوي أداة مالية ما إذا:
•

كان النموذج متحققًا من صحته قبل االستخدام ,مع إجراء مراجعات دورية له لضمان أنه ال يزال مناسبًا للغرض من استخدامه .وقد
تشمل آلية التحقق التي تقوم بها املنشأة تقوي ما يلي:
○

الصحة النظرية والسالمة الرياضية للمنهجية ,مبا ف ذلك مدى مناسبة املؤشرات القياسية واملسائل ذات احلساسية.

○

اتساق واكتمال مدخالت النموذج مع ممارسات السوق ,وما إذا كانت تتوفر مدخالت مناسبة لالستخدام ف النموذج.

•

كان هناك ما هو مناسب من سياسات الرقابة على التغييرات واإلجراءات وأدوات الرقابة األمنية على النموذج.

•

كان النموذج ت تغييره أو تعديله على نحو مناسب وف الوقت املناسب تبعًا للتغيرات ف أحوال السوق.

•

كان النموذج يخضع دوريًا للمعايرة واملراجعة واالختبار للتحقق من صحته بواسطة قسم مستقل وموضوعي .وُيعد القيام بذلك وسيلة
لضمان أن يكون مخرج النموذج هو العرض العادل للقيمة التي ينسبها املشاركون ف السوق لألداة املالية.

•

كان النموذج يحقق أكبر استخدام ممكن للمدخالت ذات الصلة القابلة للرصد وأكبر استخدام ممكن للمدخالت غير القابلة للرصد.

•

كان قد ت إدخال تعديالت على ُمخرج النموذج إلظهار أثر االفتراضات التي من شأن املشاركي ف السوق أن يستخدموها ف ظروف
مشابهة.

•

ف ,مبا ف ذلك التطبيقات والقيود املقصودة للنموذج ومعلماته األساسية والبيانات املطلوبة ونتائج أي حتليل
كان النموذج موثقًا بشكل كا ٍ
ت إجراؤه للتحقق من الصحة وأي تعديالت ت إدخالها على ُمخرج النموذج.
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-٥٠

-٥١

فيما يلي توضيح للكيفية التي ميكن بها استخدام النماذج لتقوي أداة مالية شائعةُ ,تعرف باسم الورقة املالية املضمونة بأصول ٩.ونظرًا ألن األوراق
املالية املضمونة بأصول ُتثّمن غالبًا بناًء على مدخالت من املستوى الثاني أو الثالث ,فكثيرًا ما ُتثّمن باستخدام النماذج وهي تستلزم:
•

فهم نوع الورقة املالية  -النظر ف )أ( الضمان الرهني األساسي; )ب( وشروط الورقة املالية .وُيستخدم الضمان الرهني األساسي لتقدير
توقيت ومبالغ التدفقات النقدية مثل مدفوعات الفائدة واملبلغ األصلي اخلاصة برهن عقاري أو بطاقة ائتمان.

•

فهم شروط الورقة املالية  -يشمل هذا تقوي حقوق التدفقات النقدية التعاقدية ,مثل ترتيب السداد وأية حالة من حاالت التخلف عن
الوفاء .ويشير ترتيب السداد ,الذي ُيعرف غالبًا باسم األولوية ,إلى الشروط التي تتطلب السداد لبعض فئات حاملي األوراق املالية )الدين
املمتاز( قبل فئات أخرى )الدين تالي االستحقاق( .وُيشار كثيرًا إلى حقوق كل فئة من فئات حاملي األوراق املالية ف التدفقات النقدية
بلفظ تتابع استحقاق التدفقات النقدية ,وُتستخدم هذه احلقوق مع االفتراضات املتعلقة بتوقيت التدفقات النقدية ومبلغها للتوصل إلى
مجموعة من التدفقات النقدية التقديرية لكل فئة من فئات حاملي األوراق املالية .ثم ُتخصم التدفقات النقدية املتوقعة الستنباط قيمة
عادلة تقديرية.

حﱠدة
قد تتأثر التدفقات النقدية للورقة املالية املضمونة بأصول بالدفعات املسبقة للضمان الرهني األساسي ومخاطر التخلف عن الوفاء احملتملة و ِ
اخلسائر التقديرية الناجمة عن ذلك .وتعتمد عادًة افتراضات الدفعات املسبقة ,ف حالة االنطباق ,على تقوي معدالت الفائدة السوقية لضمان
رهني مشابه للمعدالت على الضمان الرهني الداعم للورقة املالية .فعلى سبيل املثال ,إذا كانت معدالت الفائدة السوقية للرهون العقارية قد
شهدت انخفاضًا فعندئٍذ قد تشهد الرهون العقارية األساسية ف الورقة املالية معدالت دفع مسبق أعلى مما كان متوقعًا ابتداًء .ويستلزم تقدير
التخلف احملتمل عن الوفاء وتقدير حدة اخلسائر إجراء تقوي عن قرب للضمان الرهني األساسي وللمقترضي لتقدير معدالت التخلف عن
الوفاء .فعلى سبيل املثال ,عندما يشتمل الضمان الرهني األساسي على رهون عقارية سكنية ,فقد تتأثر شدة اخلسائر بتقديرات أسعار الوحدات
السكنية على مدار مدة الورقة املالية.

مصادر التسعير اخلارجية
-٥٢

قد تستخدم املنشآت مصادر التسعير اخلارجية للحصول على معلومات القيمة العادلة .وقد يتطلب إعداد القوائم املالية للمنشأة ,مبا ف ذلك
تقوي األدوات املالية وإعداد اإلفصاحات املتعلقة بهذه األدوات ف القوائم املالية ,خبرات تفتقر إليها اإلدارة .وقد تعجز املنشآت عن وضع أساليب
تقوي مناسبة ,مبا ف ذلك النماذج التي قد ُتستخدم ف التقوي ,وقد تستخدم مصدرًا من مصادر التسعير اخلارجية للتوصل إلى تقوي أو لتقدي
إفصاحات ف القوائم املالية .وقد يكون هذا هو احلال على وجه اخلصوص ف املنشآت األصغر أو ف املنشآت التي ال تنخرط ف حجم كبير من
معامالت األدوات املالية )على سبيل املثال ,املؤسسات غير املالية التي بها إدارات للخزينة( .وبالرغم من قيام اإلدارة باستخدام مصدر تسعير
خارجي ,فإنها تتحمل املسؤولية النهائية عن التقوي.

-٥٣

قد ُتستخدم مصادر التسعير اخلارجية أيضًا ألن حجم األوراق املالية املطلوب تسعيرها خالل فترة زمنية قصيرة قد ال يكون ممكنًا بواسطة
املنشأة .وهذا هو احلال غالبًا لصناديق االستثمار املتداولة التي يجب أن حتدد صاف قيمة األصل كل يوم .وف حاالت أخرى ,قد يكون لدى
اإلدارة آلية تسعير خاصة بها لكنها تستخدم مصادر التسعير اخلارجية لتأييد عمليات التقوي اخلاصة بها.

-٥٤

لسبب أو أكثر من هذه األسباب ,تستخدم معظم املنشآت مصادر التسعير اخلارجية عند تقوي األوراق املالية سواًء كمصدر أساسي أو مصدر
لتأييد عمليات التقوي اخلاصة بها .وتقع مصادر التسعير اخلارجية عادًة ضمن الصنفي التاليي:

٩

•

خدمات التسعير ,مبا ف ذلك خدمات التسعير التوافقي;

•

تقدي الوسطاء لعروض األسعار.

الورقة املالية املضمونة بأصول هي أداة مالية تدعمها مجموعة من األصول األساسية )ُتعرف باسم الضمان الرهني ,مثل املبالغ مستحقة التحصيل اخلاصة ببطاقات االئتمان أو
قروض السيارات( وتستمد قيمتها وحتقق الدخل من تلك األصول األساسية.
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مذكرة ممارسات املراجعة الدولية )(١٠٠٠
خدمات التسعير
-٥٥

تزود خدمات التسعير املنشآت بأسعار مجموعة متنوعة من األدوات املالية وبالبيانات املتعلقة بهذه األسعار ,وجتري غالبًا عمليات تقوي يومية
لعدد كبير من األدوات املالية .وقد تتم هذه العمليات عن طريق جمع البيانات واألسعار السوقية من مجموعة كبيرة من املصادر ,مبا ف ذلك
صانعي األسواق ,وف حاالت معينة باستخدام أساليب تقوي داخلية الستنباط القيم العادلة التقديرية .وقد جتمع خدمات التسعير بي عدد من
املناهج للتوصل إلى سعر .وُتستخدم غالبًا خدمات التسعير كمصدر لألسعار استنادًا إلى مدخالت املستوى الثاني .وقد تطبق خدمات التسعير
أدوات رقابة قوية على كيفية حتديد األسعار وغالبًا ما يقوم عمالء هذه اخلدمات بإشراك مجموعة كبيرة من األطراف ,مثل املستثمرين من
جانبي الشراء والبيع ووظائف املكاتب اخللفية والوسطى واملراجعي وغيرهم.

-٥٦

يكون خلدمات التسعير غالبًا آلية ذات طابع رسمي تتيح للعمالء رفض األسعار املستلمة من خدمات التسعير .وتتطلب آليات الرفض هذه عادًة من
العميل تقدي أدلة لدعم سعر آخر بديل ,مع تصنيف حاالت الرفض بناًء على جودة األدلة املستلمة .فعلى سبيل املثال ,قد يتم إقرار الرفض
املستند إلى بيع حديث لتلك األداة لم تكن خدمة التسعير على دراية به ,فيما قد يخضع الرفض املستند إلى أسلوب تقوي خاص بالعميل للمزيد
من التمحيص .وهكذا ,قد تكون خدمة التسعير املنطوية على عدد كبير من كبار املشاركي ,على كل من جانب الشراء والبيع ,قادرة على أن تصحح
باستمرار األسعار لتعكس بشكل كامل املعلومات املتاحة للمشاركي ف السوق.

خدمات التسعير التوافقي
-٥٧

-٥٨

قد تستخدم بعض املنشآت بيانات التسعير الناجتة من خدمات التسعير التوافقي والتي تكون مختلفة عن خدمات التسعير األخرى .وحتصل
خدمات التسعير التوافقي على معلومات التسعير حول األداة من العديد من املنشآت املشاركة )املكتتبون( .ويقدم كل مكتتب أسعاره خلدمة
التسعير .وتعامل خدمة التسعير هذه املعلومات بسرية وترد على كل مكتتب بالسعر التوافقي ,الذي عادًة ما يكون متوسطًا حسابيًا للبيانات بعد
اتباع آلية روتينية لتنقيح البيانات إلزالة القيم الشاذة .وبالنسبة لبعض األسواق ,مثل أسواق املشتقات غير املألوفة ,قد تكون األسعار التوافقية
أفضل بيانات متاحة .لكن تتم مراعاة العديد من العوامل عند تقييم صدق األسعار التوافقية فيما تعبر عنه ,مبا ف ذلك على سبيل املثال:
•

ما إذا كانت األسعار املقدمة من املكتتبي تعكس املعامالت الفعلية أم أنها مجرد أسعار استرشادية مستندة إلى أساليب تقوي خاصة بهم.

•

عدد املصادر التي ت احلصول على األسعار منها.

•

جودة املصادر املستخدمة من جانب خدمة التسعير التوافقي.

•

ما إذا كان من بي املشاركي مشاركون كبار ف السوق.

جرت العادة على أن تكون األسعار التوافقية متاحة فقط للمكتتبي الذين قدموا أسعارهم للخدمة .وبالتالي ,لن تكون جميع املنشآت على اطالع
مباشر على األسعار التوافقية .ونظرًا ألن املكتتب ال يستطيع عادًة معرفة الكيفية التي جرى بها تقدير األسعار املقدمة ,فقد حتتاج اإلدارة إلى
مصادر أدلة أخرى إضافة إلى املعلومات املتحصل عليها من خدمات التسعير التوافقي لدعم تقوميها .وقد يكون هذا هو احلال خاصة إذا كانت
املصادر تقدم أسعارًا استرشادية استنادًا إلى أساليب التقوي اخلاصة بها وكانت اإلدارة عاجزة عن فهم كيفية قيام هذه املصادر بحساب
أسعارها.

تقدي الوسطاء لعروض األسعار
-٥٩

نظرًا ألن الوسطاء ال يقومون بتقدي عروض األسعار إال كخدمة عرضية لعمالئهم ,فإن العروض التي يقدمونها تختلف من جوانب عدة عن
األسعار التي يتم احلصول عليها ف خدمات التسعير .وقد يكون الوسطاء غير راغبي ف تقدي معلومات عن اآللية املستخدمة ف إعداد عروض
أسعارهم ,لكنهم قد يكونون مطلعي على معلومات قد ال تكون خدمة التسعير على علم بها فيما يتعلق باملعامالت .وقد تكون عروض أسعار
الوسطاء قابلة للتنفيذ أو قد تكون استرشادية .وعروض األسعار االسترشادية هي أفضل تقدير للقيمة العادلة من جانب الوسيط ,ف حي يوضح
ال قويًا على القيمة
عرض األسعار القابل للتنفيذ أن الوسيط يرغب ف إجراء املعاملة بهذا السعر .وُتعد عروض األسعار القابلة للتنفيذ دلي ً
العادلة .فيما تكون عروض األسعار االسترشادية أقل قوة بسبب االفتقار إلى الشفافية ف الطرق التي استخدمها الوسيط ف إعداد العرض.
وإضافة إلى ذلك ,تختلف شدة أدوات الرقابة على عرض أسعار الوسيط بناًء على ما إذا كان الوسيط يحوز نفس الورقة املالية ف محفظته.
وُتستخدم عروض أسعار الوسطاء غالبًا لألوراق املالية التي لها مدخالت من املستوى الثالث وف بعض األحيان قد تكون هي املعلومات اخلارجية
الوحيدة املتاحة.
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اعتبارات أخرى تتعلق مبصادر التسعير اخلارجية
-٦٠

ميّكن فهم الكيفية التي حتسب بها مصادر التسعير األسعار اإلدارة من حتديد ما إذا كانت هذه املعلومات مناسبة لالستخدام ف تقوميها ,مبا ف
ي من أساليب التقوي ,وحتديد مستوى املدخالت الذي ينبغي تصنيف الورقة املالية فيه ألغراض اإلفصاح.
ذلك استخدامها كأحد املدخالت ف أ ﱟ
فعلى سبيل املثال ,قد تقوم مصادر التسعير اخلارجية بتقوي األدوات املالية باستخدام مناذج خاصة بها ,ومن املهم أن تفهم اإلدارة املنهجية
واالفتراضات والبيانات املستخدمة.

-٦١

إذا لم تكن قياسات القيمة العادلة املتحصل عليها من مصادر التسعير اخلارجية مستندة إلى األسعار املتداولة ف سوق نشطة ,سيكون من
الضروري أن تقوم اإلدارة بتقوي ما إذا كانت قياسات القيمة العادلة مستنبطة بطريقة متسقة مع إطار التقرير املالي املنطبق .ويتضمن فهم
اإلدارة لقياس القيمة العادلة ما يلي:
•

كيفية حتديد قياس القيمة العادلة  -على سبيل املثال ,ما إذا كان قياس القيمة العادلة محددًا بأسلوب من أساليب التقوي ,من أجل تقييم
ما إذا كان األسلوب متسقًا مع الهدف من قياس القيمة العادلة;

•

ما إذا كانت عروض األسعار عبارة عن أسعار استرشادية أو فرق استرشادي أو عروض ملزمة;

•

معدل تكرار قيام مصادر التسعير اخلارجية بتقدير قياس القيمة العادلة  -من أجل تقييم ما إذا كان هذا القياس يعكس أحوال السوق ف
تاريخ القياس.

إن فهم األسس التي حددت مصادر التسعير اخلارجية بناًء عليها عروض أسعارها ف السياق احمليط باألدوات املالية اخلاصة التي حتتفظ بها
املنشأة يساعد اإلدارة ف تقوي مدى صلة هذه األدلة وإمكانية االعتماد عليها لدعم عمليات التقوي اخلاصة بها.
-٦٢

ميكن أن تكون هناك تباينات بي مؤشرات األسعار الصادرة عن مصادر مختلفة .ويساعد فهم كيفية استنباط مؤشرات األسعار ,والتحقيق ف هذه
التباينات ,اإلدارة ف تأييد األدلة املستخدمة ف إعداد تقوميها اخلاص باألدوات املالية من أجل التحقق مما إذا كان التقوي معقوًال .وقد يكون من
غير املناسب االقتصار على أخذ متوسط عروض األسعار املقدمة ,دون إجراء املزيد من البحث ,ألنه قد يكون هناك سعر واحد ف نطاق األسعار
ال للقيمة العادلة وقد ال يكون هو املتوسط .ولتقوي ما إذا كانت عمليات تقوي اإلدارة لألدوات املالية معقولة ,ميكن لإلدارة أن تقوم
هو األكثر متثي ً
مبا يلي:
•

النظر فيما إذا كانت املعامالت الفعلية متثل معامالت اضطرارية وليست معامالت بي مشترين راغبي ف الشراء وبائعي راغبي ف
البيع .وقد يؤدي هذا إلى بطالن استخدام السعر كأحد أسعار املقارنة; أو

•

حتليل التدفقات النقدية املستقبلية املتوقعة لألداة .وميكن القيام بذلك كمؤشر لبيانات التسعير األكثر مالءمة; أو

•

بناًء على طبيعة ما ال ميكن رصده ,استنتاج األسعار غير القابلة للرصد قياسًا على األسعار القابلة للرصد )على سبيل املثال ,قد تكون
هناك أسعار قابلة للرصد آلجال االستحقاق حتى عشر سنوات ولكن ليس ألبعد من ذلك ,لكن قد يكون من املمكن استنتاج منحنى
األسعار ملا بعد العشر سنوات قياسًا على العشر األولى كمؤشر( .ويجب توخي احلذر لضمان عدم استخدام االستنتاج بالقياس لفترة تبعد
كثيرًا عن املنحنى القابل للرصد حتى ال تصبح صلته باألسعار القابلة للرصد ضعيفة لدرجة يتعذر معها االعتماد عليه; أو

•

مقارنة األسعار ف محفظة األدوات املالية ببعضها للتأكد من اتساقها فيما بي األدوات املالية املتشابهة; أو

•

استخدام أكثر من منوذج واحد لتأييد نتائج كل منوذج ,مع األخذ ف االعتبار البيانات واالفتراضات املستخدمة ف كل منها; أو

•

تقوي التحركات ف األسعار ألدوات التحوط والضمانات الرهنية ذات الصلة.

وأثناء ممارسة املنشأة الجتهادها فيما يتعلق بالتقوي ,قد تنظر أيضًا ف عوامل أخرى قد تكون خاصة بظروفها.
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مذكرة ممارسات املراجعة الدولية )(١٠٠٠
االستعانة بخبراء التقوي
-٦٣

قد تقوم اإلدارة بتكليف خبير تقوي من مصرف استثماري أو وسيط أو أي مكتب تقوي آخر ليقوم بتقوي بعض أوراقها املالية أو كلها .وخالفًا
خلدمات التسعير وعروض أسعار الوسطاء ,تكون املنهجية والبيانات املستخدمة متاحة بصورة أيسر لإلدارة عندما تقوم بتكليف خبير إلجراء
التقوي بالنيابة عنها .وبالرغم من قيام اإلدارة بتكليف أي خبير ,فإنها تتحمل املسؤولية النهائية عن التقوي املستخدم.

قضايا تتعلق بااللتزامات املالية
-٦٤

ُيعد فهم تأثير خطر االئتمان جانبًا مهمًا ف تقوي كل من األصول املالية وااللتزامات املالية .ويعكس هذا التقوي جودة االئتمان والقوة املالية لكل
طر التقرير املالي ,يفترض قياس االلتزام املالي أن االلتزام قد ت حتويله إلى مشارك ف
من اُملصدر وأي مقدم خلدمات دعم االئتمان .وف بعض ُأ ُ
السوق ف تاريخ القياس .وف حالة عدم وجود سعر سوقي ملحوظ لاللتزام املالي ,فإن قيمته ُتقاس عادًة باستخدام نفس الطريقة التي من شأن
طرف مقابل أن يتبعها لقياس قيمة األصل املقابل ,ما لم تكن هناك عوامل خاصة بااللتزام )مثل تعزيز ائتمان طرف ثالث( .وعلى وجه اخلصوص,
ميكن أن يكون خطر االئتمان الذاتي ١٠اخلاص باملنشأة صعب القياس ف غالب األحيان.

العرض واإلفصاح فيما يتعلق باألدوات املالية
-٦٥

طر التقرير املالي تقدي إفصاحات ف القوائم املالية لتمكي مستخدمي القوائم املالية من القيام بتقييمات ذات مغزى لتأثيرات
تتطلب معظم ُأ ُ
أنشطة األدوات املالية للمنشأة ,مبا ف ذلك اخملاطر وحاالت عدم التأكد املرتبطة باألدوات املالية.

-٦٦

طر اإلفصاح عن معلومات كمية ونوعية )مبا ف ذلك السياسات احملاسبية( فيما يتعلق باألدوات املالية .وُتعد املتطلبات احملاسبية
تتطلب معظم اُأل ُ
طر التقرير املالي وتشمل أكثر من مجرد إجراء تقوي
لقياسات القيمة العادلة ف عرض القوائم املالية وإفصاحاتها متطلبات واسعة ف معظم ُأ ُ
لألدوات املالية .فعلى سبيل املثال ,تقدم اإلفصاحات النوعية عن األدوات املالية معلومات سياقية مهمة عن خصائص األدوات املالية وتدفقاتها
النقدية املستقبلية مما قد يساعد ف إحاطة املستثمرين علمًا باخملاطر التي تكون املنشأة معرضة لها.

أصناف اإلفصاحات
-٦٧

تشمل متطلبات اإلفصاح:
)أ( إفصاحات كمية ُتستنبط من املبالغ املدرجة ف القوائم املالية  -على سبيل املثال ,أصناف األصول وااللتزامات املالية;
)ب( إفصاحات كمية تتطلب اجتهادًا مهمًا  -على سبيل املثال ,حتليل احلساسية لكل نوع من مخاطر السوق التي تكون املنشأة معرضة لها;
)ج( إفصاحات نوعية  -على سبيل املثال ,اإلفصاحات التي تشرح حوكمة املنشأة على األدوات املالية واألهداف وأدوات الرقابة والسياسات
واآلليات إلدارة كل نوع من اخملاطر الناجمة عن األدوات املالية والطرق املستخدمة لقياس اخملاطر.

-٦٨

كلما كان التقوي أكثر حساسية للتحركات ف متغير معي ,زاد احتمال أن يكون اإلفصاح ضروريًا لإلشارة إلى حاالت عدم التأكد احمليطة بالتقوي.
وقد تتطلب أيضًا ُأ ُ
طر تقرير مالي معينة اإلفصاح عن حتليالت احلساسية ,مبا ف ذلك تأثيرات التغييرات ف االفتراضات املستخدمة ف أساليب
التقوي اخلاصة باملنشأة .فعلى سبيل املثال ,تهدف اإلفصاحات اإلضافية املطلوبة لألدوات املالية ذات قياسات القيمة العادلة املصنفة ضمن
مدخالت املستوى الثالث ف التسلسل الهرمي للقيمة العادلة إلى إحاطة مستخدمي القوائم املالية علمًا بتأثيرات قياسات القيمة العادلة تلك التي
تستخدم املدخالت األكثر خضوعًا للتقدير الشخصي.

-٦٩

طر التقرير املالي اإلفصاح عن املعلومات التي متّكن مستخدمي القوائم املالية من تقوي طبيعة ومدى اخملاطر الناجمة عن األدوات
تتطلب بعض ُأ ُ
املالية والتي تكون املنشأة معرضة لها ف تاريخ التقرير .وقد يتم تضمي هذا اإلفصاح ف اإليضاحات على القوائم املالية ,أو ف مناقشة اإلدارة
وحتليلها ضمن تقريرها السنوي الذي حتيل إليه إشارات مرجعية من القوائم املالية املراجعة .ويعتمد مدى اإلفصاح على مدى تعرض املنشأة
للمخاطر الناجمة عن األدوات املالية .ويشمل هذا إفصاحات نوعية عن:
•

١٠

التعرض للمخاطر وكيفية نشأتها ,مبا ف ذلك التأثيرات احملتملة على السيولة املستقبلية للمنشأة والضمانات الرهنية التي ُتطلب منها;

خطر االئتمان الذاتي هو مبلغ التغير ف القيمة العادلة الذي ال ميكن نسبته للتغيرات ف أحوال السوق.
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•

أهداف املنشأة وسياساتها وآلياتها إلدارة اخملاطر والطرق املستخدمة لقياس اخملاطر;

•

أي تغيرات عن الفترة السابقة ف التعرض للمخاطر أو األهداف أو السياسات أو اآلليات اخلاصة بإدارة اخملاطر.

القسم الثاني :اعتبارات املراجعة املتعلقة باألدوات املالية
-٧٠

توجد بعض العوامل التي قد جتعل عملية مراجعة األدوات املالية منطوية على صعوبات خاصة .ومن ذلك على سبيل املثال:
•

أنه قد يكون من الصعب على كل من اإلدارة واملراجع فهم طبيعة األدوات املالية والغرض املستخدمة ألجله ,واخملاطر التي تتعرض لها
املنشأة.

•

أن األجواء السائدة ف السوق والسيولة قد تتغير سريعًا ,مما يضع اإلدارة حتت ضغوط إلدارة اخملاطر بفاعلية.

•

أنه قد يصعب احلصول على األدلة الداعمة للتقوي.

•

أن كل دفعة من املدفوعات املرتبطة باألدوات املالية قد تكون كبيرة ,مما قد يزيد من خطر اختالس األصول.

•

أن املبالغ املسجلة ف القوائم املالية فيما يتعلق باألدوات املالية قد ال تكون كبيرة ,لكن قد تكون هناك مخاطر وحاالت تعرض مهمة
مرتبطة بهذه األدوات املالية.

•

ال من املوظفي قد ميارسون تأثيرًا كبيرًا على معامالت األدوات املالية اخلاصة باملنشأة ,والسّيما إذا كانت ترتيبات أجورهم
أن عددًا قلي ً
مرتبطة باإليراد املتحقق من األدوات املالية ,وُيحتمل أن يكون هناك اعتماد ال مسّوغ له على هؤالء األفراد من جانب األفراد اآلخرين ف
املنشأة.

وقد تتسبب هذه العوامل ف حجب اخملاطر وما يرتبط بها من حقائق ,مما قد يؤثر على تقييم املراجع خملاطر التحريف اجلوهري ,ومن املمكن أن
تظهر سريعًا مخاطر كامنة ,والسّيما ف ظل أحوال السوق السيئة.
نزعة الشك

املهني١١

-٧١

ُتعد نزعة الشك املهني ضرورية لغرض التقييم النقدي ألدلة املراجعة وهي تساعد املراجع ف أن يظل متيّقظًا للمؤشرات احملتملة الدالة على حتيز
اإلدارة .وينطوي ذلك على التشكيك ف أدلة املراجعة املتضاربة وف إمكانية االعتماد على املستندات والردود على االستفسارات واملعلومات األخرى
التي يتم احلصول عليها من اإلدارة واملكلفي باحلوكمة .وينطوي كذلك على التيّقظ للحاالت التي قد تشير إلى احتمال وقوع حتريف بسبب اخلطأ
أو الغش والنظر ف كفاية أدلة املراجعة املتحصل عليها ومناسبتها ف ضوء الظروف القائمة.

-٧٢

يلزم تطبيق نزعة الشك املهني ف جميع الظروف ,وتزيد احلاجة إلى هذه النزعة مع التعقيد الذي تنطوي عليه األدوات املالية ,على سبيل املثال
فيما يتعلق مبا يلي:

١١

•

تقوي ما إذا كان قد ت احلصول على ما يكفي من أدلة املراجعة املناسبة ,وهو ما قد ينطوي على صعوبات خاصة عند استخدام النماذج
أو عند حتديد ما إذا كانت األسواق غير نشطة.

•

تقوي اجتهادات اإلدارة ,واحتمال حتيز اإلدارة ,ف تطبيق إطار التقرير املالي املنطبق اخلاص باملنشأة ,وخصوصًا اختيار اإلدارة ألساليب
التقوي ,واستخدام االفتراضات ف أساليب التقوي ,ومعاجلة الظروف التي تختلف فيها أحكام املراجع عن اجتهادات اإلدارة.

•

استنباط االستنتاجات على أساس أدلة املراجعة املتحصل عليها ,على سبيل املثال تقييم معقولية عمليات التقوي التي أعدها خبراء
اإلدارة وتقوي ما إذا كانت اإلفصاحات الواردة ف القوائم املالية حتقق العرض العادل.

معيار املراجعة ) ,(٢٠٠الفقرة ١٥
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اعتبارات
-٧٣

التخطيط١٢

ينصب تركيز املراجع ف التخطيط للمراجعة على ما يلي بصفة خاصة:
•

فهم متطلبات احملاسبة واإلفصاح;

•

فهم األدوات املالية التي تتعرض لها املنشأة ,والغرض منها ومخاطرها;

•

حتديد ما إذا كانت هناك مهارات ومعرفة متخصصة مطلوبة ف املراجعة;

•

فهم وتقوي نظام الرقابة الداخلية ف ضوء معامالت األدوات املالية اخلاصة باملنشأة ونظم املعلومات التي تقع ف نطاق املراجعة;

•

فهم طبيعة وظيفة املراجعة الداخلية ودورها وأنشطتها;

•

فهم آلية اإلدارة لتقوي األدوات املالية ,مبا ف ذلك ما إذا كانت اإلدارة قد استعانت بخبير أو منشأة خدمية;

•

تقييم خطر التحريف اجلوهري واالستجابة له.

فهم متطلبات احملاسبة واإلفصاح
-٧٤

يتطلب معيار املراجعة ) (٥٤٠أن يتوصل املراجع إلى فهم ملتطلبات إطار التقرير املالي املنطبق ذات الصلة بالتقديرات احملاسبية ,مبا ف ذلك ما
يتعلق بها من إفصاحات وأي متطلبات تنظيمية ١٣.وقد تكون متطلبات إطار التقرير املالي املنطبق -نفسها -املتعلقة باألدوات املالية معقدة وتتطلب
طر التقرير
إفصاحات واسعة .وال ُتغني قراءة هذه املذكرة عن التوصل إلى فهم شامل جلميع متطلبات إطار التقرير املالي املنطبق .وتتطلب بعض ُأ ُ
املالي النظر ف أمور مثل:
•

احملاسبة عن التحوط;

•

احملاسبة عن أرباح وخسائر "اليوم األول";

•

إثبات وإلغاء إثبات معامالت األدوات املالية;

•

خطر االئتمان الذاتي;

•

حتويل اخملاطر وإلغاء إثباتها ,والسّيما إذا كانت املنشأة قد انخرطت ف إنشاء أدوات مالية معقدة وهيكلتها.

فهم األدوات املالية
-٧٥

-٧٦

١٢
١٣

قد ُتخفي خصائص األدوات املالية عناصر معينة للخطر والتعرض .وُيساعد التوصل إلى فهم لألدوات التي استثمرت فيها املنشأة أو التي تكون
معرضة لها ,مبا ف ذلك خصائص األدوات ,املراجع ف حتديد ما يلي:
•

ما إذا كانت هناك جوانب مهمة من إحدى املعامالت غائبة أو مسجلة بشكل غير دقيق;

•

ما إذا كان التقوي يبدو مناسبًا;

•

ما إذا كانت اخملاطر املالزمة لألدوات حتظى بفهم تام وإدارة كاملة من جانب املنشأة;

•

ما إذا كانت األدوات املالية ُمصّنفة كما ينبغي إلى أصول والتزامات متداولة وغير متداولة.

فيما يلي أمثلة لألمور التي قد ينظر فيها املراجع عند توصله إلى فهم لألدوات املالية اخلاصة باملنشأة:
•

أنواع األدوات املالية التي تتعرض لها املنشأة.

•

االستخدام املعدة له.

يتناول معيار املراجعة )" (٣٠٠التخطيط ملراجعة القوائم املالية" مسؤولية املراجع عن التخطيط ملراجعة القوائم املالية.
معيار املراجعة ) ,(٥٤٠الفقرة )٨أ(
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•

فهم اإلدارة واملكلفي باحلوكمة ,حسب مقتضى احلال ,لألدوات املالية واستخدامها ومتطلبات احملاسبة عنها.

•

شروط األدوات وخصائصها على وجه الدقة حتى ميكن فهم اآلثار املترتبة عليها فهمًا تامًا ,وأيضًا األثر الكلي ملعامالت األدوات املالية
خاصة إذا كانت هذه املعامالت مرتبطة ببعضها.

•

كيفية إدراج األدوات باألسلوب الالئق ف االستراتيجية العامة إلدارة اخملاطر اخلاصة باملنشأة.

وقد تفيد االستفسارات من وظيفة املراجعة الداخلية ووظيفة إدارة اخملاطر ,ف حالة وجود مثل هذه الوظائف ,واملناقشات مع املكلفي باحلوكمة
املراجع ف فهم األدوات املالية.
-٧٧

طر التقرير املالي أو تتطلب
ف بعض احلاالت ,قد يحتوي العقد ,مبا ف ذلك العقود اخلاصة باألدوات غير املالية ,على مشتقة .وجتيز بعض ُأ ُ
فصل هذه املشتقات "املدمجة" عن العقد املضيف ف بعض الظروف .وسوف يساعد فهم آلية اإلدارة لتحديد املشتقات املدمجة واحملاسبة عنها
املراجع ف فهم اخملاطر التي تتعرض لها املنشأة.

االستعانة ف املراجعة بأصحاب املهارات واملعرفة

املتخصصة١٤

-٧٨

ثّمة اعتبار آخر رئيسي ف أعمال املراجعة املتعلقة باألدوات املالية ,والسّيما األدوات املالية املعقدة ,يتمثل ف كفاءة املراجع .ويتطلب معيار املراجعة
) ١٥(٢٢٠أن يكون الشريك املسؤول عن االرتباط مقتنعًا بأن فريق االرتباط ,وأي خبراء يستعي بهم املراجع وليسوا ضمن فريق االرتباط ,ميتلكون
مجتمعي الكفاءات والقدرات املناسبة لتنفيذ ارتباط املراجعة وفقًا للمعايير املهنية واملتطلبات القانونية والتنظيمية املنطبقة وللتمكن من إصدار
تقرير مراجع مناسب ف ظل الظروف احمليطة .باإلضافة إلى ذلك ,توجب املتطلبات األخالقية ذات الصلة ١٦على املراجع حتديد ما إذا كان قبول
االرتباط من شأنه أن يشّكل أي تهديدات للوفاء باملبادئ األساسية ,مبا ف ذلك الكفاءة املهنية والعناية الواجبة .وتقدم الفقرة  ٧٩أدناه أمثلة ألنواع
األمور التي قد يكون من املناسب أن ينظر فيها املراجع ف سياق األدوات املالية.

-٧٩

وبناًء عليه ,قد تتطلب مراجعة األدوات املالية إشراك واحد أو أكثر من اخلبراء أو االختصاصيي ,على سبيل املثال ,ف اجملاالت اآلتية:

١٤

١٥
١٦

•

فهم األدوات املالية املستخدمة من قبل املنشأة وخصائصها ,مبا ف ذلك مستوى تعقيدها .وقد يلزم استخدام خبرات ومعرفة متخصصة
عند التحقق مما إذا كانت جميع جوانب األداة املالية واالعتبارات ذات العالقة قد ت تضمينها ف القوائم املالية ,وتقوي ما إذا كان قد ت
تقدي إفصاحات كافية وفقًا إلطار التقرير املالي املنطبق ف حالة احلاجة إلى اإلفصاح عن اخملاطر.

•

فهم إطار التقرير املالي املنطبق ,والسّيما عندما توجد مجاالت من املعروف أنها تخضع لتفسيرات مختلفة ,أو عندما تكون املمارسة غير
متسقة أو قيد التطوير.

•

فهم اآلثار القانونية والتنظيمية والضريبية الناجمة عن األدوات املالية ,مبا ف ذلك فهم ما إذا كانت العقود قابلة لإلنفاذ بواسطة املنشأة
)على سبيل املثال ,فحص العقود محل االرتباط( ,وهو ما قد يتطلب خبرات ومعرفة متخصصة.

•

تقييم اخملاطر املالزمة لألدوات املالية.

•

مساعدة فريق االرتباط ف جمع األدلة الالزمة لدعم عمليات التقوي التي قامت بها اإلدارة أو لتقدير مبلغ محدد أو مدى من املبالغ,
والسّيما عندما حتﱠدد القيمة العادلة باستخدام منوذج معقد ,أو عندما تكون األسواق غير نشطة والبيانات واالفتراضات من الصعب
احلصول عليها ,أو عندما ُتستخدم مدخالت غير قابلة للرصد ,أو عندما تستعي اإلدارة بأحد اخلبراء.

عندما تكون خبرة مثل هذا الشخص ف املراجعة واحملاسبة ,بغض النظر عّما إذا كان الشخص من داخل املكتب أو من خارجه ,فإنه ُيعد عضوًا ف فريق االرتباط ويخضع ملتطلبات
معيار املراجعة )" (٢٢٠رقابة اجلودة ملراجعة القوائم املالية" .وعندما تكون خبرة مثل هذا الشخص ف مجال آخر غير احملاسبة أو املراجعةُ ,يعد هذا الشخص خبيرًا استعان به
املراجع ,وتنطبق عليه أحكام معيار املراجعة )" (٦٢٠استخدام عمل خبير استعان به املراجع" .ويوضح معيار املراجعة ) (٦٢٠أن التمييز بي مجاالت احملاسبة أو املراجعة املتخصصة,
واخلبرة ف مجال آخر ,سيكون أمرًا خاضعًا لالجتهاد املهني ,لكنه يشير إلى أن التفريق قد يتم بي اخلبرة ف طرق احملاسبة عن األدوات املالية )اخلبرة ف احملاسبة واملراجعة(
واخلبرة ف أساليب التقوي املعقدة لألدوات املالية )اخلبرة ف مجال آخر غير احملاسبة أو املراجعة(.
معيار املراجعة ) ,(٢٢٠الفقرة ١٤
قواعد أخالقيات املهنة للمحاسبي املهنيي الصادرة عن مجلس املعايير الدولية ألخالقيات املهنة للمحاسبي ,الفقرتان  ١-٢١٠و٦-٢١٠

ترجمة الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي

١١٣٨

اعتبارات خاصة ف
مراجعة األدوات املالية

مذكرة ممارسات املراجعة الدولية )(١٠٠٠
•

-٨٠

تقوي أدوات الرقابة على تقنية املعلومات ,وخصوصًا ف املنشآت التي لديها حجم كبير من األدوات املالية .ففي مثل هذه املنشآت ,قد
تكون تقنية املعلومات شديدة التعقيد ,على سبيل املثال عندما يتم إرسال قدر كبير من املعلومات عن تلك األدوات املالية أو معاجلة هذه
املعلومات أو االحتفاظ بها أو الوصول إليها إلكترونيًا .وقد تشتمل أيضًا على خدمات ذات صلة مقدمة من منشأة خدمية.

نظرًا لطبيعة واستخدام أنواع معينة من األدوات املالية والتعقيدات املرتبطة مبتطلبات احملاسبة وأحوال السوق ,قد يحتاج فريق االرتباط إلى
التشاور ١٧مع مهنيي آخرين ف مجال احملاسبة واملراجعة ,من داخل املكتب أو من خارجه ,يتمتعون بخبرة فنية مناسبة ف احملاسبة أو املراجعة,
مع األخذ ف االعتبار عوامل مثل:
•

قدرات فريق االرتباط وكفاءاته ,مبا ف ذلك خبرة أعضاء فريق االرتباط.

•

سمات األدوات املالية التي تستخدمها املنشأة.

•

حتديد الظروف غير العادية أو اخملاطر املوجودة ف االرتباط ,وأيضًا احلاجة للحكم املهني ,والسّيما فيما يتعلق باألهمية النسبية
واخملاطر املهمة.

•

أحوال السوق.

فهم الرقابة الداخلية
-٨١

يحدد معيار املراجعة ) (٣١٥متطلبات تقضي بأن يفهم املراجع املنشأة وبيئتها ,مبا ف ذلك الرقابة الداخلية اخلاصة بها .ويعد التوصل إلى فهم
للمنشأة وبيئتها ,مبا ف ذلك الرقابة الداخلية للمنشأة ,آلية مستمرة وديناميكية من جمع املعلومات وحتديثها وحتليلها طوال املراجعة .وميّكن
الفهم املتوصل إليه املراجع من حتديد وتقييم مخاطر التحريف اجلوهري على مستوى القوائم املالية ومستوى اإلقرارات ,مما يوفر أساسًا
لتصميم وتنفيذ االستجابات خملاطر التحريف اجلوهري املقّيمة .ويحدد عادًة حجم معامالت األدوات املالية اخلاصة باملنشأة وتنوع هذه املعامالت
طبيعة ومدى أدوات الرقابة التي قد توجد ف املنشأة .ويساعد فهم الكيفية التي تتم بها متابعة األدوات املالية والرقابة عليها املراجع ف حتديد
طبيعة إجراءات املراجعة وتوقيتها ومداها .ويوضح امللحق أدوات الرقابة التي قد توجد ف منشأة تشارك ف حجم كبير من معامالت األدوات
املالية.

فهم طبيعة وظيفة املراجعة الداخلية ودورها وأنشطتها
-٨٢

-٨٣

١٧

١٨

قد تقوم وظيفة املراجعة الداخلية ف العديد من املنشآت الكبرى بأعمال متكن اإلدارة العليا واملكلفي باحلوكمة من مراجعة وتقوي أدوات الرقابة
املتعلقة باستخدام األدوات املالية .وقد تساعد وظيفة املراجعة الداخلية ف حتديد مخاطر التحريف اجلوهري التي تكون بسبب الغش أو اخلطأ.
لكن املعرفة واملهارات الالزمة لوظيفة املراجعة الداخلية لفهم وتنفيذ إجراءات تقدي التأكيد لإلدارة أو املكلفي باحلوكمة عن استخدام املنشأة
لألدوات املالية تختلف متامًا بصفة عامة عن تلك الالزمة لألجزاء األخرى من املنشأة .وُيعد مدى امتالك وظيفة املراجعة الداخلية للمعرفة
واخلبرة الالزمة لتغطية أنشطة األدوات املالية اخلاصة باملنشأة ,وقيامها فعليًا بتغطيتها ,وأيضًا كفاءة وظيفة املراجعة الداخلية وحتليها
باملوضوعية ,أحد االعتبارات ذات الصلة ف قيام املراجع اخلارجي بتحديد ما إذا كان من املرجح أن تكون وظيفة املراجعة الداخلية مناسبة
ألغراض االستراتيجية العامة للمراجعة واخلطة العامة للمراجعة.
وتتمثل اجملاالت التي قد يكون فيها لعمل وظيفة املراجعة الداخلية أهمية خاصة فيما
•

وضع نظرة عامة ملدى استخدام األدوات املالية;

•

تقوي مناسبة السياسات واإلجراءات والتزام اإلدارة بها;

•

تقوي الفاعلية التشغيلية ألنشطة الرقابة على األدوات املالية;

•

ظم ذات الصلة بأنشطة األدوات املالية;
تقوي الُن ُ

يلي١٨:

تتطلب الفقرة )١٨ب( من معيار املراجعة ) (٢٢٠أن يكون الشريك املسؤول عن االرتباط على قناعة بأن أعضاء فريق االرتباط قد قاموا بإجراء التشاور املناسب خالل سير االرتباط,
سواًء داخل فريق االرتباط ومع أشخاص آخرين على املستوى املناسب من داخل املكتب أو خارجه.
قد تكون األعمال التي تقوم بها وظائف مثل وظيفة إدارة اخملاطر والوظائف املعنية مبراجعة النماذج ورقابة املنتجات مهمة أيضًا.
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١١٣٩

اعتبارات خاصة ف
مراجعة األدوات املالية

مذكرة ممارسات املراجعة الدولية )(١٠٠٠
•

تقييم ما إذا كانت اخملاطر اجلديدة املتعلقة باألدوات املالية محددة ومقّيمة ومدارة.

فهم منهجية اإلدارة لتقوي األدوات املالية
-٨٤

تشتمل مسؤولية اإلدارة عن إعداد القوائم املالية على تطبيق متطلبات إطار التقرير املالي املنطبق على تقوي األدوات املالية .ويتطلب معيار
املراجعة ) (٥٤٠أن يتوصل املراجع إلى فهم لكيفية قيام اإلدارة بالتقديرات احملاسبية والبيانات التي تستند إليها هذه التقديرات ١٩.كما ُيراَعى ف
منهج التقوي اخلاص باإلدارة اختيار منهجية تقوي مناسبة وحتديد مستوى األدلة التي من املتوقع توفرها .وحتقيقًا لهدف قياس القيمة العادلة,
تضع املنشأة منهجية تقوي لقياس القيمة العادلة لألدوات املالية تراعي فيها جميع معلومات السوق ذات الصلة املتاحة .ويتيح الفهم الشامل
لألدوات املالية اجلاري تقوميها للمنشأة أن تقوم بتحديد وتقوي معلومات السوق ذات الصلة املتاحة بشأن أدوات مطابقة أو مشابهة والتي ينبغي
تضمينها ف منهجية التقوي.

تقييم مخاطر التحريف اجلوهري واالستجابة لها

االعتبارات العامة املتعلقة باألدوات املالية
-٨٥

يوضح معيار املراجعة ) ٢٠(٥٤٠أن درجة عدم تأكد التقدير تؤثر على خطر التحريف اجلوهري للتقديرات احملاسبية .وقد يؤدي استخدام األدوات
املالية األكثر تعقيدًا ,مثل تلك التي تنطوي على مستوى عاٍل من عدم التأكد والتباين ف التدفقات النقدية املستقبلية ,إلى ارتفاع خطر التحريف
اجلوهري ,وال سّيما فيما يتعلق بالتقوي .ومن بي األمور األخرى التي تؤثر على خطر التحريف اجلوهري ما يلي:
•

حجم األدوات املالية التي تتعرض لها املنشأة.

•

شروط األدوات املالية ,مبا ف ذلك ما إذا كانت األداة املالية نفسها تشتمل على أدوات مالية أخرى.

•

طبيعة األدوات املالية.

عوامل خطر الغش

٢١

-٨٦

قد تتوفر لدى املوظفي الدوافع إلعداد تقارير مالية مغشوشة عندما تعتمد خطط األجور على العائدات املتحققة من استخدام األدوات املالية.
وقد يكون من املهم ف تقييم خطر الغش فهم كيفية تفاعل سياسات أجور املنشأة مع تقبلها للمخاطر ,وما قد يخلقه ذلك من دوافع لدى إدارة
املنشأة ومتداوليها.

-٨٧

قد تسفر صعوبة أحوال السوق املالية عن زيادة الدوافع لدى اإلدارة أو املوظفي لالنخراط ف التقارير املالية املغشوشة :من أجل حماية املكافآت
الشخصية أو إخفاء غش أو خطأ من جانب املوظفي أو اإلدارة أو جتنب انتهاك احلدود التنظيمية أو حدود السيولة أو االقتراض أو جتنب
التقرير عن اخلسائر .وعلى سبيل املثال ,ففي األوقات التي تشهد عدم استقرار ف السوق ,قد تنشأ خسائر غير متوقعة عن التقلبات احلادة ف
أسعار السوق ,أو عن الضعف غير املتوقع ف أسعار األصول ,أو من خالل سوء االجتهادات املتعلقة بالتداول ,أو ألي أسباب أخرى .وإضافة إلى
ذلك ,تخلق صعوبات التمويل ضغوطًا على اإلدارة املهتمة باملالءة املالية للعمل.

-٨٨

ف الكثير من األحيان قد ينطوي اختالس األصول والتقرير املالي املغشوش على جتاوز ألدوات الرقابة التي قد تبدو وكأنها تعمل بفاعلية ,وهي
على خالف ذلك .وقد يشتمل ذلك على جتاوز أدوات الرقابة على البيانات واالفتراضات وأدوات الرقابة على اآلليات التفصيلية مما يسمح بإخفاء
اخلسائر والسرقة .فعلى سبيل املثال ,قد تؤدي صعوبة أحوال السوق إلى زيادة الضغط إلخفاء تداوالت أو إجراء مقاصة لها عند محاولتها
استرداد اخلسائر.

تقييم خطر التحريف اجلوهري
-٨٩

١٩
٢٠
٢١

يشمل تقييم املراجع للمخاطر احملددة على مستوى اإلقرارات وفقًا ملعيار املراجعة ) (٣١٥تقوي تصميم الرقابة الداخلية وتطبيقها .ويوفر هذا
أساسًا للنظر ف منهج املراجعة املناسب لتصميم إجراءات املراجعة اإلضافية وتنفيذها وفقًا ملعيار املراجعة ) ,(٣٣٠مبا ف ذلك كل من اإلجراءات
معيار املراجعة ) ,(٥٤٠الفقرة )٨ج(
معيار املراجعة ) ,(٥٤٠الفقرة ٢
انظر معيار املراجعة )" (٢٤٠مسؤوليات املراجع ذات العالقة بالغش عند مراجعة القوائم املالية" ملعرفة املتطلبات والتوجيهات التي تتناول عوامل خطر الغش.
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١١٤٠

اعتبارات خاصة ف
مراجعة األدوات املالية

مذكرة ممارسات املراجعة الدولية )(١٠٠٠
األساس واختبارات أدوات الرقابة .ويتأثر املنهج املتبع بفهم املراجع للرقابة الداخلية ذات الصلة باملراجعة ,مبا ف ذلك قوة بيئة الرقابة وأية
وظيفة معنية بإدارة اخملاطر ,وحجم عمليات املنشأة وتعقيدها وما إذا كان تقييم املراجع خملاطر التحريف اجلوهري يشتمل على توقع أن أدوات
الرقابة تعمل بشكل فّعال.
-٩٠

قد يتغير تقييم املراجع خلطر التحريف اجلوهري على مستوى اإلقرارات خالل سير املراجعة متى ت احلصول على معلومات إضافية .وقد
يساعد التيّقظ الدائم أثناء املراجعة ,على سبيل املثال ,عند االطالع على السجالت أو الوثائق املراجع ف حتديد الترتيبات أو املعلومات األخرى
التي قد تشير إلى وجود أدوات مالية لم يسبق أن قامت اإلدارة بتحديدها أو اإلفصاح عنها للمراجع .وقد يكون من بي هذه السجالت والوثائق,
على سبيل املثال ,ما يلي:
•

محاضر اجتماعات املكلفي باحلوكمة;

•

الفواتير اخلاصة من املستشارين املهنيي للمنشأة واملراسالت معهم.

عوامل يلزم مراعاتها عند حتديد ما إذا كان يجب اختبار الفاعلية التشغيلية ألدوات الرقابة ومدى هذا االختبار
-٩١

قد يكون توقع أن أدوات الرقابة تعمل بفاعلية أكثر شيوعًا عند التعامل مع مؤسسة مالية تطبق أدوات رقابة راسخة ولذا قد يكون اختبار أدوات
الرقابة وسيلة فّعالة للحصول على أدلة املراجعة .وعندما تكون ف املنشأة وظيفة معنية بالتداول ,فقد ال توفر االختبارات األساسية وحدها ما
ظم املستخدمة .لكن اختبارات أدوات الرقابة لن تكون كافية ف حد ذاتها ألن
يكفي من أدلة املراجعة املناسبة بسبب حجم العقود واختالف الُن ُ
املراجع مطالب مبوجب معيار املراجعة ) (٣٣٠بأن يصمم وينفذ إجراءات أساس لكل فئة جوهرية من املعامالت ولكل رصيد حساب جوهري ولكل
إفصاح جوهري٢٢.

-٩٢

قد تقوم املنشآت التي تنخرط ف حجم كبير من التداول ف األدوات املالية واستخدامها بتطبيق أدوات رقابة أكثر تطورًا ,وقد حتتوي على وظيفة
معنية بإدارة اخملاطر بفاعلية وبالتالي ُيرجح بقدر أكبر أن يقوم املراجع باختبار أدوات الرقابة للحصول على أدلة حول:

-٩٣

•

حدوث املعامالت واكتمالها ودقتها واحلد الفاصل إلجرائها;

•

وجود أرصدة احلسابات واحلقوق وااللتزامات املتعلقة بها واكتمالها.

ف املنشآت التي تقل فيها نسبيًا معامالت األدوات املالية:
•

قد يكون لدى اإلدارة واملكلفي باحلوكمة فهم محدود فقط لألدوات املالية وكيفية تأثيرها على العمل;

•

قد ال يكون لدى اإلدارة سوى القليل من مختلف أنواع األدوات التي يكون التفاعل فيما بينها محدودًا أو منعدمًا;

•

يكون من غير املرجح وجود بيئة رقابة معقدة )على سبيل املثال ,قد ال تكون أدوات الرقابة املوضحة ف امللحق مطبقة ف املنشأة(;

•

قد تستخدم اإلدارة معلومات تسعير متحصل عليها من مصادر تسعير خارجية لتقوي أدواتها;

•

قد تكون أدوات الرقابة على استخدام معلومات التسعير املتحصل عليها من مصادر التسعير اخلارجية أقل تطورًا.

-٩٤

عندما يكون لدى املنشأة عدد قليل نسبيًا من املعامالت املنطوية على أدوات مالية ,قد يسهل نسبيًا على املراجع أن يتوصل إلى فهم ألهداف
املنشأة من استخدام األدوات املالية وخصائص هذه األدوات .وف مثل هذه الظروفُ ,يرجح أن يكون الكثير من أدلة املراجعة أدلة أساسية
بطبيعتها ,وقد يجري املراجع معظم أعمال املراجعة ف نهاية العام ,وُيرجح أن تقدم مصادقات األطراف الثالثة أدلة فيما يتعلق باكتمال املعامالت
ودقتها ووجودها.

-٩٥

ف سبيل التوصل إلى قرار بشأن طبيعة اختبار أدوات الرقابة وتوقيته ومداه ,قد ينظر املراجع ف عوامل مثل:
•

٢٢

طبيعة معامالت األدوات املالية وتكرارها وحجمها;

معيار املراجعة ) ,(٣٣٠الفقرة ١٨
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•

قوة أدوات الرقابة ,مبا ف ذلك ما إذا كانت أدوات الرقابة مصممة كما ينبغي لالستجابة للمخاطر املرتبطة بحجم معامالت األدوات
املالية التي تنفذها املنشأة وما إذا كان هناك إطار حوكمة على أنشطة األدوات املالية اخلاصة باملنشأة;

•

ظم املعلومات لدعم
األهمية التي متثلها أدوات رقابة معينة ألهداف الرقابة العامة واآلليات املطبقة ف املنشأة ,مبا ف ذلك مدى تطور ُن ُ
معامالت األدوات املالية;

•

متابعة أدوات الرقابة وأوجه القصور احملددة ف إجراءات الرقابة;

•

القضايا التي تهدف أدوات الرقابة إلى مواجهتها ,ومثال ذلك أدوات الرقابة املتعلقة مبمارسة األحكام مقارنة بأدوات الرقابة على البيانات
جح أن تكون االختبارات األساسية فّعالة بدرجة أكبر من االعتماد على أدوات الرقابة املتعلقة مبمارسة احلكم;
الداعمة .وُير ﱠ

•

كفاءة املشاركي ف أنشطة الرقابة ,على سبيل املثال ما إذا كانت املنشأة متتلك ما يكفي من الطاقات ,مبا ف ذلك أثناء فترات الضغط,
والقدرات الالزمة إلجراء عمليات التقوي لألدوات املالية التي تتعامل معها والتحقق من صحة هذه العمليات;

•

معدل تكرار أداء هذه األنشطة الرقابية;

•

مستوى الدقة املستهدف أن حتققه أدوات الرقابة;

•

األدلة على أداء األنشطة الرقابية;

•

توقيت معامالت األدوات املالية األساسية ,على سبيل املثال ما إذا كانت قريبة من نهاية الفترة.

اإلجراءات األساس
-٩٦

٢٣

يشتمل تصميم اإلجراءات األساس على النظر فيما يلي:
•

استخدام اإلجراءات التحليلية―٢٣ف حي أن اإلجراءات التحليلية التي ينفذها املراجع من املمكن أن تكون فّعالة كإجراءات لتقييم
اخملاطر لتزويد املراجع بأدلة عن أعمال املنشأة ,إال أنها قد تكون أقل فاعلية كإجراءات أساس عند تنفيذها مبفردها .وُيعزى هذا إلى أن
التفاعل املعقد بي العوامل املتحكمة ف التقوي غالبًا ما ُيخفي أي اجتاهات غير عادية قد تنشأ.

•

املعامالت غير الروتينية―يكون العديد من املعامالت املالية ف صورة عقود متفاوض عليها بي املنشأة وطرف مقابل لها )ُتعرف غالبًا
باسم "املعامالت خارج املنصة"( .وطاملا كانت معامالت األدوات املالية غير روتينية وخارج األنشطة املعتادة للمنشأة ,قد يكون منهج
املراجعة األساسي الوسيلة األكثر فاعلية لتحقيق أهداف املراجعة اخملطط لها .وف احلاالت التي ال ُتنفذ فيها معامالت األدوات املالية
بشكل روتيني ,فإن استجابات املراجع للمخاطر املقيمة ,مبا ف ذلك تصميم إجراءات املراجعة وتنفيذها ,تراعي احتمالية افتقار املنشأة
للخبرة ف هذا اجملال.

•

توفر األدلة―على سبيل املثال ,عندما تستخدم املنشأة مصدر تسعير خارجي ,قد ال ميكن احلصول على األدلة املتعلقة بإقرارات القوائم
املالية ذات الصلة من املنشأة.

•

اإلجراءات املنفذة ف مجاالت املراجعة األخرى―قد توفر اإلجراءات املنفذة ف اجملاالت األخرى املتعلقة بالقوائم املالية أدلة على اكتمال
معامالت األدوات املالية .وقد تشتمل هذه اإلجراءات على إجراء اختبارات ملقبوضات ومدفوعات النقد الالحقة والبحث عن التزامات
غير مسجلة.

•

اختيار البنود الختبارها―ف بعض احلاالت ,تضم محفظة األدوات املالية أدوات متفاوتة ف مدى تعقيدها وخطرها .وف مثل هذه
احلاالت ,قد يكون من املفيد االجتهاد ف اختيار العينات.

تتطلب الفقرة )٦ب( من معيار املراجعة ) (٣١٥أن يقوم املراجع بتطبيق اإلجراءات التحليلية باعتبارها إجراءات لتقييم اخملاطر للمساعدة ف تقييم مخاطر التحريف اجلوهري من
أجل توفير أساس لتصميم االستجابات للمخاطر املقّيمة وتنفيذها .وتتطلب الفقرة  ٦من معيار املراجعة )" (٥٢٠اإلجراءات التحليلية" أن يستخدم املراجع اإلجراءات التحليلية ف
تكوين استنتاج عام عن القوائم املالية .وقد ُتطّبق أيضًا اإلجراءات التحليلية ف مراحل أخرى من املراجعة.
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-٩٧

على سبيل املثال ,ف حالة وجود ورقة مالية مضمونة بأصول ,واستجابة خملاطر التحريف اجلوهري ملثل هذه الورقة املالية ,قد ينظر املراجع ف
تنفيذ بعض إجراءات املراجعة التالية:
•

االطالع املتمعن على الوثائق التعاقدية لفهم شروط الورقة املالية والضمان الرهني األساسي وحقوق كل فئة من فئات حاملي األوراق
املالية.

•

االستفسار عن آلية اإلدارة ف تقدير التدفقات النقدية.

•

تقوي معقولية االفتراضات ,مثل معدالت الدفع املسبق ومعدالت التخلف عن الوفاء وشدة اخلسائر.

•

التوصل إلى فهم للطريقة املستخدمة لتحديد تتابع استحقاق التدفقات النقدية.

•

مقارنة نتائج قياس القيمة العادلة بعمليات تقوي األوراق املالية األخرى التي حتتوي على شروط وضمانات رهنية أساسية مشابهة.

•

إعادة تنفيذ العمليات احلسابية.

االختبارات ثنائية الغرض
-٩٨

رغم أن الغرض من اختبار أدوات الرقابة مختلف عن الغرض من اختبار التفاصيل ,فقد يكون من الكفاءة تنفيذ كل منهما ف ذات الوقت على
سبيل املثال عن طريق ما يلي:
•

إجراء اختبار ألدوات الرقابة واختبار للتفاصيل ف نفس املعاملة )على سبيل املثال ,اختبار ما إذا كان قد ت االلتزام بعقد من العقود
املوقعة وما إذا كانت تفاصيل األداة املالية قد ت ذكرها كما ينبغي ف صحيفة موجزة; أو

•

اختبار أدوات الرقابة عند اختبار آلية اإلدارة ف وضع تقديرات التقوي.

توقيت إجراءات املراجع
-٩٩

٢٤

بعد تقييم اخملاطر املرتبطة باألدوات املالية ,يحدد فريق االرتباط توقيت االختبارات اخملطط أن تخضع لها أدوات الرقابة وإجراءات املراجعة
األساس .ويتباين توقيت إجراءات املراجعة اخملطط لها تبعًا لعدد من العوامل ,من بينها معدل تكرار عملية الرقابة ,وأهمية النشاط اخلاضع
للرقابة ,وخطر التحريف اجلوهري ذي الصلة.

 -١٠٠رغم أنه من الضروري تنفيذ معظم إجراءات املراجعة املتعلقة بالتقوي والعرض ف نهاية الفترة ,فقد يكون من املفيد اختبار إجراءات املراجعة
املتعلقة باإلقرارات األخرى مثل االكتمال والوجود ف الفترات األولية .فعلى سبيل املثال ,ميكن تنفيذ االختبارات اخلاصة بأدوات الرقابة ف فترة
أولية ألدوات الرقابة األكثر روتينية ,مثل أدوات الرقابة على تقنية املعلومات والتصاريح اخلاصة باملنتجات اجلديدة .وقد يكون من الفّعال أيضًا
اختبار الفاعلية التشغيلية ألدوات الرقابة على اعتماد املنتجات اجلديدة عن طريق جمع األدلة اخلاصة مبوافقة املستوى اإلداري املعني على أداة
مالية جديدة ف فترة أولية.
 -١٠١قد يجري املراجعون بعض االختبارات على النماذج ف تاريخ أولي ,على سبيل املثال عن طريق مقارنة مخرج النموذج مبعامالت السوق .ومن بي
اإلجراءات األولية األخرى املمكنة لألدوات ذات املدخالت القابلة للرصد اختبار معقولية معلومات التسعير املقدمة من مصدر تسعير خارجي.
 -١٠٢تخضع غالبًا اجملاالت ذات األحكام األكثر أهمية لالختبار قرب نهاية الفترة أو عند انتهائها لألسباب اآلتية:

٢٤

•

ألن عمليات التقوي قد تتغير بشكل كبير ف فترة زمنية قصيرة ,مما يصّعب مقارنة األرصدة األولية ومطابقتها مع املعلومات املقارنة ف
تاريخ قائمة املركز املالي;

•

ألن حجم معامالت األدوات املالية التي تنخرط فيها املنشأة قد يزيد بي الفترة األولية ونهاية العام;

•

ألن القيود ف دفاتر اليومية اليدوية قد ال تتم إال بعد انتهاء الفترة احملاسبية;

حتدد الفقرات  ١١و ١٢و ٢٢و ٢٣من معيار املراجعة ) (٣٣٠املتطلبات الالزمة عند قيام املراجع بتنفيذ إجراءات ف فترة أولية وتشرح الكيفية التي ميكن بها استخدام مثل هذه األدلة
من أدلة املراجعة.
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•

ألنه قد تتم معامالت غير روتينية أو معامالت مهمة ف وقت متأخر من الفترة احملاسبية.

اإلجراءات املتعلقة باالكتمال والدقة والوجود واحلدوث واحلقوق والواجبات
 -١٠٣ميكن أن ُيستخدم العديد من إجراءات املراجع لتناول عدد من اإلقرارات .فعلى سبيل املثال ,من شأن اإلجراءات التي تتناول وجود رصيد من
أرصدة احلسابات ف نهاية الفترة أن تتناول أيضًا حدوث فئة من املعامالت ,وقد تساعد أيضًا ف حتديد حد فاصل مناسب إلجراء املعامالت.
وهذا ألن األدوات املالية تنشأ عن عقود قانونية وعن طريق التحقق من دقة تسجيل املعاملة يستطيع املراجع أيضًا أن يتحقق من وجودها ,وأن
يحصل على أدلة لدعم اإلقرارات املتعلقة باحلدوث واحلقوق والواجبات ف ذات الوقت ,وأن يؤكد أن املعامالت مسجلة ف الفترة احملاسبية
الصحيحة.
 -١٠٤من بي اإلجراءات التي قد تقدم أدلة مراجعة لدعم اإلقرارات املتعلقة باالكتمال والدقة والوجود ما يلي:

٢٥

•

املصادقة اخلارجية ٢٥لألرصدة املصرفية وعمليات التداول وكشوف أمناء احلفظ .وميكن أن يتم ذلك عن طريق املصادقة املباشرة مع
الطرف املقابل )مبا ف ذلك استخدام مصادقات املصارف( ,حيث ُيرسل رد إلى املراجع مباشرة .وبدًال من ذلك ,ميكن احلصول على هذه
ظم الطرف املقابل من خالل موجز بيانات .ومتى ت ذلك ,فقد ينظر املراجع عند تقوي إمكانية االعتماد على األدلة
املعلومات من ُن ُ
ظم احلاسب اآللي التي يتم إرسال املعلومات من خاللها .وف
املتحصل عليها من املصادقة ف أدوات الرقابة املطبقة ملنع التالعب ف ُن ُ
حالة عدم استالم املصادقات ,فقد يستطيع املراجع احلصول على األدلة عن طريق االطالع على العقود واختبار أدوات الرقابة ذات
الصلة .ومع ذلك ,فإن املصادقات اخلارجية ال توفر ف الغالب ما يكفي من أدلة املراجعة فيما يتعلق باإلقرار املتعلق بالتقوي لكنها قد
تساعد ف حتديد أي اتفاقات جانبية.

•

االطالع بتمّعن على مطابقات الكشوف أو موجزات البيانات املستلمة من أمناء احلفظ بالسجالت اخلاصة باملنشأة .وقد يستلزم هذا
تقوي أدوات الرقابة على تقنية املعلومات املطبقة ف محيط آليات املطابقة اآللية وداخلها وتقوي ما إذا كانت بنود املطابقة مفهومة
ومفصول فيها على نحو سليم.

•

االطالع بتمّعن على قيود دفاتر اليومية وأدوات الرقابة على تسجيل مثل هذه القيود .وقد يساعد هذا على سبيل املثال فيما يلي:
o

حتديد ما إذا كانت القيود قد قام بها موظفون آخرون غير املصرح لهم بالقيام بذلك.

o

حتديد القيود غير املألوفة أو غير املناسبة ف دفتر اليومية ف نهاية الفترة ,التي قد تكون ذات صلة بخطر الغش.

•

قراءة كل عقد من العقود واالطالع بتمّعن على الوثائق الداعمة ملعامالت األدوات املالية اخلاصة باملنشأة ,مبا ف ذلك السجالت
احملاسبية ,ومن ثّم التحقق من الوجود ومن احلقوق والواجبات .فعلى سبيل املثال ,قد يقوم املراجع بقراءة كل عقد من العقود املرتبطة
جل العقد ف البداية ,وقد يطلع أيضًا
س ّ
باألدوات املالية واالطالع بتمّعن على الوثائق الداعمة ,مبا فيها القيود احملاسبية التي متت عندما ُ
بعد ذلك على القيود احملاسبية التي متت ألغراض التقوي .ويتيح القيام بذلك للمراجع أن يقّوم ما إذا كانت التعقيدات املالزمة للمعاملة
قد ت حتديدها وإظهار أثرها على أكمل وجه ف احلسابات .ويلزم أن يقوم أشخاص يحظون باخلبرة املناسبة بالنظر ف الترتيبات
القانونية وما يرتبط بها من مخاطر للتأكد من وجود تلك احلقوق.

•

اختبار أدوات الرقابة ,على سبيل املثال عن طريق إعادة تنفيذ أدوات الرقابة.

•

ظم إدارة الشكاوى اخلاصة باملنشأة .فقد تؤدي املعامالت غير املسجلة إلى تخلف املنشأة عن أداء دفعة نقدية إلى
االطالع بتمّعن على ُن ُ
طرف مقابل ,وقد يتم اكتشاف تلك املعامالت عن طريق االطالع بتمّعن على الشكاوى املستلمة.

•

االطالع بتمّعن على ترتيبات املقاصة الرئيسية ملعرفة األدوات غير املسجلة.

يتناول معيار املراجعة )" (٥٠٥املصادقات اخلارجية" استخدام املراجع إلجراءات املصادقة اخلارجية للحصول على أدلة املراجعة وفقًا ملتطلبات معيار املراجعة ) (٣٣٠ومعيار املراجعة
)" (٥٠٠أدلة املراجعة" .انظر أيضًا تنبيه مستشاري اجمللس بشأن ممارسات املراجعة "قضايا املمارسات الناشئة فيما يتعلق باستخدام املصادقات اخلارجية ف مراجعة القوائم املالية",
الصادر ف نوفمبر .٢٠٠٩
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١١٤٤

اعتبارات خاصة ف
مراجعة األدوات املالية

مذكرة ممارسات املراجعة الدولية )(١٠٠٠
 -١٠٥متثل هذه اإلجراءات أهمية خاصة بالنسبة لبعض األدوات املالية ,مثل املشتقات أو الضمانات .وهذا ألن هذه األدوات قد ال تكون باستثمارات
مبدئية كبيرة ,ما يعني أنه قد يكون من الصعب حتديد وجودها .فعلى سبيل املثال ,تكون املشتقات املدمجة ُمضّمنة غالبًا ف عقود ألدوات غير
مالية قد ال يتم إدراجها ف إجراءات املصادقة.
تقوي األدوات املالية

متطلبات التقرير املالي
 -١٠٦تستخدم غالبًا ُأطر العرض العادل للتقرير املالي تسلسالت هرمية للقيمة العادلة ,على سبيل املثال التسلسالت الهرمية املستخدمة ف املعايير
الدولية للتقرير املالي ومبادئ احملاسبة املتعارف عليها ف الواليات املتحدة .ويعنى هذا أن حجم وتفاصيل اإلفصاحات املطلوبة يزيد بزيادة مستوى
عدم تأكد القياس .وقد يتطلب التمييز بي املستويات ف التسلسل الهرمي ممارسة احلكم.
 -١٠٧قد يرى املراجع أنه من املفيد التوصل إلى فهم لكيفية تعلق األدوات املالية بالتسلسل الهرمي للقيمة العادلة .وعادًة ما يزيد خطر التحريف
اجلوهري ومستوى إجراءات املراجعة املقرر تطبيقها بزيادة مستوى عدم تأكد القياس .وقد يكون استخدام مدخالت املستوى الثالث وبعض
مدخالت املستوى الثاني من التسلسل الهرمي للقيمة العادلة مبثابة دليل مفيد على مستوى عدم تأكد القياس .وتتباين مدخالت املستوى الثاني
ال من التسلسل
من تلك التي ميكن احلصول عليها بسهولة إلى تلك القريبة من مدخالت املستوى الثالث .ويقّوم املراجع األدلة املتاحة ويفهم ك ً
الهرمي للقيمة العادلة وخطر حتيز اإلدارة ف تصنيفها لألدوات املالية بالتسلسل الهرمي للقيمة العادلة.
 -١٠٨وفقًا ملعيار املراجعة ) ٢٦,(٥٤٠ينظر املراجع ف سياسات التقوي اخلاصة باملنشأة ومنهجيتها الختيار البيانات واالفتراضات املستخدمة ف منهجية
التقوي .وف العديد من احلاالت ,ال ينص إطار التقرير املالي املنطبق على منهجية التقوي .وف هذه احلالة ,تشمل األمور التي قد تكون ذات صلة
بفهم املراجع لكيفية قيام اإلدارة بتقوي األدوات املالية ما يلي ,على سبيل املثال:

٢٦

•

ما إذا كان لدى اإلدارة سياسة تقوي رسمية ,وإذا كان األمر كذلك ,فهل أسلوب التقوي املستخدم لألداة املالية موثق كما ينبغي وفقًا لتلك
السياسة;

•

حتديد النماذج التي قد ينجم عنها أكبر خطر للتحريف اجلوهري;

•

كيفية نظر اإلدارة ف تعقيد تقوي األداة املالية عند اختيار أسلوب تقوي معي;

•

ما إذا كان هناك خطر أكبر للتحريف اجلوهري بسبب قيام اإلدارة داخليًا بتطوير منوذج ما ليتم استخدامه لتقوي األدوات املالية أو
بسبب خروج اإلدارة عن أسلوب تقوي شائع االستخدام لتقوي أداة مالية معينة;

•

ما إذا كانت اإلدارة قد استعانت مبصدر تسعير خارجي;

•

ما إذا كان املشاركون ف تطوير أسلوب التقوي وتطبيقه يتمتعون باملهارات واخلبرات املناسبة للقيام بذلك ,مبا ف ذلك ما إذا كان قد متت
االستعانة بأحد خبراء اإلدارة;

•

ما إذا كانت هناك مؤشرات تدل على حتيز اإلدارة ف اختيار أسلوب التقوي الذي سيتم استخدامه.

معيار املراجعة ) ,(٥٤٠الفقرة )٨ج(

ترجمة الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي

١١٤٥

اعتبارات خاصة ف
مراجعة األدوات املالية

مذكرة ممارسات املراجعة الدولية )(١٠٠٠
تقييم خطر التحريف اجلوهري املرتبط بالتقوي
 -١٠٩عند تقوي ما إذا كانت أساليب التقوي املستخدمة من جانب املنشأة ُتعد مناسبة ف ظل الظروف القائمة ,وما إذا كانت هناك أدوات رقابة مطبقة
على أساليب التقوي ,فقد تشمل العوامل التي يقوم املراجع بالنظر فيها ما يلي:
•

ما إذا كانت أساليب التقوي من الشائع استخدامها من جانب املشاركي اآلخرين ف السوق وما إذا كانت قد أثبتت فيما سبق أنها تقدم
تقديرًا ميكن االعتماد عليه لألسعار املتحصل عليها من معامالت السوق;

•

ما إذا كانت أساليب التقوي تعمل كما هو مراد دون أي خلل ف تصميمها ,وخصوصًا ف ظل الظروف القاسية ,وما إذا كان قد ت التحقق
مبوضوعية من صحتها .ومن بي املؤشرات الدالة على وجود خلل عدم اتساق التحركات بالنسبة لألسس املرجعة;

•

ما إذا كانت أساليب التقوي تأخذ ف احلسبان اخملاطر املالزمة لألداة املالية اجلاري تقوميها ,مبا ف ذلك اجلدارة االئتمانية للطرف
املقابل ,وخطر االئتمان الذاتي ف حالة أساليب التقوي املستخدمة لقياس االلتزامات املالية;

•

كيفية معايرة أساليب التقوي وفقًا للسوق ,مبا ف ذلك حساسية أساليب التقوي للتغير ف املتغيرات;

•

ما إذا كانت متغيرات السوق واالفتراضات يتم استخدامها بشكل متسق وما إذا كانت األحوال اجلديدة تبرر إدخال تغيير على أساليب
التقوي أو متغيرات السوق أو االفتراضات املستخدمة;

•

ما إذا كانت حتليالت احلساسية تشير إلى أن عمليات التقوي ستتغير بشكل كبير ف حالة حدوث تغيرات طفيفة فقط أو متوسطة ف
االفتراضات;

•

الهيكل التنظيمي ,مثل وجود قسم داخلي مسؤول عن وضع النماذج لتقوي أدوات معينة ,والسّيما عند استخدام مدخالت من املستوى
الثالث .فعلى سبيل املثالُ ,يعد وجود وظيفة ُتعنى بوضع النماذج وتشارك ف دعم تسعير الصفقات أقل موضوعية من وظيفة منفصلة
عمليًا وتنظيميًا عن املكتب األمامي;

•

كفاءة وموضوعية املسؤولي عن تطوير أساليب التقوي وتطبيقها ,مبا ف ذلك اخلبرة النسبية لإلدارة ف التعامل مع مناذج معينة قد يتم
تطويرها حديثًا.

وقد يقوم املراجع أيضًا )أو اخلبير الذي يستعي به املراجع( بشكل مستقل بتطوير أسلوب أو أكثر من أساليب التقوي ملقارنة نات هذا األسلوب
بنات أساليب التقوي التي تستخدمها اإلدارة.
اخملاطر املهمة
 -١١٠قد تؤدي آلية املراجع اخلاصة بتقييم اخملاطر إلى حتديد خطر أو أكثر من اخملاطر املهمة فيما يتعلق بتقوي األدوات املالية ,عند وجود أي من
الظروف اآلتية:

٢٧

•

ارتفاع مستوى عدم تأكد القياس املرتبط بتقوي األدوات املالية )على سبيل املثال ,األدوات ذات املدخالت غير القابلة

•

غياب األدلة الكافية لدعم تقوي اإلدارة ألدواتها املالية.

•

عدم فهم اإلدارة ألدواتها املالية أو عدم امتالكها للخبرة الالزمة لتقوي مثل هذه األدوات على نحو سليم ,مبا ف ذلك القدرة على حتديد
ما إذا كانت هناك حاجة إلدخال تعديالت على التقوي.

•

عدم فهم اإلدارة للمتطلبات املعقدة الواردة ف إطار التقرير املالي املنطبق فيما يتعلق بقياس األدوات املالية واإلفصاح عنها ,وعجز اإلدارة
عن القيام باالجتهادات الالزمة لتطبيق تلك املتطلبات كما ينبغي.

•

أهمية التعديالت املدخلة على نوات أساليب التقوي عندما يتطلب إطار التقرير املالي املنطبق إجراء هذه التعديالت أو عندما يسمح

للرصد(٢٧.

عندما يرى املراجع أن ارتفاع مستوى عدم تأكد التقدير املرتبط بتقوي األدوات املالية املعقدة ينشأ عنه خطر مهم ,يتطلب معيار املراجعة ) (٥٤٠أن ينفذ املراجع إجراءات أساس وأن
يقّوم مدى كفاية اإلفصاح عن عدم تأكد التقدير .انظر معيار املراجعة ) ,(٥٤٠الفقرات  ١١و ١٥و.٢٠
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١١٤٦

اعتبارات خاصة ف
مراجعة األدوات املالية

مذكرة ممارسات املراجعة الدولية )(١٠٠٠
بإجرائها.
 -١١١بالنسبة للتقديرات احملاسبية التي تنشأ عنها مخاطر مهمة ,فباإلضافة إلى اإلجراءات األساس األخرى التي يتم تنفيذها للوفاء مبتطلبات معيار
املراجعة ) ,(٣٣٠يتطلب معيار املراجعة ) ٢٨(٥٤٠أن يقوم املراجع بتقوي ما يلي:
)أ(

كيف أخذت اإلدارة ف احلسبان االفتراضات أو النتائج البديلة ,وملاذا رفضتها ,أو كيف عاجلت بطريقة أخرى عدم تأكد القياس عند
إجراء التقدير احملاسبي;

)ب(

ما إذا كانت االفتراضات املهمة التي استخدمتها اإلدارة معقولة;

)ج(

عزم اإلدارة على تنفيذ إجراءات محددة وقدرتها على القيام بذلك ,عندما يكون لذلك صلة مبدى معقولية االفتراضات املهمة التي
استخدمتها اإلدارة أو التطبيق املناسب إلطار التقرير املالي املنطبق.

 -١١٢عندما تصبح األسواق غير نشطة ,فقد يؤدي التغير ف الظروف إلى االنتقال من التقوي بسعر السوق إلى التقوي بنموذج ,أو قد ينتج عن ذلك
تغيير من استخدام منوذج معي إلى منوذج آخر .وقد يكون من الصعب االستجابة للتغيرات ف أحوال السوق إذا لم تكن لدى اإلدارة سياسات
مطبقة قبل حدوث هذه التغيرات .وقد تكون اإلدارة مفتقرة أيضًا إلى اخلبرة الالزمة لوضع منوذج بشكل عاجل ,أو اختيار أسلوب التقوي الذي
قد يكون مناسبًا ف ظل الظروف القائمة .وحتى إذا كانت أساليب التقوي مستخدمة باستمرار ,فإن ثمة حاجة إلى قيام اإلدارة بالتحقق من
ال عن ذلك ,رمبا تكون أساليب التقوي قد ت اختيارها ف
استمرار مناسبة أساليب التقوي واالفتراضات املستخدمة لتقوي األدوات املالية .وفض ً
أوقات كانت تتوفر فيها معلومات سوق معقولة ,لكنها قد ال تقدم تقوميات معقولة ف أوقات الشدة
 -١١٣تزيد قابلية وقوع حتيز من جانب اإلدارة ,سواًء بشكل متعمد أو غير متعمد ,تبعًا لعدم املوضوعية ف التقوي ودرجة عدم تأكد القياس .فعلى سبيل
املثال ,قد متيل اإلدارة إلى جتاهل افتراضات أو بيانات قابلة للرصد ف السوق وتستخدم بدًال منها منوذجًا خاصًا بها قامت بتطويره داخليًا إذا
كان النموذج يعطي نتائج أفضل .وحتى ف حالة عدم تعمد الغش ,قد تكون هناك نزعة فطرية إلى االجتهادات املنحازة إلى النتيجة األكثر إيجابية
ف حالة وجود طائفة واسعة من النتائج ,وليس إلى النقطة التي ميكن أن ُتعد األكثر اتساقًا ضمن هذه الطائفة من النتائج مع إطار التقرير املالي
املنطبق .وقد يكون تغيير أسلوب التقوي من فترة إلى أخرى دون سبب واضح ومناسب للقيام بذلك مؤشرًا على حتيز اإلدارة .وبالرغم من أن
حتيز اإلدارة هو أحد السمات املالزمة للقرارات غير املوضوعية فيما يتعلق بتقوي األدوات املالية ,فإنه متى توفرت النية ف التضليل ,يكون حتيز
اإلدارة ذا طابع احتيالي.

وضع منهج للمراجعة
 -١١٤عند اختبار كيفية قيام اإلدارة بتقوي األداة املالية واستجابة خملاطر التحريف اجلوهري املقيمة وفقًا ملعيار املراجعة ) ٢٩,(٥٤٠يتخذ املراجع واحدًا
أو أكثر من اإلجراءات اآلتية ,مع األخذ ف االعتبار طبيعة التقديرات احملاسبية:
)أ(

اختبار كيفية قيام اإلدارة بإجراء التقدير احملاسبي والبيانات التي يستند إليها التقدير )مبا ف ذلك أساليب التقوي التي استخدمتها
اإلدارة ف عمليات التقوي اخلاصة بها(.

)ب(

اختبار الفاعلية التشغيلية ألدوات الرقابة على كيفية قيام اإلدارة بإجراء التقدير احملاسبي ,جنبًا إلى جنب مع تطبيق اإلجراءات األساس
املناسبة.

)ج(

تقدير مبلغ محدد أو مدى من املبالغ لتقوي املبلغ احملدد املقدر من اإلدارة.

)د(

حتديد ما إذا كانت األحداث التي وقعت حتى تاريخ تقرير املراجع تقدم أدلة مراجعة بشأن التقدير احملاسبي.

ويرى العديد من املراجعي أن اجلمع بي اختبار كيفية قيام اإلدارة بتقوي األداة املالية والبيانات التي استند إليها التقوي ,واختبار الفاعلية
التشغيلية ألدوات الرقابة ,سيكون منهجًا فعاًال وكفؤًا للمراجعة .وف حي أن األحداث الالحقة قد توفر بعض األدلة بشأن تقوي األدوات املالية,
فإنه قد يلزم مراعاة عوامل أخرى للتعامل مع أي تغير ف أحوال السوق بعد تاريخ قائمة املركز املالي ٣٠.وإذا كان املراجع غير قادر على اختبار
٢٨
٢٩
٣٠

معيار املراجعة ) ,(٥٤٠الفقرة )١٥أ()-ب(
معيار املراجعة ) ,(٥٤٠الفقرات ١٤-١٢
تذكر الفقرات أ–٦٣أ ٦٦من معيار املراجعة ) (٥٤٠أمثلة على بعض العوامل التي قد تكون ذات صلة.
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١١٤٧

اعتبارات خاصة ف
مراجعة األدوات املالية

مذكرة ممارسات املراجعة الدولية )(١٠٠٠
كيفية قيام اإلدارة بإجراء التقدير ,فإنه قد يختار القيام بتقدير مبلغ محدد أو مدى من املبالغ.
 -١١٥كما هو موضح ف القسم األول ,فبغية تقدير القيمة العادلة لألدوات املالية قد تقوم اإلدارة مبا يلي:
•

استخدام معلومات من مصادر التسعير اخلارجية;

•

جمع بيانات لتحديد تقدير خاص بها باستخدام مختلف األساليب مبا فيها النماذج;

•

تكليف خبير لوضع تقدير.

وف الغالب ,قد تستخدم اإلدارة مزيجًا من هذه املناهج .فعلى سبيل املثال ,قد يكون لدى اإلدارة آلية تسعير خاصة بها لكنها تستخدم مصادر
التسعير اخلارجية لتأييد القيم التي حتددها.

اعتبارات املراجعة عندما تستخدم اإلدارة مصدرًا من مصادر التسعير اخلارجية
 -١١٦قد تستعي اإلدارة مبصدر تسعير خارجي ,مثل خدمة تسعير أو وسيط ,ف تقوي األدوات املالية للمنشأة .ويساعد فهم كيفية استخدام اإلدارة
للمعلومات وكيفية عمل خدمة التسعير املراجع ف حتديد طبيعة إجراءات املراجعة الالزمة ومداها.
 -١١٧قد تكون األمور اآلتية ذات صلة ف حالة استخدام اإلدارة ملصدر تسعير خارجي:
•

نوع مصدر التسعير اخلارجي – تقوم بعض مصادر التسعير اخلارجية بإتاحة املزيد من املعلومات عن آلياتها .فعلى سبيل املثال ,تقدم
خدمة التسعير غالبًا معلومات عن منهجيتها وافتراضاتها وبياناتها املستخدمة ف تقوي األدوات املالية على مستوى فئات األصول .وعلى
النقيض ,ال يقدم الوسطاء ف الغالب أي معلومات ,أو قد يقدمون معلومات محدودة ,عن املدخالت واالفتراضات املستخدمة ف إعداد
عروض األسعار.

•

طبيعة املدخالت املستخدمة وتعقيد أسلوب التقوي – تتباين إمكانية االعتماد على األسعار املتحصل عليها من مصادر التسعير اخلارجية
تبعًا إلمكانية رصد املدخالت )ومن ثّم ,مستوى املدخالت ف التسلسل الهرمي للقيمة العادلة( ,وتعقيد منهجية تقوي كل فئة خاصة من
فئات األوراق املالية أو األصول .فعلى سبيل املثال ,تكون إمكانية االعتماد على سعر ألحد استثمارات أصول امللكية املتداولة بنشاط ف
سوق سائلة أعلى من إمكانية االعتماد على سند شركة متداول ف سوق سائلة ولم يتم تداوله ف تاريخ القياس ,وهذا بدوره أعلى ف
إمكانية االعتماد عليه من الورقة املالية املضمونة بأصول واُملثّمنة باستخدام منوذج للتدفقات النقدية اخملصومة.

•

سمعة مصدر التسعير اخلارجي وخبرته – على سبيل املثال ,قد يكون مصدر التسعير اخلارجي خبيرًا ف نوع معي من األدوات املالية,
وُيعرف بهذه الصفة ,لكنه قد ال يكون على نفس املستوى من اخلبرة ف أنواع األدوات املالية األخرى .وقد تكون اخلبرة السابقة للمراجع
مع مصدر التسعير اخلارجي أحد األمور ذات الصلة أيضًا ف هذا الشأن.

•

موضوعية مصدر التسعير اخلارجي – على سبيل املثال ,إذا كان السعر الذي حصلت عليه اإلدارة مقدمًا من طرف مقابل مثل الوسيط
الذي باع األداة املالية للمنشأة ,أو منشأة على عالقة قوية مع املنشأة اخلاضعة للمراجعة ,فقد ال ميكن االعتماد على هذا السعر.

•

أدوات الرقابة اخلاصة باملنشأة على استخدام مصادر التسعير اخلارجية – تؤثر الدرجة التي تطبق بها اإلدارة أدوات الرقابة لتقييم مدى
إمكانية االعتماد على املعلومات املقدمة من مصادر التسعير اخلارجية على إمكانية االعتماد على قياس القيمة العادلة .فعلى سبيل املثال,
قد تكون لدى اإلدارة أدوات رقابة مطبقة:

•

○

للتحقق من مصدر التسعير اخلارجي واعتماده ,مبا ف ذلك النظر ف سمعة هذا املصدر وخبرته وموضوعيته.

○

لتحديد اكتمال األسعار والبيانات املرتبطة بالتسعير ومالءمتها ودقتها.

أدوات الرقابة اخلاصة مبصدر التسعير اخلارجي – أدوات الرقابة واآلليات املفروضة على عمليات تقوي فئات األصول املهمة للمراجع.
فعلى سبيل املثال ,قد يكون لدى مصدر التسعير اخلارجي أدوات رقابة قوية بشأن كيفية حتديد األسعار ,مبا ف ذلك استخدام آلية ذات
طابع رسمي تتيح للعمالء ,ف طرف البيع والشراء على السواء ,التشكيك ف األسعار املستلمة من خدمة التسعير ,عندما تدعمهم ف ذلك

ترجمة الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي

١١٤٨

اعتبارات خاصة ف
مراجعة األدوات املالية

مذكرة ممارسات املراجعة الدولية )(١٠٠٠
أدلة مناسبة ,مما قد ميّكن مصدر التسعير اخلارجي من تصحيح أسعاره باستمرار حتى تعكس على أكمل وجه املعلومات املتاحة
للمشاركي ف السوق.
 -١١٨قد تشمل املناهج احملتملة جلمع األدلة حول املعلومات املستلمة من مصادر التسعير اخلارجية ما يلي:
•

بالنسبة ملدخالت املستوى األول ,مقارنة املعلومات املستلمة من مصادر التسعير اخلارجية بأسعار السوق القابلة للرصد.

•

التحقق من اإلفصاحات املقدمة من مصادر التسعير اخلارجية حول أدوات الرقابة واآلليات وأساليب التقوي واملدخالت واالفتراضات
اخلاصة بها.

•

اختبار أدوات الرقابة التي تطبقها اإلدارة لتقييم إمكانية االعتماد على املعلومات املستلمة من مصادر التسعير اخلارجية.

•

تنفيذ إجراءات لدى مصدر التسعير اخلارجي لفهم واختبار أدوات الرقابة واآلليات وأساليب التقوي واملدخالت واالفتراضات املستخدمة
لفئات األصول أو األدوات املالية محل االهتمام.

•

تقوي ما إذا كانت األسعار املتحصل عليها من مصادر التسعير اخلارجية معقولة باملقارنة مع األسعار املتحصل عليها من مصادر التسعير
اخلارجية األخرى أو تقدير املنشأة أو التقدير اخلاص باملراجع.

•

تقوي مدى معقولية أساليب التقوي واالفتراضات واملدخالت.

•

تقدير مبلغ محدد أو مدى من املبالغ لبعض األدوات املالية التي سّعرها مصدر التسعير اخلارجي وتقوي ما إذا كانت النتائج تقع ضمن
مدى معقول من بعضها.

•

احلصول على تقرير من مراجع املنشأة اخلدمية يغطي أدوات الرقابة على التحقق من صحة

األسعار٣١.

 -١١٩قد يوفر أيضًا احلصول على أسعار من مصادر تسعير خارجية متعددة معلومات مفيدة عن عدم تأكد القياس .فقد يشير وجود مدى واسع من
األسعار إلى ارتفاع درجة عدم تأكد القياس وقد يوحي كذلك بأن األدوات املالية حساسة للتغيرات البسيطة ف البيانات واالفتراضات .وقد يشير
وجود مدى ضيق إلى انخفاض درجة عدم تأكد القياس وقد يوحي بقلة احلساسية جتاه التغيرات ف البيانات واالفتراضات .ورغم أن احلصول
على أسعار من مصادر متعددة قد يكون مفيدًا ,عند النظر ف األدوات املالية التي لها مدخالت مصّنفة ف املستوى الثاني أو الثالث من التسلسل
الهرمي للقيمة العادلة ,على وجه اخلصوص ,فليس من املرجح أن يوفر احلصول على األسعار من مصادر متعددة ما يكفي من أدلة املراجعة
املناسبة ف حد ذاته .وُيعزى ذلك إلى ما يلي:
)أ(

أن ما يبدو أنه مصادر متعددة ملعلومات التسعير قد تتماثل جميعها ف مصدر التسعير األساسي الذي تستخدمه;

)ب(

أنه قد يكون من الضروري فهم املدخالت التي يستخدمها مصدر التسعير اخلارجي ف حتديد السعر ألجل تصنيف األداة املالية ف
التسلسل الهرمي للقيمة العادلة.

 -١٢٠ف بعض احلاالت ,قد ال يكون باستطاعة املراجع التوصل إلى فهم لآللية املستخدمة ف حتديد السعر ,مبا ف ذلك أية أدوات رقابة مفروضة على
آلية حتديد مدى إمكانية االعتماد على السعر ,أو قد ال يكون مطلعًا على النموذج ,مبا ف ذلك االفتراضات واملدخالت األخرى املستخدمة .وف
مثل هذه احلاالت ,قد يقرر املراجع القيام بتقدير مبلغ محدد أو مدى من املبالغ لتقوي املبلغ احملدد املقدر من اإلدارة استجابة للخطر املقّيم.

اعتبارات املراجعة عند قيام اإلدارة بتقدير القيم العادلة باستخدام أحد النماذج
 -١٢١تتطلب الفقرة )١٣ب( من معيار املراجعة ) (٥٤٠أن يقوم املراجع ,ف حالة اختبار آلية اإلدارة ف إجراء التقديرات احملاسبية ,بتقوي ما إذا كانت
طريقة القياس املستخدمة مناسبة ف ظل الظروف القائمة وما إذا كانت االفتراضات املستخدمة من قبل اإلدارة معقولة ف ضوء أهداف القياس
اخلاصة بإطار التقرير املالي املنطبق.

٣١

قد تقدم بعض خدمات التسعير تقارير ملستخدمي بياناتها لتشرح لهم أدوات الرقابة اخلاصة بها على بيانات التسعير ,وبعبارة أخرى ,تقدم لهم تقريرًا معدًا وفقًا للمعيار الدولي
الرتباطات التأكيد )" (٣٤٠٢تقارير التأكيد عن أدوات الرقابة ف املنشأة اخلدمية" .وقد تطلب اإلدارة احلصول على مثل هذا التقرير ,وقد ينظر املراجع ف احلصول عليه ,للتوصل
إلى فهم لكيفية إعداد بيانات التسعير وتقوي ما إذا كان من املمكن االعتماد على أدوات الرقابة املطبقة لدى خدمة التسعير.
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١١٤٩

اعتبارات خاصة ف
مراجعة األدوات املالية

مذكرة ممارسات املراجعة الدولية )(١٠٠٠
 -١٢٢سواًء أكانت اإلدارة قد استخدمت مصدرًا من مصادر التسعير اخلارجية ,أو كانت جتري تقوميًا خاصًا بها ,فغالبًا ما ُتستخدم النماذج لتقوي
األدوات املالية ,والسّيما عند استخدام مدخالت من املستوى الثاني والثالث ف التسلسل الهرمي للقيمة العادلة .وعند حتديد طبيعة إجراءات
املراجعة املطبقة على النماذج وتوقيت هذه اإلجراءات ومداها ,قد ينظر املراجع ف املنهجية واالفتراضات والبيانات املستخدمة ف النموذج .وعند
النظر ف األدوات املالية األكثر تعقيدًا كتلك التي تستخدم مدخالت املستوى الثالث ,فقد يكون اختبار جميع العوامل الثالثة مصدرًا مفيدًا
للحصول على أدلة املراجعة .لكن عندما يكون النموذج بسيطًا ومتعارفًا عليه ,مثل بعض العمليات احلسابية ألسعار السندات ,فقد تكون أدلة
املراجعة املتحصل عليها من التركيز على االفتراضات والبيانات املستخدمة ف النموذج أحد مصادر األدلة األكثر نفعًا.
 -١٢٣ميكن اختبار النموذج باستخدام منهجي رئيسيي:
)أ(

ميكن للمراجع اختبار منوذج اإلدارة عن طريق النظر ف مناسبة النموذج املستخدم ومعقولية االفتراضات والبيانات املستخدمة والدقة
احلسابية; أو

)ب(

ميكن للمراجع أن يضع تقديرًا خاصًا به ثم يقارن تقوميه بتقوي املنشأة.

 -١٢٤ف حالة اعتماد تقوي األدوات املالية على مدخالت غير قابلة للرصد )أي مدخالت من املستوى الثالث( ,فإنه من بي األمور التي قد ينظر فيها
املراجع ,على سبيل املثال ,كيفية دعم اإلدارة ملا يلي:
•

حتديد وخصائص املشاركي ف السوق ذوي الصلة باألداة املالية.

•

كيفية حتديد املدخالت غير القابلة للرصد عند اإلثبات األولي.

•

التعديالت التي أجرتها على االفتراضات اخلاصة بها لتعكس وجهة نظرها ف االفتراضات التي من شأن املشاركي ف السوق
استخدامها.

•

ما إذا كانت قد أدمجت أفضل معلومات املدخالت املتاحة ف ظل الظروف القائمة.

•

عند االقتضاء ,كيف أن افتراضاتها تأخذ ف احلسبان املعامالت املقارنة.

•

حتليل احلساسية للنماذج عند استخدام مدخالت غير قابلة للرصد وما إذا كانت قد ُأدخلت عليها تعديالت لعالج عدم تأكد القياس.

 -١٢٥إضافة إلى ذلك ,يسترشد املراجع ف اختباره لعمليات التقوي ونظره فيما إذا كانت تبدو معقولة عمومًا مبعرفته بالصناعة ومعرفته باجتاهات
السوق وفهمه لعمليات التقوي اخلاصة باملنشآت األخرى )مع مراعاة السرية( ومؤشرات األسعار األخرى ذات الصلة .وإذا بدت التقوميات دائمًا
مبالغًا فيها أو متحفظة بشكل زائد عن احلد ,فقد يكون ذلك مؤشرًا على احتمال حتيز اإلدارة.
 -١٢٦متى كان هناك نقص ف األدلة اخلارجية القابلة للرصد ,فمن األهمية مبكان إشراك املكلفي باحلوكمة على نحو مناسب لفهم خصوصية تقوميات
اإلدارة واألدلة التي ت احلصول عليها لدعم هذه التقوميات .وف مثل هذه احلاالت ,قد يكون من الضروري للمراجع تقوي ما إذا كان هناك حتقق
ونظر شامل ف القضايا ,مبا ف ذلك أية وثائق ,على جميع املستويات اإلدارية املعنية داخل املنشأة ,مبا ف ذلك مع املكلفي باحلوكمة.
 -١٢٧عندما تصبح األسواق غير نشطة أو مختلة ,أو عندما تكون املدخالت غير قابلة للرصد ,فقد يزيد الطابع االجتهادي لعمليات التقوي التي تنفذها
اإلدارة وتقل إمكانية التحقق من صحتها وبالتالي تقل إمكانية االعتماد عليها .وف مثل هذه احلاالت ,ميكن للمراجع أن يختبر النموذج باجلمع بي
اختبار أدوات الرقابة التي تطبقها املنشأة ,وتقوي تصميم النموذج وعمله ,واختبار االفتراضات والبيانات املستخدمة ف النموذج ,ومقارنة ناجته
باملبلغ احملدد أو مدى املبالغ املقدر من املراجع أو بأساليب تقوي أخرى ألطراف ثالثة٣٢.
 -١٢٨من املرجح أن يحصل املراجع أيضًا على أدلة لدعم اإلفصاحات املطلوبة مبوجب إطار التقرير املالي املنطبق ,وذلك عند اختبار املدخالت
املستخدمة ف منهجية التقوي اخلاصة باملنشأة ٣٣,على سبيل املثال عندما تكون هذه املدخالت ُمصّنفة ف التسلسل الهرمي للقيمة العادلة .فعلى
سبيل املثال ,ستكون اإلجراءات األساس التي يتبعها املراجع لتقوي ما إذا كانت املدخالت املستخدمة ف أسلوب التقوي اخلاص باملنشأة )أي
٣٢

٣٣

توضح الفقرة )١٣د( من معيار املراجعة ) (٥٤٠املتطلبات الالزمة عندما يضع املراجع مدى لتقوي املبلغ احملدد املقدر من اإلدارة .وف بعض الظروف ,قد ُتعد أساليب التقوي التي
ال من أعمال اخلبير الذي استعان به املراجع وبالتالي تخضع للمتطلبات الواردة ف معيار املراجعة ).(٦٢٠
يقوم بتطويرها أطراف ثالثة ويقوم املراجع باستخدامها عم ً
انظر على سبيل املثال ,الفقرة  ١٥من معيار املراجعة ) (٥٤٠ملعرفة املتطلبات ذات الصلة بتقوي املراجع الفتراضات اإلدارة فيما يتعلق باخملاطر املهمة.
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١١٥٠

اعتبارات خاصة ف
مراجعة األدوات املالية

مذكرة ممارسات املراجعة الدولية )(١٠٠٠
مدخالت املستوى األول واملستوى الثاني واملستوى الثالث( مدخالت مناسبة ,وستكون االختبارات اخلاصة بتحليل احلساسية اخلاص باملنشأة ,ذات
أهمية لقيام املراجع بتقوي ما إذا كانت اإلفصاحات حتقق العرض العادل.
تقوي ما إذا كانت االفتراضات املستخدمة من جانب اإلدارة معقولة
 -١٢٩قد ُيعتبر أي افتراض ُمستخدم ف النموذج مهمًا إذا كان التباين املعقول ف االفتراض من شأنه أن يؤثر بشكل جوهري على قياس األداة
ورمبا تكون اإلدارة قد نظرت ف افتراضات أو نتائج بديلة عن طريق إجراء حتليل للحساسية .ويؤثر مدى افتقار االفتراضات إلى املوضوعية ف
تقديرها على درجة عدم تأكد القياس وقد يدفع ذلك املراجع إلى استنتاج وجود خطر مهم ,على سبيل املثال ف حالة استخدام مدخالت من
املستوى الثالث.

املالية٣٤.

 -١٣٠قد تشتمل إجراءات املراجعة اُملنّفذة الختبار االفتراضات التي استخدمتها اإلدارة ,مبا ف ذلك االفتراضات املستخدمة كمدخالت ف النموذج,
على تقوي ما يلي:
•

ضل عمومًا السعي
ما إذا كانت اإلدارة قد أدمجت مدخالت السوق ف وضع االفتراضات ,وإذا كان األمر كذلك فكيف أدمجتها ,حيث ُيف ّ
لزيادة استخدام املدخالت القابلة للرصد ذات الصلة والتقليل من استخدام املدخالت غير القابلة للرصد;

•

ما إذا كانت االفتراضات مّتسقة مع أحوال السوق القابلة للرصد ومع خصائص األصل املالي أو االلتزام املالي;

•

ما إذا كانت مصادر افتراضات املشاركي ف السوق ذات صلة وميكن االعتماد عليها ,وكيفية اختيار اإلدارة لالفتراضات التي ستستخدمها
عندما يوجد عدد من افتراضات السوق اخملتلفة;

•

ما إذا كانت حتليالت احلساسية تشير إلى أن التقوميات ستتغير بشكل كبير ف حالة حدوث تغيرات طفيفة فقط أو متوسطة ف
االفتراضات.

راجع الفقرات أ ٧٧إلى أ ٨٣من معيار املراجعة ) (٥٤٠لالطالع على املزيد من االعتبارات ذات الصلة بتقوي االفتراضات التي تستخدمها اإلدارة.
 -١٣١يعتمد نظر املراجع ف االجتهادات املتعلقة باملستقبل على املعلومات التي كانت متاحة ف وقت القيام باالجتهاد ,إذ قد تؤدي األحداث الالحقة إلى
نتائج غير مّتسقة مع االجتهادات التي كانت معقولة ف وقت القيام بها.
 -١٣٢ف بعض احلاالت ,قد يتم تعديل معدل اخلصم املستخدم ف حساب القيمة احلالية ملراعاة حاالت عدم التأكد التي ينطوي عليها التقوي ,بدًال من
تعديل كل افتراض .وف مثل هذه احلاالت ,قد تركز إجراءات املراجع على معدل اخلصم ,عن طريق النظر إلى تداول ملحوظ ف ورقة مالية
مشابهة للمقارنة بي معدلي اخلصم املستخدمي أو بوضع منوذج مستقل حلساب معدل اخلصم ومقارنته باملعدل الذي استخدمته اإلدارة.

اعتبارات املراجعة عندما تستعي املنشأة بأحد خبراء اإلدارة
 -١٣٣على نحو ما جرت مناقشته ف القسم األول ,قد تقوم اإلدارة بتكليف خبير تقوي لتقوي بعض أوراقها املالية أو كلها .وقد يكون هؤالء اخلبراء
وسطاء أو مصارف استثمارية أو خدمات تسعير تقدم أيضًا خدمات تقوي بواسطة اخلبراء أو غير ذلك من مكاتب التقوي املتخصصة.
 -١٣٤تنص الفقرة  ٨من معيار املراجعة ) (٥٠٠على متطلبات للمراجع عند تقوميه لألدلة املقدمة من خبير قامت اإلدارة بتكليفه .ويعتمد مدى
اإلجراءات التي يتخذها املراجع فيما يتعلق باخلبير الذي تستعي به اإلدارة والعمل الذي قام به على أهمية هذا العمل ألغراض املراجع .ويساعد
تقوي مناسبة العمل الذي قام به اخلبير الذي استعانت به اإلدارة املراجع ف تقييم ما إذا كانت األسعار أو التقوميات املقدمة من ذلك اخلبير
تقدم ما يكفي من أدلة املراجعة املناسبة لدعم التقوميات .ومن أمثلة اإلجراءات التي قد يتخذها املراجع ما يلي:

٣٤

•

تقوي كفاءة اخلبير الذي استعانت به اإلدارة وقدراته وموضوعيته ,على سبيل املثال ,عالقته باملنشأة; وسمعته ومركزه ف السوق; وخبرته
ف األنواع املعينة من األدوات; وفهمه إلطار التقرير املالي ذي الصلة املنطبق على التقوميات;

•

التوصل إلى فهم للعمل الذي قام به اخلبير الذي استعانت به اإلدارة ,على سبيل املثال عن طريق تقييم مناسبة أساليب التقوي

انظر معيار املراجعة ) ,(٥٤٠الفقرة أ.١٠٧
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املستخدمة ومتغيرات السوق واالفتراضات الرئيسية املستخدمة ف أساليب التقوي;
•

تقوي مناسبة استخدام عمل ذلك اخلبير كدليل للمراجعة .وعند هذه النقطة ,يكون التركيز على مناسبة عمل اخلبير على مستوى كل
أداة مالية على حدة .وبالنسبة لعينة من األدوات ذات الصلة ,قد يكون من املناسب وضع تقدير بشكل مستقل )انظر الفقرات  ١٣٦إلى
 ١٣٧املتعلقة بتقدير مبلغ محدد أو مدى من املبالغ( ,باستخدام بيانات وافتراضات مختلفة ,ثم مقارنة ذلك التقدير بتقدير اخلبير الذي
استعانت به اإلدارة;

•

قد يتم اتباع إجراءات أخرى من بينها ما يلي:
o

منذجة افتراضات مختلفة الستنباط افتراضات ف منوذج آخر ,ثم النظر ف مدى معقولية تلك االفتراضات املستنبطة.

o

مقارنة املبالغ احملددة املقدرة من اإلدارة باملبالغ احملددة املقدرة من املراجع لتحديد ما إذا كانت تقديرات اإلدارة أعلى أو أقل
باستمرار.

 -١٣٥قد يقوم اخلبير الذي تستعي به اإلدارة بوضع أو حتديد افتراضات ملساعدة اإلدارة ف تقوي أدواتها املالية .وتصير هذه االفتراضات عند
استخدام اإلدارة لها من افتراضات اإلدارة ويجب على املراجع النظر فيها بنفس طريقة نظره ف افتراضات اإلدارة األخرى.

تقدير مبلغ محدد أو مدى من املبالغ
 -١٣٦قد يضع املراجع أسلوب تقوي ويعّدل املدخالت واالفتراضات املستخدمة ف أسلوب التقوي لتحديد مدى من املبالغ الستخدامه ف تقوي معقولية
تقوي اإلدارة .وقد تساعد الفقرات  ١٠٦إلى  ١٣٥من هذه املذكرة املراجع ف القيام بتقدير مبلغ محدد أو مدى من املبالغ .ووفقًا ملعيار املراجعة
ف الفتراضات
) ٣٥,(٥٤٠إذا استخدم املراجع افتراضات أو منهجيات تختلف عن تلك التي تستخدمها اإلدارة ,يجب عليه أن يتوصل إلى فهم كا ٍ
اإلدارة أو منهجياتها إلثبات أن مدى املبالغ املقدر من املراجع يأخذ ف احلسبان املتغيرات ذات الصلة ولتقوي أي اختالفات مهمة عن تقوي
اإلدارة .وقد يرى املراجع أنه من املفيد االستعانة بعمل أحد خبرائه لتقوي معقولية تقوي اإلدارة.
 -١٣٧ف بعض احلاالت ,قد يخلص املراجع إلى أنه ال ميكن احلصول على ما يكفي من األدلة من سعيه للتوصل إلى فهم الفتراضات اإلدارة أو
منهجيتها ,على سبيل املثال عندما يستخدم أحد مصادر التسعير اخلارجية مناذج وبرمجيات ُمعّدة داخليًا وال ُيسمح له باالطالع على املعلومات
ذات الصلة .وف مثل هذه احلاالت ,قد ال يستطيع املراجع احلصول على ما يكفي من أدلة املراجعة املناسبة بشأن التقوي إذا كان املراجع غير
قادر على تنفيذ إجراءات أخرى لالستجابة خملاطر التحريف اجلوهري ,كالقيام على سبيل املثال بتقدير مبلغ محدد أو مدى من املبالغ لتقوي
املبلغ احملدد املقدر من اإلدارة ٣٦.ويوضح معيار املراجعة ) ٣٧(٧٠٥اآلثار املترتبة على عجز املراجع عن احلصول على ما يكفي من أدلة املراجعة
املناسبة.
عرض األدوات املالية واإلفصاح عنها
طر التقرير املالي ف الغالب تقدي إفصاحات ف
 -١٣٨تشمل مسؤوليات اإلدارة إعداد القوائم املالية وفقًا إلطار التقرير املالي املنطبق ٣٨.تتطلب ُأ ُ
القوائم املالية لتمكي مستخدمي القوائم املالية من القيام بتقييمات ذات مغزى لتأثيرات أنشطة األدوات املالية للمنشأة ,مبا ف ذلك اخملاطر
وحاالت عدم التأكد املرتبطة بهذه األدوات املالية .وتزداد أهمية اإلفصاحات املتعلقة بتحيز اإلدارة بزيادة عدم تأكد قياس األدوات املالية وتتأثر
أيضًا باملستوى ف التسلسل الهرمي للقيمة العادلة.
 -١٣٩عند تعبير اإلدارة عن أن القوائم املالية ُمعّدة وفقًا إلطار التقرير املالي املنطبق ,فإنها تقوم صراحًة أو ضمنًا بتقدي إقرارات بشأن عرض
واإلفصاح عن مختلف عناصر األدوات املالية وما يرتبط بها من إفصاحات .وتشمل اإلقرارات املتعلقة بالعرض واإلفصاح:
)أ(
٣٥
٣٦
٣٧
٣٨

احلدوث واحلقوق والواجبات—أن تكون األحداث واملعامالت واألمور األخرى املفصح عنها قد حدثت وأن تكون متعلقة باملنشأة.

معيار املراجعة ) ,(٥٤٠الفقرة )١٣ج(
معيار املراجعة ) ,(٥٤٠الفقرة )١٣د(
معيار املراجعة )" (٧٠٥التعديالت على الرأي ف تقرير املراجع املستقل"
انظر الفقرتي  ٤وأ ٢من معيار املراجعة ).(٢٠٠
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)ب(

االكتمال—أن تكون جميع اإلفصاحات التي ينبغي تضمينها ف القوائم املالية قد ت تضمينها.

)ج(

التصنيف والقابلية للفهم—أن تكون املعلومات املالية معروضة وموضحة بشكل مناسب ,وأن تكون اإلفصاحات ُمعّبر عنها بوضوح.

)د(

الدقة والتقوي—أن تكون املعلومات املالية وغيرها من املعلومات مفصح عنها بطريقة عادلة وبالقدر املناسب.

وُتصّمم إجراءات املراجع املتعلقة مبراجعة اإلفصاحات مع مراعاة هذه اإلقرارات.

اإلجراءات املتعلقة بعرض األدوات املالية واإلفصاح عنها
 -١٤٠فيما يتعلق بعرض األدوات املالية واإلفصاح عنها ,تشمل اجملاالت التي لها أهمية خاصة ما يلي:
•

•

تتطلب ُأ ُ
طر التقرير املالي عادًة إفصاحات إضافية بشأن التقديرات ,وما يرتبط بها من مخاطر وحاالت عدم تأكد ,لتكملة وشرح األصول
وااللتزامات والدخل واملصروفات .وقد يحتاج املراجع إلى التركيز على اإلفصاحات املتعلقة باخملاطر وحتليالت احلساسية .وقد توفر
املعلومات املتحصل عليها أثناء إجراءات املراجع لتقييم اخملاطر واختباره ألنشطة الرقابة أدلة تتيح للمراجع أن يتوصل الستنتاج بشأن ما
إذا كانت اإلفصاحات الواردة ف القوائم املالية مستوفية ملتطلبات إطار التقرير املالي املنطبق ,على سبيل املثال بشأن:
○

أهداف املنشأة واستراتيجياتها الستخدام األدوات املالية ,مبا ف ذلك السياسات احملاسبية اُملعلن عنها للمنشاة;

○

إطار الرقابة اخلاص باملنشأة إلدارة مخاطرها املرتبطة باألدوات املالية;

○

اخملاطر وحاالت عدم التأكد املرتبطة باألدوات املالية.

ظم اخملاطر .ومن أمثلة اإلجراءات التي قد يختار املراجع
ظم التقرير املالي التقليدية ,مثل ُن ُ
ظم خارج ُن ُ
ميكن استقاء املعلومات من ُن ُ
تنفيذها استجابة للمخاطر املقّيمة فيما يتعلق باإلفصاحات اختبار ما يلي:
○

اآللية املستخدمة الستنباط املعلومات املفصح عنها;

○

الفاعلية التشغيلية ألدوات الرقابة على البيانات املستخدمة ف إعداد اإلفصاحات.

•

فيما يتعلق باألدوات املالية املنطوية على خطر مهم ٣٩,فحتى عندما تكون اإلفصاحات ُمعّدة وفقًا إلطار التقرير املالي املنطبق ,قد يخلص
املراجع إلى عدم كفاية اإلفصاح عن عدم تأكد التقدير ف ضوء الظروف واحلقائق القائمة وبالتالي إلى أن القوائم املالية قد ال حتقق
العرض العادل .ويقدم معيار املراجعة ) (٧٠٥توجيهات بشأن اآلثار املنعكسة على رأي املراجع عندما يعتقد املراجع أن اإلفصاحات املقدمة
من اإلدارة ف القوائم املالية غير كافية أو مضّللة.

•

قد ينظر املراجعون أيضًا فيما إذا كانت اإلفصاحات كاملة وقابلة للفهم ,فعلى سبيل املثال ,قد يتم تضمي جميع املعلومات ذات الصلة ف
القوائم املالية )أو التقارير املرفقة بها( لكن اجلمع بينها قد ال يكون كافيًا لتمكي مستخدمي القوائم املالية من التوصل إلى فهم للمركز
املالي أو قد ال تكون هناك إفصاحات نوعية كافية لوضع املبالغ املسجلة ف القوائم املالية ف السياق السليم .وعلى سبيل املثال ,فحتى
عندما تقوم املنشأة بإدراج حتليالت للحساسية ,فقد ال يوضح اإلفصاح بشكل تام اخملاطر وحاالت عدم التأكد التي قد تنشأ بسبب
التغيرات ف التقوي ,والتأثيرات احملتملة على التعهدات املتعلقة بالديون ,ومتطلبات الضمانات الرهنية ,وسيولة املنشأة .وينص معيار
املراجعة ) ٤٠(٢٦٠على متطلبات وتوجيهات بشأن االتصال باملكلفي باحلوكمة ,مبا ف ذلك وجهات نظر املراجع بشأن اجلوانب النوعية
املهمة للممارسات احملاسبية ف املنشأة ,مبا ف ذلك السياسات والتقديرات احملاسبية واإلفصاحات ف القوائم املالية.

ُ -١٤١يعد النظر ف مناسبة العرض ,املتعلق على سبيل املثال بالتصنيف على املدى القصير واملدى الطويل ,عند االختبار األساس لألدوات املالية ذا صلة
بتقوي املراجع للعرض واإلفصاح.
اعتبارات املراجعة ذات الصلة األخرى
٣٩

٤٠

تتطلب الفقرة  ٢٠من معيار املراجعة ) (٥٤٠أن يتخذ املراجع إجراءات إضافية بشأن اإلفصاحات املتعلقة بالتقديرات احملاسبية التي تنشأ عنها مخاطر مهمة لتقوي مدى كفاية
اإلفصاح عن عدم تأكد تقديرها ف القوائم املالي ف سياق إطار التقرير املالي املنطبق.
معيار املراجعة )" (٢٦٠االتصال باملكلفي باحلوكمة"
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اإلفادات املكتوبة
 -١٤٢يتطلب معيار املراجعة ) (٥٤٠أن يحصل املراجع على إفادات مكتوبة من اإلدارة واملكلفي باحلوكمة ,حسب مقتضى احلال ,عّما إذا كانوا يعتقدون
أن االفتراضات املهمة املستخدمة ف إجراء التقديرات احملاسبية هي افتراضات معقولة ٤١.وينص املعيار ) ٤٢(٥٨٠على أنه باإلضافة إلى تلك
اإلفادات املطلوبة ,فإنه إذا رأى املراجع أنه من الضروري احلصول على إفادة مكتوبة أو أكثر لدعم أدلة املراجعة األخرى ذات الصلة بالقوائم
املالية أو إقرار معي أو أكثر ف القوائم املالية ,فيجب عليه أن يطلب تلك اإلفادات املكتوبة األخرى .وبناًء على حجم أنشطة القوائم املالية ودرجة
تعقيدها ,فقد تشمل أيضًا اإلفادات املكتوبة املقدمة لدعم األدلة األخرى املتحصل عليها بشأن األدوات املالية ما يلي:
•

أهداف اإلدارة فيما يتعلق باألدوات املالية ,ومثال ذلك ما إذا كانت هذه األدوات ُتستخدم ألغراض التحوط أو إدارة األصول/االلتزامات أو
االستثمار;

•

اإلفادات بشأن مناسبة عرض القوائم املالية ,ومثال ذلك تسجيل معامالت األدوات املالية كمبيعات أو معامالت متويلية;

•

اإلفادات بشأن اإلفصاحات الواردة ف القوائم املالية عن األدوات املالية ,ومثال ذلك اإلفصاح بأن:
○

السجالت تعكس جميع معامالت األدوات املالية;

○

جميع األدوات املشتقة املدمجة قد ت حتديدها;

•

ما إذا كانت جميع املعامالت قد متت على أساس جتاري وبالقيمة السوقية;

•

شروط املعامالت;

•

مناسبة تقوميات األدوات املالية;

•

ما إذا كانت هناك أي اتفاقات جانبية مرتبطة بأية أدوات مالية;

•

ما إذا كانت املنشأة قد دخلت ف أي خيارات مكتوبة;

•

نية اإلدارة وقدرتها على اتخاذ إجراءات

•

ما إذا كانت األحداث الالحقة تتطلب إجراء تعديل على التقوميات واإلفصاحات املتضمنة ف القوائم املالية.

معينة;٤٣

االتصال باملكلفي باحلوكمة وغيرهم
 -١٤٣بسبب أوجه عدم التأكد املرتبطة بتقوي األدوات املالية ,فمن املرجح أن تكون التأثيرات احملتملة ألي مخاطر مهمة على القوائم املالية ذات أهمية
من حيث احلوكمة .وقد يتواصل املراجع بشأن طبيعة وعواقب االفتراضات املهمة املستخدمة ف قياسات القيمة العادلة ,ودرجة عدم املوضوعية
ف وضع االفتراضات ,وأهمية البنود اُملقاسة بالقيمة العادلة بالنسبة للقوائم املالية ككل .وباإلضافة إلى ذلكُ ,تعد احلاجة لفرض أدوات رقابة
مناسبة على التعهدات بالدخول ف عقود األدوات املالية وعلى آليات القياس الالحقة من األمور التي قد تنجم عنها حاجة للتواصل مع املكلفي
باحلوكمة.
 -١٤٤يتناول معيار املراجعة ) (٢٦٠مسؤولية املراجع عن االتصال باملكلفي باحلوكمة أثناء مراجعة القوائم املالية .وفيما يتعلق باألدوات املالية ,فقد
تشمل األمور التي يلزم التواصل بشأنها مع املكلفي باحلوكمة ما يلي:
•
٤١

٤٢
٤٣

عدم فهم اإلدارة لطبيعة أو مدى أنشطة األدوات املالية أو اخملاطر املرتبطة بتلك األنشطة; أو

معيار املراجعة ) ,(٥٤٠الفقرة  .٢٢تنص الفقرة  ٤من معيار املراجعة )" (٥٨٠اإلفادات املكتوبة" على أن اإلفادات املكتوبة املقدمة من اإلدارة ال توفر ما يكفي من أدلة املراجعة املناسبة
من تلقاء نفسها بشأن أي من األمور التي تتعامل معها .وف حالة عجز املراجع عن احلصول بأية طريقة أخرى على ما يكفي من أدلة املراجعة املناسبة ,فيمكن أن يشّكل ذلك قيدًا
على نطاق املراجعة قد تكون له انعكاسات على تقرير املراجع )انظر معيار املراجعة )" (٧٠٥التعديالت على الرأي ف تقرير املراجع املستقل"(.
معيار املراجعة ) ,(٥٨٠الفقرة ١٣
تذكر الفقرة أ ٨٠من معيار املراجعة ) (٥٤٠أمثلة على اإلجراءات التي قد تكون مناسبة ف ظل الظروف السائدة.
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•

ظم الرقابة الداخلية أو إدارة اخملاطر فيما يتعلق بأنشطة
أوجه القصور املهمة التي حددها املراجع أثناء املراجعة ف تصميم أو عمل ُن ُ
األدوات املالية اخلاصة باملنشأة; ٤٤أو

•

الصعوبات املهمة التي متت مواجهتها عند احلصول على ما يكفي من أدلة املراجعة املناسبة فيما يتعلق بعمليات التقوي التي أجرتها
اإلدارة أو اخلبير الذي استعانت به ,على سبيل املثال ,عندما تكون اإلدارة غير قادرة على التوصل إلى فهم ملنهجية التقوي واالفتراضات
والبيانات املستخدمة من قبل اخلبراء الذين استعانت بهم ,وعدم قيام اخلبير بإتاحة هذه املعلومات للمراجع; أو

•

االختالفات املهمة ف األحكام واالجتهادات بي املراجع واإلدارة أو اخلبير الذي استعانت به اإلدارة فيما يتعلق بالتقوميات; أو

•

التأثيرات احملتملة على القوائم املالية للمنشأة نتيجة اخملاطر اجلوهرية وحاالت التعرض للمخاطر األخرى التي يلزم اإلفصاح عنها ف
القوائم املالية ,مبا ف ذلك عدم تأكد القياس املرتبط باألدوات املالية; أو

•

وجهات نظر املراجع بشأن مناسبة اختيار السياسات احملاسبية وعرض معامالت األدوات املالية ف القوائم املالية; أو

•

وجهات نظر املراجع بشأن اجلوانب النوعية للممارسات احملاسبية اخلاصة باملنشأة والتقرير املالي عن األدوات املالية; أو

•

عدم وجود سياسات شاملة وواضحة بشأن شراء األدوات املالية وبيعها واالحتفاظ بها ,مبا ف ذلك عدم وجود أدوات للرقابة التشغيلية
وإجراءات لوسم األدوات املالية بأنها أدوات للتحوط وعدم متابعة التعرض للمخاطر.

ويتباين التوقيت املناسب للتواصل تبعًا لظروف االرتباط; غير أنه قد يكون من املناسب اإلبالغ عن الصعوبات املهمة التي تتم مواجهتها أثناء
املراجعة ف أقرب وقت ممكن عمليًا إذا كان املكلفون باحلوكمة قادرين على مساعدة املراجع ف التغلب على هذه الصعوبات ,أو إذا كان من املرجح
أن يؤدي ذلك إلى رأي معدل.
االتصال بالسلطات التنظيمية وغيرها
 -١٤٥ف بعض احلاالت ,قد يكون املراجعون مطالبي باالتصال ٤٥,أو قد يروا أنه من املناسب االتصال ,بشكل مباشر بالسلطات التنظيمية أو سلطات
اإلشراف االحترازي ,إضافة إلى االتصال باملكلفي باحلوكمة ,بشأن األمور املتعلقة باألدوات املالية .وقد يكون من املفيد استمرار هذا التواصل
طوال عملية املراجعة .فعلى سبيل املثال ,تسعى سلطات تنظيم القطاع املصرف ف بعض الدول إلى التعاون مع املراجعي لتبادل املعلومات حول
عمل أدوات الرقابة وتطبيقها على أنشطة األدوات املالية ,والتحديات التي تظهر ف تقوي األدوات املالية املوجودة ف األسواق غير النشطة,
وااللتزام باللوائح .وقد يكون هذا التنسيق مفيدًا للمراجع ف حتديد مخاطر التحريف اجلوهري.

٤٤

٤٥

يفرض معيار املراجعة )" (٢٦٥إبالغ أوجه القصور ف الرقابة الداخلية للمكلفي باحلوكمة واإلدارة" متطلبات ويقدم توجيهات بشأن إبالغ اإلدارة بأوجه القصور ف الرقابة الداخلية,
وإبالغ املكلفي باحلوكمة بأوجه القصور املهمة ف الرقابة الداخلية .ويوضح هذا املعيار أن أوجه القصور ف الرقابة الداخلية ميكن حتديدها أثناء إجراءات تقييم اخملاطر التي يقوم
بها املراجع وفقًا ملعيار املراجعة ) (٣١٥أو ف أية مرحلة الحقة من مراحل املراجعة.
على سبيل املثال ,يتطلب معيار املراجعة )) (٢٥٠املعدل( "مراعاة األنظمة واللوائح عند مراجعة القوائم املالية" أن يقوم املراجع بتحديد ما إذا كانت هناك مسؤولية تتمثل ف التقرير
عن عدم االلتزام باألنظمة واللوائح الذي يتم حتديد حدوثه أو االشتباه ف حدوثه إلى أطراف من خارج املنشأة .وإضافة إلى ذلك ,قد ُتفرض ف العديد من الدول متطلبات بشأن
تواصل املراجع مع املشرفي على القطاع املصرف وغيرهم سواًء مبقتضى القانون أو مبوجب متطلب إشراف أو اتفاق أو بروتوكول رسمي.
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امللحق
)راجع :الفقرة أ(١٤
أمثلة ألدوات الرقابة املتعلقة باألدوات املالية
-١

فيما يلي معلومات عامة وأمثلة ألدوات الرقابة التي قد توجد ف منشأة تتعامل ف حجم كبير من معامالت األدوات املالية ,سواًء ألغراض التداول أو
االستثمار; وليس املقصود أن تكون هذه األمثلة شاملة وقد تؤسس املنشآت بيئات وآليات رقابية مختلفة بناًء على حجمها والصناعة التي تعمل فيها
ومدى معامالت األدوات املالية التي تقوم بها .وميكن االطالع على املزيد من املعلومات املتعلقة باستخدام املصادقات على عمليات التداول وغرف
املقاصة ف الفقرتي  ٢٥و.٢٦

-٢

وكما هو احلال ف أي نظام رقابي ,يلزم ف بعض األحيان مضاعفة أدوات الرقابة على مستويات رقابية مختلفة )على سبيل املثال ,الوقائية والكاشفة
ولغرض املتابعة( لتجنب خطر التحريف اجلوهري.

بيئة الرقابة اخلاصة باملنشأة

االلتزام باالستخدام الكفؤ لألدوات املالية
-٣

إن درجة تعقيد بعض أنشطة األدوات املالية قد تعني أنه ال يوجد سوى قلة من األفراد داخل املنشأة يفهمون فهمًا تامًا تلك األنشطة أو يتمتعون
باخلبرة الالزمة لتقوي األدوات على أساس مستمر .ويؤدي استخدام األدوات املالية دون توفر اخلبرة ذات الصلة داخل املنشأة إلى زيادة خطر
التحريف اجلوهري.

مشاركة املكلفي باحلوكمة
-٤

يقوم املكلفون باحلوكمة باإلشراف على اإلدارة ويتفقون معها ف حتديد مدى تقبل املنشأة للمخاطر عمومًا ويشرفون على أنشطة األدوات املالية
اخلاصة باملنشأة .وتكون سياسات املنشأة لشراء األدوات املالية وبيعها واالحتفاظ بها متماشية مع موقفها جتاه اخملاطر وخبرة املشاركي ف أنشطة
األدوات املالية .وقد تضع املنشأة أيضًا هياكل حوكمة وآليات رقابية تهدف إلى ما يلي:
)أ( إبالغ املكلفي باحلوكمة بقرارات االستثمار وتقييمات عدم تأكد جميع القياسات اجلوهرية;
)ب( تقوي مدى تقبل املنشأة للمخاطر عمومًا عند انخراطها ف معامالت األدوات املالية.

الهيكل التنظيمي
-٥

ميكن إدارة أنشطة األدوات املالية إّما بشكل مركزي أو غير مركزي .وتعتمد هذه األنشطة وعملية اتخاذ القرارات املتعلقة بها اعتمادًا كبيرًا على
تدفق املعلومات اإلدارية الدقيقة والتي ميكن االعتماد عليها واملقدمة ف حينها .وتزداد صعوبة جمع هذه املعلومات تبعًا لعدد األماكن التي تنتشر
فيها املنشأة واألعمال التي تنخرط فيها .وقد تزداد مخاطر التحريف اجلوهري املرتبطة بأنشطة األدوات املالية بزيادة عدم املركزية ف أنشطة
الرقابة .وينطبق ذلك بشكل خاص عندما يكون للمنشأة مقرات ف مواقع مختلفة ,بعضها رمبا ف دول أخرى.

حتديد الصالحيات واملسؤوليات
سياسات االستثمار والتقوي
-٦

ميّكن تقدي اإلرشاد والتوجيه ,من خالل السياسات الواضحة واملعتمدة من املكلفي باحلوكمة لشراء األدوات املالية وبيعها واالحتفاظ بها ,اإلدارة
من إرساء نهج فّعال لتحّمل مخاطر األعمال وإدارتها .وتكون هذه السياسات أكثر وضوحًا عندما تنص على أهداف املنشأة فيما يتعلق بأنشطة إدارة
اخملاطر ,وبدائل االستثمار والتحوط املتاحة لتحقيق هذه األهداف ,وعندما تعكس ما يلي:
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)أ( مستوى خبرة اإلدارة;
ظم املتابعة والرقابة الداخلية اخلاصة باملنشأة;
)ب( تطور ُن ُ
)ج( هيكل أصول/التزامات املنشأة;
)د( قدرة املنشأة على االحتفاظ بالسيولة واستيعاب خسائر رأس املال;
)ه( أنواع األدوات املالية التي تعتقد اإلدارة أنها ستحقق أهدافها;
)و( استخدامات األدوات املالية التي تعتقد اإلدارة أنها ستحقق أهدافها ,على سبيل املثال ما إذا كان من املمكن استخدام املشتقات ألغراض
املضاربة أم فقط ألغراض التحوط.
-٧

قد تضع اإلدارة سياسات تتماشى مع قدراتها على التقوي وقد تضع أدوات للرقابة لضمان االلتزام بهذه السياسات من جانب املوظفي املسؤولي
عن التقوي اخلاص باملنشأة .وقد يشمل ذلك:
)أ( آليات لوضع املنهجيات املستخدمة ف إعداد التقوميات والتحقق من صحة هذه املنهجيات ,مبا ف ذلك كيفية معاجلة عدم تأكد القياسات;
)ب( سياسات تتعلق بتحقيق أقصى استخدام للمدخالت القابلة للرصد وأنواع املعلومات التي من املقرر جمعها لدعم عمليات تقوي األدوات املالية.

-٨

ف املنشآت األصغر ,قد يكون من النادر التعامل ف األدوات املالية وقد تكون معرفة اإلدارة وخبرتها محدودة .لكن وضع السياسات املتعلقة باألدوات
املالية يساعد املنشأة ف حتديد مدى تقبلها للمخاطر والنظر فيما إذا كان االستثمار ف أدوات مالية بعينها يحقق هدفًا محددًا.

سياسات وممارسات املوارد البشرية
-٩

قد تضع املنشآت سياسات تتطلب من املوظفي الرئيسيي ,ف املكتب األمامي واملكتب اخللفي على السواء ,أخذ راحة إجبارية من مهام عملهم.
وُيستخدم هذا النوع من الرقابة كوسيلة ملنع الغش واكتشافه ,والسّيما إذا كان املشاركون ف أنشطة التداول يقومون بعمليات تداول زائفة أو يسجلون
املعامالت على نحو خاطئ.

االستعانة باملنشآت اخلدمية
-١٠

ميكن أن تستعي املنشآت أيضًا مبنشآت خدمية )على سبيل املثال مدراء األصول( لشراء األدوات املالية أو بيعها أو لالحتفاظ بسجالت معامالت
املنشأة أو لتقوي األدوات املالية .وقد تعتمد بعض املنشآت على هذه املنشآت اخلدمية لتوفير أساس التقرير عن األدوات املالية احملتفظ بها .ومع
ذلك ,ففي حالة عدم فهم اإلدارة ألدوات الرقابة املطبقة ف املنشأة اخلدمية ,فقد ال يستطيع املراجع أن يحصل على ما يكفي من أدلة املراجعة
املناسبة لالعتماد على أدوات الرقابة املطبقة ف تلك املنشأة اخلدمية .انظر معيار املراجعة  ١,٤٠٢الذي يحدد متطلبات للمراجع للحصول على ما
يكفي من أدلة املراجعة املناسبة عندما تستعي املنشأة بخدمات منشأة خدمية واحدة أو أكثر.

-١١

قد تؤدي االستعانة باملنشآت اخلدمية إلى توطيد بيئة الرقابة على األدوات املالية أو إضعافها .فعلى سبيل املثال ,قد يكون العاملون ف املنشأة
اخلدمية أكثر خبرة ف األدوات املالية من إدارة املنشأة أو قد تكون لديهم رقابة داخلية أكثر صرامة على التقرير املالي .وقد تسمح االستعانة
باملنشأة اخلدمية أيضًا بفصل أكبر ف املهام والواجبات .لكن ف املقابل ,قد توجد ف املنشأة اخلدمية بيئة رقابة ضعيفة.

آلية املنشأة لتقييم اخملاطر
-١٢

١

توجد آلية املنشأة لتقييم اخملاطر لغرض حتديد كيفية قيام اإلدارة بتعيي مخاطر األعمال الناجمة عن استخدامها لألدوات املالية ,مبا ف ذلك
كيفية قيام اإلدارة بتقدير أهمية اخملاطر وتقييم احتمالية حدوثها واتخاذ القرارات بشأن اإلجراءات التي ستتخذها إلدارة هذه اخملاطر.

معيار املراجعة )" (٤٠٢اعتبارات املراجعة ذات العالقة مبنشأة تستخدم منشأة خدمية"
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-١٣

وتشكل آلية املنشأة لتقييم اخملاطر األساس لكيفية قيام اإلدارة بتحديد اخملاطر التي سيتم إدارتها .وتهدف آليات تقييم اخملاطر إلى ضمان قيام
اإلدارة مبا يلي:
)أ( فهم اخملاطر املالزمة لكل أداة مالية قبل دخول اإلدارة ف املعامالت عليها ,مبا ف ذلك هدف الدخول ف املعاملة وهيكلها )على سبيل املثال,
الغرض االقتصادي والتجاري من أنشطة األدوات املالية اخلاصة باملنشأة(;
)ب( إجراء ما يكفي من العناية الواجبة املتناسبة مع اخملاطر املرتبطة بأدوات مالية معينة;
)ج( متابعة املراكز املعلقة للمنشأة لفهم كيفية تأثير أحوال السوق على اخملاطر التي تتعرض لها املنشأة;
)د( تطبيق إجراءات للحد من التعرض للمخاطر أو تغييره عند اللزوم وإلدارة اخملاطر املتعلقة بالسمعة;
)ه( إخضاع هذه اآلليات ملستوى صارم من اإلشراف واملراجعة.

-١٤

ينبغي أن يحقق الهيكل املطبق ملتابعة وإدارة التعرض للمخاطر ما يلي:
)أ( أن يكون مناسبًا ومتسقًا مع موقف اإلدارة جتاه اخملاطر احملدد من املكلفي باحلوكمة;
)ب( أن يحدد مستويات االعتماد للتصريح مبختلف أنواع األدوات املالية واملعامالت التي قد يتم الدخول فيها وأغراضها .وينبغي أن تعكس األدوات
املسموح بها ومستويات االعتماد خبرة املشاركي ف أنشطة األدوات املالية ,مبا يدل على التزام اإلدارة بالكفاءة;
)ج( أن يضع حدودًا مناسبة ألكبر تعرض مسموح به لكل نوع من أنواع اخملاطر )مبا ف ذلك األطراف املقابلة املعتمدة( .وقد تتباين مستويات
التعرض املسموح به بناًء على نوع اخلطر أو الطرف املقابل;
)د( أن ينص على املتابعة املوضوعية والتي ُتنّفذ ف حينها للمخاطر املالية وأنشطة الرقابة;
)ه( أن ينص على التقرير املوضوعي والذي ُيقدم ف حينه عن حاالت التعرض واخملاطر ونتائج أنشطة األدوات املالية ف إدارة اخملاطر;
)و( أن يقّوم سجل األداء السابق لإلدارة ف تقييم اخملاطر املرتبطة بأدوات مالية معينة.

-١٥

ترتبط أنواع اخملاطر التي تواجهها املنشأة ومستوياتها ارتباطًا مباشرًا بأنواع األدوات املالية التي تتعامل معها ,مبا ف ذلك مدى تعقيد هذه األدوات
وحجم األدوات املالية املتداولة.

قسم إدارة اخملاطر
-١٦

قد تكون بعض املنشآت ,على سبيل املثال املؤسسات املالية الكبرى التي لديها حجم كبير من معامالت األدوات املالية ,مطالبة مبوجب األنظمة أو
ال عن األقسام املسؤولة عن تنفيذ معامالت األدوات
اللوائح بإنشاء قسم إلدارة اخملاطر أو قد تختار القيام بذلك طوعًا .ويكون هذا القسم منفص ً
املالية وإدارتها .ويتولى القسم مسؤولية التقرير عن أنشطة األدوات املالية ومتابعتها ,وقد يشتمل على جلنة رسمية معنية باخملاطر يقوم بتشكيلها
املكلفون باحلوكمة .ومن أمثلة املسؤوليات الرئيسية ف هذا اجملال ما يلي:
)أ( تطبيق سياسة إدارة اخملاطر املوضوعة من قبل املكلفي باحلوكمة )مبا ف ذلك إجراء حتليالت للمخاطر التي قد تتعرض لها املنشأة(;
)ب( تصميم هياكل احلد من اخملاطر وضمان تطبيق هذه احلدود ف الواقع العملي;
)ج( وضع سيناريوهات ألوقات الشدة وإخضاع احملافظ ذات املركز املفتوح لتحليل حساسية ,مبا ف ذلك مراجعة التحركات غير املعتادة ف املراكز;
)د( مراجعة وحتليل منتجات األدوات املالية اجلديدة.

-١٧

ميكن أن تنطوي األدوات املالية على اخلطر املصاحب لها املتمثل ف احتمالية تكبد خسارة تتجاوز مبلغ قيمة األداة املالية ,إن وجد ,املثبت ف قائمة
املركز املالي .فعلى سبيل املثال ,قد يجبر الهبوط املفاجئ ف سعر السوق لسلعة ما املنشأة على تكبد خسائر إلغالق مركز آجل ف تلك السلعة
بسبب متطلبات الضمان الرهني أو الهامش .وف بعض احلاالت ,قد تكون اخلسائر احملتملة كبيرة مبا يكفي إلثارة شكوك معتبرة حول قدرة املنشأة

ترجمة الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي

١١٥٨

اعتبارات خاصة ف
مراجعة األدوات املالية

مذكرة ممارسات املراجعة الدولية )(١٠٠٠

على البقاء كمنشأة مستمرة .وقد تقوم املنشأة بإجراء حتليالت حساسية أو حتليالت للقيمة املعرضة للخطر لتقييم التأثيرات املستقبلية االفتراضية
على األدوات املالية املعّرضة خملاطر السوق .لكن حتليل القيمة املعرضة للخطر ال يعكس بشكل كامل مدى اخملاطر التي من املمكن أن تؤثر على
املنشأة; وقد يكون حتليل احلساسية وحتليل السيناريوهات خاضعي أيضًا لبعض القيود.
-١٨

يؤثر حجم وتطور أنشطة األدوات املالية واملتطلبات التنظيمية ذات الصلة بها على نظر املنشأة فيما إذا كانت ستقوم بإنشاء قسم رسمي إلدارة
اخملاطر وعلى كيفية هيكلة هذا القسم .وف املنشآت التي لم تقم بإنشاء قسم مستقل إلدارة اخملاطر ,على سبيل املثال املنشآت التي لديها عدد قليل
نسبيًا من األدوات املالية أو التي لديها أدوات مالية أقل تعقيدًا ,قد تكون عملية التقرير عن أنشطة األدوات املالية ومتابعتها أحد املكونات الداخلة
ضمن مسؤولية قسم احملاسبة أو الشؤون املالية أو ضمن املسؤولية العامة لإلدارة ,وقد تشارك فيها جلنة رسمية معنية باخملاطر قام بتشكيلها
املكلفون باحلوكمة.

ظم معلومات املنشأة
ُن ُ
-١٩

يتمثل الهدف الرئيس لنظام املعلومات ف أية منشأة ف القدرة على إحصاء وتسجيل كافة املعامالت بدقة وتسويتها وتقوميها وتوفير املعلومات
للمساعدة ف إدارة مخاطر األدوات املالية ومتابعة أدوات الرقابة .وقد تنشأ صعوبات داخل املنشآت التي تنخرط ف كم كبير من األدوات املالية,
ظم التي تفتقر إلى التكامل اجليد ويتم التواصل فيما بينها يدويًا دون وجود ما يكفي من أدوات الرقابة.
وخصوصًا إذا كان هناك العديد من الُن ُ

-٢٠

قد تتطلب أدوات مالية معينة إدراج عدد كبير من القيود احملاسبية .ومع زيادة تطور أنشطة األدوات املالية أو ارتفاع مستواها ,يلزم أيضًا أن يزداد
تطور نظام املعلومات .ومن بي القضايا اخلاصة التي ميكن أن تنشأ فيما يتعلق باألدوات املالية ما يلي:
ظم املعلومات ,وبخاصة للمنشآت األصغر ,على معاجلة معامالت األدوات املالية أو عدم تكوينها على نحو مناسب للقيام بذلك,
)أ( عدم قدرة ُن ُ
والسّيما عندما ال يكون لدى املنشأة أية خبرة سابقة ف التعامل مع األدوات املالية .وقد يؤدي هذا إلى زيادة عدد املعامالت اليدوية التي قد
تزيد من خطر اخلطأ;
)ب( التنوع احملتمل ف األنظمة الالزمة ملعاجلة املعامالت األكثر تعقيدًا ,واحلاجة إلى إجراء مطابقات منتظمة فيما بينها ,والسّيما عندما ال يوجد
تواصل فيما بي األنظمة أو عند احتمالية خضوعها لتدخالت يدوية;
)ج( احتمالية تقوي املعامالت األكثر تعقيدًا أو إدارة مخاطرها ,ف حالة إجرائها فقط بواسطة عدد صغير من األفراد ,على جداول بيانات وليس
ظم املعاجلة الرئيسية ,واحتمالية زيادة سهولة املساس بأمن كلمات املرور الفعلي واملنطقي احمليط بتلك اجلداول;
على ُن ُ
ظم واملصادقات اخلارجية وعروض أسعار الوسطاء ,متى كانت متاحة ,للتحقق من صحة القيود التي تنتجها
)د( عدم فحص سجالت استثناءات الُن ُ
ظم;
الُن ُ
)ه( الصعوبات ف الرقابة على املدخالت الرئيسية ف نظم تقوي األدوات املالية والتحقق من هذه املدخالت ,وخاصة إذا كان القائم بصون تلك
النظم مجموعة املتداولي املعروفي باسم املكتب األمامي أو مقدم خدمة خارجي و/أو إذا كانت املعامالت موضوع الرقابة والتقوي غير روتينية
أو ال يتم التداول فيها بكثرة;
)و( عدم القيام بتقوي تصميم ومعايرة النماذج املعقدة املستخدمة ملعاجلة هذه املعامالت ف البداية وعلى أساس دوري;
)ز( احتمالية أال تكون اإلدارة قد قامت بإنشاء مكتبة للنماذج ,مع تطبيق أدوات للرقابة على الوصول إلى كل منوذج وتغييره وصونه ,من أجل
االحتفاظ مبسار مراجعة قوي إلصدارات النماذج املعتمدة ومنع الوصول إلى تلك النماذج أو تعديلها دون تصريح بذلك;
)ح( االستثمار غير املتناسب الذي قد يكون مطلوبًا ف نظم إدارة اخملاطر والرقابة عليها ,إذا كانت املنشأة تنفذ فقط عددًا محدودًا من معامالت
األدوات املالية ,واحتمالية سوء فهم اخملرجات من قبل اإلدارة إذا لم تكن معتادة على هذه األنواع من املعامالت;
ظم من أطراف ثالثة ,على سبيل املثال من منشأة خدمية ,لتسجيل معامالت األدوات املالية أو معاجلتها أو
)ط( احتمالية احلاجة للحصول على ُن ُ
احملاسبة عنها أو إدارة مخاطرها على نحو مناسب ,واحلاجة إلى مطابقة اخملرجات املقدمة من مقدمي اخلدمة والتشكيك فيها;
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)ي( اعتبارات األمن والرقابة اإلضافية ذات الصلة باستخدام الشبكات اإللكترونية عندما تستخدم املنشأة التجارة اإللكترونية إلجراء معامالت
األدوات املالية.
-٢١

ظم املعلومات ذات الصلة بالتقرير املالي مبثابة مصدر معلومات مهم لتقدي اإلفصاحات الكمية ف القوائم املالية .ومع ذلك ,ميكن أن تقوم
تعمل ُن ُ
ظم غير مالية يتم استخدامها إلعداد التقارير الداخلية وإلنتاج املعلومات التي يتم تضمينها ف اإلفصاحات النوعية,
املنشآت أيضًا بتطوير وصون ُن ُ
على سبيل املثال بشأن اخملاطر وحاالت عدم التأكد أو حتليالت احلساسية.

أنشطة الرقابة اخلاصة باملنشأة
-٢٢

تهدف أنشطة الرقابة على معامالت األدوات املالية إلى منع أو اكتشاف املشكالت التي تعوق املنشأة عن حتقيق أهدافها .وهذه األهداف إما أن تكون
ذات طبيعة تتعلق بالتشغيل أو الشؤون املالية أو إعداد التقارير أو االلتزام .ويتم تصميم أنشطة الرقابة على األدوات املالية مبا يتناسب مع تعقيد
ف ف الواجبات وسياسات وإجراءات أخرى مصممة لضمان
معامالت األدوات املالية وحجمها وعادًة ما تشتمل على آلية تصريح مناسبة وفصل كا ٍ
الوفاء بأهداف الرقابة اخلاصة باملنشأة .وقد تساعد مخططات سير اآلليات ف حتديد أدوات الرقابة التي تستخدمها املنشأة واألدوات األخرى
التي تفتقر إليها .وتركز هذه املذكرة على أنشطة الرقابة ذات الصلة باالكتمال ,والدقة والوجود ,والتقوي ,والعرض ,واإلفصاح.

التصريح
-٢٣

ميكن أن يؤثر التصريح على إقرارات القوائم املالية بشكل مباشر وغير مباشر على السواء .فعلى سبيل املثال ,فحتى ف حالة تنفيذ إحدى املعامالت
خارج نطاق سياسات املنشأة ,فقد يتم تسجيلها واحملاسبة عنها رغم ذلك بدقة .لكن املعامالت غير املصرح بها ميكن أن تزيد بشكل كبير اخملاطر
التي تتعرض لها املنشأة ,مما يزيد إلى حد كبير خطر التحريف اجلوهري ألن هذه املعامالت سيتم تنفيذها خارج نطاق نظام الرقابة الداخلية.
وللتخفيف من حدة هذا اخلطر ,تقوم املنشآت غالبًا بوضع سياسة واضحة بشأن نوعية املعامالت التي ميكن التداول فيها ومن يقوم بهذه املعامالت
ثم يقوم مكتب خلفي ف املنشأة مبتابعة االلتزام بهذه السياسة .ومن شأن متابعة أنشطة التداول التي يضطلع بها األفراد ,على سبيل املثال عن
طريق مراجعة املعامالت كبيرة احلجم على غير العادة أو املكاسب أو اخلسائر الكبيرة املتكبدة ,أن تساعد اإلدارة ف ضمان االلتزام بسياسات
املنشأة ,مبا ف ذلك التصريح بأنواع املعامالت اجلديدة ,وتقوي ما إذا كانت قد وقعت حاالت غش.

-٢٤

وتتمثل وظيفة سجالت املنشأة اخلاصة بإنشاء الصفقات ف أن حتدد بوضوح طبيعة كل معاملة والغرض منها واحلقوق وااللتزامات الناشئة عن كل
عقد من عقود األدوات املالية ,مبا ف ذلك وجوب إنفاذ العقود .وإضافة إلى املعلومات املالية األساسية ,مثل املبلغ االسمي ,تشتمل عادًة السجالت
املكتملة والدقيقة بحد أدنى على ما يلي:
)أ( هوية املتداول;
ظم
)ب( هوية الشخص القائم بتسجيل املعاملة )إذا لم يكن املتداول( ,عند إنشاء املعاملة )مبا ف ذلك تاريخ ووقت املعاملة( ,وكيفية تسجيلها ف ُن ُ
معلومات املنشأة;
)ج( طبيعة املعاملة والغرض منها ,مبا ف ذلك ما إذا كانت قد ت إنشاؤها للتحوط من تعرض جتاري أساس أم ال.

الفصل ف الواجبات
-٢٥

ُيعّد الفصل ف الواجبات وتوزيع العاملي أحد أنشطة الرقابة املهمة ,وخاصة عندما يكونوا معرضي للتعامل مع األدوات املالية .وميكن تقسيم
أنشطة األدوات املالية إلى عدد من املهام ,من بينها ما يلي:
)أ( تنفيذ املعاملة )التعامل( .وف املنشآت التي لديها حجم كبير من معامالت األدوات املالية ,قد يقوم بتنفيذ هذه املهمة املكتب األمامي;
)ب( أداء املدفوعات النقدية وقبول املقبوضات النقدية )التسويات(;
)ج( إرسال املصادقات على عمليات التداول ومطابقة االختالفات بي سجالت املنشأة والردود من األطراف املقابلة ,إن وجدت;
)د( تسجيل جميع املعامالت بشكل صحيح ف السجالت احملاسبية;

ترجمة الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي

١١٦٠

اعتبارات خاصة ف
مراجعة األدوات املالية

مذكرة ممارسات املراجعة الدولية )(١٠٠٠

)ه( متابعة حدود اخملاطر .وف املنشآت التي لديها حجم كبير من معامالت األدوات املالية ,قد يضطلع بهذه املهمة قسم إدارة اخملاطر;
)و( متابعة املراكز وتقوي األدوات املالية.
-٢٦

تختار العديد من املؤسسات الفصل بي واجبات من يقومون باالستثمار ف األدوات املالية ,ومن يقومون بتقوي األدوات املالية ,ومن يقومون بتسوية
األدوات املالية ,ومن يقومون باحملاسبة عن/تسجيل األدوات املالية.

-٢٧

وإذا كانت املنشأة صغيرة لدرجة يتعذر معها حتقيق الفصل السليم ف الواجبات ,يكون دور اإلدارة واملكلفي باحلوكمة ف متابعة أنشطة األدوات
املالية ذا أهمية كبيرة.

-٢٨

مما تتميز به الرقابة الداخلية ف بعض املنشآت وجود قسم للتحقق املستقل من األسعار .وتتولى هذه اإلدارة مسؤولية التحقق بشكل منفصل من
سعر بعض األدوات املالية ,وقد تستخدم ف ذلك مصادر بيانات ومنهجيات وافتراضات بديلة .ويقدم التحقق املستقل من األسعار نظرة موضوعية
على التسعير الذي ت إجراؤه ف جزء آخر من املنشأة.

-٢٩

تتولى املكاتب الوسطى أو اخللفية ف العادة املسؤولية عن وضع السياسات املتعلقة بالتقوي وضمان االلتزام بالسياسة .وقد تقوم املنشآت التي يكثر
فيها استخدام األدوات املالية بإجراء عمليات تقوي يومية حملفظة أدواتها املالية ودراسة مساهمة كل عملية تقوي لألدوات املالية ف الربح أو
اخلسارة كاختبار ملعقولية عمليات التقوي.

االكتمال والدقة والوجود
-٣٠

متكن املطابقة املنتظمة لسجالت املنشأة بالسجالت اخلارجية للمصارف وأمناء احلفظ املنشأة من ضمان تسجيل املعامالت بشكل سليم .وُيعد
ال مهمًا ,وكذلك وضع آلية صارمة ملراجعة
الفصل املناسب ف الواجبات بي من يقومون بإجراء عمليات التداول ومن يقومون مبطابقتها عام ً
املطابقات وإجازة بنود املطابقة.

-٣١

قد توضع أيضًا أدوات رقابة تتطلب أن يقوم املتداولون بتحديد ما إذا كانت هناك سمات فريدة لألدوات املالية املعقدة ,كوجود مشتقات مدمجة على
سبيل املثال .وف مثل هذه الظروف ,قد يوجد قسم منفصل يتولى تقوي معامالت األدوات املالية املعقدة عند إنشائها )قد ُيعرف هذا القسم باسم
فريق الرقابة على املنتجات( ,يعمل بالتعاون مع فريق مختص بالسياسات احملاسبية لضمان تسجيل املعاملة بشكل دقيق .ورغم أن املنشآت األصغر
قد ال حتتوي على فرق للرقابة على املنتجات ,فقد توجد ف املنشأة آلية مطبقة فيما يتعلق مبراجعة عقود األدوات املالية املعقدة ف وقت إنشائها
لضمان احملاسبة عنها بشكل مناسب وفقًا إلطار التقرير املالي املنطبق.

متابعة أدوات الرقابة
-٣٢

تهدف أنشطة املتابعة املستمرة اخلاصة باملنشأة إلى اكتشاف وتصحيح أي أوجه قصور ف فاعلية أدوات الرقابة على معامالت األدوات املالية
وتقوميها .ومن األهمية مبكان أن يكون هناك إشراف ومراجعة كافيي ألنشطة األدوات املالية داخل املنشأة .ويشمل هذا:
)أ( خضوع جميع أدوات الرقابة للمراجعة ,على سبيل املثال متابعة اإلحصائيات التشغيلية مثل عدد بنود املطابقة أو الفرق بي مصادر التسعير
الداخلي والتسعير اخلارجي;
)ب( لزوم وجود أدوات رقابة صارمة على تقنية املعلومات ومتابعة تطبيق هذه األدوات والتحقق من صحتها;
ظم .فعلى سبيل املثال ,تكون الفائدة من آلية التقوي محدودة ف حالة
)ج( ضرورة املطابقة كما ينبغي بي املعلومات الناجتة عن مختلف اآلليات والُن ُ
عدم مطابقة النات من هذه اآللية بشكل سليم مع دفتر األستاذ العام.

-٣٣

ظم معلومات احلاسب املتطورة عادًة بتتبع أنشطة األدوات املالية ,ويتم تصميمها لضمان حدوث التسويات عند استحقاقها.
ف املنشآت األكبر ,تقوم ُن ُ
ظم احلاسب األكثر تعقيدًا بإنشاء تعليقات آلية على حسابات املقاصة ملتابعة حركات النقدية ,ويتم تطبيق أدوات رقابة على عمليات
وقد تقوم ُن ُ
ظم احلاسب بحيث تقوم بإعداد تقارير
املعاجلة بغية ضمان ظهور أنشطة األدوات املالية بشكل صحيح ف سجالت املنشأة .وقد يتم تصميم ُن ُ
استثناءات لتنبيه اإلدارة إلى احلاالت التي لم ُتستخدم فيها األدوات املالية ضمن احلدود املصرح بها أو إذا لم تكن املعامالت املنفذة ضمن احلدود
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ظم احلاسب املتطورة قد ال تضمن اكتمال تسجيل معامالت األدوات املالية .وبالتالي ,تقوم
املقررة لألطراف املقابلة اخملتارة .ومع ذلك ,فحتى ُن ُ
اإلدارات كثيرًا بتطبيق إجراءات لزيادة احتمالية تسجيل جميع املعامالت.
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إطار جودة ا*راجعة
اعتمدت الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي إطار جودة ا>راجعة ,كما صدر من اEلس الدولي >عايير ا>راجعة والتأكيد.

إطار جودة ا*راجعة

إطار جودة ا*راجعة:
العناصر ا1ساسية التي توفر بيئة مواتية ;ودة ا*راجعة
رؤية مجلس ا*عايير الدولية للمراجعة والتأكيد Fطار جودة ا*راجعة
تتمثل أهداف إطار جودة ا>راجعة فيما يلي:
•

زيادة الوعي بالعناصر اOساسية Rودة ا>راجعة.

•

تشجيع أصحاب ا>صلحة الرئيسيي على اكتشاف طرق جديدة لتحسي جودة ا>راجعة.

•

تيسير إجراء حوارات أوسع بي أصحاب ا>صلحة الرئيسيي حول هذا ا>وضوع.

ويأمل مجلس ا>عايير الدولية للمراجعة والتأكيد أن يفضي اjطار إلى إجراء مناقشات واتخاذ إجراءات إيجابية لتحسي جودة ا>راجعة
باستمرار.
وُيطلب من ا>راجعي اqلتزام tعايير ا>راجعة ومعايير رقابة اRودة ذات الصلة ا>طبقة داخل مكاتب ا>راجعة ,إضافة إلى اOخwق ا>هنية
> wثل هذه ا>عايير ,و qيضع معايير إضافية أو ينص على متطلبات Oداء ارتباطات ا>راجعة.
وا>تطلبات التنظيمية اOخرى .وُ qيعد اjطار بدي ً
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توطئة
ينبغي أن تكون ا>علومات ا>الية مwئمة وموفرة ف الوقت ا>ناسب وÅكن اqعتماد عليها للوفاء باحتياجات ا>ستخدمي .وتتطلب اOنظمة
واللوائح الوطنية ,ويطلب أصحاب ا>صلحة ف ا>نشآت ,غالبًا إجراء مراجعة خارجية لبعض عناصر ا>علومات ا>الية >نح مستخدمي ا>علومات
الثقة ف إمكانية الوثوق بها .وحتى áقق ا>راجعة اâارجية هدفها يجب أن يثق مستخدمو القوائم ا>الية ا>راجعة ف أن ا>راجع قد أدى عمله
وفقًا >عيار مناسب وأنه قد ُأجريت "مراجعة عالية اRودة".
ويكثر استخدام مصطلح "جودة ا>راجعة" ف النقاشات بي أصحاب ا>صلحة ,وف اتصاqت السلطات التنظيمية وجهات وضع ا>عايير ومكاتب
ا>راجعة وغيرها ,وف إعداد البحوث ووضع السياسات .وُتعد جودة ا>راجعة موضوعًا معقدًا ,وكما هو موضح ف ا>لحق اOول q ,يوجد لها أي
تعريف أو áليل يحظى باعتراف عا>ي.
ولهذا ,وضع مجلس ا>عايير الدولية للمراجعة والتأكيد )اEلس( إطار جودة ا>راجعة )اjطار( الذي يوضح العوامل ا>تعلقة با>دخwت واêلية
واëرجات التي تسهم ف áقيق جودة ا>راجعة على مستويات اqرتباطات ومكاتب ا>راجعة وا>ستويات الوطنية ,لعمليات مراجعة القوائم
ا>الية .ويبي اjطار أيضًا أهمية التفاعwت ا>ناسبة بي أصحاب ا>صلحة وأهمية مختلف العوامل ا>رتبطة بالسياق.
ويعتقد اEلس أن مثل هذا اjطار يخدم ا>صلحة العامة حيث إنه:

١

•

سيشجع مكاتب ا>راجعة الوطنية والشبكات الدولية >كاتب ا>راجعة وهيئات اìاسبة ا>هنية على إمعان النظر ف كيفية áسي
جودة ا>راجعة وáسي نشر ا>علومات ا>تعلقة بجودة ا>راجعة;

•

سيرفع مستوى الوعي والفهم بالعوامل ا>همة Rودة ا>راجعة بي أصحاب ا>صلحة;

•

سيمّكن أصحاب ا>صلحة من áديد العوامل التي قد تستحق اqهتمام على سبيل اOولوية لتعزيز جودة ا>راجعة .فعلى سبيل ا>ثال,
Åكن أن ُيستخدم اjطار jحاطة ا>كلفي باñوكمة علمًا بجودة ا>راجعة وتشجيعهم على اqهتمام بأدوارهم ف تعزيزها;

•

سيساعد ف وضع ا>عايير ,على كل من ا>ستويي الدولي والوطني .فعلى سبيل ا>ثال ,سيستخدم اEلس اjطار عند مراجعته للمعيار
الدولي لرقابة اRودة ) ١(١وا>عايير الدولية للمراجعة .وÅكن أن يساعد اjطار أيضًا مجلس ا>عايير الدولية Oخwقيات ا>هنة
للمحاسبي ومجلس ا>عايير الدولية لتعليم اìاسبة ف النظر ف áسي إصداراتهما ا>لزمة;

•

سييسر اñوار ويوطد عwقات العمل بي اEلس الدولي >عايير ا>راجعة والتأكيد وأصحاب ا>صلحة الرئيسيي وكذلك فيما بي
أصحاب ا>صلحة أنفسهم;

•

سيحّفز البحث اOكادÅي ف هذا ا>وضوع;

•

سيساعد دارسي ا>راجعة ف التوصل إلى فهم أكثر شموًO qسس ا>هنة التي يطمحون لwنضمام إليها.

ا>عيار الدولي لرقابة اRودة )" (١رقابة اRودة للمكاتب التي تنفذ ارتباطات مراجعة وفحص للقوائم ا>الية وارتباطات التأكيد اOخرى وارتباطات اâدمات ذات العwقة"
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نظرة عامة
 .١يشتمل مصطلح جودة ا*راجعة على العناصر اOساسية التي تخلق بيئة تزيد إلى أقصى حد ùكن من ترجيح إجراء عمليات مراجعة
عالية اRودة بصورة متسقة.
 .٢يتمثل هدف مراجعة القوائم ا>الية ف أن يكّون ا>راجع رأيًا ف القوائم ا>الية بناًء على حصوله على ما يكفي من أدلة ا>راجعة
جح
ا>ناسبة حول ما إذا كانت القوائم ا>الية خالية من التحريف اRوهري ,وأن يعد تقريرًا بذلك وفقًا للنتائج التي توصل إليها .وُير ّ
أن ُتنفذ عملية ا*راجعة عالية ا;ودة بواسطة فريق ارتباط:
•

يتحلى tا هو مناسب من القيم واOخwق ا>هنية وا>واقف السلوكية;

•

ف من ا>عرفة وا>هارة واâبرة ولديه ما يكفي من الوقت اëصص لتأدية أعمال ا>راجعة;
يكون على قدر كا ٍ

•

يطبق آلية مراجعة صارمة وإجراءات لرقابة اRودة مستوفية ل¢نظمة واللوائح وا>عايير ا>نطبقة;

•

يقدم تقارير نافعة وف الوقت ا>ناسب;

•

يتفاعل كما ينبغي مع أصحاب ا>صلحة ا>عنيي.

 .٣تقع مسؤولية القيام بعمليات مراجعة عالية اRودة للقوائم ا>الية على عاتق ا>راجعي .غير أن جودة ا>راجعة تتحقق على أكمل وجه
ف بيئة ُيقﱠدم فيها الدعم من ا>شاركي ف سلسلة إعداد التقرير ا>الي ويتفاعل فيها هؤqء ا>شاركون فيما بينهم كما ينبغي.
 .٤يهدف اjطار إلى رفع الوعي بالعناصر اOساسية Rودة ا>راجعة ,وبالتالي فهو يشجع ا>راجعي ومكاتب ا>راجعة وأصحاب ا>صلحة
اêخرين على áدي أنفسهم ف البحث عن ا>زيد ùا Åكنهم القيام به لزيادة جودة ا>راجعة ف البيئات اâاصة بكل منهم.
 .٥ينطبق اjطار على أعمال ا>راجعة اâاصة بجميع ا>نشآت بغض النظر عن حجمها وطبيعتها ومدى تعّقدها .وينطبق أيضًا على
جميع مكاتب ا>راجعة بغض النظر عن حجمهاt ,ا ف ذلك مكاتب ا>راجعة التي تكون جزءًا من شبكة أو اáاد .ولكن سمات جودة
ا>راجعة ا>وضحة ف هذا اjطار تتباين ف أهميتها وتؤثر على جودة ا>راجعة بطرق مختلفة.
ُ .٦يطلب من ا>راجعي اqلتزام tعايير ا>راجعة ومعايير رقابة اRودة ذات الصلة اâاصة tكاتب ا>راجعة ,إضافة إلى اOخwق
ا>هنية وا>تطلبات التنظيمية اOخرى .ويتناول ا>عيار الدولي لرقابة اRودة ) ٢(١مسؤوليات ا>كاتب عن أنظمتها اâاصة برقابة جودة
> wثل هذه ا>عايير ,و qيضع معايير إضافية أو ينص على متطلبات إجرائية Oداء ارتباطات
أعمال ا>راجعة .وُ qيعد اjطار بدي ً
ا>راجعة.
 .٧ف حي أن جودة كل عمل من أعمال ا>راجعة ستتأثر با>دخwت واêليات واëرجات والتفاعwت ا>وضحة ف هذا اjطار ,فإن
إطار جودة ا>راجعة  qيكفي بحد ذاته لغرض تقوي جودة عمل معي من أعمال ا>راجعة .وُيعزى ذلك إلى ضرورة إمعان النظر ف
أمور مثل طبيعة وتوقيت ومدى أدلة ا>راجعة ا>تحصل عليها >واجهة مخاطر التحريف اRوهري ف منشأة بعينها ,ومناسبة أحكام
ا>راجعة ذات الصلة الصادرة ,واqلتزام با>عايير ذات الصلة.
.٨

Åيز اjطار بي العناصر اêتية:
أ.

ا>دخwت

ب .اêلية
ج .اëرجات
د.

التفاعwت الرئيسية داخل سلسلة إعداد التقرير ا>الي

ه.

العوامل ا>رتبطة بالسياق

وÅكن تصوير اjطار على النحو اêتي:

٢

يفرض ا>عيار الدولي لرقابة اRودة ) (١على مكاتب ا>راجعة أن تضع نظامًا لرقابة اRودة وتقوم بصونه لتزويدها بتأكيدات معقولة بأن ا>كتب وأفراده ملتزمون با>عايير
ا>هنية وا>تطلبات النظامية والتنظيمية ا>نطبقة; وأن التقارير الصادرة عن ا>كتب أو الشركاء ا>سؤولي عن اqرتباط مناسبة ف ظل الظروف اìيطة بها.

ترجمة الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي

١١٦٧

العناصر اOساسية التي توفر
بيئة مواتية Rودة ا>راجعة

إطار جودة ا*راجعة

اﻟﺘﻔﺎﻋﻼت

ا

اﻟﺴﻠﻄﺎت
ا ﻟ ﺘ ﻨ ﻈﻴ ﻤ ﻴ ﺔ

اﳌ<ﻠﻔﻮن
ﺑﺎ>?ﻮﻛﻤﺔ

ﺘﺬاب
ﺟ

اﻵﻟﻴﺔ

ﻟﻠﺘﻘ
ﺮ1ﺮ
اﳌﺎ45

أﻧ
ﻈﻤﺔ
إﻃﺎر ا

ﺟﻮدة
اﳌﺮاﺟﻌﺔ

 5اﳌﻨﻄﺒﻖ
ﺘ ﻘﺮ1ﺮ اﳌﺎ4
ﻟ

اKJﺮﺟﺎت

ُ ﻢا
ُ ﻧﻈ

أ
ﻋﻤﺎ
ل اﳌ
ﺮاﺟ
ﻌﺔ

اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﻮن

اﳌﺪﺧﻼت

ﺎت
ﻠﻮﻣ
ﳌﻌ

ﺗﻨ
ﻈﻴﻢ

اﳌﺮاﺟﻊ

ﺣ
ﻮﻛﻤﺔ اﻟ
ﺸﺮWﺎت

اﻹدارة

ﺑ7ﺌ
ﺔ اﻟﺘﻘﺎ,;:

ﻮا@ﺐ
اﳌ

وﻟ
ﻮاﺋﺢ

اﻟﺘ
ﻘﺮ1ﺮ
اﳌﺎ54

ﻤﺎل
ﻷﻋ
تا
رﺳﺎ
ﻣﻤﺎ

ري
ﺘﺠﺎ
م اﻟ
ﻨﻈﺎ
واﻟ

اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎق

ا

"
#ﺪو
ل اﻟ
ﺰ
ﻣ
+
,

اﻟﻌﻮا

ﺔ اﻷوﺳ
اﻟﺜﻘﺎﻓﻴ
ﻣﻞ

ﻊ ﻧﻄﺎﻗﺎ

ا*دخNت
.٩

.١٠

تنقسم ا>دخwت إلى العوامل اêتية:
أ.

قيم ا>راجعي وأخwقهم ا>هنية ومواقفهم السلوكية ,التي تتأثر بدورها بالثقافة السائدة داخل مكتب ا>راجعة;

ب.

معرفة ا>راجعي ومهاراتهم وخبراتهم والوقت الذي ُيخصص لهم jجراء ا>راجعة.

وداخل هذه العوامل ,تنقسم السمات النوعية أيضًا بي تلك التي تنطبق بشكل مباشر على:
أ.

مستوى ارتباطات ا>راجعة;

ب.

مستوى مكتب ا>راجعة ,ومن ثّم فهي تنطبق بشكل غير مباشر على جميع أعمال ا>راجعة التي ينفذها مكتب ا>راجعة;

ج.

ا>ستوى الوطني )أو مستوى اOقاليم( وهكذا فهي تنطبق بشكل غير مباشر على جميع مكاتب ا>راجعة التي تعمل ف تلك
الدولة وعلى أعمال ا>راجعة التي تقوم بها.

.١١

ويشرح ا>لحق الثاني tزيد من التفصيل السمات النوعية اâاصة بعوامل ا>دخwت على مستويي اqرتباطات وا>كاتب وا>ستوى
الوطني.

.١٢

تتأثر مدخwت جودة ا>راجعة بالسياق الذي يتم فيه تنفيذ ا>راجعة والتفاعwت مع أصحاب ا>صلحة الرئيسيي واëرجات .فعلى
سبيل ا>ثال ,قد تفرض اOنظمة واللوائح )السياق( تقارير معينة )ُمخرج( تؤثر على ا>هارات )ُمدخل( ا>ستغلة.

اPلية
.١٣

تؤثر دقة آلية ا>راجعة وإجراءات رقابة اRودة على جودة ا>راجعة .ويشرح ا>لحق الثاني tزيد من التفصيل السمات النوعية لعامل
اêلية على مستويي اqرتباطات وا>كاتب وا>ستوى الوطني.

ترجمة الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي

١١٦٨

العناصر اOساسية التي توفر
بيئة مواتية Rودة ا>راجعة

إطار جودة ا*راجعة

اQرجات
.١٤

تشمل اëرجات التقارير وا>علومات التي يعدها ويقدمها رسميًا طرف لطرف آخر ,وأيضًا اëرجات التي تنتج عن آلية ا>راجعة
التي  qتكون ف الغالب مرئية >ن هم خارج ا>نشأة اâاضعة للمراجعة .فعلى سبيل ا>ثال ,قد تشمل هذه اëرجات التحسينات
الطارئة على ùارسات التقرير ا>الي اâاصة با>نشأة والرقابة الداخلية على التقرير ا>الي ,التي قد تنبثق عن النتائج التي خلص
إليها ا>راجع.

.١٥

يتم غالبًا áديد مخرجات ا>راجعة تبعًا للسياقt ,ا ف ذلك ا>تطلبات التشريعية .وف حي أنه Åكن لبعض أصحاب ا>صلحة أن
يؤثروا على طبيعة اëرجات ,فإنه يقل تأثير البعض اêخر .وف حقيقة اOمرُ ,يعد تقرير ا>راجع اëرج الرئيسي لبعض أصحاب
ا>صلحة ,مثل ا>ستثمرين ف الشركات ا>درجة.

التفاعNت الرئيسية داخل سلسلة إعداد التقرير ا*الي
.١٦

يؤدي كل صاحب مصلحة ف سلسلة إعداد التقرير ا>الي t-فرده -دورًا مهمًا ف دعم ارتفاع جودة عملية التقرير ا>الي ,غير أن
طريقة تفاعل أصحاب ا>صلحة Åكن أن يكون لها أثر خاص على جودة ا>راجعة .وسوف تتأثر هذه التفاعwتt ,ا فيها اqتصاqت
الرسمية وغير الرسمية ,بالسياق الذي ُتنفذ فيه ا>راجعة وهي تسمح بوجود عwقة ديناميكية بي ا>دخwت واëرجات .فعلى سبيل
ا>ثالÅ ,كن للمناقشات التي تتم ف مرحلة التخطيط بي ا>راجع وRنة ا>راجعة ف شركة مدرجة أن تؤثر على استغwل ا>هارات
ا>تخصصة )ُمدخل( وشكل ومضمون تقرير ا>راجع ا>قدم للمكلفي باñوكمة )ُمخرج( .وف ا>قابلÅ ,كن أن يكون هناك قرب شديد
من ا>wك ف منشآت اOعمال ذات ا>لكية اâاصة خwل سير ا>راجعة .وف هذه الظروف ,قد تكون هناك اتصاqت غير رسمية
متكررة تسهم ف áقيق جودة ا>راجعة.

العوامل ا*رتبطة بالسياق
.١٧

يوجد عدد من العوامل البيئية أو ا>رتبطة بالسياق ,مثل اOنظمة واللوائح وحوكمة الشركات ,التي Åكن أن تؤثر على طبيعة وجودة
التقرير ا>الي ,وبشكل مباشر أو غير مباشر ,على جودة ا>راجعة .ويتعامل ا>راجعون ,حيثما اقتضى اOمر ,مع هذه العوامل عند
áديد أفضل طريقة للحصول على ما يكفي من أدلة ا>راجعة ا>ناسبة.

ترجمة الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي

١١٦٩

العناصر اOساسية التي توفر
بيئة مواتية Rودة ا>راجعة

إطار جودة ا*راجعة
.١

عوامل ا*دخNت

.١

يتطلب القيام بأعمال ا>راجعة عالية اRودة وجود مراجعي:
•

يتحلون tا هو مناسب من القيم واOخwق ا>هنية وا>واقف السلوكية;

•

ف من ا>عرفة وا>هارة واâبرة ولديهم ما يكفي من الوقت اëصص لتأدية أعمال ا>راجعة;
على قدر كا ٍ

.٢

فيما يلي وصف للسمات اOساسية التي تؤثر على جودة ا>راجعة .وتنطبق هذه السمات على مستوى ارتباطات ا>راجعة ومستوى
مكاتب ا>راجعة وا>ستوى الوطني )أو مستوى اOقاليم( .٣ويرد شرح كل سمة ومستوى ف قسم منفصل.

١-١

القيم وا1خNق ا*هنية وا*واقف السلوكية – مستوى ا]رتباطات )راجع :الفقرات  ١٦-٢من ا>لحق الثاني(

.٣

يكون الشريك ا>سؤول عن ارتباط ا>راجعة ٤مسؤوً qعن ارتباطات ا>راجعة ولذلك ُيعد مسؤوً qبشكل مباشر عن جودة ا>راجعة.
وإضافة إلى áمل الشريك ا>سؤول عن ارتباط ا>راجعة ا>سؤولية عن أداء ا>راجعة ,فإنه يؤدي دورًا بالغ اOهمية ف ضمان áلي
فريق اqرتباط بالقيم واOخwق ا>هنية وا>واقف السلوكية الwزمة لدعم القيام بعملية مراجعة عالية اRودة.

وتتمثل السمات اOساسية لهذا العامل فيما يلي:
•

أن يقر فريق اqرتباط بأداء ا>راجعة tا يحقق ا>صلحة العامة اOوسع نطاقًا وبأهمية اqلتزام با>تطلبات

•

أن يتحلى فريق اqرتباط با>وضوعية والنزاهة.

•

.w
أن يكون فريق اqرتباط مستق ً

•

أن يتحلى فريق اqرتباط بالكفاءة ا>هنية والعناية الواجبة.

•

أن يتحلى فريق اqرتباط بنزعة الشك ا>هني.

اOخwقية٥.

٢-١

القيم وا1خNق ا*هنية وا*واقف السلوكية – مستوى ا*كاتب )راجع :الفقرات  ٣٢-١٧من ا>لحق الثاني(

.٤

يكون لثقافة مكتب ا>راجعة تأثير مهم على القيم واOخwق ا>هنية وا>واقف السلوكية اâاصة بالشركاء ا>سؤولي عن ا>راجعة
واOعضاء اêخرين ف فريق اqرتباط ,وذلك Oن البيئة التي يعمل فيها فريق اqرتباط Åكن أن تؤثر تأثيرًا جوهريًا على عقلية الشركاء
وا>وظفي ,وبالتالي على الطريقة التي يؤدون بها مسؤولياتهم .ورغم أن ا>راجعة تهدف إلى حماية ا>صلحة العامة ,فإن مكاتب
 wمهمًا ف áديد كيفية عمل شركاء ا>كتب وموظفيه tا
ا>راجعة تكون ف الغالب منشآت ±ارية .وستكون ثقافة كل مكتب عام ً
يخدم ا>صلحة العامة وف نفس الوقت tا يحقق اOهداف التجارية للمكتب.

.٥

وتتمثل السمات اOساسية ا>تعلقة بخلق ثقافة áظى فيها جودة ا>راجعة بالتقدير فيما يلي:
•

أن توجد ترتيبات للحوكمة ترسي "النهج ا>ناسب على مستوى اjدارة العليا" وتهدف إلى حماية استقwل ا>كتب.

•

ظم لتقييم اOداء وا>كافآت تدعم جودة ا>راجعة.
أن يتم تعزيز السمات الشخصية الضرورية من خwل ُن ُ

•

أ qتفضي اqعتبارات ا>الية إلى اتخاذ إجراءات وقرارات تقّوض جودة ا>راجعة.

•

أن يشدد ا>كتب على أهمية تزويد الشركاء وا>وظفي بفرص للتطوير ا>هني ا>ستمر وإمكانية اñصول على دعم فني عالي
اRودة.

•

أن يشجع ا>كتب ثقافة التشاور حول القضايا الصعبة.

٣

Åكن أن يكون اjقليم أكبر من الدولة أو أصغر منها .ففي بعض مناطق العالمÅ ,تد أثر بعض اRوانب ا>تعلقة بتنظيم أعمال ا>راجعة ليشمل عددًا من الدول .وف
بعض الدول ,يقوم بتنفيذ اRوانب ا>تعلقة بتنظيم أعمال ا>راجعة وحدات أصغر مثل الوqيات أو ا>قاطعات.

٤

ف بيئة القطاع العامُ ,تقرأ مصطلحات "العميل" و"اqرتباط" و"الشريك ا>سؤول عن اqرتباط" و"ا>كتب" ,عند اqقتضاء ,على أنها تشير إلى ما يعادلها ف القطاع العام
حسب التعريفات الواردة ف الفقرة رقم  ٧من ا>عيار الدولي ل¢جهزة العليا للرقابة ا>الية العامة واìاسبة )" (٤٠رقابة اRودة ل¢جهزة العليا للرقابة ا>الية العامة
واìاسبة".

٥

áدد قواعد أخwقيات ا>هنة للمحاسبي ا>هنيي الصادرة عن مجلس ا>عايير الدولية Oخwقيات ا>هنة للمحاسبي خمسة مبادئ أساسية ل¢خwق ا>هنية اâاصة
باìاسبي ا>هنيي ,هي :النزاهة; وا>وضوعية; والكفاءة ا>هنية والعناية الواجبة; والسرية; والسلوك ا>هني.

ترجمة الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي

١١٧٠

العناصر اOساسية التي توفر
بيئة مواتية Rودة ا>راجعة

إطار جودة ا*راجعة
•

ظم صارمة qتخاذ القرارات ا>تعلقة بقبول العمwء واستمرار التعامل معهم.
أن توجد ُن ُ

٣-١

القيم وا1خNق ا*هنية وا*واقف السلوكية – ا*ستوى الوطني )راجع :الفقرات  ٤٠-٣٣من ا>لحق الثاني(

.٦

يكون ل¢نشطة الوطنية لتنظيم أعمال ا>راجعة تأثير مهم على الثقافة داخل ا>كاتب وعلى القيم واOخwق ا>هنية وا>واقف السلوكية
اâاصة بالشركاء ا>سؤولي عن ا>راجعة واOعضاء اêخرين ف فريق اqرتباط .وتتمثل السمات اOساسية لهذا العامل فيما يلي:
•

 wمن مبادئ اOخwق ا>هنية اOساسية وا>تطلبات اâاصة ا>نطبقة.
أن يتم نشر متطلبات اOخwق ا>هنية التي توضح ك ً

•

أن يكون للسلطات التنظيمية وجهات وضع ا>عايير الوطنية وهيئات اìاسبة ا>هنية دور فاعل ف ضمان فهم مبادئ اOخwق
ا>هنية وتطبيق ا>تطلبات بشكل متسق.

•

أن تتبادل مكاتب ا>راجعة فيما بينها ا>علومات ذات الصلة بقرارات قبول العمwء.

٤-١

ا*عرفة وا*هارات وا`برات والوقت – مستوى ا]رتباطات )راجع :الفقرات  ٥٨-٤١من ا>لحق الثاني(

.٧

يكون الشريك ا>سؤول عن ارتباط ا>راجعة مسؤوً qعن اقتناعه بأن فريق اqرتباط يتمتع بشكل جماعي بالكفاءات ا>ناسبة وأن
الفريق لديه الوقت الكاف الwزم لتمكينه من اñصول على ما يكفي من أدلة ا>راجعة ا>ناسبة قبل إصدار رأي ا>راجعة.

.٨

وتتمثل السمات اOساسية لهذا العامل فيما يلي:
•

أن يكون لدى الشركاء وا>وظفي الكفاءات الضرورية

•

أن يفهم الشركاء وا>وظفون عمل ا>نشأة.

•

أن يصدر الشركاء وا>وظفون أحكامًا معقولة.

•

أن يكون الشريك ا>سؤول عن ارتباط ا>راجعة مشاركًا بفاعلية ف تقييم اëاطر والتخطيط واjشراف ومراجعة اOعمال
ا>نفذة.

•

أن يكون لدى ا>وظفي الذين يؤدون أعمال ا>راجعة التفصيلية "ف موقع العميل" اâبرة الكافية ,وأن يخضع عملهم للتوجيه
واjشراف والفحص ا>ناسب ,وأن يتوفر عدد معقول من ا>وظفي ا>ستمرين من أعمال ا>راجعة السابقة.

•

أن يحصل الشركاء وا>وظفون على ما يكفي من الوقت jجراء ا>راجعة بطريقة فّعالة.

•

أن يكون الشريك ا>سؤول عن ارتباط ا>راجعة واOعضاء اêخرين من ذوي اâبرة ف فريق اqرتباط قادرين على اqتصال
باjدارة وا>كلفي باñوكمة.

٥-١

ا*عرفة وا*هارات وا`برات والوقت – مستوى ا*كاتب )راجع :الفقرات  ٧٠-٥٩من ا>لحق الثاني(

.٩

سيكون للسياسات واjجراءات اâاصة tكتب ا>راجعة أثر على ا>عرفة واâبرة ا>طلوبة من الشركاء ا>سؤولي عن ارتباطات
ا>راجعة واOعضاء اêخرين ف فريق اqرتباط ,والوقت ا>تاح لهم لتنفيذ أعمال ا>راجعة الضرورية .وتتمثل السمات اOساسية لهذا
العامل فيما يلي:
•

أن يحصل الشركاء وا>وظفون على الوقت الكاف للتعامل مع القضايا الصعبة عند ظهورها.

•

أن تكون فرق اqرتباطات ذات هيكل مناسب.

•

أن يقوم الشركاء وا>وظفون اOعلى درجة بتزويد ا>وظفي اOقل خبرة بتقييمات Oدائهم ف الوقت ا>ناسب وما هو مناسب
من إرشاد أو تدريب "على رأس العمل".

•

ف على ا>راجعة واìاسبة وأيضًا على القضايا ا>تخصصة ف
ب كا ٍ
أن ُيقدم للشركاء ا>سؤولي عن ا>راجعة وا>وظفي تدري ٌ
كل قطاع ,متى كان ذلك مناسبًا.

٦-١

ا*عرفة وا*هارات وا`برات والوقت – ا*ستوى الوطني )راجع :الفقرات  ٨٠-٧١من ا>لحق الثاني(

.١٠

Åكن ل¢نشطة الوطنية أن تؤثر على كفاءات ا>راجعي .وتتمثل السمات اOساسية لهذا العامل فيما يلي:
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•

أن توجد ترتيبات صارمة لترخيص مكاتب ا>راجعة/ا>راجعي اOفراد.

•

أن تكون ا>تطلبات التعليمية محددة بوضوح وأن تتوفر موارد كافية للتدريب وأن يكون التدريب فعاً.q

•

أن توجد ترتيبات jطwع ا>راجعي على القضايا الراهنة وتدريبهم على ا>تطلبات اRديدة اâاصة باìاسبة أو ا>راجعة
أو اOمور التنظيمية.

•

أن تكون مهنة ا>راجعة ف وضع جيد يؤهلها Rذب اOفراد الذين Åتلكون ا>ؤهwت ا>ناسبة واñفاظ عليهم.

عوامل اPلية

.١١

يتطلب القيام بأعمال ا>راجعة عالية اRودة وجود مراجعي يطبقون آلية مراجعة صارمة وإجراءات لرقابة اRودة مستوفية ل¢نظمة
واللوائح وا>عايير ا>نطبقة.

١-٢

آلية ا*راجعة وإجراءات رقابة ا;ودة – مستوى ا]رتباطات )راجع :الفقرات  ٩٣-٨١من ا>لحق الثاني(

.١٢

يلزم أن تتم أعمال ا>راجعة وفقًا >عايير ا>راجعة وأن تكون خاضعة jجراءات مكتب ا>راجعة اâاصة برقابة اRودة والتي تكون
مستوفية >تطلبات ا>عيار الدولي لرقابة اRودة  .١ويوفر هذا اOساس الwزم qتباع نهج منضبط لتقييم اëاطر والتخطيط وتنفيذ
إجراءات ا>راجعة وف نهاية ا>طاف تكوين وإبداء الرأي .وتقدم منهجيات عمل مكاتب ا>راجعة وسياساتها وإجراءاتها الداخلية ,ف
بعض اOحيان ,توجيهات أكثر áديدًا بشأن أمور مثل ا>سؤولي عن تنفيذ أنشطة محددة ومتطلبات التشاور الداخلي وتنسيقات
الوثائق.

.١٣

وفيما ستقوم معايير ا>راجعة ومنهجية عمل مكتب ا>راجعة بتحديد شكل آلية ا>راجعة ,فإن الطريقة التي ُتطبق بها اêلية ف
ا>مارسة العملية يتم تكييفها tا يتناسب مع كل عملية مراجعة بعينها .وتتمثل السمات اOساسية لهذا العامل فيما يلي:
•

أن يلتزم فريق اqرتباط tعايير ا>راجعة واOنظمة واللوائح ذات الصلة وإجراءات رقابة اRودة اâاصة tكتب ا>راجعة.

•

أن يستخدم فريق اqرتباط تقنية ا>علومات بشكل مناسب.

•

أن يكون هناك تفاعل فّعال مع اOشخاص اêخرين ا>شاركي ف ا>راجعة.

•

أن توجد ترتيبات مناسبة مع اjدارة من أجل تنفيذ آلية مراجعة ∂تاز بالفاعلية والكفاءة.

٢-٢

آلية ا*راجعة وإجراءات رقابة ا;ودة – مستوى ا*كاتب )راجع :الفقرات  ١١١-٩٤من ا>لحق الثاني(

.١٤

سوف تؤثر سياسات وإجراءات مكتب ا>راجعة على آلية ا>راجعة .وتتمثل السمات اOساسية التي تسهم ف áقيق جودة ا>راجعة
فيما يلي:
•

أن يتم تكييف منهجية عمل ا>راجعة تبعًا للمستجدات ف ا>عايير ا>هنية ونتائج فحوصات رقابة اRودة الداخلية والتقصيات
اâارجية.

•

أن تشجع منهجية ا>راجعة كل عضو من أعضاء الفريق على التحلي بنزعة الشك ا>هني وùارسة اqجتهاد ا>هني ا>ناسب.

•

أن تقتضي منهجية العمل اjشراف والفحص الفّعالي Oعمال ا>راجعة.

•

أن تقتضي منهجية العمل التوثيق ا>ناسب Oعمال ا>راجعة.

•

أن يتم áديد إجراءات صارمة لرقابة اRودة وأن تتم متابعة جودة ا>راجعة وأن يترتب على ذلك اتخاذ إجراء مناسب.

•

أن ُتنفذ ,عند اñاجة ,فحوصات فّعالة لرقابة جودة اqرتباطات.

٣-٢

آلية ا*راجعة وإجراءات رقابة ا;ودة – ا*ستوى الوطني )راجع :الفقرات  ١١٩-١١٢من ا>لحق الثاني(

.١٥

Åكن ل¢نشطة الوطنية لتنظيم أعمال ا>راجعة أن تؤثر على آلية ا>راجعة.

.١٦

يقوم مجلس ا>عايير الدولية للمراجعة والتأكيد بإصدار ا>عايير الدولية للمراجعة .ويضع مجلس ا>عايير الدولية Oخwقيات ا>هنة
للمحاسبي معايير أخwقية رفيعة ا>ستوى للمحاسبي ا>هنيي من خwل تطوير قواعد صارمة ومناسبة دوليًا Oخwقيات ا>هنة
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للمحاسبي ا>هنيي .ويقوم مجلس ا>عايير الدولية لتعليم اìاسبة بتطوير وتعزيز التعليم اâاص tهنة اìاسبة -ويشمل ذلك
الكفاءة الفنية وأيضًا ا>هارات والقيم واOخwق ا>هنية وا>واقف السلوكية للمحاسبي ا>هنيي -من خwل إصدار ا>عايير الدولية
للتعليم .وáظى هذه ا>عايير باعتماد واسع النطاق على ا>ستويات الوطنية .وتتمثل السمات اOساسية لهذا العامل فيما يلي:

.٣

•

أن يتم إصدار معايير ا>راجعة وغيرها من ا>عايير التي توضح اOهداف اOساسية وأيضًا ا>تطلبات اâاصة ا>نطبقة.

•

أن تراعي اRهات ا>سؤولة عن التقصيات اâارجية عن أعمال ا>راجعة السمات ذات الصلة اâاصة بجودة ا>راجعة ,داخل
مكاتب ا>راجعة وف كل ارتباط من ارتباطات ا>راجعة على السواء.

•

ظم فعالة للتحري عن ا>زاعم ا>تعلقة بإخفاق أعمال ا>راجعة واتخاذ اjجراءات التأديبية ,عند اqقتضاء.
أن توجد ُن ُ

عوامل اQرجات

.١٧

يحصل مختلف أصحاب ا>صلحة على مخرجات مختلفة من ا>راجعة .ويكون من ا>رجح أن تقّوم هذه اëرجات من حيث فائدتها
وحسن توقيتها وأن ُينظر إليها على أنها من جوانب جودة ا>راجعة .وÅكن لهذه اëرجات أيضًا:
•

أن تعطي نظرة متعمقة أوسع نطاقًا على جودة ا>راجعة .فعلى سبيل ا>ثالُ ,يرجح أن تشرح التقارير الصادرة عن السلطات
ظمة Oعمال ا>راجعة مواطن الضعف التي ت التعرف عليها من خwل أنشطة التقصي;
اُ>ن ّ

•

أن تؤثر بشكل مباشر على جودة ا>راجعة .فعلى سبيل ا>ثال ,قد يؤدي اqضطwع tسؤولية محددة عن إعداد تقرير بشأن
أحد اOمور ,مثل فاعلية أدوات الرقابة الداخلية ,إلى زيادة دقة العمل ف ذلك اEال.

.١٨

يحظى بعض أصحاب ا>صلحة ,وqسّيما اjدارة وا>كلفي باñوكمة وبعض السلطات التنظيمية ,بنظرة متعمقة أكثر قربًا على بعض
ا>دخwت اâاصة بجودة ا>راجعة ومن ثّم يكونون أكثر قدرة على تقوÅها ,على اOقل ف جانب منها .وÅكن أن توفر اëرجات
ا>قدمة من أصحاب مصلحة آخرين ,مثل ا>علومات ا>قدمة من Rان ا>راجعة ,معلومات مفيدة عن جودة ا>راجعة للمستخدمي
اâارجيي

.١٩

قد تشتمل اëرجات ذات الصلة على ما يلي:
اQرجات

ا*ستوى
١-٣

مستوى ا]رتباطات

٢-٣

مستوى ا*كاتب
وا*ستوى الوطني

من ا*راجع
 ١-١-٣تقارير ا>راجع >ستخدمي القوائم ا>الية ا>راجعة
 ٢-١-٣تقارير ا>راجع للمكلفي باñوكمة
 ٣-١-٣تقارير ا>راجع لπدارة
 ٤-١-٣تقارير ا>راجع لسلطات التنظيم ا>الي واqحترازي

*

من ا*نشأة
 ٥-١-٣القوائم ا>الية ا>راجعة
 ٦-١-٣تقارير ا>كلفي باñوكمةt ,ا ف ذلك Rان ا>راجعة
ظمة 1عمال ا*راجعة
من السلطات اُ*ن ّ
 ٧-١-٣ا>علومات ا>قدمة من السلطات التنظيمية عن كل عمل من أعمال ا>راجعة

*

من مكاتب ا*راجعة
 ١-٢-٣تقارير الشفافية

التنظيم اqحترازي هو ذلك الذي ∂ارسه اRهات اjشرافية على القطاع ا>الي مثل البنوك ا>ركزية لضمان اqستقرار ا>الي من خwل حماية ا>ودعي ,وا>ؤمن عليهم.
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 ٢-٢-٣التقارير السنوية وغيرها
ظمة 1عمال ا*راجعة
من السلطات اُ*ن ّ
 ٣-٢-٣تقدي رؤية كلية عن نتائج أنشطة التقصي عن مكاتب ا>راجعة
اQرجات – مستوى ا]رتباطات

 ١-١-٣تقارير ا>راجع >ستخدمي القوائم ا>الية ا>راجعة
.٢٠

يتمثل اëرج الرئيسي لعملية ا>راجعة ف رأي ا>راجع الذي Åنح ا>ستخدمي الثقة ف إمكانية اqعتماد على القوائم ا>الية ا>راجعة.
وبالنسبة >عظم ا>ستخدميُ ,يعد عدم وجود رأي ُمعّدل للمراجع إشارة مهمة بشأن إمكانية اqعتماد على ا>علومات ا>الية .وقد تتأثر
قيمة هذه اjشارة بعدد من العوامل ,من بينها سمعة مكتب ا>راجعة ٦الذي قام بإجراء ا>راجعة ,ووجود افتراض ما بشأن فاعلية آلية
ا>راجعة اُ>ّتبعة.

.٢١

يوفر تقرير ا>راجع فرصة للمراجع ليقوم بعرض معلومات ∂نح ا>ستخدمي بعض البصيرة بشأن العمل الذي قام به والنتائج التي
توصل إليها ومن ثّم بشأن جودة عملية ا>راجعة ا>نفذة .ولكن ا>راجعي  qيحظون دائمًا بهذه الفرصة حيث صار تقرير ا>راجع
موحدًا tرور اOعوام .وباستثناء الظروف التي يكون فيها رأي ا>راجع معدًُ q ,qتقﱠدم عادًة معلومات عن عمل ا>راجع والنتائج التي
توصل إليها.

.٢٢

إضافة إلى توسيع نطاق ا>علومات التي يحتوي عليها تقرير ا>راجعÅ ,كن أيضًا أن تزيد الفائدة من التقرير إذا كان يحتوي على
تأكيد إضاف بشأن أمور محددة تقتضيها اOنظمة أو اللوائح .وف بعض اñاqتÅ ,كن تقدي هذا التأكيد بدون توسيع نطاق ا>راجعة
)ومثال ذلك ,توكيد أن اjدارة قد قدمت للمراجع جميع ا>علومات والتوضيحات ا>طلوبة( .وف حاqت أخرى ,يلزم توسيع نطاق
ا>راجعة )ومثال ذلك ,تقدي تأكيد بشأن فاعلية أدوات الرقابة الداخلية على التقرير ا>الي(.

.٢٣

يقدم ا>راجعون ف القطاع العام عادًة ا>زيد من ا>علومات عن ا>راجعة إما ف التقرير الرئيسي للمراجع أو ف تقرير إضاف يكون
اqطwع عليه ُمتاحًا للجميع .وعwوة على ذلك ,ينفذ ا>راجعون ف القطاع العام أعمالهم ف بعض اOحيان ف بيئة ∂نح ا>واطني حق
اqطwع على الوثائق الرسمية .وÅكن أن تؤدي هذه اñرية ف اqطwع على ا>علومات إلى قيام ا>راجع ف القطاع العام باjفصاح
 wعن أعمال ا>راجعة التي قام بها ,كأن يفصح على سبيل ا>ثال عن معلومات بشأن مخاطر أعمال ا>نشأة
عن معلومات أكثر تفصي ً
وأدوات الرقابة الداخلية اâاصة بها.

 ٢-١-٣تقارير ا>راجع للمكلفي باñوكمة
.٢٤

.٢٥

تتطلب معايير ا>راجعة عادًة أن يتواصل ا>راجع مع ا>كلفي باñوكمة ف أمور معينة ف الوقت ا>ناسب .فعلى سبيل ا>ثال ,توجب
معايير ا>راجعة ٧التواصل بشأن:
•

مسؤوليات ا>راجع.

•

نطاق وتوقيت ا>راجعة اëطط لهما.

•

ا>علومات ا>تعلقة باëاطر التي تهدد موضوعية ا>راجع والضمانات ذات العwقة التي ت تطبيقها.

•

النتائج ا>همة التي ت التوصل إليها من ا>راجعة.

يتم تناول هذه اOمور غالبًا ف تقارير مكتوبة ُتقدم للمكلفي باñوكمة .غير أنه من ا>توقع أن تشكل متطلبات معايير ا>راجعة أساسًا
jجراء مناقشات أوسع نطاقًا وأكثر شموً qبي ا>راجع وا>كلفي باñوكمة .ومن ا>رجح أن يقوم ا>كلفون باñوكمة بتقوي قيمة
وتوقيت كل من التقارير ا>كتوبة واqتصاqت اOقل رسمية عند النظر ف اRودة العامة للمراجعة.

٦

 wمن عوامل جودة ا>راجعة لكنها أمر قد ينشأ عن التنفيذ الدائم لعمليات ا>راجعة عالية
 qيتناول اjطار على وجه التحديد سمعة مكتب ا>راجعة إذ إنها ُ qتعد عام ً
اRودة .ويوجد عدد من العوامل التي تؤثر على سمعة ا>كاتب ,من بينها حجم ا>كتب وأنشطته التسويقية ومدى التأثير السلبي الذي Åكن أن تلحقه به ا>قاضاة
واjجراءات التنظيمية.

٧

معيار ا>راجعة " ,٢٦٠اqتصال با>كلفي باñوكمة"
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.٢٦

وفيما يتعلق بجودة اqتصاqت وفائدتها ,قد يولي ا>كلفون باñوكمة قيمة خاصة لwتصاqت التي تقدم:
•

نظرات متعمقة غير متحيزة بشأن أداء اjدارة ف الوفاء tسؤولياتها عن إعداد القوائم ا>الية;

•

نظرة متعمقة ف ùارسات التقرير ا>اليt ,ا ف ذلك عمل أدوات الرقابة الداخلية;

•

توصيات لتحسي آلية التقرير ا>الي اâاصة با>نشأة;

•

معلومات ∂ّكنهم من الوفاء بفاعلية tسؤولياتهم ا>تعلقة باñوكمة.

 ٣-١-٣تقارير ا>راجع لπدارة
.٢٧

سع .ويكون العديد من هذه اqتصاqت غير رسمي لكن قد يقرر
خwل سير ا>راجعة ,سيتواصل ا>راجع أيضًا مع اjدارة بشكل مو ّ
ا>راجع أو تطلب اjدارة أحيانًا أن يقدم ا>راجع مwحظاته بشكل رسمي ف تقرير مكتوب .وف مثل هذه الظروفُ ,يرجح أن تركز
اjدارة على القيمة ا>تصورة >ثل هذه التقارير وتوقيتها عند النظر ف اRودة العامة للمراجعة.

.٢٨

 wعن اqتصاqت ا>تعلقة بقضايا التقرير ا>الي ,قد تولي اjدارة قيمة خاصة >ا يلي:
فض ً

.٢٩

•

ظمها والتوصيات اâاصة بتحسي هذه اEاqت;
النظرات ا>تعمقة ف مجاqت معينة من أعمال ا>نشأة وُن ُ

•

ا>wحظات ا>تعلقة باOمور التنظيمية;

•

وجهات النظر العا>ية بشأن القضايا وا±qاهات ا>همة اâاصة بالقطاع.

قد تولي اjدارة ,وqسّيما ف ا>نشآت اOصغر حيث تكون ا>وارد محدودة ,قيمة للمشورة التجارية التي يبديها ا>راجع .وف مثل هذه
الظروف ,يجب أن يكون ا>راجع واعيًا >هددات اqستقwل التي قد تنشأ.

 ٤-١-٣تقارير ا>راجع لسلطات التنظيم ا>الي واqحترازي
.٣٠

.٣١

قد تتطلب اOنظمة أو اللوائح الوطنية أن يتواصل ا>راجع مع سلطات التنظيم ا>الي واqحترازي ,إما بشكل روتيني أو ف ظروف
معينة .وتتباين هذه ا>تطلبات الوطنية لكن Åكن أن تشتمل على ما يلي:
•

تقدي تأكيد بشأن اRوانب اâاصة بآلية التقرير ا>الي ,مثل الرقابة الداخلية.

•

التقرير عن اOمور التي تعتقد السلطات التنظيمية أنها من ا>رجح أن تكون ذات أهمية جوهرية بالنسبة لها.

•

التقرير عن اOفعال غير النظاميةt ,ا ف ذلك اqشتباه ف القيام بعمليات غسل أموال.

ف مثل هذه الظروفُ ,يرجح أن تركز السلطات التنظيمية على القيمة ا>تصورة >ثل هذه التقارير وتوقيتها عند النظر ف اRودة
العامة للمراجعة.

 ٥-١-٣القوائم ا>الية ا>راجعة
.٣٢

يعزز التأكيد من مصداقية التقرير ا>الي وÅكن أن يؤدي إلى حدوث áسن ف جودة التقرير ا>الي .فعلى سبيل ا>ثال ,قد تؤدي
ا>راجعة إلى قيام اjدارة بإدخال تغييرات على مسودة القوائم ا>الية .وقد تكون هذه التغييرات كمية أو نوعية ف طبيعتها ,مثل
توضيح اjفصاحات الواردة ف اjيضاحات على القوائم ا>الية .ورغم أن مثل هذه التغييرات  qتكون واضحة عادًة للمستخدمي,
فإنهم عندما يرون ما يعتبرونه قوائم مالية عالية اRودة قد يستنبطون أنه قد ت تطبيق عملية مراجعة عالية اRودة .والعكس
بالعكس ,أي عندما يرى ا>ستخدمون قوائم مالية áتوي على أخطاء حسابية وعدم اتساق وإفصاحات يصعب فهمها ,ف ظل عدم
إصدار ا>راجع لتقرير متحفظ ,فقد يخلص ا>ستخدمون إلى أنه قد ت تطبيق عملية مراجعة منخفضة اRودة.

.٣٣

ُتلَزم ا>نشآت ف بعض اOقاليم بإعادة عرض القوائم ا>الية ا>راجعة التي يتبي أنها áتوي على áريفات جوهرية .وتبعًا Oسباب
إعادة العرض ,فإن إلزام ا>نشأة بإعادة عرض قوائمها ا>الية ,قد يدفع ا>ستخدمي إلى اqعتقاد بحدوث إخفاق ف أعمال ا>راجعة.

 ٦-١-٣تقارير ا>كلفي باñوكمةt ,ا ف ذلك Rان ا>راجعة
.٣٤

يتحمل ا>كلفون باñوكمة ف بعض الدول -وqسّيما Rان ا>راجعة ف الشركات ا>درجة -مسؤوليات محددة عن ùارسة درجة من
اjشراف على ا>راجع أو على جوانب من آلية ا>راجعة .ورغم أنه من ا>رجح أن يستنتج ا>ستخدمون أن ا>شاركة الفّعالة من جانب
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Rان ا>راجعة عالية اRودة سيكون لها أثر إيجابي على جودة ا>راجعة ,فإنه يوجد تباين كبير ف درجة قيام Rان ا>راجعة بإبwغ
ا>ستخدمي بطريقة وفائها بالتزاماتها.
.٣٥

ُيحتمل أن يكون اjفصاح اOوفى عن أنشطة Rان ا>راجعة مفيدًا لكل من جودة ا>راجعة ف حقيقتها ,وف تصور ا>ستخدمي لها.
ولذلك ,تدرس بعض الدول على نحو نشط مناسبة إدراج ا>زيد من ا>علومات ف التقارير السنوية عن أنشطة Rان ا>راجعة فيما
يتعلق با>راجعة اâارجية.

 ٧-١-٣ا>علومات ا>قدمة من السلطات التنظيمية عن كل عمل من أعمال ا>راجعة
.٣٦

٢-٣

ظمة Oعمال ا>راجعة نتائج عمليات التقصي عن كل عمل من أعمال ا>راجعة متاحة للجان
ف بعض الدول± ,عل السلطات اُ>ن ّ
ا>راجعة ذات الصلة رغم أن هذه ا>علومات  qتكون متاحة عادًة للعموم.
اQرجات  -مستوى ا*كاتب وا*ستوى الوطني

 ١-٢-٣تقارير الشفافية
.٣٧

Åكن أن تقدم مكاتب ا>راجعة معلومات عامة عن جودة ا>راجعة .وقد استحدث عدد من الدول متطلبات توجب على مكاتب ا>راجعة
ظم اñوكمة ورقابة اRودة اâاصة بها ٨.وقد يساعد جعل هذه ا>علومات متاحة للعموم
أن تقدم تقارير شفافية توفر معلومات عن ُن ُ
مستخدمي القوائم ا>الية ا>راجعة الذين  qتوجد لديهم صلة بآلية ا>راجعة على فهم خصائص كل مكتب من مكاتب ا>راجعة,
والعوامل ا>عّززة Rودة ا>راجعة ف تلك ا>كاتب .وف حالة عدم قدرة أصحاب ا>صلحة الرئيسيي على تقوي جودة ا>راجعة بشكل
مباشر ,فقد تساعد هذه ا>علومات ا>نشآت ف اختيار مكتب مراجعة جديد.

.٣٨

توفر تقارير الشفافية أيضًا فرصة >كاتب ا>راجعة jبراز نفسها عن طريق تسليط الضوء على جوانب معينة من سياساتها ونهجها
للقيام بأعمال ا>راجعة وبالتالي لتتنافس ف اRوانب ا>تعلقة بجودة ا>راجعة .ويوفر نشر ا>علومات ا>تعلقة ,على سبيل ا>ثال ,بآليات
وùارسات ا>كتب اâاصة برقابة اRودة وضمان اqستقwل واñوكمة حافزًا واضحًا Rميع العاملي ف مكتب ا>راجعة للوفاء بروح
ونص التزامات ا>كتب.

 ٢-٢-٣التقارير السنوية وغيرها
.٣٩

تصدر بعض مكاتب ا>راجعة تقارير سنوية .وتوفر هذه التقارير فرصة لهذه ا>كاتب لشرح مؤشرات اOداء الرئيسية ا>تعلقة بجودة
ا>راجعة وا>بادرات التي طبقتها لزيادة هذه اRودة .وقد تساعد هذه ا>علومات مكاتب ا>راجعة ف ∂ييز نفسها من حيث جودة
ا>راجعة.

.٤٠

قد تصدر هيئات ا>راجعة للقطاع العام تقارير أخرى تضع استنتاجات عامة Eموع أعمال ا>راجعة التي اضطلعت بها ,وáدد
مواطن الضعف ا>شتركة ف كل من اñوكمة واìاسبة والتقرير .وقد تشتمل هذه التقارير على توصيات بإجراء تغييرات ف اOنظمة
واللوائح العامة ا>تعلقة بالهيئات اñكومية.

 ٣-٢-٣تقدي رؤية كلية عن نتائج أنشطة التقصي عن مكاتب ا>راجعة

٨

.٤١

ظمة Oعمال ا>راجعة ف العديد من الدول تقارير سنوية عن نتيجة أنشطة التقصي عن أعمال ا>راجعة .ويتباين
تصدر السلطات اُ>ن ّ
مستوى التفصيل الذي ُتعد به مثل هذه التقارير .ففي بعض الدول ,تشتمل التقارير على نتائج أنشطة التقصي عن جميع مكاتب
ا>راجعة ,وف البعض اêخرُ ,تنشر التقارير >كاتب ا>راجعة كل على حده.

.٤٢

Åكن أن يؤدي نشر التقارير ا>تعلقة بأنشطة التقصي عن مكاتب ا>راجعة دورًا مهمًا فيما يتعلق بتعزيز جودة ا>راجعةt ,ا ف ذلك
تصور أصحاب ا>صلحة الرئيسيي )وخصوصًا ا>ستثمرين ومستخدمي تقارير ا>راجعة( Rودة ا>راجعة .ويشهد النقاش الدائر حول
ظمة Oعمال ا>راجعة بنشر تقاريرها عن كل مكتب من مكاتب ا>راجعة للعموم انقسامًا ف
ما إذا كان من ا>فيد أن تقوم السلطات اُ>ن ّ
اêراء .فالبعض يعتقد أن الشفافية ف نتائج أنشطة التقصي ا>تعلقة بكل مكتب من مكاتب ا>راجعة ستساعد ا>كلفي باñوكمة ف
الوفاء tسؤولياتهم وسيكون لها أثر إيجابي على جودة ا>راجعة عن طريق إعطاء ا>كاتب اñافز لتحسي جودة أعمالها من عام

على سبيل ا>ثال فإن التعميم اâاص با>راجعة النظامية الصادر عن اáqاد اOوربي يفرض على ا>كاتب التي تقوم tراجعة حسابات هيئات الصالح العام أن تفصح
ظم اñوكمة ا>ؤسسية ورقابة اRودة وا>علومات ا>الية وا>علومات
سنويًا عن معلومات محددة تشمل الهيكل القانوني >كاتب ا>راجعة وأية شبكة تكون جزءًا منها وُن ُ
ا>تعلقة بأساس áديد أجر الشريك.
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êخر .ويعتقد آخرون أن التقرير للعموم عن النتائج اâاصة بكل مكتب من مكاتب ا>راجعة قد يدفع مكاتب ا>راجعة إلى تبني نهج
دفاعي بشكل متزايد ف الرد على نتائج أنشطة التقصي tا يضر بجودة ا>راجعة.
.٤

التفاعNت الرئيسية داخل سلسلة إعداد التقرير ا*الي

.٤٣

يصف اáqاد الدولي للمحاسبي ف تقريره الصادر ف عام  ٢٠٠٨بعنوان سلسلة إعداد التقرير ا>الي :وجهات النظر وا±qاهات
اñالية ٩سلسلة إعداد التقرير ا>الي بأنها "اOشخاص ا>شاركون واêليات ا>ستخدمة ف إعداد التقارير ا>الية واعتمادها ومراجعتها
وáليلها واستخدامها".

.٤٤

وأشار اáqاد الدولي للمحاسبي إلى أن جميع حلقات هذه السلسلة يجب أن تكون على جودة عالية ووثيقة الصلة ببعضها Oجل
ارتفاع جودة عملية التقرير ا>الي .وتؤدي كل حلقة ف سلسلة إعداد التقرير ا>الي t-فردها -دورًا مهمًا ف دعم ارتفاع جودة عملية
التقرير ا>الي ,غير أن طبيعة اqتصاqت أو التفاعwت بي هذه اñلقات Åكن أن يكون لها أثر خاص على جودة ا>راجعة.

.٤٥

ومن خwل هذه التفاعwتt ,ا فيها اqتصاqت الرسمية وغير الرسمية على السواءÅ ,كن أن يؤثر ا>شاركون ف سلسلة اjعداد
على سلوك اêخرين وآرائهم وبالتالي Åكن أن يساهموا ف إدخال التحسينات على جودة ا>راجعة .وسوف تتأثر طبيعة التفاعwت
ومداها بكل من أهداف اOفراد ا>شاركي ف التفاعwت والسياق الذي تتم فيه هذه التفاعwت.

.٤٦

وُتعد التفاعwت ا>وضحة ف اOقسام التالية تفاعwت متبادلة بي طرفي .ومع ذلك ,فقد تعود فوائد على جودة ا>راجعة عندما
يلتقي ا>راجعون وأصحاب ا>صلحة الرئيسيون >ناقشة اOمور ا>تعلقة بجودة ا>راجعة.

.٤٧

يوضح الشكل أدناه بعض التفاعwت اOكثر أهمية ١٠فيما يتعلق بجودة ا>راجعة.

اﻹدارة

اﳌjﻠﻔﻮن ﺑﺎ"lﻮﻛﻤﺔ

اﳌﺮاﺟﻌﻮن

اﻟﺴﻠﻄﺎت
اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ

اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﻮن

٩

Åكن اqطwع على التقرير من خwل الرابطweb.ifac.org/media/publications/٩/financial-reporting-supply/financial-reporting- :
supply.pdf.

١٠

يتناول هذا القسم التفاعwت اâارجية فقط  -أي التي تقع خارج فريق ارتباط ا>راجعة .فيما ترد التفاعwت التي تتم داخل فريق ارتباط ا>راجعة ف القسم اOول:
ا>دخwت.
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١-٤

التفاعNت بي ا*راجعي

.٤٨

اjدارة هي ا>سؤولة عن إعداد القوائم ا>الية وعن الرقابة الداخلية الwزمة لضمان إمكانية اqعتماد على ا>علومات ا>ستخدمة ف
إعداد القوائم ا>الية وتوفر هذه ا>علومات ف الوقت ا>ناسب .واjدارة هي ا>سؤولة أيضًا عن ضمان استيفاء القوائم ا>الية >تطلبات
إطار التقرير ا>الي ا>نطبق ,وعن ∂ثيل هذه القوائم عند اqقتضاء للمعامwت واOحداث اOساسية بطريقة áقق العرض العادل.

.٤٩

وùا يساعد ا>راجع ف جمع أدلة ا>راجعة توفر إمكانية الوصول الكامل وف الوقت ا>ناسب للمعلومات ا>wئمة واOشخاص ذوي
الصلة داخل ا>نشأة وخارجها على السواء .ويساعد بناء العwقات ا>نفتحة والبّناءة ا>راجع ف áديد مخاطر التحريف اRوهري
وتقييمها ومواجهتها ,وqسّيما فيما يتعلق با>عامwت ا>عقدة أو غير اqعتيادية ,أو اOمور ا>نطوية على اجتهاد مهم أو عدم تأكد .وف
حالة غياب التعاون واñوار ا>نفتح ,يكون من اُ>ستبعد تنفيذ عملية مراجعة عالية اRودة على نحو فّعال.

.٥٠

لدعم كفاءة ا>راجعةُ ,يرجح أن يقوم ا>راجع ف مرحلة مبكرة من عملية ا>راجعة tناقشة ا>علومات التي يحتاج إليها مع اjدارة وأن
يتفق معها على جدول زمني مناسب .ومن ا>رجح كذلك أن يناقش ا>راجع مع اjدارة نتائج ا>راجعة متى ت التوصل إليها حتى يتسنى
 wإضافيًا عند اللزوم.
لπدارة أن تقدم التوضيحات ف الوقت ا>ناسب أو ±ري áلي ً

.٥١

ويساعد أيضًا بناء العwقات ا>نفتحة والبّناءة بي ا>راجعي واjدارة ف خلق بيئة Åكن لπدارة أن تستفيد فيها من مwحظات
ا>راجعي حول أمور مثل:
•

التحسينات التي Åكن إدخالها على ùارسات التقرير ا>الي اâاصة با>نشأة.

•

التحسينات ا>مكنة ف الرقابة الداخلية على التقرير ا>الي.

•

ا>تطلبات اRديدة للتقرير ا>الي.

•

وجهات النظر ا>تعلقة بقضايا القطاع.

•

ا>wحظات ا>تعلقة باOمور النظامية والتنظيمية.

.٥٢

ويجب التمييز بي بناء عwقة منفتحة وبّناءة بي ا>راجع واjدارة وبي العwقة التي تتسم باOلفة الزائدة ,التي قد تتولد عندما يقضي
ا>راجعون فترات طويلة خwل العام مع نفس العميل اâاضع للمراجعة .فمن اñيوي Rودة ا>راجعة أن يظل ا>راجعون متحلي
بنزعة الشك وا>وضوعية وأن يكونوا على استعداد للتحقق من إمكانية اqعتماد على ا>علومات التي ُتقدم لهم.

٢-٤

التفاعNت بي ا*راجعي وا*كلفي باlوكمة

.٥٣

يتولى ا>كلفون باñوكمة مسؤولية اjشراف على التوجه اqستراتيجي للمنشأة والتزاماتها فيما يتعلق با>ساءلة .ويشمل ذلك اjشراف
على آلية إعداد التقرير ا>الي اâاصة با>نشأة .وف الشركات ا>درجة وا>نشآت الكبيرة اOخرى ,يقوم غالبًا tعظم اOعمال ا>رتبطة
باjشراف على آلية التقرير ا>الي اâاصة با>نشأة Rنة ا>راجعة.

.٥٤

Åكن للتواصل ا>تبادل الفعال مع ا>راجعي أن يساعد ا>كلفي باñوكمة ف الوفاء بهذه ا>سؤوليات .وقد يستفيد ا>كلفون باñوكمة
على وجه اâصوص من آراء ا>راجع ف أمور مثل مخاطر التقرير ا>الي التي تواجهها ا>نشأة واEاqت الرئيسية qجتهاد اjدارة ف
القوائم ا>الية والنظرات ا>تعمقة ف جودة آلية التقرير ا>الي اâاصة با>نشأة tا ف ذلك مواطن الضعف ف أدوات الرقابة ا>الية
الداخلية اâاصة بها .وÅكن أن تساعد هذه ا>علومات ا>كلفي باñوكمة ف اâلوص إلى استنتاجها بشأن العرض العادل للقوائم
ا>الية ,وخاصًة إذا كانت لدى ا>راجع مخاوف لم تتخذ اjدارة إجراءات بشأنها.

.٥٥

ُيطَالب ا>راجع بالتواصل مع ا>كلفي باñوكمة )tا ف ذلك Rنة ا>راجعة إن وجدت( بشأن اOمور ا>رتبطة بالتخطيط والنتائج
ا>همة .وف بعض اOحيان ,يسهل áقيق التواصل الفّعال إذا ُعقد اجتماع واحد على اOقل ,أو جزء من اجتماع ,بدون حضور اjدارة.
وبالنسبة للمنشآت اOصغر ,غالبًا ما يكون التواصل بي ا>راجع وا>كلفي باñوكمة أكثر تكرارًا وأقل رسمية.

.٥٦

يكون ا>كلفون باñوكمة أيضًا ف وضع يتيح لهم التأثير على جودة ا>راجعة من خwل:
•

١١

واFدارة١١

تقدي آراء حول مخاطر التقرير ا>الي ومجاqت العمل التي تستحق اهتمامًا خاصًا عند ا>راجعة;

قّلما Åكن التمييز بي اjدارة وا>كلفي باñوكمة ف العديد من ا>نشآت اOصغر .وعادًة ما يضطلع ا>دير ا>الك بك wالدورين.
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١١٧٨

العناصر اOساسية التي توفر
بيئة مواتية Rودة ا>راجعة

إطار جودة ا*راجعة
•

النظر فيما إذا كان سيتم تخصيص موارد كافية للمراجعة حتى يتم تنفيذها بفاعلية وأن تعكس أتعاب ا>راجعة ذلك بشكل
عادل;

•

النظر ف القضايا ا>تعلقة باqستقwل وتقييم حلولها;

•

تقييم ا>ناقشة اRادة من جانب ا>راجع لπدارة أثناء ا>راجعة ,وqسّيما بخصوص تقييم خطر الغش ,وتقديرات اjدارة
وافتراضاتها ,والسياسات اìاسبية التي جرى اختيارها;

•

خلق بيئة  qتكون اjدارة فيها ùانعة >ناقشة ا>راجعي لها بشكل جاد و qمتحفزة للدفاع بشكل زائد عن اñد عند مناقشة
اOمور الصعبة أو ا>ثيرة للجدل.

٣-٤

التفاعNت بي ا*راجعي ومستخدمي القوائم ا*الية

.٥٧

ف بعض الدول ,يوفر اjطار التنظيمي للمستخدمي فرصة للتفاعل ,بدرجة ما ,مع ا>راجعي .فعلى سبيل ا>ثال ,تتطلب اqقتراحات
اâاصة بتعيي مراجع ا>نشأة أو إعادة تعيينه أو استبداله موافقة ا>ساهمي ف اجتماع اRمعية العمومية .وقد يكون للمساهمي
اñق أيضًا ف سؤال ا>راجع عن أي أمور مهمة تتعلق با>راجعة ف اجتماع اRمعية العمومية .وÅكن أن تكون هذه التفاعwت tثابة
دافع إضاف للمراجعي حتى يقوموا بأعمال مراجعة عالية اRودة.

.٥٨

وقد يرغب ا>ستخدمون أيضًا ف اqستفسار عن اOسباب ا>نطقية الداعية لتغيير أحد ا>راجعي .وسيتم تيسير ذلك عندما يتم نشر
ا>علومات ا>تعلقة بأسباب التغييرات للعموم ف الوقت ا>ناسب.

.٥٩

يكون ا>راجعون ف القطاع العام غالبًا على اتصال مباشر با>ستخدمي الرئيسيي للقوائم ا>الية .وليس من ا>ستغرب أن يقدم
ا>راجعون عروضًا تقدÅية عن نتائجهم لسلطة إصدار اOنظمة أو الوزارات )بخصوص الوكاqت اñكومية اëتصة بالشركات
ا>ملوكة للحكومة( ,وأن يزودوهم كذلك tا يلي:
•

نظرات متعمقة غير متحيزة ومحايدة من الناحية السياسية بشأن عمليات ا>نشأة وùارسات التقرير ا>الي اâاصة بها;

•

توصيات بّناءة وف حينها بشأن مجاqت اOداء )tا ف ذلك القيمة اìققة مقابل ا>ال ا>دفوع( واqلتزام با>هام ذات الصلة.

وÅكن أن تعزز هذه العروض التقدÅية معرفة ا>راجع بتطلعات ا>ستخدمي الرئيسيي للقوائم ا>الية وأن ∂نح هؤqء ا>ستخدمي
فرصة تقييم جودة ا>راجعة.
.٦٠

وقد تقوم مهنة ا>راجعة ,وqسّيما هيئات اìاسبة ا>هنية ,ف بعض اOحيان بتنظيم منتديات ومؤ∂رات واجتماعات ومناقشات أخرى
رفيعة ا>ستوى ,حيث يستطيع ا>راجعون التواصل مع جماعات مستخدمي القوائم ا>الية >ناقشة اOمور ذات الصلة بجودة ا>راجعة.

٤-٤

التفاعNت بي ا*راجعي والسلطات التنظيمية

.٦١

ثمة عدد من أنواع السلطات التنظيمية اëتلفة التي تؤثر على ا>راجعة ,وهي :السلطات ا>نظمة Oسواق ا>ال وللمشاركي ف أسواق
ا>ال وللتقرير ا>الي )"سلطات التنظيم ا>الي"(; والسلطات ا>نظمة Oنواع معينة من ا>نشآت مثل ا>صارف وشركات التأمي )"سلطات
ظمة Oعمال
التنظيم اqحترازي"( والسلطات التنظيمية التي تشرف بشكل مباشر على بعض مكاتب ا>راجعة )"السلطات اُ>ن ّ
ا>راجعة"( .وف بعض الدول ,يوجد عدد من سلطات التنظيم ا>الي واqحترازي ومن ا>فيد بالنسبة لها أن تنسق أنشطتها ا>تعلقة
بجودة ا>راجعة.

 ١-٤-٤سلطات التنظيم ا>الي واqحترازي
.٦٢

يكون لسلطات التنظيم ا>الي واqحترازي وا>راجعي اهتمامات يكمل بعضها البعض ,ف العديد من اRوانب ,بالرغم من احتمالية
اختwف محاور تركيز هذه اqهتمامات .ولذلك Åكن لتبادل ا>علومات بشكل مناسب بي هذه اOطراف أن يعزز آلية التنظيم وأن
يسهم ف áقيق جودة ا>راجعة.

.٦٣

ُتعد ا>راجعة أمرًا مهمًا لسلطات التنظيم ا>الي واqحترازي .وتفرض هذه السلطات التنظيمية عادّة مراجعة القوائم ا>الية للمنشآت
ذات الصلة ,وتقوم أحيانًا بتمديد نطاق ا>راجعة لتشمل أمورًا مثل فاعلية نظام الشركة اâاص بالرقابة ا>الية الداخلية .وتفرض
كذلك أحيانًا أن يحصل ا>راجعون على تأكيد بشأن أمور محددة.
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١١٧٩

العناصر اOساسية التي توفر
بيئة مواتية Rودة ا>راجعة

إطار جودة ا*راجعة
.٦٤

.٦٥

إضافة إلى مسؤوليات التقرير الرسمية ,قد ترغب سلطات التنظيم ا>الي واqحترازي ف إبwغها باOمور التي تنمو إلى علم ا>راجع
ظمة للقطاع ا>صرف ,قد يشمل ذلك أمورًا مثل:
خwل سير ا>راجعة .وف حالة السلطات ا>ن ّ
•

ا>علومات التي تشير إلى اjخفاق ف الوفاء بأحد متطلبات الرخصة ا>صرفية.

•

ا>علومات التي قد تشير إلى حدوث انتهاك جوهري ل¢نظمة واللوائح.

•

التغييرات السلبية اRوهرية ف اëاطر ا>تعلقة بأعمال ا>صارف والقضايا ا>رتبطة باستمرارية اOعمال.

تكون سلطات التنظيم ا>الي واqحترازي ف بعض اOحيان على علم tعلومات Åكن ,إن كانت معروفة للمراجع ,أن تؤثر على نطاق
ا>راجعة ورtا على استنتاجات ا>راجع ورأي ا>راجعة.

ظمة Oعمال
 ٢-٤-٤السلطات اُ>ن ّ

ا>راجعة١٢

.٦٦

ظمة Oعمال ا>راجعة ف العديد من الدول واُ>كﱠلفة tهمة التقصي عن مكاتب ا>راجعة وكل عمل
يوفر تشكيل السلطات ا>ستقلة اُ>ن ّ
من أعمال ا>راجعة فرصة لزيادة جودة ا>راجعة وأيضًا Rعل جودة ا>راجعة أكثر وضوحًا للمستخدمي.

.٦٧

ظمة Oعمال ا>راجعة السلطات التنظيمية ف القيام بأنشطتها على
سوف يساعد التواصل ا>نفتح بي مكاتب ا>راجعة والسلطات ا>ن ّ
نحو فّعال .وعwوة على ذلك ,فمن شأن التواصل الواضح بشأن نتائج أنشطة التقصي عن أعمال ا>راجعة أن ّÅكن مكاتب ا>راجعة
من حسن فهم اOسباب اRذرية Oوجه القصور التي جرى الوقوف عليها ومواجهتها بطريقة إيجابية.

.٦٨

ظمة Oعمال ا>راجعة ف مختلف الدول ,بغية تعزيز اqتساق بي مناهج التقصي ,إلى اqرتقاء
Åكن أن يؤدي اñوار بي السلطات اُ>ن ّ
بجودة ا>راجعة على الصعيد العا>ي١٣.

٥-٤

التفاعNت بي اFدارة وا*كلفي باlوكمة

.٦٩

يكون لwلتزام التام باOمانة والنزاهة داخل ا>نشأة تأثير إيجابي على جودة آلية ا>نشأة اâاصة بالتقرير ا>الي وإمكانية اqعتماد
عليها .وتعزز مثل هذه الثقافة ,التي يقوم بإرسائها وتعهدها ا>كلفون باñوكمة بالعمل جنبًا إلى جنب مع كبار اOعضاء ف اjدارة,
تطوير السياسات واêليات اìاسبية ا>ناسبة وصونها إضافة إلى اqنفتاح ف تبادل ا>علومات الذي ُيعد ضروريًا qرتفاع جودة التقرير
ا>الي.

.٧٠

وáقيقًا لذلك ,يعتمد ا>كلفون باñوكمة على العwقات الشفافة والبّناءة مع اjدارة ف مساندتهم للوفاء tسؤولية اjشراف على
آلية التقرير ا>الي .ويتطلب هذا وجود رغبة لدى اjدارة ف ا>ضي قدمًا لتناقش مع ا>كلفي باñوكمة أمورًا مثل:
•

القضايا التي جرى áديدها ,والتي قد تكون مهمة ,ا>تعلقة بالتقرير ا>الي والتنظيم ا>الي.

•

اqفتراضات التي تستند إليها اqجتهادات اìاسبية ا>همة التي تنطوي عليها آلية التقرير ا>الي.

•

اEاqت التي Åكن فيها تعزيز آلية التقرير ا>الي.

.٧١

إذا كانت لدى ا>راجع مخاوف بشأن العwقة بي اjدارة وا>كلفي باñوكمة ,يكون ا>راجع متيّقظًا على وجه اâصوص Oوجه
القصور ا>همة ف الرقابة الداخلية واOخطاء ف آلية التقرير ا>الي ومخاطر الغش .وسيكون من ا>هم للمراجع أن يسعى لفهم أسباب
مواطن الضعف ف هذه العwقة حيث إن طبيعة أية استجابات من جانب ا>راجعة ستعتمد على الظروف اìيطة .فعلى سبيل ا>ثال,
ستكون استجابة ا>راجعة عندما يكون لدى ا>كلفي باñوكمة شكوك ∂س نزاهة اjدارة مختلفة عن اqستجابة عندما تضمر اjدارة
áفظات بشأن كفاءة ا>كلفي باñوكمة.

.٧٢

ف اñاqت القصوى ,عندما تكون لدى ا>راجع مخاوف خطيرة بشأن العwقة بي اjدارة وا>كلفي باñوكمة ,ينظر ا>راجع فيما إذا
كان من ا>مكن إجراء مراجعة تتسم بالفاعلية والكفاءة ,ومن ثّم ما إذا كان سيستمر ف عwقته بالعميل.

١٢

ف القطاع العام q ,تخضع عادًة جهات ا>راجعة ا>نتمية لهذا القطاع jشراف تنظيمي خارجي .ولكنها ترّد على اOسئلة التي قد ترد إليها من حي êخر من السلطات
البر>انية أو سلطات إصدار اOنظمة أو ما يعادلها بشأن جودة أنشطة ا>راجعة.

١٣

ظمة Oعمال
ف السياق الدولي ,تعمل أنشطة ا>نتدى الدولي للسلطات ا>ستقلة ا>نظمة Oعمال ا>راجعة على تيسير تبادل ا>عرفة وتعزيز التنسيق بي السلطات اُ>ن ّ
ظمة Oعمال ا>راجعة الصادرة من ا>نتدى على أن "ا>قصد من ا>بادئ هو دعم التعاون بي السلطات التنظيمية
ا>راجعة .وتنص ا>بادئ اOساسية للسلطات ا>ستقلة اُ>ن ّ
وتعزيز اqتساق ف اjشراف على أعمال ا>راجعة" .وÅكن اqطwع على ا>زيد من ا>علومات عن أنشطة ا>نتدى على موقعه اjلكترونيwww.ifiar.org :
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١١٨٠

العناصر اOساسية التي توفر
بيئة مواتية Rودة ا>راجعة

إطار جودة ا*راجعة
٦-٤

التفاعNت بي اFدارة والسلطات التنظيمية

.٧٣

يتباين مدى تفاعل سلطات التنظيم ا>الي مع اjدارة فيما يتعلق بالتقرير ا>الي من دولة Oخرى ومن قطاع êخر .وتقوم بعض سلطات
التنظيم ا>الي بوضع وإنفاذ أطر التقرير ا>الي وقد تطرح أسئلة على اjدارة بشأن جوانب ف القوائم ا>الية .وÅكن أن يؤدي هذا
بدوره إلى قيام اjدارة بطرح قضايا على ا>راجعù ,ا قد يؤثر على جودة ا>راجعة ف اOعوام الwحقة .وعwوة على ذلك ,ففي بعض
القطاعات مثل القطاع ا>صرفÅ ,كن أن تنفذ سلطات التنظيم اqحترازي أنشطة إشرافية مباشرة تنطوي على تفاعل مع اjدارة.
ويتوصل ا>راجع إلى فهم لهذه التفاعwت حيث إنها ُتعد مصدرًا للتصورات وا>علومات ا>wئمة.

٧-٤

التفاعNت بي اFدارة ومستخدمي القوائم ا*الية

.٧٤

 wعن إصدار القوائم ا>الية نفسهاÅ ,كن أن تتفاعل اjدارة مع ا>ستخدمي ,وqسّيما ا>ستثمرين ,بعدة طرق أخرى ,من بينها
فض ً
التفاعل من خwل إصدار البيانات الصحفية التي تعلن فيها عن ا>عامwت أو اOحداث ا>همة ,وعقد اجتماعات إحاطة مع اìللي
وغيرها من اqجتماعات مع ا>ستثمرين .وتوفر التفاعwت بي اjدارة وا>ستخدمي فرصًا لتعزيز فهم ا>ستخدمي للقوائم ا>الية.
وإضافة إلى ذلك ,فقد توفر التفاعwت ا>تبادلة مثل اqجتماعات التي ُتعقد بي اjدارة وا>ستثمرين دافعًا إضافيًا لπدارة حتى تنفذ
عملية تقرير مالي عالية اRودة.

.٧٥

وبصورة أعم ,يستطيع ا>ستخدمون ,مثل ا>ؤسسات ا>ستثمرة ,تعزيز أهمية جودة ا>راجعة عن طريق اqهتمام جديًا مع اjدارة
باOمور التي اتخذ فيها ا>راجع موقفًا علنيًا  -على سبيل ا>ثال عن طريق تعديل رأي ا>راجعة أو إصدار بيان للمساهمي لشرح
اOمور ذات الصلة.

٨-٤

التفاعNت بي ا*كلفي باlوكمة والسلطات التنظيمية

.٧٦

كما هو اñال مع اjدارة ,يتباين مدى تفاعل سلطات التنظيم ا>الي مع ا>كلفي باñوكمة من دولة Oخرى ومن قطاع êخر.

.٧٧

ظمة Oعمال ا>راجعة وا>كلفي باñوكمة  qيزال محدودًا نسبيًا حتى اêن ,فإن ثمة احتمالية
ورغم أن التفاعل بي السلطات اُ>ن ّ
ظمة Oعمال ا>راجعة ف بعض الدول ,أو تلزم ا>راجعي بأن يقوموا ,باjعwن عن نتائج
لزيادته .فعلى سبيل ا>ثال ,تقوم السلطات اُ>ن ّ
أنشطة التقصي عن كل عمل من أعمال ا>راجعة للمكلفي باñوكمة ف ا>نشآت ذات الصلة .وعwوة على ذلك ,فقد يستطلع القائمون
بالتقصي عن أعمال ا>راجعة آراء ا>كلفي باñوكمة عن جودة كل عمل من أعمال ا>راجعة ف إطار أنشطة التقصي التي يقومون
بها.

٩-٤

التفاعNت بي ا*كلفي باlوكمة ومستخدمي القوائم ا*الية

.٧٨

يتحمل ا>كلفون باñوكمة ف بعض الدول t-ا ف ذلك Rان ا>راجعة إن وجدت -مسؤوليات محددة عن ùارسة درجة من اjشراف
على ا>راجعي أو على جوانب من آلية ا>راجعة .ومن ا>رجح أن ُيعزز تصور ا>ستخدمي Rودة ا>راجعة عن طريق اjشراك الفعال
للجنة مراجعة تتسم بالشفافية وارتفاع جودة عملها .غير أن ثمة تباين ملحوظ ف الدرجة التي يبلغ بها ا>كلفون باñوكمة ا>ستخدمي
بكيفية وفائهم tسؤولياتهم.

 ١٠-٤التفاعNت بي السلطات التنظيمية ومستخدمي القوائم ا*الية
.٧٩

.٥
.٨٠

ص خارجي ف عدد متزايد من الدول كجزء من ترتيبات اjشراف ا>ستقل على أعمال ا>راجعة .وتصدر
تخضع جودة ا>راجعة لتق ٍ
ظمة Oعمال ا>راجعة عادًة تقارير علنية عن أنشطتها عمومًا ùا Åكن أن Åنح ا>ستخدمي انطباعًا عن جودة ا>راجعة
السلطات اُ>ن ّ
بصفة عامة .وتصدر بعض جهات اjشراف تقارير علنية عن النتائج التي توصلت إليها فيما يتعلق بكل مكتب من مكاتب ا>راجعة
ùا من شأنه أن يوفر للمستخدمي معلومات أكثر áديدًا.
العوامل ا*رتبطة بالسياق
تتباين البيئة التي تتم فيها عمليات التقرير ا>الي وأعمال ا>راجعة فيما بي الدول .ففي بعض الدول ,قد تكون ùارسات اOعمال
غير رسمية نسبيًا وقد يكون النظام التجاري أقل تطورًا نسبيًا .وف مثل هذه الدول ,قد يكون التقرير ا>الي الذي لwستخدام
اâارجي محدودًا ,وقد تكون تطلعات ا>ستخدمي فيما يتعلق به منخفضة .ومع تقدم الدولة ,وخاصة مع ¿و منشآت اOعمال من
حيث اñجم وزيادة حاجتها للحصول على ∂ويل من أسواق رأس ا>ال ,تصبح البيئة أكثر تعقيدًا .ويصير التقرير ا>الي أكثر أهمية
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وتزيد باستمرار تطلعات ا>ستخدمي فيما يتعلق بسرعة إعداد التقارير ا>الية وإمكانية اqعتماد عليها .واستجابة لذلك ,تتطور
اOنظمة ومتطلبات التقرير ا>الي وآليات حوكمة الشركات.
.٨١

وتكون لهذه العوامل البيئة -أو العوامل ا>رتبطة بالسياق -مجتمعة القدرة على التأثير ف طبيعة عملية التقرير ا>الي وجودتها ,وعلى
التأثير بشكل مباشر أو غير مباشر ف جودة ا>راجعة .ويتعامل ا>راجعون ,حيثما اقتضى اOمر ,مع هذه العوامل عند áديد أفضل
طريقة للحصول على ما يكفي من أدلة ا>راجعة ا>ناسبة.

.٨٢

وتشمل العوامل ا>رتبطة بالسياق ما يلي:

إﻃﺎر اﻟﺘﻘﺮ1ﺮ اﳌﺎ54
اﳌﻨﻄﺒﻖ
اﻷﻧﻈﻤﺔ واﻟﻠﻮاﺋﺢ
اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻘﺮ1ﺮ اﳌﺎ54

ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮWﺎت

ﻧﻈﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت
اﻟﻌﻮاﻣﻞ
اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ
ﺑﺎﻟﺴﻴﺎق

اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
ً
اﻷوﺳﻊ ﻧﻄﺎﻗﺎ
ا"#ﺪول اﻟﺰﻣ,+
ﻟﻠﺘﻘﺮ1ﺮ اﳌﺎ54

ﻣﻤﺎرﺳﺎت اﻷﻋﻤﺎل
واﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﺠﺎري
ﺗﻨﻈﻴﻢ أﻋﻤﺎل
اﳌﺮاﺟﻌﺔ

ﺑ7ﺌﺔ اﻟﺘﻘﺎ,;:
اﺟﺘﺬاب اﳌﻮا@ﺐ

١-٥

nارسات ا1عمال والنظام التجاري

.٨٣

تتأثر الصفة الرسمية للطريقة التي ُتنفذ بها اOعمال باOعراف الوطنية والنظام التجاري .ففي بعض البيئات الوطنية ,على سبيل
ا>ثال ,قد يكون من ا>تعارف عليه أن تدخل ا>نشآت ف معامwت مع اOطراف اOخرى على أساس غير رسمي ,استنادًا إلى العwقات
ا>بنية على الثقة .وتتوافر العوامل البيئية عندما تنطوي اOطراف ا>تعاملة بشكل أساسي على أطراف ذات عwقة ,ومثال ذلك
ا>نشآت التي Åلكها أفراد اOسرة ا>قربي >وظفي اjدارة أو ا>نشآت التي تسيطر عليها اñكومة.

.٨٤

سوف يؤثر النظام التجاري على الصفة الرسمية التي ُتنفذ بها منشآت اOعمال ا>عامwت .وعلى وجه اâصوص ,يحدد نظام العقود
متى يتم إنشاء اñقوق وفرض اqلتزامات عند اكتمال ا>عامwت .وعندما تكون اOنظمة التجارية أقل تطورًا ,قد يصعب على اjدارة
إثبات ا>طالبات با>لكية وتقييم كفاية مخصصات اqلتزامات.

.٨٥

وف بعض الظروف ,قد تكون شروط وأحكام ا>عامwت غامضة أو غير مسجلة وقد تخضع اqتفاقيات لتعديwت شفوية .وف مثل
هذه الظروف ,سيكون من الصعب الفصل بي ا>سؤوليات وستقل فاعلية نظم الرقابة الداخليةù ,ا يخلق فرصًا للغش والفساد.
ف ف ظل هذه الظروف áديات كبيرة للمكلفي باñوكمة ف فهم اRوهر اqقتصادي للمعامwت
وسوف يفرض عدم وجود توثيق كا ٍ
وáديد ما إذا كانت قد ∂ت اìاسبة عنها بشكل كامل ومناسب.

.٨٦

تتباين أيضًا ا>واقف السلوكية من اqلتزام الضريبي .ففي بعض البيئات قد تسعى اjدارة لتقليل اqلتزامات الضريبية إلى أقل حد
ùكن من خwل تدابير مثل تأجيل إصدار الفواتير حتى عند الوفاء بواجبات اOداء .وف بيئات أخرى; قد يتم اqحتفاظ بأكثر من
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مجموعة واحدة من السجwت اìاسبية -إحداها توضح ا>ركز "اqقتصادي" وأخرى توضح ا>ركز "الضريبي"ù -ا قد يخلق بعض
اqرتباك .وُيرجح أن تخلق مثل هذه الظروف تعقيدًا وأن تستلزم إنشاء احتياطي لwلتزام الضريبي اìتمل ,الذي عادًة ما يكون
خاضعًا ñالة عدم تأكد ملحوظة ف القياس.
٢-٥

ا1نظمة واللوائح ا*تعلقة بالتقرير ا*الي

.٨٧

توضع عادًة اOنظمة واللوائح ا>تعلقة بالتقرير ا>الي استجابة لواجب ا>ساءلة الذي تتحمله منشآت اOعمال ±اه أصحاب ا>صلحة.
وبالنسبة للمنشآت ا>درجة التي  qتوجد فيها صلة بي ا>wك واjدارة ,تهدف اللوائح وإفصاحات التقرير ا>الي إلى حماية مصالح
أصحاب ا>صلحة الذين Å qكنهم اqطwع على ا>علومات ا>الية الداخلية .وف ا>قابل ,يكون من ا>رجح أن ُيحدد مدى إفصاحات
التقرير ا>الي واللوائح ف ا>نشآت اOخرى tستوى أقل ,نظرًا Oن أصحاب ا>صلحة قد يكونون مشاركي ف إدارة مؤسسة اOعمال
ومن ثّم لديهم حق اqطwع على ا>علومات الداخلية.

.٨٨

إضافة إلى قيام اOنظمة واللوائح بتقدي إطار عام للطريقة التي ∂ارس بها اOعمالÅ ,كنها أن تؤثر أيضًا بشكل مباشر على طبيعة
ومدى معلومات التقرير ا>الي ا>قدمة Eموعات معينة من أصحاب ا>صلحة ,خاصة إذا ت إنفاذها بصرامة .وف هذه الظروف,
Åكن أن تفيد اOنظمة واللوائح فيما يلي:
•

áديد مسؤوليات اjدارة فيما يتعلق بالتقرير ا>الي;

•

النص على إجراء عقابي يلزم اتخاذه ضد اjدارة ف حالة إصدار تقرير مالي مغشوش;

•

التشجيع على اqلتزام tتطلبات التقرير ا>الي من خwل أساليب اjشراف واjنفاذ;

•

فرض واجبات على اjدارة تقضي بالتعاون التام مع ا>راجعيt ,ا ف ذلك تزويد ا>راجعي بجميع ا>علومات وحقوق اqطwع
ا>طلوبة;

•

النص على إجراءات عقابية ضد اjدارة ف حالة قيامها بتقدي معلومات مضللة للمراجعي.

.٨٩

ومع ذلك ,فحتى أقوى اOنظمة واللوائح لن تقضي ∂امًا على ضعف ا>واقف السلوكية من اqلتزام أو على ùارسات العمل غير
اOخwقية .وهكذا ,فإن ثمة قيود على مدى تأثير اjطار النظامي والتنظيمي على سلوك اjدارة.

٣-٥

إطار التقرير ا*الي ا*نطبق

.٩٠

 wبالغ اOهمية ف جودة التقرير ا>الي .ويساعد وضوح اjطار اjدارة ف اتخاذ القرارات اìاسبية
ُيعد إطار التقرير ا>الي عام ً
ويوفر اqتساق ف التطبيق .وف ا>قابلÅ ,كن أن يؤدي إطار التقرير ا>الي ا>عقد بشكل زائد عن اñد إلى صعوبة فهم اjدارة
للمتطلبات اìاسبية وصعوبة أن يشرف ا>كلفون باñوكمة بشكل فَعال على آلية التقرير ا>الي.

.٩١

وتتفاقم هذه الصعوبات بالتغييرات ا>تكررة ف متطلبات اjفصاح والتقرير ا>الي ùا قد يزيد ,على اOقل على ا>دى القصير ,من
احتمالية زيادة عدم اqتساق ف كيفية تطبيق ا>عايير من جانب ا>نشآت اëتلفة.

.٩٢

Åكن أن تؤثر أيضًا طبيعة إطار التقرير ا>الي وتعقيده ف التصورات ا>تعلقة بجودة ا>راجعة .فالبعض يعتقد أن إطار التقرير ا>الي
الذي يستند إلى مبادئ  qداعي لها يتيح لπدارة مجاً qأكبر من الwزم للمحاسبة عن ا>عامwت بطريقة تناسب أهداف اjدارة
وتصّعب على ا>راجعي التحقق منها .وف ا>قابل ,يعتقد آخرون أن التأكيد الزائد عن اñد على القواعد يشجع على اتباع نهج شديد
اqلتزام ف التعامل مع التقرير ا>اليù ,ا قد يعني أنه من الصعب على ا>راجعي التركيز على جوهر ا>عامwت والتحقق من العرض
العادل للقوائم ا>الية.

.٩٣

وف السنوات اOخيرة ,ركزت التطورات ف التقرير ا>الي بشكل متزايد على تلبية احتياجات ا>ستخدمي إلى ا>علومات ا>الية التي
تكون أكثر "مwءمة" ,حتى وإن كان من اìتمل أن تكون هذه ا>علومات أكثر خصوصية وأقل ف إمكانية اqعتماد عليها .وأدى هذا
على وجه اâصوص إلى ا±qاه نحو استخدام أكبر لقياسات القيمة العادلة والتقديرات اOخرى التي قد تنطوي على عدم تأكد
كبير ف القياسات .وُتعد اjفصاحات ا>تعلقة باqفتراضات اOساسية ا>وضوعة وعدم التأكد من القياسات )على سبيل ا>ثال,
áليwت اñساسية( جزءًا أساسيًا من العرض الصادق >بالغ هذه القوائم ا>الية .لكن بعض تلك اjفصاحات يكون نوعيًا بطبيعته,
مثل استراتيجيات إدارة اëاطر والتحوط .ونتيجة لذلك ,يشكك البعض ف "قابلية مراجعة" هذه ا>علومات ا>الية حيث إنها أقل
قابلية للتحقق من صحتها بشكل موضوعي من بنود القوائم ا>الية مثل النقد .وتشمل áديات ا>راجعة ما يلي:
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.٩٤

•

ف من وقت كبار اOعضاء ف فريق اqرتباط لتوجيه أعمال ا>راجعة واjشراف عليها وفحصها ,بدًq
ضمان تخصيص قدر كا ٍ
من استهwك قدر غير متناسب ف التعامل مع التعقيدات اìاسبية.

•

جمع ا>علومات الضرورية وإصدار اOحكام ا>ناسبة عندما يكون من اìتمل أن تعتمد القرارات ا>تعلقة باjثبات والقياس
واjفصاح إلى حد كبير على ùارسة اjدارة لwجتهاد ف تطبيق متطلبات التقرير ا>الي ذات الصلة ,وخاصًة عندما تنطوي
ا>علومات على افتراضات أو احتماqت أو توقعات مستشرفة للمستقبل أو استخدام أساليب معقدة.

•

التأكيد على مقصد اjدارة ,خاصة إذا كانت اjدارة لم تواجه ظروفًا ùاثلة ف السابق ,عندما ينص إطار التقرير ا>الي
ا>نطبق على معاRات محاسبية بديلة بناًء على اjجراءات التي تستهدفها ا>نشأة )على سبيل ا>ثال ,توضيح ما إذا كان
استثمار ما محتفظ به للمتاجرة أم من ا>عتزم اqحتفاظ به حتى أجل اqستحقاق(.

•

التحقق من صحة القيم العادلة ل¢دوات ا>الية عندما  qيوجد سوق نشطة وتكون القياسات معتمدة على ُمدخwت غير
ملحوظة .ففي مثل هذه الظروف Åكن أن تنطوي عمليات حساب القيمة العادلة على افتراضات ذات اجتهادات عاليةù ,ا
يتطلب ف الغالب خبرة متخصصة.

•

أطر التقرير ا>الي  qتضع عادَة متطلبات وتوجيهات لπدارة للحصول على اOدلة ا>ناسبة لدعم اجتهاداتها اìاسبية
وتوثيقها.

من ا>رجح أن تتباين درجة اñاجة إلى التقديرات اìاسبية ا>نطوية على عدم تأكد كبير ف القياسات تبعًا للقطاع الذي تعمل فيه
ا>نشأة والبيئة اqقتصادية العامة:
•

بعض منشآت اOعمال تكون لديها دورة أعمال قصيرة نسبيًا حيث يتم إنتاج السلع أو اâدمات وبيعها بشكل سريع نسبيًا.
وف هذه ا>نشآت ,توجد عwقة متبادلة وثيقة إلى حد ما بي اOرباح والنقد .وف مؤسسات أعمال أخرى ,تكون دورة اOعمال
أطول بكثير وتكون هناك حاجة لتقديرات زائدة.

•

بعض منشآت اOعمال ,مثل ا>صارف ,تتداول بنشاط ف اOدوات ا>الية فيما تقوم منشآت أخرى باستخدامها بصورة نادرة.

•

من ا>رجح أن تستدعي الفترات التي تشهد أوضاع اقتصادية سلبية وضع تقديرات للقيم القابلة للتحقق واحتياطيات الهبوط
ف القيمة .وف هذه الظروف ,يكون من ا>رجح أيضًا أن تشتد اëاطر ا>تعلقة باستمرار عمل الشركاء التجاريي ,وأيضًا
استمرار عمل ا>نشأة نفسها.

٤-٥

ظم ا*علومات
ُن ُ

.٩٥

ظم ا>علومات السليمة ضرورية لدعم ارتفاع جودة التقرير ا>الي .وتوجد ف بعض اOقاليم متطلبات نظامية ومعايير محددة
ُتعد ُن ُ
ظم اOخرى اâاصة با>نشأة وأدوات الرقابة الداخلية عليها .لكن العديد من اOقاليم تغيب عنها هذه
ظم اìاسبية والُن ُ
تتعلق بالُن ُ
ظم ا>علومات لكن حتى وإن لم توجد هذه
ا>تطلبات وا>عايير .وقد توجد أيضًا أنظمة أو لوائح محددة فيما يتعلق بدراسة ا>راجع لُن ُ
ظم معلومات ا>نشأة ستؤثر على طبيعة وتوقيت ومدى أدلة ا>راجعة التي يتم اñصول عليها.
اOنظمة واللوائح فإن طبيعة وجودة ُن ُ

.٩٦

تكون اOعمال التي تضطلع بها ا>نشآت اOصغر أقل تعقيدًا ف بعض اOحيان ,مع قلة مصادر الدخل واOنشطة .وف مثل هذه
اñاqت ,تكون النظم اìاسبية بسيطة عادًة وتستخدم تقنية أقل تعقيدًا نسبيًا ,وقد تكون أدوات الرقابة الداخلية الرسمية محدودة
أحيانًا.

.٩٧

ظم اìاسبة اOساسية للعديد من ا>نشآت قد تكون جيدة من حيث الرقابة وإمكانية اqعتماد عليها ,فإن متطلبات التقرير
رغم أن ُن ُ
ا>الي تتطلب بشكل متزايد معلومات إضافية ,وqسّيما لπيضاحات على القوائم ا>الية .وسيكون من الwزم غالبًا اñصول على
معلومات عن أمور مثل القيم العادلة ل¢صول ومؤشرات اOداء الرئيسية غير ا>الية كنشاط منفصل أو اñصول على هذه ا>علومات
ظم التي ُ qتعد عادًة جزءًا من النظام اìاسبي .وقد  qتكون هذه ا>علومات خاضعة لنفس الرقابة التي تخضع لها معلومات
من الُن ُ
ظم اìاسبيةù ,ا قد يؤثر على اRودة العامة للتقرير ا>الي.
الُن ُ

.٩٨

ظم اñاسب اêلي تعالج ا>علومات عادًة بدقةÅ ,كن أن تخضع >واطن ضعف نظامية
ظم ا>علومات عادًة ُمحوسبة .ورغم أن ُن ُ
تكون ُن ُ
وأن تواجه مشكwت تتعلق باOمن واqستمرارية .وتتطلب ترتيبات حوكمة الشركات الفعالة غالبًا أن يقدم ا>راجعون الداخليون تأكيدًا
ظم معلومات ا>نشأة.
للمكلفي باñوكمة أو اjدارة ,حسب مقتضى اñال ,بشأن إمكانية اqعتماد على ُن ُ
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١١٨٤

العناصر اOساسية التي توفر
بيئة مواتية Rودة ا>راجعة

إطار جودة ا*راجعة
.٩٩

ظم ا>علومات التقرير ا>الي وتصبح منشآت اOعمال على نحو متزايد معتمدة على النظم ا>عقدة والتقنيات التي
تتجاوز أهمية ُن ُ
تدعمها .فعلى سبيل ا>ثال:
•

يعتمد العديد من الصانعي على آليات مؤ∂تة jدارة عمليات اjنتاج "عند اñاجة".

•

ظم مؤ∂تة للمخزون والتوزيع.
يعتمد العديد من ±ار التجزئة على ُن ُ

•

Åارس بعض ±ار التجزئة اOعمال tفردهم عبر اjنترنت.

•

يعتمد معظم ا>ؤسسات ا>الية وشركات اqتصاqت والعديد من هيئات القطاع العام ا>همة على نظم مؤ∂تة jجراء ومعاRة
أحجام كبيرة من ا>عامwت بسرعة ودقة ,وغالبًا ما يكون ذلك على صعيد عا>ي.

ظم ا>ؤ∂تة داخل ا>نشآت ا>عتمدة على تقنية ا>علومات إلى áميل اOعمال تكاليف كبيرة وف اñاqت
Å .١٠٠كن أن يؤدي فشل الُن ُ
القصوى إلى فشل اOعمال.
٥-٥

حوكمة الشركات

 .١٠١بغض النظر عن ا>تطلبات التفصيلية jطار التقرير ا>الي ا>نطبق ,فإن جودة التقرير ا>الي تدعمها اjدارة التي ∂تلك الدوافع
لπفصاح عن ا>علومات ا>الية الدقيقة والتي Åكن اqعتماد عليها ,والتي áظى با>عرفة وا>هارات الwزمة للقيام بذلك.
 .١٠٢يترتب على إشراف ا>كلفي باñوكمة على اjدارة إرساء توقعات للسلوك وتوفير الدافع لπدارة للوفاء tسؤولياتها .وÅكن أن يكون
ñوكمة الشركات القوية أثر إيجابي على إمكانية اqعتماد على القوائم ا>الية التي ُتعدها ا>نشأة.
 .١٠٣توجد Rان ا>راجعة ف العديد من ا>نشآت -وqسّيما ا>نشآت اOكبر -وÅكن أن تسهم ف تعزيز حوكمة الشركات ,وخاصة عندما
يكون أعضاء اللجنة مستقلي عن اjدارة وعلى قدر مناسب من ا>عرفة ا>الية .وÅكن لwختwفات ف قوة ترتيبات حوكمة الشركات
أن تؤثر ف النهج ا>تبع ف ا>راجعة والتفاعwت مع اjدارة وا>كلفي باñوكمة.
á .١٠٤ظى اñوكمة الفعالة بنفس القدر من اOهمية بالنسبة للمنشآت اOصغر ,رغم أن أشكال ا>لكية قد توحي بعدم مwءمة هياكل
حوكمة الشركات الرسمية ورغم أن Rان ا>راجعة تكون أقل شيوعًا .وقّلما Åكن التمييز بي اjدارة وا>كلفي باñوكمة ف العديد
من ا>نشآت اOصغر; إذ يضطلع ا>الك ا>دير بك wالدورين.
ُ .١٠٥يرجح أن يتحسن تصور ا>ستخدمي Rودة التقرير ا>الي إذا اعتقدوا أن Rنة ا>راجعة تتألف من أعضاء مستقلي عن اjدارة وعلى
قدر مناسب من ا>عرفة ا>الية .وُيرجح أيضًا أن تزيد درجة الثقة إذا ُأحيط ا>ستخدمون علمًا ,رtا من خwل تقرير سنوي ,باOنشطة
التي نفذتها Rنة ا>راجعة والقضايا الرئيسية التي تناولتها وأسباب اqستنتاجات التي توصلت إليها.
á .١٠٦دد العديد من ا>نشآت اOكبر ,ضمن هياكل اñوكمة والرقابة الداخلية اâاصة بها ,وظيفة للمراجعة الداخلية .وفيما تتباين
أهداف ونطاق هذه الوظيفة ,فإنها تنطوي عادًة على تنفيذ أنشطة تأكيدية واستشارية مصممة لتقوي وáسي فاعلية آليات حوكمة
ا>نشأة وإدارتها للمخاطر ورقابتها الداخلية .وقد يضطلع ا>كلفون باñوكمة بدور إشراف على وظيفة ا>راجعة الداخلية وُيرجح أن
يكونوا مهتمي بالتحقق من وجود تفاعل مناسب بي عمل ا>راجع اâارجي ووظيفة ا>راجعة الداخلية.
 .١٠٧فيما يتعلق با>راجعة اâارجية ,يكون >وقف قادة ا>نشأة ,الذين عادًة ما يكونون أعضاء مجلس إدارة الشركة ,أهمية أساسية .وقد
يعتبر البعض أن ا>راجعة اâارجية ليست سوى ضرورة تنظيمية ,يلزم اñد من تكلفتها بأكبر قدر ùكن .وقد يولي آخرون قيمة
للمراجعة باعتبارها آلية صارمة ∂نحهم الثقة بأن ا>علومات ا>الية ا>نشورة Åكن اqعتماد عليها و∂نحهم أيضًا فرصة للحصول
على تعليقات متبصرة من مراقب مستقل واسع ا>عرفة فيما يتعلق باëاطر التي تواجهها ا>نشأة ,وبيئة الرقابة اâاصة بها وآلية
التقرير ا>الي لديها .وÅكن للمكلفي باñوكمة ف ا>نشأة أن يؤثروا بشكل إيجابي على جودة ا>راجعة عن طريق إبداء اهتمام جدي
بعمل ا>راجع واتخاذ إجراءات عملية عندما  qيعتبرون أنه قد ت تقدي اRودة ا>ناسبة.
 .١٠٨ف ا>نشآت اOكبر ,وخصوصًا ا>نشآت ا>درجة ,توجد غالبًا Rان ا>راجعة لπشراف على العwقة بي ا>نشأة وا>راجع .وÅكن أن
ينطوي هذا على تعيي ا>راجع وتقييم استقwله )tا ف ذلك تقدي اâدمات غير ا>رتبطة با>راجعة( واعتماد أتعاب ا>راجعة.
وطا>ا كانت Rان ا>راجعة متحمسة لزيادة جودة ا>راجعة بدً qمن تقليل التكلفة ,فإنها تساعد ف ضمان تخصيص ما يكفي من
ا>وارد ا>ناسبة للمراجعة.
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١١٨٥

العناصر اOساسية التي توفر
بيئة مواتية Rودة ا>راجعة

إطار جودة ا*راجعة

 .١٠٩تتحمل بعض Rان ا>راجعة أيضًا مسؤولية النظر ف جودة ا>راجعة بشكل مباشر وتقوم بذلك ف إطار آلية إعادة تعيي ا>راجعي أو
عند النظر ف أتعاب ا>راجعة .وÅكن دعم هذه ا>سؤولية إذا كانت Rنة ا>راجعة تتبع آلية رسمية وضوابط لبيان سمات جودة
ا>راجعة .وسوف يتأثر نظر Rنة ا>راجعة ف جودة ا>راجعة بالتفاعwت مع ا>راجع )انظر الفقرات من  ٥٣إلى  (٥٦وخصوصًا بأي
تقييم يتم إجراؤه لنزعة الشك ا>هني ا>طبقة.
 .١١٠توجد عادًة عwقة بي جودة ا>راجعة وجودة وكمية ا>وارد ا>ستخدمة ف أدائها; وينعكس هذا عادًة ف أتعاب ا>راجعة .غير أن
انخفاض أتعاب ا>راجعة Å qكن بأي حال أن يكون مبررًا لعدم توفير موارد كافية للمراجعة واñصول على ما يكفي من أدلة ا>راجعة
ف للمراجعة .ولهذا أهمية خاصة عند
ت كا ٍ
ا>ناسبة .ومن ا>هم أن تنظر Rان ا>راجعة فيما إذا كان قد ت التخطيط لتخصيص وق ٍ
التفاوض بشكل مباشر مع اjدارة على أتعاب ا>راجعة .وغالبًا ما يكون لπدارة نفوذ كبير ف áديد أتعاب ا>راجعة ,وقد تكون لها
وجهة نظر مختلفة ف جودة ا>راجعة عن وجهة نظر Rنة ا>راجعة.
٦-٥

العوامل الثقافية ا1وسع نطاقًا

Å .١١١كن للثقافات الوطنية أن تؤثر بشكل مباشر ف ا>واقف السلوكية وأفعال جميع أصحاب ا>صلحة ا>شاركي ف سلسلة إعداد التقرير
ا>الي ,وأن تؤثر بشكل غير مباشر ف طبيعة ومدى متطلبات اìاسبة والقواني واللوائح ا>نطبقة.
 .١١٢وتتضمن اOبعاد الثقافية ما يلي:
أ.

ا>واقف السلوكية ±اه السلطة  -تتباين درجة عدم ا>ساواة داخل اEتمعات )"ا>سافة من السلطة"( وÅكن أن يؤثر هذا على
طريقة تفاعل اOشخاص اOقل درجة مع اOشخاص اOعلى درجة ,والعكس صحيح.

ب± .نب حالة عدم التأكد  -تتباين طريقة تعامل اOفراد مع حاqت عدم التأكد وÅكن لهذا أن يؤثر على رغبتهم ف وضع بنى
واضحة واستجابتهم للمواقف غير النمطية.
ج .السلوك اRماعي  -درجة توقع اEتمع لقيام اOفراد بالتصرف بشكل جماعي أو فردي.
د.

الشفافية  -القيمة التي Åنحها اEتمع للتوازن الصحيح بي الشفافية والسرية.

ُ .١١٣يرجح أن تؤثر هذه اOبعاد الثقافية على ا>وضوعية ونزعة الشك ا>هني وطريقة عمل اOفراد مع بعضهم وإصدارهم ل¢حكام
وتواصلهم مع اêخرين.
Å .١١٤كن لwختwفات ف ùارسات اOعمال والعوامل الثقافية أن تشكل áديات عملية أمام كل من ا>نشآت متعددة اRنسيات
ومراجعيها .وقد تقرر إدارة اEموعة اتخاذ إجراءات محددة للتخفيف من تأثيرات هذه التحديات عن طريق إخضاع التقرير ا>الي
Oدوات رقابة فعالة يتم تطبيقها وصونها على مستوى اEموعة .وقد تشتمل هذه اjجراءات ,على سبيل ا>ثال ,على ما يلي:
•

سياسات وخطوات متسقة ف جميع الدول التي تعمل فيها اEموعة.

•

برامج على مستوى اEموعة ,مثل قواعد السلوك وبرامج منع الغش.

•

قيام ا>راجعي الداخليي بتقييم دقة واكتمال ا>علومات ا>الية ا>ستلمة من ا>كونات.

•

ا>تابعة ا>ركزية لعمليات ا>كونات ونتائجها ا>الية.

•

زيارات اqتصال ا>نتظمة من جانب إدارة اEموعة.

•

انتداب ا>وظفي.

ويساعد فهم اqختwفات ف ùارسات اOعمال والعوامل الثقافية اOوسع نطاقًا مراجع اEموعة ف التخطيط >راجعة اEموعة
وإجراء ا>راجعة ف مختلف اOقاليم.

 ١-٦-٥ا>واقف السلوكية ±اه السلطة
 .١١٥يوجد ف بعض الثقافات مدى واسع لتوزيع السلطة بي اOشخاص ف شكل هرمي ,ومن ا>رجح أن يؤثر ذلك على السلوك واqتصاqت.
فعلى سبيل ا>ثال ,قد يكون من غير الwئق قيام ا>وظفي اOقل خبرة بالتحقق من صحة آراء ا>وظفي اOعلى درجة .وÅكن أن يؤثر
اjذعان الذي  qموجب له لسلطة الغير أن يؤثر على كل من استعداد اìاسبي اOقل خبرة ف ا>نشأة jثارة اëاوف بشأن ا>شرفي
عليهم وبشأن عwقات العمل داخل فريق اqرتباط.
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١١٨٦

العناصر اOساسية التي توفر
بيئة مواتية Rودة ا>راجعة

إطار جودة ا*راجعة

ُ .١١٦تعتبر ا>راجعة آلية تشتمل على فريق ارتباط يعمل ويتواصل بوضوح مع من هم أعلى وأسفل هيكل الفريق .وتتطلب ا>راجعة أيضًا
عقلية متحلية بنزعة الشك .وف الثقافات التي يوجد بها مدى واسع لتوزيع السلطة قد يصعب على ا>راجعي اOقل خبرة التشكيك
بشكل مباشر فيمن هم ف موضع السلطة .وف مثل هذه ا>واقف ,قد يقرر ا>راجعون التوسع ف اطwعهم على الوثائق بدً qمن
ا>ناقشة اRادة لπدارة بشكل مباشر من خwل اqستفسار.

± ٢-٦-٥نب حالة عدم التأكد
∂ .١١٧تلك بعض الثقافات قدرة أعلى من غيرها على áمل حاqت عدم التأكد .وÅكن لهذا أن يؤثر على ا>واقف السلوكية من أخذ
اëاطرة ونقيضها ,أ qوهو أخذ اñيطة .ومن ا>رجح أن يؤثر أخذ اñيطة ف استراتيجيات عمل اjدارة وسلوكها الداخلي وأيضًا
ف اqجتهادات اìاسبية ا>wزمة للتقرير ا>الي.
 .١١٨ومن ا>رجح أيضًا أن يؤثر ±نب حالة عدم التأكد ف تقييم ا>راجعي للمخاطر وحجم اOدلة التي يقررون أنها كافية ومناسبة.

 ٣-٦-٥السلوكيات اRماعية
 .١١٩تولي بعض الثقافات قيمة اجتماعية كبرى للسلوك اRماعي مثل الوqء للدولة أو صاحب العمل أو العائلة .وف مثل هذه الظروف
تزيد احتمالية التزام اOفراد بقواعد وآليات اEموعة .وف مجتمعات أخرى ,تكون ل¡راء وا>ناهج الفردية قيمة ,وف حي أن هذا
قد يشجع على ùارسة نزعة الشك ا>هني فمن ا>رجح أيضًا أن يؤدي إلى تباين أكبر ف السلوك والنتائج النهائية.

 ٤-٦-٥الشفافية
 .١٢٠ثمة جانب آخر من اRوانب الثقافية التي Åكن أن تؤثر على التقرير ا>الي وفاعلية تفاعwت ا>راجع مع اjدارة يتمثل ف درجة التكتم
أو السرية ا>توقعة ف شؤون العمل .وقد يصّعب عدم اqنفتاح أو الشفافية من جانب اjدارة على ا>راجعي اكتساب الفهم الضروري
للمنشأة من أجل القيام بشكل مناسب بتحديد وتقييم مخاطر التحريف اRوهري ف القوائم ا>الية.
٧-٥

تنظيم أعمال ا*راجعة

 .١٢١ينطوي التنظيم على الترخيص للمكاتب واOفراد للقيام بأعمال ا>راجعة وáديد ا>عايير والتقصي عن أعمال ا>راجعة للتحقق من
جودتها واتخاذ اjجراءات التأديبية ف حالة عدم اqلتزام با>عايير وإخفاق أعمال ا>راجعة .ويتم اqضطwع بهذه ا>هام عادًة على
ا>ستوى الوطني بواسطة سلطات تنظيمية مستقلة أو هيئات محاسبة مهنية أو مزيج من كليهما.
 .١٢٢توفر اOنظمة ومعايير ا>راجعة وا>عايير اOخwقية اOساس للعديد من اRوانب التنظيمية .ورغم أن معايير ا>راجعة وا>عايير
اOخwقية يتم فرضها على ا>ستوى الوطني ,يزداد اعتماد ا>عايير الوطنية على ا>عايير الدولية التي يضعها مجلس ا>عايير الدولية
للمراجعة والتأكيد ومجلس ا>عايير الدولية Oخwقيات ا>هنة للمحاسبي.
 .١٢٣تكون متطلبات معايير ا>راجعة وا>عايير اOخرى ذات الصلة أكثر فاعلية إذا ت إنفاذها كما ينبغي .وينطوي هذا على الوضع النظامي
للمعايير والتقصي عن أعمال ا>راجعة والتحري عن ا>زاعم ا>تعلقة بإخفاق أعمال ا>راجعة والقيام عند اqقتضاء باتخاذ إجراءات
تأديبية.
 .١٢٤عادًة ما يتم التقصي عن أعمال ا>راجعة على ا>ستوى الوطني من خwل مكتب مراجعة منفصل )فحص النظراء( ,أو هيئة محاسبة
مهنية )ُتسند إليها أحيانًا هذه ا>سؤولية من جانب سلطة تنظيمية( ,أو من خwل السلطات ا>ستقلة ا>نظمة Oعمال ا>راجعة .وتنص
اOنظمة واللوائح بشكل متزايد على أن تتم أنشطة التقصي عن أعمال مراجعة الشركات ا>درجة ,وأحيانًا أعمال مراجعة هيئات
ظمة Oعمال ا>راجعة.
الصالح العام اOخرى ,من خwل سلطة مستقلة ُمن ّ
 .١٢٥توفر أنشطة التقصي عن أعمال ا>راجعة أسلوبًا مهمًا لتقييم التزام ا>راجعي tعايير ا>راجعة ,وتقييم جوانب أخرى Rودة ا>راجعة
بناًء على نطاق اختصاص التقصي .وÅكن لπجراءات التي تتخذها مكاتب ا>راجعة لعwج مواطن الضعف التي يحددها القائمون
بالتقصي عن أعمال ا>راجعة أن تؤدي إلى áسي جودة ا>راجعة .ويلزم القيام على مدار الوقت بتسجيل النتائج ذات الصلة ا>ستنبطة
من أنشطة التقصي عن أعمال ا>راجعة وتقدÅها Rهات وضع ا>عايير.
 .١٢٦غالبًا ما ُتنشر نتائج أنشطة التقصي عن أعمال ا>راجعة .وسيؤدي نشر نتائج أنشطة التقصي عن أعمال ا>راجعة إلى زيادة الوعي
بي أصحاب ا>صلحة عن القضايا ا>تعلقة بجودة ا>راجعة.
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 .١٢٧تكون الترتيبات التأديبية الفعالة tثابة حافز >كاتب ا>راجعة لwلتزام با>عايير ا>نطبقة ,كما إنها ∂نح أصحاب ا>صلحة اêخرين
الثقة ف جودة ا>راجعة .وتستلزم الترتيبات التأديبية الفعالة وجود نطاق اختصاص واضح للمسؤولي عن مهام التحري وا>هام
التأديبية وتوفر موارد كافية للقيام بعملهم.
٨-٥

بيئة ا*قاضاة

 .١٢٨إضافة إلى التكاليف ا>باشرة التي يتم تكبدها أثناء القيام با>راجعة ,توجد احتمالية بأن يكون مكتب ا>راجعة مطالبًا بتعويض
خصومه ف الدعاوى القضائية عن عواقب إخفاقه ف أعمال ا>راجعة .ويتباين خطر ا>قاضاة وأثره على جودة ا>راجعة بي مختلف
الدول.
 .١٢٩يعتقد البعض أن خطر ا>قاضاة يحسن جودة ا>راجعة نظرًا Oنه سيجعل ا>راجع مضطرًا للحد من فرصة إخفاق أعمال ا>راجعة.
ويعتقد آخرون أن خطر ا>قاضاة سيكون له أثر سلبي على جودة ا>راجعة حيث إنه سيؤدي إلى خلق عقلية "¿طية" بدً qمن الرغبة
ف التفكير ف طرق >واجهة خطر ا>راجعة بأسلوب مبتكر ,وأن خطر ا>قاضاة سيكون tثابة مثّبط لذوي ا>واهب يثنيهم عن اqنضمام
إلى مهنة ا>راجعة واqستمرار فيها.
٩-٥

اجتذاب ا*واهب

ُ .١٣٠تعد ا>راجعة نشاطًا ذهنيًا مرهقًا يتطلب حسن اqجتهاد وامتwك عقلية محبة لwستفسار وقدرًا كبيرًا من ا>عرفة اâاصة باOعمال
والتقرير ا>الي وا>راجعة .وفيما تسعى ا>هنة جاهدة لتزويد ا>راجعي بالكفاءات الضرورية ,فإن فاعلية ذلك ستتأثر حتمًا tهارات
ا>وظفي اRدد.
ُ .١٣١يعد خريجو اRامعات ف العديد من الدول مصدرًا مهمًا qستقطاب ا>وظفي اRدد والكثير منهم يكون متخصصًا ف اìاسبة
 wمن ا>عرفة ا>wئمة وا>واقف اOخwقية ا>ناسبة.
وإدارة اOعمال .وÅكن لهذه اâلفية أن توفر ك ً
ُ .١٣٢يعد تعيي ا>وظفي الذين يتمتعون بالقدرات الwئقة ف مهنة ا>راجعة عنصرًا أساسيًا ف جودة ا>راجعة .ويجب أن تلفت جاذبية
مهنة اìاسبة انتباه ا>وظفي اRدد اìتملي ف مرحلة مبكرة قدر اjمكان .غير أن جاذبية مهنة ا>راجعة تتباين فيما بي الدول
وتتأثر بعوامل مثل سمعة ا>هنة ووضعها ,وأيضًا بعوامل مباشرة بصورة أكبر مثل ا>ستويات ا>قارنة ل¢جور والتصورات ا>تعلقة بجهد
العمل اìتمل .وف حالة وجود نقص ف ا>وظفي اRدد اìتملي الذين يتمتعون tؤهwت علمية مناسبة ,فقد يصعب تعيي ا>رشح
الذي يتمتع با>ؤهwت الwئقة.
 ١٠-٥ا;دول الزمني للتقرير ا*الي
Å .١٣٣كن أن يؤثر اRدول الزمني الذي يلزم إ¬از أعمال ا>راجعة خwله على آليات التقرير ا>الي وطريقة اعتماد اjدارة وا>كلفي
باñوكمة للقوائم ا>الية .ويحد كذلك ظهور أنظمة التقرير ا>ستعجلة ف العديد من اOقاليم من قدرة ا>راجع على أداء عمل تفصيلي
ظم الرقابة الداخلية وأداء إجراءات
بعد انتهاء فترة التقرير .ونتيجة لذلك ,أصبح من الضروري بشكل متزايد أن يعتمد ا>راجع على ُن ُ
ا>راجعة قبل نهاية الفترة.
 .١٣٤يتأثر توقيت إعداد ا>علومات ا>الية أيضًا بحاجة الشركات ا>درجة إلى إصدار تقديرات ل¢رباح أو نتائج أولية ف مرحلة مبكرة.
وف بعض اOقاليم ,يكون ا>راجعون مطالبي با>وافقة على مثل هذه اjصدارات أو أداء أعمال خاصة بشأنها .ومن مزايا ذلك أن
ا>راجع سيكون مطمئنًا إلى النتائج ا>الية قبل صدور ا>علومات لكنه يزيد من ضغط الوقت.
Å .١٣٥كن أن تكون ا>واعيد النهائية jعداد التقارير عند مراجعة ا>نشآت اOصغر أقل تشددًا منها عند مراجعة ا>نشآت ا>درجةù ,ا
يتيح للمراجع أن يستفيد من اOدلة ا>تحصل عليها من اOحداث وا>عامwت التي تتم بعد تاريخ ا>يزانية .وعwوة على ذلك ,فقلما
تصدر ا>نشآت اOصغر تقديرات ل¢رباح قبل انتهاء ا>راجعة .لكن من غير ا>عتاد للمنشآت اOصغر أن تقدم قوائم مالية مراجعة
سنوية أو شهرية أو ربع سنوية للمصارف ومصادر توفير رأس ا>ال اOخرى.
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ا*لحق ا1ول
صعوبة تعريف جودة ا*راجعة
.١

يكثر استخدام مصطلح "جودة ا>راجعة" ف النقاشات بي أصحاب ا>صلحة ,وف اتصاqت السلطات التنظيمية وجهات وضع ا>عايير
ومكاتب ا>راجعة وغيرها ,وف إعداد البحوث ووضع السياسات .وُتعد جودة ا>راجعة موضوعًا معقدًا ,و qيوجد لها أي تعريف أو
áليل حظي باعتراف عا>ي.

.٢

يتمثل غرض ا>راجعة ف تعزيز درجة ثقة ا>ستخدمي ا>ستهدفي ف القوائم ا>الية .ويتحقق ذلك عن طريق قيام ا>راجعي بجمع
ما يكفي من أدلة ا>راجعة ا>ناسبة للتعبير عن رأي فيما إذا كانت القوائم ا>الية معدة ,من كافة اRوانب اRوهرية ,طبقًا jطار
التقرير ا>الي ا>نطبق .وغالبًا ما يكون الرأي متعلقًا tا إذا كانت القوائم ا>الية "تعرض بشكل عادل من جميع اRوانب اRوهرية"
أو تعطي "صورة حقيقية وعادلة" للمركز ا>الي للمنشأة كما هو ف نهاية الفترة ولنتائج ا>نشأة وتدفقاتها النقدية خwل الفترة ,طبقًا
jطار التقرير ا>الي ا>نطبق.

.٣

رغم أن اOنظمة الوطنية ومعايير اìاسبة تنص على ضوابط لـ "العرض العادل" ,فإن العديد من جوانب آلية التقرير ا>الي ,وبالتالي
مراجعة القوائم ا>الية ,تنطوي على اqجتهاد.

.٤

توفر معايير ا>راجعة أساسًا مهمًا داعمًا Rودة ا>راجعة .وبصفة خاصة ,توضح معايير ا>راجعة الصادرة عن مجلس ا>عايير الدولية
للمراجعة والتأكيد أهداف ا>راجع ١٤وتضع اñد اOدنى للمتطلبات .ومع ذلك ,فإن غالبية ا>تطلبات الواردة ف معايير ا>راجعة إما
أنها توفر إطارًا لwجتهادات التي تتم أثناء ا>راجعة أو أنها áتاج إلى اqجتهاد لتطبيقها بشكل سليم.

.٥

وبناًء عليه ,فإن ا>راجعة هي تخصص يعتمد على أفراد أكفاء يستخدمون ما لديهم من خبرات ويلتزمون بالنزاهة وا>وضوعية ونزعة
الشك ا>هني لتمكينهم من إصدار اOحكام ا>ناسبة التي تدعمها اñقائق وظروف اqرتباط .وُتعد صفتي ا>ثابرة والدقة من الصفات
ا>همة كذلك ف ضمان إدخال التغييرات الwزمة على القوائم ا>الية ,أو ضمان احتواء تقرير ا>راجع على التحفظات ا>wئمة ف حالة
عدم إجراء مثل هذه التغييرات.

.٦

إضافة إلى الطبيعة اqجتهادية التي تتصف بها جوانب القوائم ا>الية محل اqرتباطات ,يوجد عدد من العوامل التي ±عل من
الصعب وصف وتقوي جودة ا>راجعة ,من بينها ما يلي:
•

أن وجود ,أو عدم وجود ,التحريفات اRوهرية ف القوائم ا>الية ا>راجعة  qيقدم سوى نظرة جزئية Rودة ا>راجعة.

•

أن أعمال ا>راجعة تتباين وما ينطبق عليه مفهوم "ما يكفي من أدلة ا>راجعة ا>ناسبة" لدعم رأي ا>راجعة هو اجتهادي
بدرجة ما.

•

أن وجهات النظر ا>تعلقة بجودة ا>راجعة تتباين فيما بي أصحاب ا>صلحة.

•

أن الشفافية تكون محدودة بشأن العمل ا>نفذ ونتائج ا>راجعة.

أن وجود ,أو عدم وجود ,التحريفات اRوهرية ف القوائم ا>الية ا>راجعة  qيقدم سوى نظرة جزئية Rودة ا>راجعة

١٤

.٧

ف ضوء هدف ا>راجعة ,فإن وجود áريفات جوهرية ف القوائم ا>الية لم يتم اكتشافها خwل ا>راجعة قد يكون مؤشرًا على إخفاق
أعمال ا>راجعة .ومع ذلك ,فإن عدم وجود التحريفات اRوهرية ف القوائم ا>الية Å qكن أن يكون ف حد ذاته ا>قياس الوحيد
Rودة ا>راجعة Oنه قد  qتكون هناك أي áريفات جوهرية يلزم اكتشافها.

.٨

حتى ف حالة وجود áريف جوهري غير مكتشف ف القوائم ا>الية ا>راجعة فإن ذلك قد  qيشير بالضرورة إلى ضعف جودة ا>راجعة
Oن أعمال ا>راجعة تهدف إلى اñصول على تأكيد معقول ,وليس مطلقًا ,بأن القوائم ا>الية á qتوي على áريفات جوهرية .ويكون

راجع الفقرة  ١١من ا>عيار الدولي للمراجعة )" (٢٠٠اOهداف العامة للمراجع ا>ستقل والقيام با>راجعة وفقًا للمعايير الدولية للمراجعة":
تتمثل اOهداف العامة للمراجع عند القيام tراجعة القوائم ا>الية فيما يلي:
)أ(

التوصل إلى تأكيد معقول بشأن ما إذا كانت القوائم ا>الية ككل تخلو من التحريف اRوهري ,سواًء بسبب الغش أو اâطأ ,ومن ثم ∂كي ا>راجع من إبداء رأيه
فيما إذا كانت القوائم ا>الية قد ت إعدادها من جميع اRوانب اRوهرية ,وفقًا jطار التقرير ا>الي ا>نطبق;

)ب( إعداد تقرير عن القوائم ا>الية ,واjبwغ حسبما تتطلبه معايير ا>راجعة ,وفقًا للنتائج التي توصل إليها ا>راجع.

ترجمة الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي

١١٨٩

العناصر اOساسية التي توفر
بيئة مواتية Rودة ا>راجعة

إطار جودة ا*راجعة

للفرق بي التأكيد ا>طلق وا>عقول أهمية خاصة عندما تكون التحريفات ناشئة عن أفعال غش ت إخفاؤها من خwل التزوير والتواطؤ
وإساءات العرض ا>تعمدة.
.٩

يعكس ¿وذج ا>راجعة القيود ا>wزمة للمراجعة ويهدف إلى اñصول على تأكيد معقول ,وليس مطلقًا ,وهو ما يعني أنه توجد
احتمالية لعدم اكتشاف التحريفات اRوهرية .وف حالة التعرف على áريفات ف وقت qحق لم يتم اكتشافها أثناء ا>راجعة ,فقد
يصعب áديد ما إذا كانت هذه التحريفات لم يتم اكتشافها نتيجة لنموذج ا>راجعة عمومًا أم >واطن خلل ف جودة ا>راجعة الفردية
ذات الصلة.

.١٠

ُيعد مفهوما "ما يكفي من أدلة ا>راجعة ا>ناسبة" و"التأكيد ا>عقول" وثيقي الصلة ببعضهما .وÅ qكن تعريف أي منهما بدقة لكن يلزم
النظر إلى كليهما ف سياق ا>عايير ا>نطبقة وا>مارسات ا>ستقرة.

أن أعمال ا>راجعة تتباين وما ينطبق عليه مفهوم "ما يكفي من أدلة ا>راجعة ا>ناسبة" لدعم رأي ا>راجعة هو اجتهادي بدرجة ما
.١١

 qتوجد منشأتان متطابقتان ∂ام التطابق ولذلك ستتباين بالضرورة أعمال ا>راجعة واqجتهادات ا>طلوبة .ولذلك ,فإن áديد ما
ينطبق عليه مفهوم "ما يكفي من أدلة ا>راجعة ا>ناسبة" هو أمر يخضع لwجتهاد ا>هني بدرجة ما ,يعكس حجم وطبيعة وتعّقد ا>نشأة
وقطاعها واjطار التنظيمي ذي الصلة الذي تعمل فيه ,وأيضًا تقييم ا>راجع ëاطر أن تكون القوائم ا>الية ا>عدة من جانب اjدارة
محّرفة بشكل جوهري.

.١٢

عادًة ما تكون مكاتب ا>راجعة منشآت هادفة للربح وترتبط ربحية مكتب ا>راجعة عادًة بالعwقة بي أتعاب ا>راجعة ا>فروضة والتكلفة
التي ينطوي عليها جمع ما يكفي من أدلة ا>راجعة ا>ناسبة .وÅكن أن يؤدي هذا إلى وجود تصورات لدى اOطراف الثالثة بأنه بغض
النظر عن تطبيق معايير ا>راجعة ومتطلبات اOخwق ا>هنية ,فإن مكاتب ا>راجعة يكون لديها حافز على ا>دى القصير للحد من
حجم اOعمال ا>نفذة مع إدراكها بأنه على ا>دى الطويل يكون اñفاظ على جودة ا>راجعة qزمًا ñماية سمعة مكتب ا>راجعة ولتجنب
اjجراءات التنظيمية أو النظامية ا>سيئة .وف القطاع العام أيضًا ,ورغم أن هيئات ا>راجعة للقطاع العام  qتكون منشآت هادفة
للربح ,فإن قيود ا>وازنة قد تفرض عليها áديات إضافية ف ضمان مناسبة حجم العمل ا>نفذ.

أن وجهات النظر ا>تعلقة بجودة ا>راجعة تتباين فيما بي أصحاب ا>صلحة
.١٣

تتباين وجهات النظر ا>تعلقة بجودة ا>راجعة فيما بي أصحاب ا>صلحة .وهذا ف حد ذاته ليس مثيرًا لwستغراب فمستوى انخراطهم
ا>باشر ف ا>راجعة واطwعهم على ا>علومات ا>رتبطة بها يتباين إلى حد كبير; وتتباين كذلك القيمة التي يوليها مختلف أصحاب
ا>صلحة للمراجعة.

.١٤

 qيكون للمساهمي ف ا>نشآت ا>درجة حق اqطwع على اqتصاqت ا>تعلقة با>راجعة باستثناء ما يكون متاحًا للجمهور .وف ا>قابل,
غاليًا ما Åكن Oصحاب ا>صلحة ف ا>نشآت اOخرى اqتصال بشكل مباشر با>راجعي واñصول على كل من اqتصاqت الرسمية
وغير الرسمية ,وهو ما يؤثر بشكل مباشر ف وجهات نظرهم ا>تعلقة بجودة ا>راجعة.

.١٥

قد ينظر بعض مستخدمي القوائم ا>الية إلى جودة ا>راجعة على أنها áقيق أكبر زيادة ùكنة ف حجم أدلة ا>راجعة ا>تحصل عليها
وف مدى ا>ناقشة اRادة التي تتعرض لها اjدارة .ومن شأن النظر إلى جودة ا>راجعة من هذا ا>نظور فقط أن يوحي بأن جودة
ا>راجعة ستكون أعلى كلما زادت ا>وارد )با>عنى الكمي والنوعي على السواء( ا>رصودة للمراجعة.

.١٦

قد تكون اjدارة مهتمة بضمان تخفيض تكاليف ا>راجعة وإ¬از ا>راجعة بأسرع ما Åكن واñد من تعطيل سير عمل ا>نشأة قدر
ا>ستطاع .وعند النظر إلى جودة ا>راجعة من هذا ا>نظور ,قد تقترح اjدارة اñد من ا>وارد ا>رصودة للمراجعة قدر ا>ستطاع.

.١٧

وتشير ا>وازنة بي هذه اêراء اëتلفة إلى أن ا>راجعة عالية اRودة تنطوي على مراجعة فعالة يتم تنفيذها بكفاءة ف الوقت ا>ناسب
ونظير أتعاب معقولة .غير أن تفسير الكلمات "فعال" و"بكفاءة" و"الوقت ا>ناسب" و"معقولة" يخضع للتقدير الشخصي .وغالبًا ما
يكون ا>كلفون باñوكمةt ,ا ف ذلك Rان ا>راجعة ,ف وضع جيد يؤهلهم للنظر ف هذه اOمور .ولهذا ,تكون Rان ا>راجعة ف
العديد من الدول مسؤولة عن النظر ف جودة ا>راجعة وا>وافقة على تعيي ا>راجع وأتعاب ا>راجعة أو التوصية بذلك.

أن الشفافية تكون محدودة بشأن العمل ا>نفذ ونتائج ا>راجعة
.١٨

تكون العديد من اâدمات واضحة نسبيًا >ن تؤدى لهم ويستطيع ا>ستخدمون تقييم جودتها بشكل مباشر .لكن العديد من أصحاب
ا>صلحةt ,ا ف ذلك ا>ساهمي ف الشركات ا>درجة أو جهات ∂ويل أي عمل q ,تتوفر لديهم عادًة نظرات متعمقة مفصلة ف العمل

ترجمة الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي

١١٩٠

العناصر اOساسية التي توفر
بيئة مواتية Rودة ا>راجعة

إطار جودة ا*راجعة

ا>ؤدى أثناء ا>راجعة والقضايا التي ت áديدها ومعاRتها .ولذلك ,غالبًا ما يعجز مستخدمو التقارير ا>الية ,الذين هم من خارج
ا>نشأة اâاضعة للمراجعة ,عن تقييم جودة ا>راجعة بشكل مباشر.
.١٩

Åكن ذكر ا>علومات ا>تعلقة بعمل ا>راجع والنتائج التي توصل إليها ف تقرير ا>راجع .لكن تقارير العديد من ا>راجعي تكون موحدة,
وباستثناء الظروف غير ا>عتادة نسبيًا التي يكون فيها رأي ا>راجع معدًُ q ,qتقدم عادًة معلومات بشأن عمل ا>راجع والنتائج التي
توصل إليها.

.٢٠

طلب ا>ستخدمون من مجلس ا>عايير الدولية للمراجعة والتأكيد زيادة ا>علومات التي ينبغي ذكرها ف تقارير ا>راجع واستجاب
اEلس باقتراح تغييرات على هيكل تقرير ا>راجع وصياغته ومضمونه ,كان من بينها إدراج اOمور الرئيسة للمراجعة ف التقارير
اâاصة tراجعة الشركات ا>درجة .ويأمل اEلس أن توفر التغييرات التي ت إدخالها على تقرير ا>راجع ,وqسّيما إدراج اOمور
الرئيسة للمراجعة ,معلومات مفيدة >ستخدمي القوائم ا>الية Oجل تعزيز فهمهم لتلك اOمور التي بحسب اñكم ا>هني للمراجع ذات
أهمية بالغة ف ا>راجعة.

.٢١

يأمل مجلس ا>عايير الدولية للمراجعة والتأكيد أن ∂نح مبادرته اâاصة بتقارير ا>راجعي ا>ستخدمي بعض النظرات ا>تعمقة
بشأن جودة ا>راجعة ,خاصًة إذا كانت هناك فرصة jجراء ا>زيد من النقاش حولها مع Rان ا>راجعة أو ا>راجع .غير أن اEلس
يدرك أن هذه ا>علومات اjضافية لن ∂ثل حتمًا سوى جزء صغير نسبيًا من إجمالي ا>علومات ا>عروفة للمراجع والتي قد تكون مهمة
لزيادة التقدير الذي áظى به جودة ا>راجعة.

ترجمة الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي

١١٩١

العناصر اOساسية التي توفر
بيئة مواتية Rودة ا>راجعة

إطار جودة ا*راجعة

ا*لحق الثاني
السمات النوعية للعوامل ا*تعلقة با*دخNت واPلية
.١

 wللسمات النوعية للعوامل ا>تعلقة با>دخwت واêلية .وتنطبق هذه السمات النوعية على
يحتوي هذا ا>لحق على وصف أكثر تفصي ً
مستوى ارتباطات ا>راجعة ومستوى مكاتب ا>راجعة وا>ستوى الوطني )أو مستوى اOقاليم(.

عوامل ا*دخNت
 ١-١القيم وا1خNق ا*هنية وا*واقف السلوكية – مستوى ا]رتباطات
.٢

وتتمثل السمات اOساسية لهذا العامل فيما يلي:
•

أن يقر فريق اqرتباط بأداء ا>راجعة tا يحقق ا>صلحة العامة اOوسع نطاقًا وبأهمية اqلتزام با>تطلبات اOخwقية.

•

أن يتحلى فريق اqرتباط با>وضوعية والنزاهة.

•

.w
أن يكون فريق اqرتباط مستق ً

•

أن يتحلى فريق اqرتباط بالكفاءة ا>هنية والعناية الواجبة.

•

أن يتحلى فريق اqرتباط بنزعة الشك ا>هني.

 ١-١-١أن يقر فريق اqرتباط بأداء ا>راجعة tا يحقق ا>صلحة العامة اOوسع نطاقًا وبأهمية اqلتزام با>تطلبات اOخwقية
.٣

يلتزم فريق اqرتباط بأداء ا>راجعة tا يحقق مصالح أصحاب ا>صلحة ف ا>نشأة وtا يحقق ا>صلحة العامة اOوسع نطاقًا .وُيرجح
أن تتباين طبيعة ومدى ا>صلحة العامة طبقًا لطبيعة ا>نشأة .لكن ف جميع أعمال ا>راجعة يجب أن يقوم فريق اqرتباط بإجراء
مناقشات جادة بدرجة مناسبة مع اjدارة وأن يبدي آراءه بدقة وأن يتابع دراسته ل¢مور حتى يتوصل إلى استنتاجات مناسبة.

 ٢-١-١أن يتحلى فريق اqرتباط با>وضوعية والنزاهة
.٤

يفرض مبدأ ا>وضوعية على ا>راجعي التزامًا بعدم اjخwل بأحكامهم ا>هنية أو العملية بسبب التحيز أو تضارب ا>صالح أو التأثير
وغ له من جانب اêخرين١٥.
الذي  qمس ّ

.٥

تنبع ضرورة áلي ا>راجعي خصوصًا با>وضوعية من حقيقة أن العديد من القضايا ا>همة التي ينطوي عليها إعداد القوائم ا>الية
تكون منطوية على اqجتهاد .وقليل فقط من البنود ا>درجة ف القوائم ا>الية Åكن قياسه بصورة يقينية ,فيما ينطوي العديد من
البنود على التقدير وبالتالي على اqجتهاد .ويجب على ا>راجعي أن يتحلوا با>وضوعية عند قيامهم بتقوي اجتهادات اjدارة للحد
من خطر أن تكون القوائم ا>الية ُمحرفة بشكل جوهري من خwل áيز اjدارة ,سواًء بشكل متعمد أو غير متعمد.

.٦

ُتعد النزاهة شرطًا أساسيًا Rميع من يعملون من أجل ا>صلحة العامة .ومن الضروري أن يعمل فريق اqرتباط ,وأن ُينظر إليه على
أنه يعمل ,بنزاهة و qيقتصر هذا على العمل بأمانة وإ¿ا يشمل مجموعة كبيرة من الصفات ذات الصلة مثل العدالة والصراحة
والشجاعة.

w
 ٣-١-١أن يكون فريق اqرتباط مستق ً

١٥

.٧

يكون اqستقwل ضروريًا ñماية كل عضو من أعضاء فريق اqرتباط أو مكتب ا>راجعة من التأثيرات التي قد تخل باOحكام ا>هنية
التي يصدرونها ,كما إن اqستقwل يساعدهم على العمل بنزاهة والتحلي با>وضوعية وùارسة نزعة الشك ا>هني .واqستقwل
ضروري أيضًا لتجنب اñقائق والظروف التي تكون واضحة لدرجة أن أي طرف ثالث معقول ومطلع يكون من ا>رجح أن يستنتج أن
نزاهة أو موضوعية أو نزعة الشك ا>هني للمكتب أو عضو ف فريق اqرتباط قد ت اjخwل بها.

.٨

قد يكون من بي التهديدات التي ∂س استقwل ا>راجع ما يلي:

قواعد أخwقيات ا>هنة الصادرة عن مجلس ا>عايير الدولية Oخwقيات ا>هنة للمحاسبي ,الفقرة .١-١٢٠

ترجمة الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي

١١٩٢

العناصر اOساسية التي توفر
بيئة مواتية Rودة ا>راجعة

إطار جودة ا*راجعة
•

وجود مصالح مالية بي ا>راجع وا>نشأة اâاضعة للمراجعة .فإن امتwك حصة مالية ف ا>نشآت العميلة التي áصل على
خدمات ا>راجعة قد يخلق تهديدًا تفرضه ا>صلحة الشخصية.

•

وجود عwقات عمل بي ا>راجع وا>نشأة اâاضعة للمراجعة .فقد تخلق عwقات العمل الوثيقة بي مكتب ا>راجعة أو عضو
ف فريق اqرتباط أو أحد أفراد اOسرة ا>قربي من جانب وا>نشأة من جانب آخر تهديدات بسبب ا>صلحة الشخصية أو
التخويف.

•

تقدي خدمات أخرى غير ا>راجعة للعمwء الذين يحصلون على خدمات ا>راجعة .إذ تقدم مكاتب ا>راجعة عادة لعمwئها
الذين يحصلون على خدمات ا>راجعة مجموعة من اâدمات التي تتسق مع مهارات ا>كتب وخبراته خwف خدمات ا>راجعة.
لكن تقدي خدمات أخرى غير ا>راجعة قد يخلق تهديدات ∂س اqستقwل .وغالبًا ما تكون التهديدات الناشئة متمثلة ف
تهديدات الفحص الذاتي وا>صلحة الشخصية ومناصرة العميل.

•

إمكانية اعتقاد الشركاء وا>وظفي أن أجرهم واستمرار مسيرتهم ا>هنية ف مكتب ا>راجعة معتمد على اìافظة على عميل
خدمات ا>راجعةù ,ا يخلق تهديدًا بسبب اOلفة مع العميل أو ا>صلحة الشخصية.

•

اñاqت التي ينضم فيها عضو سابق ف فريق اqرتباط أو شريك ف ا>كتب إلى ا>نشأة اâاضعة للمراجعة ف منصب ّÅكنه
من ùارسة تأثير كبير على إعداد السجwت اìاسبية والقوائم ا>الية .وغالبًا ما تكون التهديدات الناشئة متمثلة ف
تهديدات اOلفة مع العميل وا>صلحة الشخصية والتخويف.

.٩

قد ينشأ أيضًا تهديد بسبب اOلفة عن طريق استخدام نفس كبار العاملي ف ارتباط مراجعة ما على مدار فترة طويلة من الوقت.
لكن تراكم ا>عرفة السابقة با>نشأة وعملها قد يفضي إلى ارتفاع جودة ا>راجعة حيث إن ذلك سيعزز من تقييم ا>راجع للمخاطر
واستجابته لها .وÅكن أن يؤدي ذلك أيضًا إلى áقيق الكفاءة وتقدي توصيات أكثر بصيرة لتحسي مجاqت معينة من العمليات
التجارية للمنشأة.

.١٠

يلزم ا>وازنة بي الفوائد التي من اìتمل أن تعود على جودة ا>راجعة وتهديدات استقwل ا>راجع التي قد تنشأ عن ا>عرفة ا>فصلة
لدى كبار العاملي با>نشأة وعملها نتيجة مشاركتهم ف مراجعة ا>نشأة على مدار عدد من اOعوام .ولعwج هذا التهديد ,تقضي
قواعد أخwقيات ا>هنة الصادرة عن مجلس ا>عايير الدولية Oخwقيات ا>هنة للمحاسبي بتغيير )أو "تناوب"( الشركاء الرئيسيي
ا>سؤولي عن مراجعة هيئات الصالح العام بعد سبعة أعوام ,فيما تفرض ا>تطلبات اOخwقية أو النظامية ف بعض الدول فترة تناوب
أقصر .يعتقد البعض أنه إضافة إلى تناوب الشركاء ا>سؤولي عن ارتباطات ا>راجعة ,فمن شأن النظرة qستقwل ا>راجع أن تتحسن
إذا كان من الواجب تغيير مكتب ا>راجعة نفسه بشكل دوري .ويعتقد آخرون أن اjبقاء على نفس ا>كتب من ا>رجح أن يساعد
ظمها وأن يؤدي إلى استجابات فعالة ëاطر وجود áريف جوهري ف القوائم ا>الية ,وأيضًا إلى
ا>راجعي ف فهم عمل ا>نشأة وُن ُ
كفاءة ا>راجعة.

.١١

يكون >راعاة التهديدات والضمانات عند áديد اqستقwل Oعمال ا>راجعة ف القطاع العام نفس القدر من اOهمية عندما يتعلق
اOمر بأعمال ا>راجعة ف القطاع اâاص .لكن بعض التهديدات اìتملة قد تختلف .فعلى سبيل ا>ثال ,تقل احتمالية أن يكون
للمراجعي ف القطاع العام مصالح مالية مباشرة ف الهيئات التي يقومون tراجعتها.

.١٢

غالبًا ما ُينظر إلى ا>راجع على أنه مستشار ±اري وضريبي محترم للمنشأة وعادًة ما تكون هناك اتصاqت مباشرة متكررة مع
اjدارة العلياù ,ا يؤدي إلى حسن معرفة ا>راجع بالتطورات التجارية ف ا>نشأة .وÅنح هذا ا>راجع معرفة جيدة بكل من آلية
التقرير ا>الي اâاصة بالعميل والقطاع الذي يعمل فيه ,لكن قد ُينظر إليه أيضًا على أنه تهديد لwستقwل.

 ٤-١-١أن يتحلى فريق اqرتباط بالكفاءة ا>هنية والعناية الواجبة
.١٣

تستلزم الكفاءة ا>هنية والعناية الواجبة من جميع أعضاء فريق اqرتباط:
•

امتwك وترسيخ معرفة ومهارة مهنية على مستوى مناسب;

•

العمل بعناية ودقة وف إطار الوقت اìدد;

•

العمل بجد وفقًا للمعايير الفنية وا>هنية ا>نطبقة.

ترجمة الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي

١١٩٣

العناصر اOساسية التي توفر
بيئة مواتية Rودة ا>راجعة

إطار جودة ا*راجعة

 ٥-١-١أن يتحلى فريق اqرتباط بنزعة الشك ا>هني
.١٤

نزعة الشك ا>هني هي موقف يشتمل على استخدام عقلية متسائلة ف سياق فهم مناسب للمنشأة وعملها والبيئة التي تعمل فيها.
ويتيح هذا الفهم ,مع ا>عرفة واâبرة اOكثر عمومًا tجال العمل ,للمراجع أن يقّيم مخاطر التحريف اRوهري ف القوائم ا>الية
للمنشأة وأن يقّيم كفاية أدلة ا>راجعة ومناسبتها وأن يصل إلى اqستنتاجات ا>ناسبة.

.١٥

ُتعد نزعة الشك ا>هني أحد اRوانب ا>همة ف حكم ا>راجع فيما يتعلق بالتخطيط للمراجعة وتنفيذها وتقوي نتائجها .وما لم يكن
ا>راجعون مستعدين للتحقق من إقرارات اjدارة )tا ف ذلك عندما تستخدم اjدارة أحد اâبراء( ,فلن يكونوا tثابة رادع للغش
ولن يكونوا قادرين على أن يستنتجوا بثقة ما إذا كانت القوائم ا>الية للمنشأة معروضة بشكل عادل وفقًا jطار التقرير ا>الي.

.١٦

تستلزم نزعة الشك ا>هني من جميع أعضاء فريق اqرتباط:
•

التحلي بعقلية متسائلة واqستعداد للتحقق من إقرارات اjدارة;

•

التقييم النقدي للمعلومات والتوضيحات التي يتم اñصول عليها أثناء عملهم;

•

السعي لفهم دوافع اjدارة qحتمال áريف القوائم ا>الية;

•

التحلي الدائم بعقلية منفتحة;

•

التحقق من صحة أحكام اOعضاء اêخرين ف فريق اqرتباط;

•

التحلي بالثقة الwزمة >ناقشة اjدارة بجدية وا>ثابرة >تابعة اOمور حتى التوصل إلى استنتاج بشأنها;

•

التيّقظ ل¢دلة التي  qتتسق مع اOدلة اOخرى ا>تحصل عليها أو التي تدعو للشك ف إمكانية اqعتماد على الوثائق والردود
على اqستفسارات.

 ٢-١القيم وا1خNق ا*هنية وا*واقف السلوكية – مستوى ا*كاتب
.١٧

وتتمثل السمات اOساسية لهذا العامل فيما يلي:
•

أن توجد ترتيبات للحوكمة ترسي "النهج ا>ناسب على مستوى اjدارة العليا" وتهدف إلى حماية استقwل ا>كتب.

•

ظم لتقييم اOداء وا>كافآت تدعم جودة ا>راجعة.
أن يتم تعزيز السمات الشخصية الضرورية من خwل ُن ُ

•

أ qتفضي اqعتبارات ا>الية إلى اتخاذ إجراءات وقرارات تقّوض جودة ا>راجعة.

•

أن يشدد ا>كتب على أهمية تزويد الشركاء وا>وظفي بفرص للتطوير ا>هني ا>ستمر وإمكانية اñصول على دعم فني عالي
اRودة.

•

أن يشجع ا>كتب ثقافة التشاور حول القضايا الصعبة.

•

ظم صارمة qتخاذ القرارات ا>تعلقة بقبول العمwء واستمرار التعامل معهم.
أن توجد ُن ُ

 ١-٢-١أن توجد ترتيبات للحوكمة ترسي "النهج ا>ناسب على مستوى اjدارة العليا" وتهدف إلى حماية استقwل ا>كتب
.١٨

من اOهمية tكان أن يضع مكتب ا>راجعة ترتيبات حوكمة داخلية صارمة ñماية طابع ا>صلحة العامة لوظيفة ا>راجعة ولتجنب أن
تؤثر ا>صالح التجارية للمكتب بشكل سلبي على جودة ا>راجعة ,على سبيل ا>ثال عن طريق الدعم غير الwئق Eاqت ا>مارسة
اOخرى )مثل الضريبة والشؤون ا>الية للشركات واqستشارات( على حساب جودة ا>راجعة.

.١٩

تؤدي قيادة ا>كتب دورًا حيويًا ف نشر ثقافة تؤكد على دور ا>راجعة ف áقيق ا>صلحة العامة وأهمية جودة ا>راجعة ف هذا الشأن,
tا ف ذلك ±نب ا>واقف التي قد تخل tوضوعية ا>كتب أو استقwله .ويخلق اjعwن بشكل منتظم عن السلوكيات ا>أمولة بيئة
مناسبة داخل مكتب ا>راجعة تشجع على اqلتزام با>بادئ الداعمة للمتطلبات اOخwقية ا>نطبقة على ا>راجعي.

.٢٠

يكون للمحاسبي القانونيي اOفراد سيطرة مباشرة على ثقافة مكتبهم ,وف مكاتب ا>راجعة الصغيرة وا>توسطة يكون لعدد محدود
من الشركاء تأثير مباشر جدًا على عوامل ا>دخwت مثل ترتيبات اñوكمة والتشاور وأنشطة ا>تابعة .وبناًء على التوجه العامÅ ,كن
أن يكون هذا نقطة قوة أو نقطة ضعف لبيئة ا>كاتب الصغيرة.
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١١٩٤

العناصر اOساسية التي توفر
بيئة مواتية Rودة ا>راجعة

إطار جودة ا*راجعة

ظم لتقييم اOداء وا>كافآت تدعم جودة ا>راجعة
 ٢-٢-١أن يتم تعزيز السمات الشخصية الضرورية من خwل ُن ُ
.٢١

ظم تقييم اOداء وا>كافآت أن تخلق وتنمي السمات والسلوكيات الشخصية ا>ناسبةt ,ا ف ذلك النزاهة وا>وضوعية والكفاءة
Åكن لُن ُ
ا>هنية والعناية الواجبة .وينطوي هذا على دمج هذه السمات ف ضوابط اختيار ا>وظفي اRدد وآليات áديد الترقيات واOجور
طر الكفاءات ا>ناسبة.
وبرامج التدريب ,وعلى استخدام ُأ ُ

.٢٢

طر الكفاءات على أفضل نحو بالرجوع إلى مجاqت الكفاءات اâاصة با>عايير الدولية للتعليم ,ومن شأن هذا أن يعزز
Åكن وضع ُأ ُ
توافق اOطر فيما بي مكاتب ا>راجعة.

.٢٣

تقوم ا>كاتب بشكل منتظم بتقييم شركائها وموظفيها مقارنة بالكفاءات اìددة لدعم جودة ا>راجعة .وف سبيل القيام بذلك ,تضمن
مكاتب ا>راجعة عدم معاقبة شركائها وموظفيها بسبب اتخاذهم >واقف صارمة ف القضايا ا>تعلقة با>راجعة ,حتى وإن كان من
اìتمل أن يعرض ذلك العwقة مع العميل للخطر .وُتستخدم اqستنتاجات التي يتم التوصل إليها لدعم القرارات ا>تعلقة بتحديد
الترقيات واOجور; وأيضًا لدعم اjجراءات اOخرى التي قد يتخذها ا>كتب عندما  qيفي أداء الشركاء أو ا>وظفي با>عايير ا>أمولة.

 ٣-٢-١أ qتفضي اqعتبارات ا>الية إلى اتخاذ إجراءات وقرارات تقّوض جودة ا>راجعة
.٢٤

 qينبغي أن áول اqعتبارات ا>الية على كل من مستوى ا>كاتب )مثل ا>ستهدف ا>الي الذي يحدده ا>كتب لهامش الربح ا>راد
ظم التدريب والدعم اâاصة با>راجعة( ومستوى اqرتباطات )مثل العwقة
áقيقه على أعمال ا>راجعة واqستعداد لwستثمار ف ُن ُ
بي أتعاب ا>راجعة والتكلفة اOساسية للعمل اُ>ؤﱠدى( دون أن يحقق أداء ا>راجعة الصارمة ا>صلحة العامة.

.٢٥

 qينبغي أيضًا أن يتم ما يلي على حساب جودة ا>راجعة:
•

التركيز على الفوز tهام ا>راجعة وعلى اñفاظ على عمwء ا>راجعةq ,سّيما بأتعاب منخفضة بدرجة غير واقعية; أو

•

التركيز على التسويق للخدمات غير ا>رتبطة با>راجعة لدى ا>نشآت التي يقوم ا>كتب tراجعتها; أو

•

تخفيض التكاليف )tا ف ذلك عن طريق تقليل عدد الشركاء وا>وظفي( ف ùارسة ا>راجعة )على سبيل ا>ثال ,أثناء أوقات
التراجع اqقتصادي(.

 ٤-٢-١أن يشدد ا>كتب على أهمية تزويد الشركاء وا>وظفي بفرص للتطوير ا>هني ا>ستمر وإمكانية اñصول على دعم فني عالي اRودة
.٢٦

تتطلب ا>راجعة معرفة بعدد كبير من اEاqت الفنية من بينها معايير التقرير ا>الي وا>راجعة واOخwق ا>هنية وأنظمة ولوائح
الشركات والضرائب .ومن اOهمية tكان أن يكون لدى مكاتب ا>راجعة ترتيبات دعم فني >ساعدة الشركاء وا>وظفي على مواكبة
التطورات ف هذه اEاqت وتقدي الدعم ف اEاqت ا>عقدة.

.٢٧

Åكن أيضًا تعزيز جودة ا>راجعة ف حالة تطوير بنية áتية معلوماتية ∂ّكن ا>كتب من دعم أحكام ا>راجعة )على سبيل ا>ثال ,عن
طريق جمع قواعد البيانات ا>رتبطة باOعمال والقطاعات( وتتّبع قضايا اqستقwل ومعاRتها كما ينبغي والتخطيط لتناوب الشركاء
ف ارتباطات ا>راجعة وإدارة هذا التناوب بفاعلية.

.٢٨

Åكن أن يتباين حجم مكاتب ا>راجعة والدعم الفني ا>تاح فيها تباينًا ملحوظًا .ففي مكاتب ا>راجعة اOصغر التي يقل فيها عدد
ا>وظفي ويكون لقاعدة عمwئها عمليات قليلة التعقيد نسبيًاÅ ,كن وضع سياسات وإجراءات بسيطة نسبيًا لرقابة اRودة .لكن هذه
ا>كاتب قد تواجه áديات فيما يتعلق بجانب التشاور وقد توظف مستشارين خارجيي لتوفير اâبرة الفنية أو تعتمد على خدمات
الدعم الفني ا>قدمة من هيئات اìاسبة ا>هنية اìلية.

 ٥-٢-١أن يشجع ا>كتب ثقافة التشاور حول القضايا الصعبة
.٢٩

ُتعد ثقافة التشاور ذات أهمية Rميع مكاتب ا>راجعةt ,ا ف ذلك للمحاسبي القانونيي اOفراد .وتتطلب ا>راجعة غالبًا اتخاذ
قرارات وأحكام صعبة .ويقوم ا>وظفون tناقشة هذه القضايا داخل فريق اqرتباط ومع الشريك ا>سؤول عن ارتباط ا>راجعة.
ويناقش الشركاء ا>سؤولون عن ارتباطات ا>راجعة القرارات واOحكام الصعبة مع الشركاء اêخرين أو مع اختصاصيي فنيي ويولون
عناية بالغة للمشورة ا>قدمة .وحتى تعمل هذه اêلية بفاعلية فمن ا>هم أن تكون هناك ثقافة للتشاور وأن يكون لدى اOفراد ا>عنيي
الوقت الكاف للتعامل كما ينبغي مع القضايا عند ظهورها.

.٣٠

متى كانت ا>وارد الداخلية محدودة ,فقد Åكن اñصول على موارد فنية خارجية من خwل هيئات اìاسبة ا>هنية أو العwقات مع
ا>كاتب اOخرى أو بالبحث عن مصادر مناسبة.
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١١٩٥

العناصر اOساسية التي توفر
بيئة مواتية Rودة ا>راجعة

إطار جودة ا*راجعة

ظم صارمة qتخاذ القرارات ا>تعلقة بقبول العمwء واستمرار التعامل معهم
 ٦-٢-١أن توجد ُن ُ
.٣١

قبل قبول ارتباط ا>راجعة ,و±ديده سنويًا بعد ذلك ,من ا>هم >كاتب ا>راجعة أن تنظر فيما إذا كانت مؤهلة Oداء اqرتباط وما إذا
كانت ∂تلك القدرات وا>وارد الwزمة للقيام بذلك .ويشمل هذا ما إذا كان ا>كتب قادرًا على اqلتزام tتطلبات اOخwق ا>هنية ذات
الصلة.

.٣٢

رغم أنه يتعي على ا>راجعي استخدام نزعة الشك ا>هني ,تستلزم ا>راجعة أيضًا درجة من الثقة ف اjدارة .وبطبيعة اñال Å qكن
الوثوق باjدارة التي تفتقر إلى النزاهة .ولذلك ,تقوم النظم اRيدة اâاصة بقبول العمwء واستمرار التعامل معهم بتقييم ما إذا
كانت هناك معلومات توحي بأن إدارة ا>نشأة العميلة تفتقر إلى النزاهة لدرجة يتعذر معها أداء مراجعة على قدر من اRودة .ولذا,
 wمهمًا ف مساعدة مكتب ا>راجعة على ±نب اqرتباطات
فإن وجود نظام صارم لقبول العمwء واستمرار التعامل معهم ُيعد عام ً
التي ترتفع فيها فرص الغش أو اOفعال غير النظامية ,وبالتالي اñفاظ على سمعة قيامها بتقدي أعمال مراجعة عالية اRودة.

 ٣-١القيم وا1خNق ا*هنية وا*واقف السلوكية – ا*ستوى الوطني
.٣٣

وتتمثل السمات اOساسية لهذا العامل فيما يلي:
•

 wمن مبادئ اOخwق ا>هنية اOساسية وا>تطلبات اâاصة ا>نطبقة
أن يتم نشر متطلبات اOخwق ا>هنية التي توضح ك ً

•

أن يكون للسلطات التنظيمية وجهات وضع ا>عايير الوطنية وهيئات اìاسبة ا>هنية دور فاعل ف ضمان فهم مبادئ اOخwق
ا>هنية وتطبيق ا>تطلبات بشكل متسق

•

أن تتبادل مكاتب ا>راجعة فيما بينها ا>علومات ذات الصلة بقرارات قبول العمwء.

 wمن مبادئ اOخwق ا>هنية اOساسية وا>تطلبات اâاصة ا>نطبقة
 ١-٣-١أن يتم نشر متطلبات اOخwق ا>هنية التي توضح ك ً
.٣٤

قد تكون متطلبات اOخwق ا>هنية مفروضة tوجب أنظمة أو لوائح أو مأمور بها من خwل هيئات اìاسبة ا>هنية .ويطالب اáqاد
الدولي للمحاسبي الكيانات اOعضاء فيه باتخاذ اjجراءات الwزمة jقرار وتطبيق قواعد أخwقيات ا>هنة الصادرة عن مجلس
ا>عايير الدولية Oخwقيات ا>هنة للمحاسبي ف أقاليمهم ,وبا>ساعدة ف تطبيقها ,بناًء على مسؤوليات الكيانات اOعضاء ف البيئات
الوطنية .وف بعض الدول ,يتم استكمال قواعد أخwقيات ا>هنة tتطلبات وطنية إضافية ,ويجوز >كاتب ا>راجعة وهيئات ا>راجعة
للقطاع العام أن تختار فرض متطلبات أعلى على شركائها وموظفيها.

.٣٥

Å qكن أن تتناول متطلبات اOخwق ا>هنية جميع ا>واقف اìتملة .ولذلك ,يكتسب ا>راجعون فهمًا لكل من ا>تطلبات وا>بادئ
اOساسية التي تقوم عليها من أجل فهم كيفية تطبيقها ف ا>مارسة العملية .وÅكن تنمية الفهم لكيفية تطبيق ا>بادئ من خwل
اqتصاqت الداخلية ف مكتب ا>راجعة ,ومن خwل اjرشاد أو التدريب على رأس العمل ,ومن خwل قيام ا>وظفي wtحظة أداء
ا>وظفي اOكثر خبرة ف الواقع العملي.

.٣٦

تفرض قواعد أخwقيات ا>هنة الصادرة عن مجلس ا>عايير الدولية Oخwقيات ا>هنة للمحاسبي ا>بادئ اOساسية اêتية اâاصة
باOخwق ا>هنية وتطالب ا>راجعي باqلتزام بها١٦ :
•

النزاهة – التحلي باqستقامة واOمانة ف جميع العwقات ا>هنية والعملية .وتنطوي النزاهة أيضًا على التعامل العادل
والصدق١٧.

•

ا>وضوعية  -عدم السماح بغلبة التحيز أو تضارب ا>صالح أو التأثير الذي  qمسّوغ له من جانب اêخرين على اOحكام
ا>هنية أو العملية.

•

الكفاءة ا>هنية والعناية الواجبة  -التحلي با>عرفة وا>هارة ا>هنية با>ستوى الwزم لضمان حصول العميل أو صاحب العمل
على خدمات مهنية وافية بناًء على التطورات اRارية ف ا>مارسة والتشريعات واOساليب والعمل بجد وطبقًا للمعايير
الفنية وا>هنية ا>نطبقة.

١٦

قواعد أخwقيات ا>هنة الصادرة عن مجلس ا>عايير الدولية Oخwقيات ا>هنة للمحاسبي ,الفقرة ٥-١٠٠

١٧

قواعد أخwقيات ا>هنة الصادرة عن مجلس ا>عايير الدولية Oخwقيات ا>هنة للمحاسبي ,الفقرة ١-١١٠

ترجمة الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي

١١٩٦

العناصر اOساسية التي توفر
بيئة مواتية Rودة ا>راجعة

إطار جودة ا*راجعة

.٣٧

.٣٨

•

السرية  -مراعاة سرية ا>علومات التي يتم اñصول عليها نتيجة العwقات ا>هنية والعملية ,وبالتالي عدم اjفصاح عن أي
معلومات Oطراف ثالثة دون اñصول على موافقة مناسبة وخاصة بذلك ,ما لم يكن هناك حق أو واجب نظامي أو مهني
يقضي باjفصاح ,وعدم استخدام ا>علومات من أجل ا>نفعة الشخصية للمحاسب ا>هني أو أطراف ثالثة.

•

السلوك ا>هني  -اqلتزام باOنظمة واللوائح ذات الصلة و±نب أي فعل يسيء إلى ا>هنة.

وإضافة إلى ذلكá ,توي قواعد أخwقيات ا>هنة الصادرة عن مجلس ا>عايير الدولية Oخwقيات ا>هنة للمحاسبي على متطلبات
إضافية qستقwل ا>راجعي وتوضح النهج الذي ينبغي على ا>راجعي اتباعهt ,ا ف ذلك:
•

áديد التهديدات التي ∂س اqستقwل;

•

تقوي أهمية التهديدات اìددة;

•

اتخاذ الضمانات ,عند اللزوم ,للقضاء على التهديدات أو اñد منها إلى مستوى Åكن قبوله.

تنص قواعد أخwقيات ا>هنة الصادرة عن مجلس ا>عايير الدولية Oخwقيات ا>هنة للمحاسبي على أنه متى ارتأى ا>راجعون أنه q
تتوفر ,أو Å qكن تطبيق ,ضمانات مناسبة للقضاء على التهديدات أو اñد منها إلى مستوى Åكن قبوله ,فيجب على اìاسب
ا>هني التخلص من الظرف أو العwقة ا>نشئة للتهديدات أو رفض أو إنهاء ارتباط ا>راجعة ١٨.وف بعض اñاqت ,تقر قواعد
أخwقيات ا>هنة بأن التهديد القائم قد يكون كبيرًا لدرجة يتعذر معها Oي ضمانات أن áد من التهديد إلى مستوى Åكن قبوله;
وبناًء عليه ُيحظر على ا>راجع القيام با>راجعة.

 ٢-٣-١أن يكون للسلطات التنظيمية وجهات وضع ا>عايير الوطنية وهيئات اìاسبة ا>هنية دور فاعل ف ضمان فهم مبادئ اOخwق
ا>هنية وتطبيق ا>تطلبات بشكل متسق
.٣٩

يتم تيسير التطبيق ا>تسق >تطلبات اOخwق ا>هنية وا>بادئ التي تقوم عليها عن طريق أنشطة التوجيه والتدريب والدعم التي تقدمها
السلطات التنظيمية وجهات وضع ا>عايير الوطنية وهيئات اìاسبة ا>هنية وغيرها .وÅكن أن يشمل هذا إصدار مواد توجيهية مثل
إجابات على اOسئلة ا>تكررة وأيضًا تنظيم عروض تقدÅية وورش عمل.

 ٣-٣-١أن تتبادل مكاتب ا>راجعة فيما بينها ا>علومات ذات الصلة بقرارات قبول العمwء
.٤٠

يتخذ كل مكتب من مكاتب ا>راجعة قرارات بشأن قبول عمwء خدمات ا>راجعة اRدد أو استمرار العمل مع العمwء اñاليي منهم.
وقد تختار ا>كاتب عدم اqستمرار مع عميل من عمwء خدمات ا>راجعة إذا كانت لديها مخاوف بشأن ùارسات التقرير ا>الي أو
نزاهة اjدارة .وف مثل هذه الظروف ,يكون من ا>هم >كاتب ا>راجعة اOخرى التي يتم دعوتها لتقدي عروض بشأن توفير خدمات
ا>راجعة أن تكون على دراية بهذه ا>علومات.

 ٤-١ا*عرفة وا*هارات وا`برات والوقت – مستوى ا]رتباطات
.٤١

١٨

وتتمثل السمات اOساسية لهذا العامل فيما يلي:
•

أن يكون لدى الشركاء وا>وظفي الكفاءات الضرورية.

•

أن يفهم الشركاء وا>وظفون عمل ا>نشأة.

•

أن يصدر الشركاء وا>وظفون أحكامًا معقولة.

•

أن يكون الشريك ا>سؤول عن ارتباط ا>راجعة مشاركًا بفاعلية ف تقييم اëاطر والتخطيط واjشراف ومراجعة اOعمال
ا>نفذة.

•

أن يكون لدى ا>وظفي الذين يؤدون أعمال ا>راجعة التفصيلية "ف موقع العميل" اâبرة الكافية ,وأن يخضع عملهم للتوجيه
واjشراف والفحص ا>ناسب ,وأن يتوفر عدد معقول من ا>وظفي ا>ستمرين من أعمال ا>راجعة السابقة.

•

أن يحصل الشركاء وا>وظفون على ما يكفي من الوقت jجراء ا>راجعة بطريقة فّعالة.

قواعد أخwقيات ا>هنة الصادرة عن مجلس ا>عايير الدولية Oخwقيات ا>هنة للمحاسبي ,الفقرة  .٧-٢٩٠غير أن هيئات ا>راجعة للقطاع العام  qتستطيع عادًة اqستقالة
من ارتباطات ا>راجعة.

ترجمة الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي

١١٩٧

العناصر اOساسية التي توفر
بيئة مواتية Rودة ا>راجعة

إطار جودة ا*راجعة
•

أن يكون الشريك ا>سؤول عن ارتباط ا>راجعة واOعضاء اêخرين من ذوي اâبرة ف فريق اqرتباط قادرين على اqتصال
باjدارة وا>كلفي باñوكمة.

 ١-٤-١أن يكون لدى الشركاء وا>وظفي الكفاءات الضرورية
.٤٢

ف حي أنه ليس من ا>توقع أن يكون جميع أعضاء الفريق على نفس ا>ستوى من ا>عرفة واâبرة ,فمن مسؤوليات الشريك ا>سؤول
عن ارتباط ا>راجعة أن يتأكد من امتwك الفريق مجتمعًا للكفاءات ا>ناسبة ,وأن اqختصاصيي أو اâبراء اâارجيي يتم إشراكهم
حسب اñاجة للوفاء باحتياجات ظروف اqرتباط .فعلى سبيل ا>ثال ,قد تكون هناك حاجة âبرة فيما يتعلق بأمور مثل:
•

تقوي اOدوات ا>الية ا>عقدة واOراضي وا>باني واOصول غير ا>لموسة واOصول ا>ستحوذ عليها واqلتزامات ا>تحملة ف
±ميعات اOعمال واOصول التي رtا تكون قد هبطت قيمتها.

•

اñساب اqكتواري لwلتزامات ا>رتبطة بعقود التأمي أو خطط منافع ا>وظفي.

•

تقدير احتياطيات النفط والغاز.

•

تقوي اqلتزامات البيئية وتكاليف تنظيف ا>واقع.

•

تفسير العقود واOنظمة واللوائح.

•

áليل القضايا ا>عقدة أو غير ا>عتادة ا>رتبطة باqلتزام الضريبي.

•

ظم معلومات ا>نشأة ,وqسّيما إذا كانت ا>نشأة ُتعد قائمة على تقنية ا>علومات.
ُن ُ

.٤٣

Åكن اñصول على اâبرات إما من داخل مكتب ا>راجعة أو من مصادر خارجية .وف حالة إشراك اختصاصيي أو خبراء ,فمن
ا>هم أن يخضع عملهم ,شأنهم شأن اOعضاء اêخرين ف فريق اqرتباط ,لقدر مناسب من التوجيه واjشراف والفحص.

.٤٤

يبدأ التطوير ا>ناسب للمعرفة وا>هارات ا>هنية بالتطوير ا>هني اOولي للمحاسبي ا>هنيي الطموحي ١٩.ثم يزداد تخصص اìاسب
ا>هني Oداء عمل ا>راجع من خwل استمرار التطوير ا>هني واكتساب خبرات إضافية ف أعمال ا>راجعة .وُيعد التطوير ا>هني ا>ستمر
 wبالغ اOهمية إذا ما أراد ا>راجعون تلبية توقعات عمwئهم واRمهور٢٠.
للكفاءات ا>هنية والتعلم الدائم مدى اñياة عام ً

 ٢-٤-١أن يفهم الشركاء وا>وظفون عمل ا>نشأة.
.٤٥

 wأساسيًا ف قدرة ا>راجع على تقييم مخاطر وجود áريف جوهري ف
ُيعد حسن فهم ا>نشأة وعملها والقطاع التي تعمل فيه عام ً
القوائم ا>الية من أجل تركيز إجراءات ا>راجعة على نحو مwئم وتقوي النتائج التي يتم التوصل إليها من خwل هذه اjجراءات.
وهذا ضروري أيضًا >مارسة نزعة الشك ا>هني والقدرة على إصدار أحكام مراجعة مناسبة.

.٤٦

Åكن أن تكون معرفة ا>راجع بالقطاعاتt ,ا ف ذلك فهم اللوائح والقضايا اìاسبية ذات الصلة ,ذات أهمية خاصة للعمwء ف
قطاعات مثل قطاع اâدمات ا>الية على سبيل ا>ثال .غير أنه من ا>هم أ qتكون مجاqت ا>عرفة ضيقة لدرجة ∂نع ا>راجع من رؤية
القضايا اOوسع نطاقًا .وÅكن أن يكتسب ا>راجعون معرفة عامة باOعمال من القيام بأعمال  qتتعلق با>راجعة ومن التعرض ëتلف
العمwء ف قطاعات مختلفة .ويسمح لهم هذا بأن يبقوا على مسافة فاصلة بينهم وبي خصائص اOعمال اâاصة tنشأة معينة
والتفكير مليًا ف معرفتهم اOوسع نطاقًا بقضايا اOعمال واëاطر ونظم الرقابة.

.٤٧

غالبًا ما تتم أعمال مراجعة ا>نشآت اOصغر ف موقع عمل ا>نشأة بواسطة عاملي خبراء شاركوا ف أعمال ترتبط با>نشأة لعدد
من اOعوام .ورغم أن هؤqء العاملي عادًة ما يتمتعون tعرفة جيدة بعمل ا>نشأة ,فقد تكون هناك تهديدات >وضوعيتهم ونزعة
الشك ا>هني التي Åارسونها.

١٩

مجاqت الكفاءات ونتائج التعلم للمحاسب ا>هني الطموح واردة ف ا>عيار الدولي للتعليم " ٢التطوير ا>هني اOولي  -الكفاءات الفنية"; وا>عيار الدولي للتعليم " ٣التطوير
ا>هني اOولي  -ا>هارات ا>هنية"; وا>عيار الدولي للتعليم " ٤التطوير ا>هني اOولي – القيم واOخwق ا>هنية وا>واقف السلوكية"; فيما ترد مجاqت الكفاءات ونتائج التعلم
للشريك ا>سؤول عن اqرتباط ف ا>عيار الدولي للتعليم " ٨التطوير ا>هني للشركاء ا>سؤولي عن ارتباطات مراجعة القوائم ا>الية".

٢٠

يعمل مجلس ا>عايير الدولية لتعليم اìاسبة على تنقيح ا>عيار الدولي للتعليم  .٨ومن ا>رجح أن يتم النص على حاجة ا>راجع إلى áسي كفاءاته باستمرار عن طريق
القيام أوً qبتحديد نتائج التعلم ثم ا>طالبة بالتطوير ا>هني ا>ستمر ف مجاqت الكفاءات ا>طلوبة للشركاء ا>سؤولي عن ارتباطات مراجعة القوائم ا>الية.

ترجمة الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي

١١٩٨

العناصر اOساسية التي توفر
بيئة مواتية Rودة ا>راجعة

إطار جودة ا*راجعة

 ٣-٤-١أن يصدر الشركاء وا>وظفون أحكامًا معقولة
.٤٨

يستخدم ا>راجعون خبراتهم وقيم النزاهة وا>وضوعية ونزعة الشك ا>هني jصدار أحكام مهنية معقولة تدعمها اñقائق وظروف
اqرتباط.

.٤٩

قد يستلزم إصدار أحكام معقولة قيام الشركاء وا>وظفي tا يلي:
•

áديد القضايا;

•

استغwل ا>عرفة باOعمال واìاسبة ا>الية والتقرير ا>الي وتقنية ا>علومات;

•

البحث ف ا>وضوع ودراسة مختلف وجهات النظر;

•

تقوي البدائل ف ضوء اñقائق والظروف;

•

النظر فيما إذا كانت قد اُتبعت آلية مناسبة ف التوصل إلى اqستنتاجات وما إذا كان يوجد ما يكفي من أدلة ا>راجعة
ا>ناسبة لدعم هذه اqستنتاجات;

•

التشاور ,عند اñاجة;

•

توثيق اqستنتاجات وأسبابها ا>نطقية.

 ٤-٤-١أن يكون الشريك ا>سؤول عن ارتباط ا>راجعة مشاركًا بفاعلية ف تقييم اëاطر والتخطيط واjشراف ومراجعة اOعمال ا>نفذة
.٥٠

نظرًا Oن الشركاء ا>سؤولي عن اqرتباطات يكونون مسؤولي عن أعمال ا>راجعة التي يضطلعون بها ,فمن ا>هم أن يشاركوا بشكل
مباشر ف التخطيط للمراجعة وتقوي اOدلة التي يتم اñصول عليها وف التوصل إلى اqستنتاجات النهائية.

.٥١

ف حي أن الكثير من أعمال ا>راجعة التفصيلية قد يتم إسنادها إلى موظفي أقل خبرة ,فإن تواجد الشركاء ا>سؤولي عن ارتباطات
ا>راجعة يتيح لهم تقدي إسهامات ف الوقت ا>ناسب خwل التقدم ف ا>راجعة.

.٥٢

يعتقد البعض أنه ينبغي أن ُيطلب من جميع ا>نشآت اjفصاح عن اسم الشريك ا>سؤول عن اqرتباط ف تقرير ا>راجعO ,ن ذلك
من شأنه أن Åنح الشريك ا>سؤول عن اqرتباط شعورًا أكبر با>ساءلة الشخصية ,ونظرًا Oن هذا الشخص هو الذي يتحمل ا>سؤولية
النهائية عن إجراء ا>راجعة .وُيعد هذا اjفصاح مطلوبًا بالفعل ف العديد من اOقاليم ,عادًة عن طريق ا>طالبة tهر التقرير بالتوقيع
الشخصي .ويعتقد آخرون أن مثل هذا ا>تطلب لن يؤثر بأي حال على شعور الشريك ا>سؤول عن اqرتباط با>ساءلة .فمن بي
الصعوبات اìتملة >ثل هذا ا>تطلب تصور اñد من مسؤولية ا>كتب واحتمالية زيادة ا>سؤولية القانونية للشريك ا>سؤول عن
اqرتباط ف أقاليم معينة.

 ٥-٤-١أن يكون لدى ا>وظفي الذين يؤدون أعمال ا>راجعة التفصيلية "ف موقع العميل" اâبرة الكافية ,وأن يخضع عملهم للتوجيه
واjشراف والفحص ا>ناسب ,وأن يتوفر عدد معقول من ا>وظفي ا>ستمرين من أعمال ا>راجعة السابقة
.٥٣

يكون للعديد من مكاتب ا>راجعة ,وqسّيما مكاتب ا>راجعة اOكبر حجمًا ,هيكل تنظيمي تراتبي -يوصف غالبًا بأنه "هيكل هرمي"-
وتعكس بنية العديد من فرق اqرتباطات هذا الهيكل التنظيمي .ونتيجة لذلكُ ,يرجح أن يقوم tعظم أعمال ا>راجعة التفصيلية "ف
موقع العميل" موظفون أقل خبرة نسبيًا; وف الواقع قد يكون العديد منهم  qيزال ف طور اñصول على مؤهل محاسبي .لكن ف
العموم يلزم أن يتحلى ا>وظفون باâبرة jصدار اOحكام ا>هنية ا>عقولة.

.٥٤

وعwوة على ذلك ,فإن استمرار نفس ا>وظفي ف عمل من أعمال ا>راجعة ,عامًا بعد آخرُ ,يرجح أن يساعدهم ف فهم أعمال ا>نشأة
ظمها وغالبًا ما ُينظر إلى ذلك بشكل إيجابي من جانب اjدارة وا>كلفي باñوكمة .ويعتقد البعض أنه من ا>رجح أن يؤدي ذلك
وُن ُ
إلى فاعلية إجراءات اqستجابة ëاطر وجود áريف جوهري ف القوائم ا>الية ,وأيضًا إلى كفاءة ا>راجعة .لكن طول ا>شاركة قد
يؤدي إلى غياب نزعة الشك ا>هني وقد يخلق مخاطر ∂س استقwل ا>راجع.

.٥٥

يتعي على هيئات ا>راجعة للقطاع العام ف العديد من الدول أن áافظ على ا>بالغ التي قد تنفقها على موظفيها ضمن حدود معينة.
وقد توجد أيضًا لوائح تؤثر على تعيي ا>وظفي اRدد والرواتب التي قد ُتدفع لهم .وقد يعني هذا أنه يصعب على بعض جهات
ا>راجعة تعيي ما يكفي من ا>وظفي أصحاب ا>ؤهwت العالية واñفاظ عليهم لتحقيق جودة ا>راجعة بشكل مستمر.
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١١٩٩

العناصر اOساسية التي توفر
بيئة مواتية Rودة ا>راجعة

إطار جودة ا*راجعة

 ٦-٤-١أن يحصل الشركاء وا>وظفون على ما يكفي من الوقت jجراء ا>راجعة بطريقة فّعالة
.٥٦

يكون للشركاء وا>وظفي غالبًا مسؤوليات أخرى خwف مراجعة منشأة بعينها ,وقد يكون من الwزم إجراء أعمال ا>راجعة وفقًا
Rداول زمنية ضيقة .وُيعد التخطيط مهمًا ,سواًء على مستوى كل عمل من أعمال ا>راجعة أو على مستوى مكتب ا>راجعة ,لضمان
توفر ا>وارد الكافية Rمع ما يكفي من أدلة ا>راجعة ا>ناسبة وللتفاعل بشكل مناسب مع اjدارة وا>كلفي باñوكمة.

.٥٧

عادًة ما تكون مكاتب ا>راجعة منشآت هادفة للربح وتتأثر ربحية مكتب ا>راجعة بالعwقة بي أتعاب ا>راجعة ا>فروضة والتكلفة التي
ينطوي عليها جمع ما يكفي من أدلة ا>راجعة ا>ناسبة .وعادًة ما يكون الشركاء ا>سؤولون عن ارتباطات ا>راجعة مساءلي داخل
مكاتبهم عن العائد ا>الي على أعمال ا>راجعة التي يؤدونها ,وف حالة قيام اjدارة بتقييد أتعاب ا>راجعة ,فقد يفرض ذلك ضغوطًا
على فريق اqرتباط تدفعه إلى تغيير طبيعة إجراءات ا>راجعة وتوقيتها أو اñد من عمليات اqختبار .وقد يهدد هذا بدوره جودة
ا>راجعة٢١.

 ٧-٤-١أن يكون الشريك ا>سؤول عن ارتباط ا>راجعة واOعضاء اêخرين من ذوي اâبرة ف فريق اqرتباط قادرين على اqتصال باjدارة
وا>كلفي باñوكمة
.٥٨

من ا>هم أن يكون اqتصال بالشريك ا>سؤول عن ارتباط ا>راجعة متاحًا لكبار أعضاء اjدارة وا>كلفي باñوكمة .ويتيح اqتصال
ا>نتظم للشريك ا>سؤول عن ارتباط ا>راجعة اqطwع بشكل جيد على التطورات ف أعمال ا>نشأة ويلفت نظره أيضًا إلى القضايا
ا>رتبطة با>راجعة ف الوقت ا>ناسب.

 ٥-١ا*عرفة وا*هارات وا`برات والوقت – مستوى ا*كاتب
.٥٩

وتتمثل السمات اOساسية لهذا العامل فيما يلي:
•

أن يحصل الشركاء وا>وظفون على الوقت الكاف للتعامل مع القضايا الصعبة عند ظهورها.

•

أن تكون فرق اqرتباطات ذات هيكل مناسب.

•

أن يقوم الشركاء وا>وظفون اOعلى درجة بتزويد ا>وظفي اOقل خبرة بتقييمات Oدائهم ف الوقت ا>ناسب وما هو مwئم من
إرشاد أو تدريب "على رأس العمل".

•

ف على ا>راجعة واìاسبة وأيضًا على القضايا ا>تخصصة ف
ب كا ٍ
أن ُيقدم للشركاء ا>سؤولي عن ا>راجعة وا>وظفي تدري ٌ
كل قطاع ,متى كان ذلك مناسبًا.

 ١-٥-١أن يحصل الشركاء وا>وظفون على الوقت الكاف للتعامل مع القضايا الصعبة عند ظهورها
.٦٠

يعمل الشركاء وكبار ا>وظفي عادًة على عدد من أعمال ا>راجعة التي تتشابه غالبًا ف جداولها الزمنية ا>تعلقة بإعداد التقارير.
وÅكن أن يؤدي هذا إلى خلق فترات يتركز فيها النشاط .ويقوم الشركاء وكبار ا>وظفي أيضًا ف الغالب بتقدي خدمات أخرى خwف
ا>راجعة للعمwء أو يتولون تنفيذ أنشطة أخرى داخل مكتب ا>راجعة .ومن ا>هم أن تستشرف ا>كاتب قدر استطاعتها حاqت التضارب
اìتمل ف ا>واعيد الزمنية وأن تدير هذا التضارب عند توزيع ا>سؤوليات .وترصد إدارة ا>كتب بشكل استباقي مستويات العمل من
أجل اñد من خطر áميل عبء غير مقبول على أحد الشركاء أو ا>وظفي.

 ٢-٥-١أن تكون فرق اqرتباطات ذات هيكل مناسب

٢١

.٦١

تؤخذ اëاطر ف اqعتبار عند توزيع ا>وارد البشرية .إذ ثمة خطر يتمثل ف تخصيص الشركاء وا>وظفي اOكثر كفاءة لعمwء ا>كتب
اOعلى منزلة ùا يترتب عليه تعذر قيامهم tراجعة العمwء اêخرين الذين قد تزيد لديهم مخاطر وجود áريف جوهري ف القوائم
ا>الية.

.٦٢

يساعد التوزيع ا>ناسب للموارد على امتwك فرق اqرتباطات >ا يلزم من اâبرة والوقت لتنفيذ كل عمل من أعمال ا>راجعة .ويستلزم
هذا تخصيص الشركاء وكبار ا>وظفي الذين يحظون بكل من ا>عرفة بالقطاع الذي يعمل فيه العميل وإطار التقرير ا>الي ا>نطبق
اâاص به ,وما يكفي من الوقت حتى يكونوا قادرين على أداء أعمال مراجعة عالية اRودة.

توضح عادًة متطلبات اOخwق ا>هنية )على سبيل ا>ثال ,الفقرة  ٢-٢٤٠من قواعد أخwقيات ا>هنة الصادرة عن مجلس ا>عايير الدولية Oخwقيات ا>هنة للمحاسبي(
هذا التهديد وتقضي بضرورة تقوÅه واتخاذ الضمانات ,متى كان ذلك مناسبًا.
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١٢٠٠

العناصر اOساسية التي توفر
بيئة مواتية Rودة ا>راجعة

إطار جودة ا*راجعة
.٦٣

.٦٤

ويستلزم توزيع ا>وارد قيام ا>كتب بجمع معلومات عن:
•

ا>عرفة وا>هارات واâبرات;

•

اqلتزامات الزمنية ا>قدرة;

•

فترات تقدي اâدمة – لتيسير اqلتزام tتطلبات اOخwق ا>هنية ا>رتبطة على سبيل ا>ثال بتناوب الشركاء ا>سؤولي عن
ا>راجعة.

 qتكون مراجعة ا>نشآت اOصغر واجبة ف بعض الدول .وقد يعني هذا أنه يصعب ف مثل هذه الدول على مكاتب ا>راجعة الصغيرة
وا>توسطة التي áظى بعدد صغير فقط من عمwء ا>راجعة اñفاظ على الشركاء وا>وظفي الذين يتمتعون با>عرفة واâبرة ا>تعلقة
tراجعة هذه ا>نشآت.

 ٣-٥-١أن يقوم الشركاء وا>وظفون اOعلى درجة بتزويد ا>وظفي اOقل خبرة بتقييمات Oدائهم ف الوقت ا>ناسب وما هو مwئم من إرشاد
أو تدريب "على رأس العمل"
.٦٥

ُتعد آلية تقييم اOداء ف مكاتب ا>راجعة أحد اRوانب ا>همة ف تطوير قدرات اOفراد .وبالرغم من صعوبة قياس جودة ا>راجعة,
فمن ا>رجح أن تتحسن هذه اRودة إذا ت تناولها بشكل خاص ف تقييمات أداء كل من الشركاء وا>وظفي .وÅكن استخدام ذلك
لتعزيز ùارسة اqجتهاد اRيد ف أعمال ا>راجعةt ,ا ف ذلك التشاور بشأن القضايا الصعبة.

.٦٦

قد يكون من ا>فيد التمييز بي تزويد ا>وظفي بتقييمات دورية Oدائهم وتقدي اjرشاد والتدريب على رأس العمل .ففيما Åكن
استخدام تقييمات اOداء للمساعدة ف áديد مهارة أو كفاءة مهمة áتاج إلى التحسيÅ ,كن استخدام اjرشاد أو التدريب على
رأس العمل >ساعدة الفرد ف تطوير تلك ا>هارة أو الكفاءة .ومن ا>رجح أن يكون لπرشاد والتدريب على رأس العمل أهمية خاصة
فيما يتعلق بتطوير السمات الشخصية الرئيسية مثل النزاهة وا>وضوعية والدقة ونزعة الشك ا>هني وا>ثابرة إضافة إلى مساعدة
ا>وظفي اOقل خبرة ف التعامل مع مجاqت ا>راجعة غير ا>ألوفة.

.٦٧

يتطلب امتwك القدرة على اjرشاد بفاعلية مهارات ومعرفة وخبرات إضافية ويوجد عدد محدود من اOفراد داخل مكاتب ا>راجعة
يتمتعون بالكفاءات ا>ناسبة .وقد يكون هؤqء اOفراد مطالبي بالوفاء باحتياجات أخرى ف أوقات عملهم .ومن ا>هم للمكاتب أن
ّáفز موظفيها اOكثر خبرة على تخصيص الوقت الwزم لwضطwع بهذا الدور ا>هم ف تنمية قدرات ا>وظفي بفاعلية ,والقيام ضمن
آلية تقييم اOداء بتقوي ا>وظفي مقارنة tا إذا كان ذلك قد áقق.

ف على ا>راجعة واìاسبة وأيضًا على القضايا ا>تخصصة ف كل
ب كا ٍ
 ٤-٥-١أن ُيقدم للشركاء ا>سؤولي عن ا>راجعة وا>وظفي تدري ٌ
قطاع ,متى كان ذلك مناسبًا

٢٢

.٦٨

تسعى ا>هنة جاهدة لتزويد ا>راجعي بالكفاءات الضرورية من خwل التطوير ا>هني اOولي ,الذي يضم التدريب على ا>هارات والقيم
الفنية وا>هنية واOخwق ا>هنية وا>واقف السلوكية ومتطلبات اâبرة العملية والتطوير ا>هني ا>ستمر.

.٦٩

تقدم ا>كاتب بصفة عامة التدريب ف اRوانب الفنية للمراجعة وف ا>تطلبات اâاصة tنهجيات ا>راجعة .وتوفر ا>كاتب أيضًا
اâبرة العملية اOساسية عن طريق إشراك ا>تدربي ف فرق اqرتباطات التي تقوم بتنفيذ أعمال ا>راجعة ٢٢.وُيعد دمج عملية تعلم
اRوانب الفنية للمراجعة مع اكتساب اâبرة العملية أمرًا مهمًا Oن التدريب الرسمي ليس سوى جزء من اêلية التي يطور بها
ا>راجعون مهاراتهم وخبراتهم.

.٧٠

تشترط هيئات اìاسبة ا>هنية اOعضاء ف اáqاد الدولي للمحاسبي الوفاء tتطلبات تتعلق بالتطوير ا>هني ا>ستمر وتهدف برامج
التطوير ا>تبعة من جانب ا>كاتب إلى بناء كفاءة ا>شتغلي tهنة ا>راجعة .وتغطي هذه البرامج ف الغالب مجموعة واسعة من اEاqت
ا>رتبطة بعمل ا>كتب ككل ,مثل إدارة ا>شاريع وتقنية ا>علومات ومهارات التواصل .ومن ا>هم أن تخصص ا>كاتب ما يكفي من الوقت
وا>وارد واqهتمام للتدريب على اOمور ا>تعلقة با>راجعة واìاسبةt ,ا ف ذلك متى كان ذلك مناسبًا القضايا ا>تخصصة ف كل
قطاع ,من أجل توفير ا>هارات الفنية الwزمة لدعم جودة ا>راجعة

يحدد ا>عيار الدولي للتعليم  ,٨ف الفقرتي  ٥٤و ,٥٩متطلبات اâبرة العملية للمشتغلي tهنة ا>راجعة.
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١٢٠١

العناصر اOساسية التي توفر
بيئة مواتية Rودة ا>راجعة

إطار جودة ا*راجعة

 ٦-١ا*عرفة وا*هارات وا`برات والوقت – ا*ستوى الوطني
.٧١

وتتمثل السمات اOساسية لهذا العامل فيما يلي:
•

أن توجد ترتيبات صارمة لترخيص مكاتب ا>راجعة/ا>راجعي اOفراد.

•

أن تكون ا>تطلبات التعليمية محددة بوضوح وأن تتوفر موارد كافية للتدريب وأن يكون التدريب فعاً.q

•

أن توجد ترتيبات jطwع ا>راجعي على القضايا الراهنة وتدريبهم على ا>تطلبات اRديدة اâاصة باìاسبة أو ا>راجعة
أو اOمور التنظيمية.

•

أن تكون مهنة ا>راجعة ف وضع جيد يؤهلها Rذب اOفراد الذين Åتلكون ا>ؤهwت ا>ناسبة واñفاظ عليهم.

 ١-٦-١أن توجد ترتيبات صارمة لترخيص مكاتب ا>راجعة/ا>راجعي اOفراد
.٧٢

ب من التأهيل يعملون ف بيئة مwئمة.
ُتعد ا>راجعة نشاطًا يهدف إلى خدمة ا>صلحة العامة ويلزم أن يقوم به أفراد على قدٍر مناس ٍ
وáقيقًا لذلك ,تكون هناك عادًة ترتيبات وطنية لترخيص مكاتب ا>راجعة أو ا>راجعي اOفراد لتأدية أعمال ا>راجعة .وغالبًا ما
áتفظ إحدى السلطات اëتصة بسجل للمكاتب ا>عتمدة واOفراد ا>عتمدين .وتكون لهذه السلطات غالبًا صwحية إلغاء الرخصة
ف ظروف محددة.

 ٢-٦-١أن تكون ا>تطلبات التعليمية محددة بوضوح وأن تتوفر موارد كافية للتدريب وأن يكون التدريب فعاًq
.٧٣

تنطوي ضوابط اñصول على الرخصة عادًة على متطلبات تعليمية لكل من التطوير ا>هني اOولي والتطوير ا>هني ا>ستمر .وسيكون
من السهل áقيق جودة ا>راجعة إذا ما ُوضعت ا>تطلبات التعليمية بوضوح واسُتخدمت موارد كافية لضمان فاعلية التدريب.

.٧٤

وُتبرز ا>هارات ا>هنية ا>وضحة ف ا>عايير الدولية للتعليم الكفاءات الwزمة لدعم جودة ا>راجعة .ويتم تطوير الكفاءات عن طريق
مزيج من التدريب النظري واâبرة العملية واjرشاد داخل مكاتب ا>راجعة .وتستهدف ا>عايير الدولية للتعليم الكيانات اOعضاء ف
اáqاد الدولي للمحاسبي )التي قد تكون مسؤولة عن التدريب النظري( ,لكنها  qتنطبق بشكل مباشر على مكاتب ا>راجعة )التي
تقدم اâبرة العملية واjرشاد( .وقد ُتعزز جودة ا>راجعة إذا ما استخدمت كل من مؤسسات التدريب ومكاتب ا>راجعة نفس إطار
الكفاءات.

 ٣-٦-١أن توجد ترتيبات jطwع ا>راجعي على القضايا الراهنة وتدريبهم على ا>تطلبات اRديدة اâاصة باìاسبة أو ا>راجعة أو
اOمور التنظيمية
.٧٥

w
إضافة إلى التدريب ا>تعلق بالتطوير ا>هني اOولي للمراجعُ ,يعد وضع ترتيبات مناسبة داخل الدولة للتطوير ا>هني ا>ستمر عام ً
مهمًا ف ا>ساهمة ف áقيق جودة ا>راجعة .ويلزم توفير التطوير ا>هني ا>ستمر حتى يستمر ا>زيد من ا>راجعي ا>تمرسي ف تطوير
مهاراتهم ومعرفتهم ا>تعلقة با>راجعة ,وحتى يظلوا على اطwع دائم بالتغييرات الطارئة على متطلبات اìاسبة وا>تطلبات التنظيمية.

.٧٦

ويكون للتطوير ا>هني ا>ستمر أهمية خاصة عندما تطرأ تغييرات كبيرة على ا>تطلبات ا>تعلقة بالتقرير ا>الي وا>راجعة .ويوفر هذا
فرصة jحاطة ا>راجعي علمًا با>تطلبات الفنية اRديدة ,وشرح اOهداف من تلك التغييرات ,وا>ساعدة ف خلق الفهم الwزم لتطبيق
ا>تطلبات اRديدة بطريقة فعالة من حيث التكلفة.

 ٤-٦-١أن تكون مهنة ا>راجعة ف وضع جيد يؤهلها Rذب اOفراد الذين Åتلكون ا>ؤهwت ا>ناسبة واñفاظ عليهم
.٧٧

 wبالغ اOهمية تستند إليه جودة ا>راجعة .وبالرغم من أهمية التدريب,
ُتعد كفاءات الشركاء ا>سؤولي عن ا>راجعة وا>وظفي عام ً
فإن بعض ا>ؤهwت ا>طلوبة تكون بدرجة ما من ا>ؤهwت الفطرية ل¢فراد .ولذا ,فمن ا>هم جذب اOفراد الذين يتمتعون با>ؤهwت
ا>ناسبة إلى كل وظيفة ف مهنة ا>راجعة.

.٧٨

من ا>رجح أن يكون هناك عدد من العوامل التي تؤثر على اOفراد الذين يتم جذبهم إلى كل وظيفة ف مهنة ا>راجعة ,ومن بي هذه
العوامل ما يلي:
•

منزلة ا>راجعة كمهنة ف البيئة الوطنية;

•

التصورات ا>تعلقة بالفرص الوظيفية واñوافز التي توفرها اOجور;
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•

طبيعة العملt ,ا ف ذلك دوره فيما يتعلق با>صلحة العامة;

•

جودة التدريب ا>قدم.

.٧٩

من ا>رجح أن تؤثر نفس العوامل على قرارات اOفراد باqستمرار ف مهنة ا>راجعة ,وقضاء مسيرة مهنية ùتدة ف مجال ا>راجعة.
وف بعض الدولÅ ,يل عدد كبير من اìاسبي إلى ترك مكاتب ا>راجعة واqلتحاق بقطاع اOعمال .وبالرغم من أن ذلك قد يكون
له أثر مفيد على التقرير ا>الي ,فإنه قد يحد من عدد ا>وظفي ا>تمّرسي ف مكاتب ا>راجعة وبالتالي قد يعرض جودة ا>راجعة
للخطر.

.٨٠

Åكن أيضًا أن يكون >نزلة مهنة ا>راجعة ف البيئة الوطنية أثر على اqحترام الذي يحظى به ا>راجعون وبالتالي على فاعلية وظيفة
ا>راجعة .وف البيئات التي á qظى فيها مهنة ا>راجعة باqحترام أو á qصل فيها على سلطة مناسبة ,يكون ا>راجعون ف وضع
أضعف مقارنة باjدارة .وف مثل هذه الظروف ,تقل احتمالية áقيق ا>راجعي مع اjدارة ف اOمور ا>همة أو احتمالية قيامهم باتخاذ
مواقف حازمة ف القضايا ا>همة ا>تعلقة با>راجعة .وعلى النقيض ,إذا كانت ا>هنة áظى بتقدير كبير أو إذا كانت تتمتع بسلطة
مناسبة من خwل اOساليب ا>wئمة ,سيكون من اOسهل على ا>راجعي ùارسة نزعة الشك ا>هني وتنفيذ أعمال مراجعة صارمة.

عوامل اPلية
 ٧-١آلية ا*راجعة وإجراءات رقابة ا;ودة – مستوى ا]رتباطات
.٨١

وتتمثل السمات اOساسية لهذا العامل فيما يلي:
•

أن يلتزم فريق اqرتباط tعايير ا>راجعة واOنظمة واللوائح ذات الصلة وإجراءات رقابة اRودة اâاصة tكتب ا>راجعة.

•

أن يستخدم فريق اqرتباط تقنية ا>علومات بشكل مناسب.

•

أن يكون هناك تفاعل فّعال مع اOشخاص اêخرين ا>شاركي ف ا>راجعة.

•

أن توجد ترتيبات مناسبة مع اjدارة من أجل تنفيذ آلية مراجعة ∂تاز بالفاعلية والكفاءة.

 ١-٧-١أن يلتزم فريق اqرتباط tعايير ا>راجعة واOنظمة واللوائح ذات الصلة وإجراءات رقابة اRودة اâاصة tكتب ا>راجعة
.٨٢

تؤدي معايير ا>راجعة دورًا أساسيًا ف تعزيز جودة ا>راجعة وثقة ا>ستخدمي ف ا>راجعة .وتهدف معايير ا>راجعة إلى دعم ا>راجع
ف اñصول على تأكيد معقول وتشترط عليه ùارسة اqجتهاد ا>هني واñفاظ على نزعة الشك ا>هني طوال عملية التخطيط
للمراجعة وتنفيذها والقيام بأمور أخرى من بينها:
•

áديد مخاطر التحريف اRوهري وتقييمها ,سواًء كانت بسب غش أو خطأ ,بناًء على فهم ا>نشأة وبيئتهاt ,ا ف ذلك
الرقابة الداخلية اâاصة بها;

•

اñصول على ما يكفي من أدلة ا>راجعة ا>ناسبة حول ما إذا كانت توجد áريفات جوهرية ,وذلك من خwل تصميم
استجابات مناسبة >واجهة تلك اëاطر وتنفيذها;

•

تكوين رأي حول القوائم ا>الية بناًء على اqستنتاجات ا>ستنبطة من أدلة ا>راجعة ا>تحصل عليها.

.٨٣

تتطلب معايير ا>راجعة القيام بتوثيق يكفي لتمكي أي مراجع خبير ,لم تكن له صلة ف السابق با>راجعة ,من فهم طبيعة اjجراءات
ا>نفذة وتوقيتها ومداها ,ونتائج تلك اjجراءات ,واOمور ا>همة الناشئة ,واqستنتاجات التي ت التوصل إليها .ويدعم هذا التوثيق
أنشطة رقابة اRودة سواًء التي تتم داخل فريق اqرتباط ,قبل اكتمال ا>راجعة ,أو التي يضطلع بها من يستعرضون جودة العمل
ا>نفذ.

.٨٤

تطالب اOنظمة أو اللوائح الوطنية ا>راجعي غالبًا باqلتزام tعايير ا>راجعة .ومع ذلك ,فإن معايير ا>راجعة á qدد جميع جوانب
آلية ا>راجعة ,ويكون عادًة >كاتب ا>راجعة منهجيات توفر ا>زيد من التحديد .وحتى داخل الهيكل الذي تضعه معايير ا>راجعة
ومنهجيات ا>كاتب ,توجد مرونة لفريق اqرتباط من حيث áديد نوع أعمال ا>راجعة اìددة التي يتم تنفيذها وكيفية تطبيقها ف
w
ا>مارسة العملية وطبيعة وتوقيت التفاعwت مع اjدارة .وÅكن أن تكون الطريقة التي ُينفذ بها العمل ف ا>مارسة العملية عام ً
مهمًا ف كل من الفاعلية والكفاءة.
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١٢٠٣

العناصر اOساسية التي توفر
بيئة مواتية Rودة ا>راجعة

إطار جودة ا*راجعة

 ٢-٧-١أن يستخدم فريق اqرتباط تقنية ا>علومات بشكل مناسب
.٨٥

يوفر اqستخدام ا>تزايد لنظم ا>علومات اìوسبة وتعقيدها فرصًا للمراجعي ليقوموا بجمع أدلة ا>راجعة بصورة أكثر فاعلية وأكثر
كفاءة على السواء; على سبيل ا>ثال من خwل استخدام أساليب ا>راجعة tساعدة اñاسب اêلي tا ف ذلك التحقيق ف صحة
ا>لفات واستخدام بيانات اqختبار .ولهذه اOساليب ميزة تتمثل ف إمكانية áقيق تغطية أكبر للمعامwت وأدوات الرقابة .غير أن
استخدام هذه اOساليب يتطلب ف بعض اOحيان إشراك اختصاصييù ,ا قد يستهلك الوقت ,وخصوصًا ف السنة اOولى التي يتم
فيها استخدام هذه اOساليب.

.٨٦

يكون >نصات تقنية ا>علومات داخل مكاتب ا>راجعة تأثير على طريقة قيام ا>راجعي با>راجعة وتسجيل العمل ا>نفذ .ويتم توفير
برمجيات ا>راجعة على نحو متزايد >ساعدة فرق اqرتباطات ف تطبيق منهجية ا>كتب .ورغم أن ذلك قد يؤدي إلى áقيق الكفاءة
وáسي آليات رقابة اRودة ,فإن ثمة مخاطر تواجه جودة ا>راجعة وترتبط باستخدام هذه البرامج ,من بينها ما يلي:

.٨٧

.٨٨

•

التركيز الزائد على اqلتزام ببرمجيات ا>راجعة اâاصة tكتب ا>راجعة بدً qمن التشجيع على التفكير ف اâصائص
الفريدة للمنشأة اRاري مراجعتها;

•

 wللغاية ف تعلم كيفية استخدام برمجيات ا>راجعة اâاصة با>كتب بدً qمن استيعاب
قضاء ا>وظفي اRدد وقتًا طوي ً
مفاهيم ا>راجعة.

رغم أن وجود شركاء وموظفي متمرسي يقومون بفحص أعمال ا>راجعة عن ُبعد قد يحد من فرص اjرشاد والتدريب على رأس
العمل ,فإن لذلك فوائد محتملة تتمثل فيما يلي:
•

السماح بإجراء فحص أكثر فاعلية Oعمال ا>راجعة إذا كان أعضاء فريق اqرتباط يعملون عبر العديد من ا>واقع أو يتواجدون
ف مواقع زمنية مختلفة;

•

توفير وسيلة أكثر فاعلية jجراء فحوصات إضافية Oعمال ا>راجعة ,بعد إجراء الفحوصات اOولية.

يكون لتقنية ا>علومات أيضًا تأثير على طريقة تواصل ا>راجعي ,سواًء داخل فرق اqرتباطات أو مع اjدارة وا>كلفي باñوكمة .فعلى
سبيل ا>ثال ,تشهد رسائل البريد اjلكتروني وأدوات أ∂تة اâدمات ا>هنية اOخرى تزايدًا ف استخدامها .ورغم أن البريد اjلكتروني
يزيد من إمكانية اqتصال ,وخصوصًا على ا>ستوى الدولي ,فإن رسائل البريد اjلكتروني قد تواجه قيودًا .وعلى وجه اâصوص,
قد تكون فرصة اñصول على أدلة ا>راجعة ا>فيدة من تبادل رسائل البريد اjلكتروني أقل منها ف حالة التفاعل اOكثر ثراًء الذي
يتحقق من خwل إجراء نقاش أكثر انفتاحًا مع اjدارة .وحسب الظروف ,قد يسهل أيضًا البريد اjلكتروني على اjدارة أن تقدم
إجابات غير دقيقة أو غير كاملة على أسئلة ا>راجع أو أن تكون أقل صراحة فيما يتعلق با>علومات إذا توفرت لديها الدوافع للقيام
بذلك.

 ٣-٧-١أن يكون هناك تفاعل فّعال مع اOشخاص اêخرين ا>شاركي ف ا>راجعة

٢٣

.٨٩

áتوي معظم ا>نشآت الكبيرة على أقسام أو منشآت تابعة أو مشروعات مشتركة أو منشآت مستثمر فيها تتم اìاسبة عنها
باستخدام طريقة حقوق ا>لكية )ا>كونات( ,وكثيرًا ما يقوم tراجعة مكون واحد أو أكثر فرق ارتباطات وليس فريق ارتباط اEموعة.
وف حالة عدم وجود تفاعل فّعال بي فريق ارتباط اEموعة ومراجعي ا>كونات ,فإنه يوجد خطر بأن فريق ارتباط اEموعة قد q
يحصل على ما يكفي من أدلة ا>راجعة ا>ناسبة التي تشكل أساسًا لرأي مراجعة اEموعة .ويشكل اjعwن الواضح وف الوقت
عال بي فريق ارتباط اEموعة ومراجع ا>كون٢٣.
ا>ناسب عن متطلبات فريق ارتباط اEموعة اOساس للتواصل ا>تبادل الف ّ

.٩٠

قد يكون من بي اOشخاص اêخرين ا>شاركي ف ا>راجعة اختصاصيون وخبراء )على سبيل ا>ثال ,اختصاصيون ف تقنية ا>علومات(,
وف سياق اEموعات ,مراجعو ا>كونات .وف حالة وجود أشخاص آخرين مشاركي ف ا>راجعة ,فمن ا>هم:
•

أن يعلمهم فريق اqرتباط بوضوح بالعمل الذي سيتم تنفيذه;

•

أن يعلن اOشخاص اêخرون ا>شاركون بوضوح عن النتائج ا>ستنبطة من العمل ا>نفذ;

•

أن يقرر فريق اqرتباط أن العمل ا>نفذ يفي بالغرض منه ويستجيب على نحو مناسب للنتائج.

راجع معيار ا>راجعة " ٦٠٠اعتبارات خاصة  -عمليات مراجعة القوائم ا>الية للمجموعة )tا ف ذلك عمل مراجعي مكونات اEموعة(" ,الفقرة أ.٥٧
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١٢٠٤

العناصر اOساسية التي توفر
بيئة مواتية Rودة ا>راجعة

إطار جودة ا*راجعة
.٩١

áتوي العديد من ا>نشآت الكبيرة على وظيفة مراجعة داخلية .ومن ا>رجح أن يكون التفاعل الفّعال بي ا>راجعي اâارجيي
والداخليي مهمًا لكل من كفاءة ا>راجعة وفاعليتها .فعلى سبيل ا>ثالُ ,يرجح أن يكون اOفراد ف وظيفة ا>راجعة الداخلية قد حصلوا
على نظرة متعمقة حول عمليات ا>نشأة ومخاطر أعمالها ùا يسهم بشكل قّيم ف فهم ا>راجع للمنشأة وتقييمات مخاطرها أو
جوانب ا>راجعة اOخرى.

.٩٢

تتوقع إدارة اEموعة عادًة من مراجع اEموعة أن ينسق بكفاءة بي اOعمال ا>نفذة على ا>كونات .ويعتقد البعض أنه قد يسهل
áقيق ذلك إذا كان القائم بأعمال مراجعة ا>كونات هو نفس مكتب ا>راجعة أو مكاتب مراجعة داخل نفس شبكة أو اáاد مكاتب
ا>راجعة .ولذلك ,قد يكون اqنتشار اRغراف للمكتب وبالتالي قدرته على تقدي أعمال مراجعة تغطي ا>نشآت التابعة وا>كونات
اOخرى ف اEموعة ,أحد العوامل ا>همة .ويعتقد آخرون أن وجود عدد من مكاتب ا>راجعة اëتلفة التي تشارك ف مراجعة
اEموعة سيوفر فرصة لتقدي مجموعة من اêراء حول مخاطر ا>نشأة ,واستجابات مناسبة من جانب ا>راجعة ,ليتم النظر فيها.

 ٤-٧-١أن توجد ترتيبات مناسبة مع اjدارة من أجل تنفيذ آلية مراجعة ∂تاز بالفاعلية والكفاءة
.٩٣

قد تكون اjدارة مهتمة بضمان إ¬از ا>راجعة بأسرع ما Åكن واñد من تعطيل سير عمل ا>نشأة قدر ا>ستطاع .وÅكن تعزيز كفاءة
وفاعلية آلية ا>راجعة من خwل:
•

التخطيط الدقيقt ,ا ف ذلك إن كان ذلك مناسبًا اqتفاق مع اjدارة على ا>علومات التي يحتاج إليها ا>راجع وجدوله
الزمني;

•

ا>شاركة ف الوقت ا>ناسب مع اjدارة ف حل القضايا التي يتم áديدها أثناء ا>راجعة;

•

السعي للوفاء tا يتم اqتفاق عليه من أطر زمنية ومواعيد نهائية jعداد التقارير;

•

القيام إن أمكن بتجنب اqستفسار من اjدارة على نفس ا>سألة من مختلف أعضاء فريق اqرتباط.

 ٨-١آلية ا*راجعة وإجراءات رقابة ا;ودة – مستوى ا*كاتب
.٩٤

وتتمثل السمات اOساسية لهذا العامل فيما يلي:
•

أن يتم تكييف منهجية عمل ا>راجعة تبعًا للمستجدات ف ا>عايير ا>هنية ونتائج فحوصات رقابة اRودة الداخلية والتقصيات
اâارجية.

•

أن تشجع منهجية ا>راجعة كل عضو من أعضاء الفريق على التحلي بنزعة الشك ا>هني وùارسة اqجتهاد ا>هني ا>ناسب.

•

أن تقتضي منهجية العمل اjشراف والفحص الفّعالي Oعمال ا>راجعة.

•

أن تقتضي منهجية العمل التوثيق ا>ناسب Oعمال ا>راجعة.

•

أن يتم áديد إجراءات صارمة لرقابة اRودة وأن تتم متابعة جودة ا>راجعة وأن يترتب على ذلك اتخاذ إجراء مناسب.

•

أن ُتنفذ ,عند اñاجة ,فحوصات فّعالة لرقابة جودة اqرتباطات.

 ١-٨-١أن يتم تكييف منهجية عمل ا>راجعة تبعًا للمستجدات ف ا>عايير ا>هنية وفحوصات رقابة اRودة الداخلية والتقصيات اâارجية
.٩٥

من اOهمية tكان أ qتظل منهجية ا>راجعة اâاصة tكتب ا>راجعة جامدة ولكن ينبغي أن تتطور تبعًا للتغييرات الطارئة على
ا>عايير ا>هنية وبيئة العمل وأن يتم áسي هذه ا>نهجية وأدوات ا>راجعة باستمرار وف الوقت ا>ناسب لwستجابة لنتائج الفحوصات
الداخلية والتقصيات التنظيمية.

.٩٦

إظهارًا qلتزامها بالتحسي ا>ستمرÅ ,كن أن تقوم مكاتب ا>راجعة بإجراء áليل ل¢سباب اRذرية استجابة لنتائج التقصيات
الداخلية واâارجية حتى áدد أية قضايا نظامية وتستجيب تبعًا لذلك عن طريق اتخاذ اjجراءات الwزمة لتحسي منهجياتها
وآلياتها.
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١٢٠٥

العناصر اOساسية التي توفر
بيئة مواتية Rودة ا>راجعة

إطار جودة ا*راجعة

 ٢-٨-١أن تشجع منهجية ا>راجعة كل عضو من أعضاء الفريق على التحلي بنزعة الشك ا>هني وùارسة اqجتهاد ا>هني ا>ناسب
.٩٧

تستخدم معظم مكاتب ا>راجعة منهجيات لدعم ا>وظفي ف تنفيذ مراجعة ∂تاز بالكفاءة والفاعلية ولتنفيذ آليات رقابة اRودة.
وتنطوي هذه ا>نهجيات ف بعض اOحيان على استخدام برمجيات ا>راجعة التي تدعم اتخاذ القرار وُتنشئ أوراق عمل إلكترونية
Åكن رؤيتها عن ُبعد.

.٩٨

Åكن لهذه ا>نهجيات أن تكون أسلوبًا فعاً qلتحقيق اqتساق ف اqلتزام tعايير ا>راجعة وللتحقق ùا إذا كانت جميع اâطوات
الضرورية ف آلية ا>راجعة قد ت اتخاذها .وتساعد ا>نهجيات أيضًا ف التوثيق ,وف حالة ما إذا كان التوثيق إلكترونيًا ,ففي سرعة
تبادل ا>علوماتt ,ا ف ذلك إذا كان اqختصاصيون يعملون عن ُبعد.

.٩٩

غير أن ثمة خطر يتمثل ف أن انطواء منهجيات ا>راجعة على مستوى مرتفع للغاية من اjلزام ستكون له آثار سلبية على عناصر
جودة ا>راجعة اOخرى .وقد تنشأ ا>نهجيات ذات الطابع اjلزامي الشديد نتيجة التهديدات ا>تعلقة با>قاضاة أو ا>ناهج القائمة على
اqلتزام الزائد عن اñد ف تنظيم شؤون ا>راجعي والتقصي عنهم .ومن بي أمثلة اëاطر التي تهدد جودة ا>راجعة ما يلي:
•

ف حالة التركيز الزائد على اqلتزام tنهجية شديدة ف طابعها اjلزامي ,فإن ثمة خطر يتمثل ف عدم إعطاء ما يكفي من
التركيز لقيام ا>وظفي ا>تمّرسي بوضع إجراءات مراجعة خاصة تتناسب مع الظروف اìيطة وبالنظر فيما إذا كان من
الwزم اتخاذ إجراءات إضافية.

•

قد Åنع التركيز الزائد على اêلية التي ُتنفذ بها ا>راجعة الشركاء ا>سؤولي عن ا>راجعة وا>وظفي ا>تمّرسي من إصدار
أحكام مهمة.

•

قد يؤدي اñد بقدر كبير من حرية تصرف ا>وظفي إلى إضعاف الدافع لدى هؤqء اOفراد وقد يتسبب ف عدم استمرارهم
ف مسيرتهم ا>هنية ف مجال ا>راجعة.

•

من اìتمل أن تنشأ مسافة فاصلة بي كل من الشركاء وا>وظفي من جهة والشركة اâاضعة للمراجعة من جهة أخرى.

 ٣-٨-١أن تقتضي منهجية العمل اjشراف والفحص الفّعالي Oعمال ا>راجعة
 .١٠٠قد يقوم بتنفيذ الكثير من أعمال ا>راجعة التفصيلية موظفون أقل خبرة نسبيًا .وف مثل هذه الظروف ,يكون من اOهمية tكان أن
 wف موقع العميل أو ف أي مكان آخرt ,ا ف ذلك ùارسة إسناد العمل >وظفي من
يخضع عمل هؤqء ا>وظفي ,سواًء كان عم ً
خارج البwد ,لπشراف والفحص من جانب ا>وظفي ا>تمرسي وا>دراء والشركاء.
 .١٠١توفر بعض ا>نهجيات اñديثة فرصة فحص أوراق العمل إلكترونيًا وف موقع العميل ,وهو ما قد يتيح مشاركة القضايا ا>رتبطة
با>راجعة والنظر فيها بكفاءة ,وqسّيما عند التعامل مع دول مختلفة وعبر مناطق زمنية مختلفة .ولكن الفحص ف موقع العميل قد
 qيكون دائمًا وسيلة فعالة لتقييم ما إذا كان ا>وظفون قد قاموا با>راجعة على أكمل وجه وáلوا بدرجة مناسبة من نزعة الشك
ا>هني; وOجل تطوير مهارات وكفاءات ا>وظفي اOقل خبرة.

 ٤-٨-١أن تقتضي منهجية العمل التوثيق ا>ناسب Oعمال ا>راجعة
 .١٠٢لتوثيق أعمال ا>راجعة عدد من اOهداف ,من بينها:
•

دعم فريق اqرتباط ف التخطيط للمراجعة وتنفيذها.

•

دعم أعضاء فريق اqرتباط ا>سؤولي عن اjشراف ف توجيه أعمال ا>راجعة واjشراف عليها.

•

∂كي فريق اqرتباط من áمل ا>سؤولية عن عمله.

•

اqحتفاظ بسجل يضم اOمور التي لها أهمية دائمة Oعمال ا>راجعة ا>ستقبلية.

•

ا>ساعدة ف إجراء تقصيات وفحوصات لرقابة اRودة داخل ا>كتب ,وتقصيات خارجية وفقًا للمتطلبات النظامية أو
التنظيمية أو غيرها من ا>تطلبات ا>نطبقة.

ُ .١٠٣يرجح أن يؤدي توثيق اOسباب ا>نطقية Oحكام ا>راجعة ا>همة إلى زيادة دقة تلك اOحكام وبالتالي زيادة جودتها .ومن ا>رجح أن
áسن آلية توثيق القضايا وكيفية حلها دقة عملية التفكير لدى ا>راجع وصحة اqستنتاجات التي يتوصل إليها.
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 ٥-٨-١أن يتم áديد إجراءات صارمة لرقابة اRودة وأن تتم متابعة جودة ا>راجعة وأن يترتب على ذلك اتخاذ إجراء مناسب
 .١٠٤يلزم áديد إجراءات لرقابة اRودة لتزويد مكتب ا>راجعة بتأكيد بشأن ما يلي:
•

التزام ا>كتب با>عايير ا>هنية وا>تطلبات النظامية والتنظيمية ا>نطبقة,

•

مناسبة التقارير الصادرة عن ا>كتب أو الشركاء ا>سؤولي عن ا>راجعة ف ظل الظروف

اìيطة٢٤.

 .١٠٥تشتمل إجراءات رقابة اRودة على ا>تابعة واتخاذ إجراءات تصحيحية عند اللزوم .وتستلزم ا>راجعة اqلتزام با>عايير وسياسات
ا>كتب وإجراءاته الداخلية .وتستلزم كذلك قيام ا>وظفي على مختلف مستويات خبرتهم وأحيانًا áت ضغط الوقت باتخاذ قرارات
وأحكام صعبة.
ُ .١٠٦تعد متابعة رقابة اRودة داخل مكتب ا>راجعة أحد اRوانب ا>همة ف áديد اëاطر والفرص الناشئة وضمان اqلتزام با>عايير
وحسن أداء الشركاء وا>وظفي.
 .١٠٧تعمل بعض مكاتب ا>راجعة على ا>ستوى الدولي من خwل شبكة من ا>كاتب .وتتشارك مكاتب الشبكة غالبًا ف ا>نهجيات وسياسات
وإجراءات رقابة اRودة ومتابعتها .وتتشارك بعض الشبكات أيضًا ف التوجيهات ا>تعلقة بالقيم واOخwق ا>هنية وا>واقف السلوكية
وتكون لديها برامج لتعزيز معرفة الشركاء وا>وظفي وخبراتهم.
 .١٠٨إضافة إلى اêليات الداخلية >تابعة جودة ا>راجعة ,قد تخضع أعمال ا>راجعة لفحص خارجي .وتقدم نتائج هذه الفحوصات )tا
ظمة Oعمال ا>راجعة( مwحظات مهمة تؤدي إلى إجراءات تسهم ف تعزيز
ف ذلك التقصيات التي تنفذها السلطات ا>ستقلة اُ>ن ّ
جودة ا>راجعة.
 .١٠٩إضافة إلى معاRة أي أوجه نقص يتم áديدها فيما يتعلق بكل عمل من أعمال ا>راجعة ,فمن ا>هم أن تتخذ مكاتب ا>راجعة
اjجراءات ا>ناسبة >عاRة القضايا النظامية التي تكشف عنها كل من أنشطة ا>تابعة الداخلية واâارجية وأن تتخذ اjجراء ا>ناسب.

 ٦-٨-١أن ُتنفذ ,عند اñاجة ,فحوصات فّعالة لرقابة جودة اqرتباطات
 .١١٠تتيح الفحوصات الفّعالة لرقابة جودة اqرتباطات إجراء تقييم موضوعي ل¢حكام ا>همة التي يتخذها فريق اqرتباط واqستنتاجات
التي يتم التوصل إليها عند صياغة تقرير ا>راجع .وُيطاَلب بإجراء هذه الفحوصات على أعمال مراجعة الشركات ا>درجة وارتباطات
ا>راجعة اOخرى التي يرى مكتب ا>راجعة أنه من ا>ناسب إجراء فحص لها ,مثل أعمال مراجعة هيئات الصالح العام.
 .١١١حتى ∂تاز فحوصات رقابة جودة اqرتباطات بالفاعلية ,فإنها تستلزم إجراء نقاش ل¢مور واqستنتاجات ا>همة ,وإجراء فحص
Eموعة مختارة من وثائق اqرتباط ,وإجراء فحص للقوائم ا>الية .ويتعي أن يقوم بالفحوصات أفراد يتمتعون tا يلزم من اâبرة
والسلطة والوقت .وتتطلب الفحوصات الفّعالة لرقابة جودة اqرتباطات حسن التواصل بي الشريك ا>سؤول عن الفحص والشريك
ا>سؤول عن اqرتباط حتى Åكن إجراء الفحوصات ف الوقت ا>ناسب وحتى تتيح الفحوصات لفريق اqرتباط اqستجابة بشكل
مناسب للنتائج.
 ٩-١آلية ا*راجعة وإجراءات رقابة ا;ودة – ا*ستوى الوطني
 .١١٢وتتمثل السمات اOساسية لهذا العامل فيما يلي:

٢٤

•

أن يتم إصدار معايير ا>راجعة وغيرها من ا>عايير التي توضح اOهداف اOساسية وأيضًا ا>تطلبات اâاصة ا>نطبقة.

•

أن تراعي اRهات ا>سؤولة عن التقصيات اâارجية عن أعمال ا>راجعة السمات ذات الصلة اâاصة بجودة ا>راجعة ,داخل
مكاتب ا>راجعة وف كل ارتباط من ارتباطات ا>راجعة على السواء.

•

ظم فعالة للتحري عن ا>زاعم ا>تعلقة بإخفاق أعمال ا>راجعة واتخاذ اjجراءات التأديبية ,عند اqقتضاء.
أن توجد ُن ُ

أصدر مجلس ا>عايير الدولية للمراجعة والتأكيد ا>عيار الدولي لرقابة اRودة ) ,(١الذي يوضح اOنشطة التي تكون ا>كاتب مطالبة فيها بوضع سياسات وإجراءات
وبالتالي مطالبة بتحقيق هذا الهدف.
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 ١-٩-١أن يتم إصدار معايير ا>راجعة وغيرها من ا>عايير التي توضح اOهداف اOساسية وأيضًا ا>تطلبات اâاصة ا>نطبقة
 .١١٣قد تكون متطلبات ا>راجعة وغيرها من ا>تطلبات مفروضة tوجب أنظمة أو لوائح أو مأمور بها من خwل هيئات اìاسبة ا>هنية
الوطنية .ومن ا>هم أن تكون هذه ا>تطلبات عالية اRودة وأن توضح اOهداف اOساسية .وتنص معايير ا>راجعة ,الصادرة عن مجلس
ا>عايير الدولية للمراجعة والتأكيد ,على اOهداف وا>تطلبات وáتوي على مواد تطبيقية وأخرى تفسيرية.
 .١١٤يضع مجلس ا>عايير الدولية Oخwقيات ا>هنة للمحاسبي معايير أخwقية رفيعة ا>ستوى للمحاسبي ا>هنيي من خwل تطوير قواعد
أخwقيات مهنية صارمة ومناسبة دوليًا للمحاسبي ا>هنيي .ويقوم مجلس ا>عايير الدولية لتعليم اìاسبة بتطوير وتعزيز التعليم
اâاص tهنة اìاسبة -ويشمل ذلك الكفاءة الفنية وأيضًا ا>هارات والقيم واOخwق ا>هنية وا>واقف السلوكية للمحاسبي ا>هنيي-
من خwل إصدار ا>عايير الدولية للتعليم .وáظى هذه ا>عايير باعتماد واسع النطاق على ا>ستويات الوطنية.
 .١١٥من اOهمية tكان تنقيح ا>عايير بناًء على ا>wحظات التي ترد بشأن استخدامها وتطبيقها .لكن من ا>هم أيضًا أن تكون جهات وضع
ا>عايير مدركة ل¢ثر الذي قد ُيحدثه تنقيح ا>عايير بانتظام على احتياجات ا>راجعي من حيث التدريب والتطبيق عند استخدام
ا>عايير .ويطالب اáqاد الدولي للمحاسبي الكيانات اOعضاء فيه باتخاذ اjجراءات الwزمة jقرار وتطبيق معايير ا>راجعة وقواعد
أخwقيات ا>هنة للمحاسبي ا>هنيي وا>عايير الدولية للتعليم ف أقاليمهم ,وبا>ساعدة ف تطبيقها ,بناًء على مسؤوليات الكيانات
اOعضاء ف البيئات الوطنية .وف بعض الدول ,تخضع معايير ا>راجعة للتعديل مراعاَة للمتطلبات الوطنية أو يتم استكمالها tتطلبات
وطنية إضافية.

 ٢-٩-١أن تراعي اRهات ا>سؤولة عن التقصيات اâارجية عن أعمال ا>راجعة السمات ذات الصلة اâاصة بجودة ا>راجعة ,داخل
مكاتب ا>راجعة وف كل ارتباط من ارتباطات ا>راجعة على السواء
 .١١٦توفر التقصيات اâارجية عن أعمال ا>راجعة فرصة لتقييم التزام ا>راجعي tعايير ا>راجعة ,وتقييم جوانب أخرى Rودة ا>راجعة
بناًء على نطاق اختصاص التقصي .وÅكن أن تؤدي اjجراءات التي تتخذها مكاتب ا>راجعة >عاRة النتائج التي يخلص إليها
القائمون بالتقصي عن أعمال ا>راجعة إلى áسي فاعلية ا>راجعة ,وستؤدي أيضًا ف حالة نشر نتائج التقصيات عن أعمال ا>راجعة
إلى زيادة الوعي بي أصحاب ا>صلحة بالقضايا ا>رتبطة بجودة ا>راجعة .ويلزم القيام على مدار الوقت بتحليل النتائج ا>ستنبطة
من التقصيات اâارجية عن أعمال ا>راجعة وتقدÅها Rهات وضع ا>عايير.

ظم فعالة للتحري عن ا>زاعم ا>تعلقة بإخفاق أعمال ا>راجعة واتخاذ اjجراءات التأديبية ,عند اqقتضاء
 ٣-٩-١أن توجد ُن ُ
Å .١١٧كن أن تقوم هيئات اìاسبة ا>هنية بتنفيذ أعمال التحري واتخاذ اjجراءات التأديبية .لكن فيما يتعلق بالشركات ا>درجة وهيئات
ظمة Oعمال ا>راجعة هي من تضطلع بهذه
الصالح العام ,وكما هو شأن التقصي عن أعمال ا>راجعة ,فإن السلطات ا>ستقلة اُ>ن ّ
ا>هام على نحو متزايد.
 .١١٨قد يصعب áديد حاqت إخفاق أعمال ا>راجعة ,وqسّيما Oن جانب كبير من ا>راجعة ينطوي على اqجتهاد ,وأحيانًا ما تكون
الضوابط ا>نصوص عليها ف اOنظمة واللوائح غامضة وصعبة اjنفاذ .وتزداد فاعلية اOنشطة التأديبية عند áديد ضوابط واضحة
فيما يتعلق باOمور التي ∂ثل إخفاقًا ف أعمال ا>راجعة.
á .١١٩تاج السلطات أيضًا لوجود مجموعة من العقوبات التي Åكنها توقيعهاt ,ا ف ذلك صwحية إلغاء رخصة مكاتب ا>راجعة أو
ا>راجعي اOفراد ف ظروف محددة .وفيما Åكن أن تكون مثل هذه العقوبات مناسبة ف اñاqت القصوى ,فإن آلية التنظيم يتم
تعزيزها عندما توضع أيضًا عقوبات أكثر تناسبًا للقضايا اOقل خطورة .وقد يشمل ذلك فرض غرامات وإعادة التدريب اjلزامي.
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مقدمة
.١

صدر هذا ا9طار فقط لتيسير فهم عناصر وأهداف ارتباط التأكيد وا>رتباطات التي تنطبق عليها اHعايير الدولية للمراجعة )معايير
اHراجعة( واHعايير الدولية >رتباطات الفحص )معايير ارتباطات الفحص( واHعايير الدولية >رتباطات التأكيد )معايير ارتباطات
التأكيد( )اHشار إليها فيما يلي بلفظ "معايير التأكيد"(.

.٢

و> ُيعد هذا ا9طار معيارًا من بي اHعايير ,وبالتالي فإنه > يفرض أي متطلبات )أو مبادئ أساسية أو إجراءات >زمة( Rداء اHراجعات
أو الفحوصات أو ارتباطات التأكيد اRخرى ١.ولذا ,ف Tيجوز أن ينص تقرير التأكيد على أن ا>رتباط قد ت تنفيذه طبقًا لهذا
ا9طار ,وإçا ينبغي أن يشير إلى معايير التأكيد ذات الصلة .وêتوي معايير التأكيد على أهداف ومتطلبات ومواد تطبيقية وأخرى
تفسيرية ومقدمة وتعريفات متسقة مع هذا ا9طار ,ويكون من الواجب تطبيقها ف ارتباطات اHراجعة والفحص وارتباطات التأكيد
اRخرى .ويوضح اHلحق اRول نطاق ا9صدارات اìاصة îجلس اHعايير الدولية للمراجعة والتأكيد )اFلس( وعTقتها ببعضها
وبقواعد أخTقيات اHهنة للمحاسبي اHهنيي الصادرة عن مجلس اHعايير الدولية RخTقيات اHهنة للمحاسبي )قواعد أخTقيات
اHهنة(.

.٣

يوفر هذا ا9طار إطارًا مرجعيًا لكل من:

.٤

)أ(

ا`اسبي القانونيي اHمارسي Rعمال التأكيد;

)ب(

اHشاركي اóخرين ف ارتباطات التأكيدî ,ن فيهم اHستخدمي اHستهَدفي لتقرير التأكيد ومن يقومون بتكليف ا`اسب
القانوني )"الطرف القائم بالتكليف"(;

)ج(

اFلس ف قيامه بوضع معايير التأكيد ومذكرات اHمارسات وغيرها من اRوراق.

فيما يلي نظرة عامة على هذا ا9طار:
•

اHقدمة :يتناول هذا ا9طار ارتباطات التأكيد التي ينفذها ا`اسبون القانونيون.

•

وصف ارتباطات التأكيد :يوضح هذا القسم ارتباطات التأكيد وّùيز ا>رتباطات اHباشرة عن ارتباطات التصديق ,وارتباطات
التأكيد اHعقول عن ارتباطات التأكيد ا`دود.

•

نطاق ا9طارّù :يز هذا القسم ارتباطات التأكيد عن سائر ا>رتباطات ,مثل ارتباطات ا>ستشارات.

•

الشروط اHسبقة >رتباط التأكيد :يوضح هذا القسم الشروط اHسبقة لقبول ا`اسب القانوني القيام بارتباط تأكيد.

•

عناصر ارتباط التأكيد :يحدد هذا القسم ويناقش خمسة عناصر تنطوي عليها ارتباطات التأكيد :العTقة ثTثية اRطراف;
واHوضوع محل ا>رتباط; والضوابط; واRدلة; وتقرير التأكيد .ويشرح أيضًا الفروقات اHهمة بي ارتباطات التأكيد اHعقول
وارتباطات التأكيد ا`دود .ويناقش هذا القسم أيضًا ,على سبيل اHثال ,التباين اHهم ف اHوضوعات محل ارتباطات التأكيد,
واìصائص اHطلوبة للضوابط اHناسبة ,ودور اìطر واRهمية النسبية ف ارتباطات التأكيد ,وكيفية التعبير عن ا>ستنتاجات
ف ارتباطات التأكيد اHعقول وف ارتباطات التأكيد ا`دود.

•

أمور أخرى :يناقش هذا القسم اHسؤوليات اHتعلقة با>تصال خTف تقرير التأكيد الذي يصدره ا`اسب القانوني والتوثيق
واóثار اHترتبة على عTقة ا`اسب القانوني باHوضوع محل ا>رتباط أو معلومات اHوضوع.

ا:بادئ ا=خ?قية ومعايير رقابة اDودة
.٥

١

£ا هو متعارف عليه أن رقابة اWودة داخل اHكاتب التي تنفذ ارتباطات التأكيد ,وا>لتزام باHبادئ اRخTقيةî ,ا فيها متطلبات
ا>ستقTل ,يحققان اHصلحة العامة وُيعدان جزءًا أساسيًا من ارتباطات التأكيد عالية اWودة .وُتنفذ هذه ا>رتباطات وفقًا Hعايير
التأكيد ,التي تقوم على أساس أن:

انظر التمهيد 9صدارات اHعايير الدولية لرقابة اWودة واHراجعة والفحص والتأكيدات اRخرى واìدمات ذات العTقة.
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)أ(

أعضاء فريق ا>رتباط وفاحص رقابة جودة ا>رتباط )لTرتباطات التي ُيعي فيها أحدهم( يخضعون للجزء أ واWزء ب من
قواعد أخTقيات اHهنة فيما يتعلق بارتباطات التأكيد ,أو اHتطلبات اHهنية اRخرى ,أو اHتطلبات اHنصوص عليها ف نظام
أو >ئحة ,التي تكون مساوية على اRقل Hتطلبات اWزء أ واWزء

)ب(

ب;*

ا`اسب القانوني الذي ينفذ ا>رتباط هو عضو ف مكتب يخضع للمعيار الدولي لرقابة اWودة  ٢,١أو اHتطلبات اHهنية
اRخرى ,أو اHتطلبات اHنصوص عليها ف نظام أو >ئحة ,بشأن مسؤولية اHكتب عن نظامه اìاص برقابة اWودة ,والتي
تكون مساوية على اRقل Hتطلبات اHعيار الدولي لرقابة اWودة .١

قواعد أخTقيات اHهنة
.٦

يقر اWزء أ من قواعد أخTقيات اHهنة اHبادئ اRساسية التالية التي يتعي على ا`اسب القانوني ا>لتزام بها:
)أ(

النزاهة;

)ب(

اHوضوعية;

)ج(

الكفاءة اHهنية والعناية الواجبة;

)د(

السرية;

)ه(

السلوك اHهني.

.٧

يوفر اWزء أ أيضًا إطارًا مفاهيميًا يتعي على ا`اسبي اHهنيي تطبيقه لتحديد التهديدات التي تواجه ا>لتزام باHبادئ اRساسية
وتقوي أهمية التهديدات ا`ددة واتخاذ الضمانات ,عند اللزوم ,للقضاء على التهديدات أو ا©د منها إلى مستوى ùكن قبوله.

.٨

يوضح اWزء ب من قواعد أخTقيات اHهنة كيفية انطباق ا9طار اHفاهيمي الوارد ف اWزء أ ف حا>ت معينة على ا`اسبي
 Tمن
اHهنيي ف اHمارسة العامةî ,ا ف ذلك استقTل هؤ>ء ا`اسبي .وتعّرف قواعد أخTقيات اHهنة ا>ستقTل بأنه يشمل ك ً
ا>ستقTل الذهني وا>ستقTل الظاهري .ويضمن ا>ستقTل القدرة على تكوين استنتاج تأكيدي بدون التأثر باHؤثرات التي قد تخل
بذلك ا>ستنتاج .ويعزز ا>ستقTل القدرة على العمل بنزاهة والتحلي باHوضوعية وا>لتزام îوقف سلوكي قائم على نزعة الشك
اHهني.

اHعيار الدولي لرقابة اWودة ١
.٩

يتناول اHعيار الدولي لرقابة اWودة  ١مسؤوليات اHكتب عن إرساء نظامه اìاص برقابة جودة ارتباطات التأكيد وصون هذا النظام.
ويتطلب ا>لتزام بهذا اHعيار أمورًا من بينها أن يقوم اHكتب بإرساء وصون نظام لرقابة اWودة يتضمن السياسات وا9جراءات التي
تتناول كل عنصر من العناصر التالية ,وأن يوّثق سياساته وإجراءاته ويعلن عنها للعاملي ف اHكتب:
)أ(

مسؤوليات القيادة عن اWودة داخل اHكتب;

)ب(

اHتطلبات اRخTقية ذات الصلة;

)ج(

قبول العTقات مع العمTء وقبول كل ارتباط معي وا>ستمرار ف تلك العTقات وا>رتباطات;

)د(

اHوارد البشرية;

)ه(

أداء ا>رتباطات;

)و(

اHتابعة.

وصف ارتباطات التأكيد
.١٠

*
٢

ارتباط التأكيد هو ارتباط يهدف فيه ا`اسب القانوني إلى ا©صول على ما يكفي من اRدلة اHناسبة للتعبير عن استنتاج يهدف
إلى رفع درجة الثقة لدى اHستخدمي اHستهدفي ,بخTف الطرف اHسؤول ,حيال مخرجات قياس أو تقوي اHوضوع محل ا>رتباط
مقارنة بالضوابط.

يجب أن يلتزم اHراجع بقواعد سلوك وآداب اHهنة اHعتمدة ف اHملكة العربية السعودية
اHعيار الدولي لرقابة اWودة )" (١رقابة اWودة للمكاتب التي تنفذ ارتباطات مراجعة وفحص للقوائم اHالية وارتباطات التأكيد اRخرى وارتباطات اìدمات ذات العTقة
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.١١

مخرجات قياس أو تقوي اHوضوع محل ا>رتباط هي اHعلومات التي تنتج من تطبيق الضوابط على اHوضوع محل ا>رتباط .فعلى
سبيل اHثال:
•

تنتج القوائم اHالية )ا≠رجات( من قياس اHركز اHالي للمنشأة وأدائها اHالي وتدفقاتها النقدية )اHوضوع محل ا>رتباط(
عن طريق تطبيق إطار التقرير اHالي )الضوابط(.

•

ينتج بيان عن فاعلية الرقابة الداخلية )ا≠رجات( من تقوي فاعلية آلية الرقابة الداخلية للمنشأة )اHوضوع محل ا>رتباط(
عن طريق تطبيق الضوابط اTHئمة.

•

تنتج مقاييس اRداء اìاصة îنشأة معينة )ا≠رجات( من قياس جوانب متعددة لÆداء )اHوضوع محل ا>رتباط( عن طريق
تطبيق منهجيات القياس ذات الصلة )الضوابط(.

•

تنتج قائمة غازات ا>حتباس ا©راري )ا≠رجات( من قياس انبعاثات غازات ا>حتباس ا©راري للمنشأة )اHوضوع محل
ا>رتباط( عن طريق تطبيق بروتوكو>ت ا9ثبات والقياس والعرض )الضوابط(.

•

ينتج بيان عن ا>لتزام )ا≠رجات( من تقوي التزام اHنشأة )اHوضوع محل ا>رتباط( على سبيل اHثال بقانون أو >ئحة
)الضوابط(.

وُيستخدم مصطلح "معلومات اHوضوع" îعنى مخرجات قياس أو تقوي اHوضوع محل ا>رتباط مقارنة بالضوابط .ومعلومات اHوضوع
هي التي يجمع بشأنها ا`اسب القانوني ما يكفي من اRدلة اHناسبة التي تشكل أساسًا >ستنتاجه.
ارتباطات التصديق وا*رتباطات ا:باشرة
.١٢

ف ارتباط التصديق ,يقوم طرف آخر خTف ا`اسب القانوني بقياس أو تقوي اHوضوع محل ا>رتباط مقارنة بالضوابط .ويعرض
غالبًا أيضًا طرف آخر خTف ا`اسب القانوني اHعلومات الناØة بشأن اHوضوع ف صورة تقرير أو بيان .ولكن ف بعض ا©ا>ت
قد يقوم ا`اسب القانوني بعرض معلومات اHوضوع ف تقرير التأكيد .ويتناول استنتاج ا`اسب القانوني ما إذا كانت معلومات
اHوضوع خالية من التحريف اWوهري )انظر أيضًا الفقرة .(٨٥

.١٣

ف ا>رتباط اHباشر ,يقوم ا`اسب القانوني بقياس أو تقوي اHوضوع محل ا>رتباط مقارنة بالضوابط .وإضافة إلى ذلك ,يطّبق
ا`اسب القانوني مهارات وأساليب التأكيد للحصول على ما يكفي من اRدلة اHناسبة حول مخرجات قياس أو تقوي اHوضوع محل
ا>رتباط مقارنة بالضوابط .وقد يحصل ا`اسب القانوني على تلك اRدلة بالتوازي مع قياس أو تقوي اHوضوع محل ا>رتباط ,وقد
يحصل عليها أيضًا قبل ذلك القياس أو التقوي أو بعده .وف ا>رتباط اHباشر ,يتناول استنتاج ا`اسب القانوني ا≠رجات اHقرر
عنها لقياس أو تقوي اHوضوع محل ا>رتباط مقارنة بالضوابط وُيصاغ هذا ا>ستنتاج للتعبير عن اHوضوع محل ا>رتباط والضوابط.
وف بعض ا>رتباطات اHباشرة ,يكون استنتاج ا`اسب القانوني هو معلومات اHوضوع أو جزء منها )انظر أيضًا اHلحق الثاني(.

ارتباطات التأكيد ا:عقول وارتباطات التأكيد اMدود
.١٤

ف ارتباط التأكيد اHعقول ,يقوم ا`اسب القانوني بتقليص خطر ا>رتباط إلى مستوى منخفض بشكل ùكن قبوله ف ظل ظروف
ا>رتباط ,ليكون اRساس >ستنتاج ا`اسب القانوني .وُيعﱠبر عن ا>ستنتاج الذي خلص إليه ا`اسب القانوني ف صورة تنقل رأي
ا`اسب القانوني ف مخرجات قياس أو تقوي اHوضوع محل ا>رتباط مقارنة بالضوابط.

.١٥

ف ارتباط التأكيد ا`دود ,يقوم ا`اسب القانوني بتقليص خطر ا>رتباط إلى مستوى ùكن قبوله ف ظل ظروف ا>رتباط ,ولكن
يكون هذا اìطر أكبر £ا هو عليه ف ارتباط التأكيد اHعقول ,ليكون اRساس للتعبير عن استنتاج بصورة تنقل ,بناًء على ا9جراءات
اHنفذة واRدلة التي ت ا©صول عليها ,أمرًا çا إلى علم ا`اسب القانوني ويدعوه إلى ا>عتقاد بأن اHعلومات موضوع ا>رتباط
ُمحّرفة êريفًا جوهريًا .وتكون ا9جراءات اHنفذة ف إطار ارتباط التأكيد ا`دود محدودة ف طبيعتها وتوقيتها ومداها مقارنة îا
هو مطلوب ف ارتباط التأكيد اHعقول ولكن يتم التخطيط لهذه اRمور للحصول على مستوى من التأكيد يكون بحسب ا©كم اHهني
للمحاسب القانوني مجديًا .وحتى يكون مستوى التأكيد الذي يحصل عليه ا`اسب القانوني مجديًا ,فمن اHرجح أن يعزز هذا
اHستوى ثقة اHستخدمي اHستهدفي ف معلومات اHوضوع بدرجة من الواضح أنها ليست ب Tطائل.
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.١٦

عبر اHدى اìاص بجميع ارتباطات التأكيد ا`دودù ,كن أن يتراوح ما ُيعد تأكيدًا مجديًا من درجة تزيد بالكاد عن التأكيد الذي
من اHرجح أنه يعزز ثقة اHستخدمي اHستهدفي ف معلومات اHوضوع بدرجة من الواضح أنها ليست ب Tطائل وصوً> إلى ما يقل
بالكاد عن التأكيد اHعقول .وما ُيعد مجديًا ف ارتباط معي من ارتباطات التأكيد هو ا>جتهاد ضمن ذلك اHدى بناًء على ظروف
ا>رتباطî ,ا ف ذلك احتياجات اHستخدمي اHستهدفي إلى اHعلومات باعتبارهم مجموعة واحدة ,والضوابط ,واHوضوع محل
ا>رتباط .وف بعض ا©ا>ت ,قد تكون تبعات حصول اHستخدمي اHستهدفي على استنتاج غير مناسب كبيرة لدرجة أنه يلزم على
ا`اسب القانوني القيام بارتباط تأكيد معقول للحصول على تأكيد يكون مجديًا ف ظل الظروف ا`يطة.

نطاق ا"طار
.١٧

ليست جميع ا>رتباطات التي يقوم بها ا`اسبون القانونيون ارتباطات تأكيد .فمن بي ا>رتباطات اRخرى التي يكثر القيام بها
ولكنها غير متسقة مع الوصف الوارد ف الفقرة  ١٠أعTه )وبالتالي > يغطيها هذا ا9طار( ما يلي:
•

ا>رتباطات التي تغطيها اHعايير الدولية للخدمات ذات العTقة ,مثل ارتباطات ا9جراءات اHتفق عليها وارتباطات

•

إعداد ا9قرارات الضريبية عندما > يتم إبداء أي استنتاج تأكيدي.

•

ارتباطات ا>ستشارات )أو ا>رتباطات ا>ستشارية( ٤,مثل ا>ستشارات ا9دارية والضريبية.

التجميع٣.

.١٨

قد يكون ارتباط التأكيد جزءًا من ارتباط آخر أكبر ,ومثال ذلك عندما يكون ارتباط ا>ستشارات اHتعلق با>ستحواذ على أعمال
 Tعلى متطلب يقضي با©صول على تأكيد بشأن اHعلومات اHالية التاريخية أو اHستقبلية .ففي مثل هذه الظروف ,يكون هذا
مشتم ً
ا9طار ذا صلة فقط باWزء اHرتبط بالتأكيد ف ا>رتباط.

.١٩

> ُتعد ا>رتباطات اóتية ,التي قد تكون متسقة مع الوصف الوارد ف الفقرة  ,١٠ارتباطات تأكيد باHعنى اHقصود ف هذا ا9طار:
)أ(

ا>رتباطات للشهادة ف إجراءات قضائية تتعلق با`اسبة أو اHراجعة أو الضريبة أو غيرها من اRمور;

)ب(

ا>رتباطات التي تشتمل على آراء مهنية أو وجهات نظر أو أقوال قد يستنبط منها اHستخدم نوعًا من التأكيد ,ف حالة
انطباق جميع ما يلي:
)(١

أن تكون تلك اóراء أو جهات النظر أو اRقوال مجرد نتاج عرضي لTرتباط عمومًا;

)(٢

أن يكون استخدام أي تقرير مكتوب يتم إصداره مقتصرًا صراحًة على اHستخدمي اHستهدفي ا`ددين ف التقرير;

)(٣

أن يكون هناك تفاهم مكتوب مع اHستخدمي اHستهدفي ا`ددين على أن ا>رتباط > ُيقصد منه أن يكون ارتباط
تأكيد;

)(٤

أ> ُيصّور ا>رتباط على أنه ارتباط تأكيد ف تقرير ا`اسب القانوني.

التقارير عن ا*رتباطات ا=خرى خ?ف ارتباطات التأكيد
.٢٠

٣
٤

يقوم ا`اسب القانوني الذي يعد تقريرًا عن ارتباط > ُيعد ارتباط تأكيد واقع ضمن نطاق هذا ا9طار بتمييز ذلك التقرير بوضوح
عن تقرير التأكيد .ومنعًا 9رباك اHستخدمي ,فإن التقرير الذي > ُيعد تقرير تأكيد يتجنب على سبيل اHثال:
•

ا9شارة إلى التزامه بهذا ا9طار ,أو îعايير التأكيد.

•

ا>ستخدام غير اHناسب للكلمات "تأكيد" أو "مراجعة" أو "فحص".

•

ا>شتمال على إفادة ùكن بشكل معقول أن ُتفهم خطًأ على أنها استنتاج قائم على ما يكفي من اRدلة اHناسبة ويهدف إلى
تعزيز درجة ثقة اHستخدمي اHستهدفي ف مخرجات قياس أو تقوي اHوضوع محل ا>رتباط مقارنة بالضوابط.

معيار اìدمات ذات العTقة )" (٤٤٠٠ا>رتباطات لتنفيذ إجراءات متفق عليها متعلقة îعلومات مالية" ,ومعيار اìدمات ذات العTقة " ,٤٤١٠ارتباطات التجميع"
ف ارتباط ا>ستشارات ,يطبق ا`اسب القانوني اHهارات الفنية والتعليم واTHحظات واìبرات واHعرفة اHتعلقة بآلية ا>ستشارات .وتنطوي ارتباطات ا>ستشارات
على إجراء آلية êليلية تنطوي عادًة على مجموعة من اRنشطة التي تتعلق îا يليê :ديد اRهداف والتقصي عن ا©قائق وêديد اHشكTت أو الفرص وتقوي البدائل
ي
ب سرد ّ
ووضع توصيات êتوي على إجراءات عملية وا9عTن عن النتائج وف بعض اRحيان التنفيذ واHتابعة .وعادًة ما تكون التقارير )ف حال صدورها( مكتوبة بأسلو ٍ
)أو "مطّول"( .وبشكل عام > ,يكون العمل اHنفذ إ> >ستخدام العميل وفائدته .وّêدد طبيعة العمل ونطاقه با>تفاق بي ا`اسب القانوني والعميل .وأية خدمة تستوف
تعريف ارتباط التأكيد > ُتعد ارتباط استشارات وإçا ارتباط تأكيد.
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.٢١

قد يتفق ا`اسب القانوني والطرف اHسؤول على تطبيق مبادئ هذا ا9طار على أحد ا>رتباطات عندما > يكون هناك مستخدمون
مستهدفون سوى الطرف اHسؤول لكن شريطة الوفاء بجميع اHتطلبات اRخرى Hعايير التأكيد ذات الصلة .وف مثل هذه ا©ا>ت,
يشتمل تقرير ا`اسب القانوني على إفادة بقصر استخدام التقرير على الطرف اHسؤول.

الشروط ا:سبقة *رتباط التأكيد
.٢٢

ُتعد الشروط اHسبقة اóتية >رتباط التأكيد ذات صلة عند النظر فيما إذا كان ارتباط التأكيد سيتم قبوله أو ا>ستمرار فيه:
)أ(

أن تكون مهام ومسؤوليات اRطراف اHعنية )أي الطرف اHسؤول والقائم بالقياس أو القائم بالتقوي والطرف القائم بالتكليف,
حسب مقتضى ا©ال( مناسبة ف ظل الظروف ا`يطة;

)ب(

أن يستوف ا>رتباط جميع اìصائص اóتية:
)(١

أن يكون اHوضوع محل ا>رتباط مناسبًا;

)(٢

أن تكون الضوابط التي يتوقع ا`اسب القانوني تطبيقها ف إعداد معلومات اHوضوع مناسبة لظروف ا>رتباطî ,ا
ف ذلك استيفاء هذه الضوابط للخصائص اHوضحة ف الفقرة ;٤٤

)(٣

أن تكون الضوابط التي يتوقع ا`اسب القانوني تطبيقها ف إعداد معلومات اHوضوع متاحة للمستخدمي
اHستهدفي لTطTع عليها;

)(٤

أن يتوقع ا`اسب القانوني أنه سيكون قادرًا على ا©صول على اRدلة الTزمة لدعم ا>ستنتاج الذي يتوصل إليه;

)(٥

أن يكون استنتاج ا`اسب القانوني ,بالشكل اHناسب >رتباط التأكيد اHعقول أو >رتباط التأكيد ا`دود ,من اHقرر
إدراجه ف تقرير مكتوب;

)(٦

أن يوجد غرض منطقي îا ف ذلك ,ف حالة القيام بارتباط تأكيد محدود ,أن يتوقع ا`اسب القانوني أنه سيكون
قادرًا على الوصول إلى مستوى مجٍد من التأكيد.

.٢٣

ùكن أن تتباين اHوضوعات محل ا>رتباط ف ارتباطات التأكيد ا≠تلفة تباينًا كبيرًا .وقد تتطلب بعض اHوضوعات محل ا>رتباط
مهارات ومعرفة متخصصة تفوق ما يحظى به عادًة كل محاسب قانوني îفرده .ولكن من اHهم أن يتأكد ا`اسب القانوني أن
اRشخاص الذين يؤدون ا>رتباط تتوافر لديهم مجتمعي الكفاءات والقدرات اHناسبة )انظر أيضًا الفقرة .(٣١

.٢٤

عند عدم إمكانية قبول ارتباط محتمل على أنه ارتباط تأكيد ,قد يكون الطرف القائم بالتكليف قادرًا على êديد ارتباط مختلف
يلبي احتياجات اHستخدمي اHستهدفي .فعلى سبيل اHثال:
)أ(

)ب(
.٢٥

إذا كانت الضوابط التي يتوقع ا`اسب القانوني انطباقها غير مناسبة ,فقد يستمر تنفيذ ارتباط التأكيد اHستوف للشروط
اHسبقة اRخرى اHنصوص عليها ف الفقرة  ٢٢ف ا©التي اóتيتي:
)(١

إذا كان باستطاعة ا`اسب القانوني êديد جانب واحد أو أكثر من جوانب اHوضوع محل ا>رتباط التي تناسبها
تلك الضوابط .ففي مثل هذه ا©ا>تù ,كن للمحاسب القانوني أن ينفذ ارتباط تأكيد بشأن ذلك اWانب من
اHوضوع محل ا>رتباط ,بحد ذاته .وف مثل هذه ا©ا>ت ,قد يكون من الTزم أن يوضح تقرير التأكيد أنه > يتعلق
باHوضوع اRصلي محل ا>رتباط بكامله; أو

)(٢

إذا كان من اHمكن êديد أو وضع ضوابط بديلة تناسب اHوضوع محل ا>رتباط.

قد يطلب الطرف القائم بالتكليف تنفيذ ارتباط ليس بارتباط تأكيد ,مثل القيام بارتباط استشارات أو ارتباط إجراءات
متفق عليها.

من غير اHناسب تغيير ارتباط التأكيد بعد قبوله إلى ارتباط آخر أو تغيير ارتباط تأكيد معقول إلى ارتباط تأكيد محدود ,بدون
مبرر معقول .وقد يكون حدوث تغير ف الظروف التي تؤثر على متطلبات اHستخدمي اHستهدفي ,أو حدوث سوء فهم لطبيعة
ا>رتباط ,مبررًا لطلب إدخال تغيير على ا>رتباط .وف حالة القيام îثل هذا التغيير ,ف Tيتم التخلي عن اRدلة التي ت ا©صول
عليها قبل التغيير .و> ُيعد العجز عن ا©صول على ما يكفي من اRدلة اHناسبة لتكوين استنتاج بشأن ارتباط تأكيد معقول سببًا
مقبوً> لتغيير ا>رتباط إلى ارتباط تأكيد محدود.
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عناصر ارتباط التأكيد
.٢٦

يتناول النقاش ف هذا القسم عناصر ارتباط التأكيد اóتية:
)أ(

العTقة ثTثية اRطراف بي ا`اسب القانوني والطرف اHسؤول واHستخدمي اHستهدفي;

)ب(

مناسبة اHوضوع محل ا>رتباط;

)ج(

مناسبة الضوابط;

)د(

كفاية اRدلة اHناسبة;

)ه(

كتابة تقرير التأكيد بصورة تناسب ارتباط التأكيد اHعقول أو ارتباط التأكيد ا`دود.

الع?قة ث?ثية ا=طراف
.٢٧

êتوي جميع ارتباطات التأكيد على ثTثة أطراف منفصلة على اRقل ,هي :ا`اسب القانوني والطرف اHسؤول واHستخدمي
اHستهدفي .وبناًء على ظروف ا>رتباط ,قد يوجد أيضًا دور منفصل للقائم بالقياس أو التقوي أو الطرف القائم بالتكليف )انظر
أيضًا اHلحق الثالث(.

.٢٨

قد يكون الطرف اHسؤول واHستخدمون اHستهدفون من منشآت مختلفة أو من نفس اHنشأة .ومن أمثلة ا©الة الثانية ,أن يطلب
اFلس ا9شراف ف هيكل تنظيمي Hنشأة êتوي على مجلس من مستويي ا©صول على تأكيد بشأن اHعلومات اHقدمة من اFلس
التنفيذي لتلك اHنشأة .ويلزم النظر إلى العTقة بي الطرف اHسؤول واHستخدمي اHستهدفي ف سياق كل ارتباط بعينه وقد تختلف
هذه العTقة عن التسلسل التقليدي ا`دد للمسؤوليات .فعلى سبيل اHثال ,قد تكّلف ا9دارة العليا للمنشأة )اHستخدم اHستهدف(
أحد ا`اسبي القانونيي بتنفيذ ارتباط تأكيد بشأن جانب معي من أنشطة اHنشأة يتولى اHسؤولية اHباشرة عنه مستوى أدنى من
اHستويات ا9دارية )الطرف اHسؤول( ,لكن اHسؤولية النهائية عنه ترجع إلى ا9دارة العليا.

ا`اسب القانوني
.٢٩

"ا`اسب القانوني" هو الفرد أو اRفراد الذين يقومون بتنفيذ ا>رتباط )عادًة ما يكون الشريك اHسؤول عن ا>رتباط أو اRعضاء
اóخرين ف فريق ا>رتباط أو اHكتب ,حسب مقتضى ا©ال( عن طريق استخدام مهارات وأساليب التأكيد للوصول إلى تأكيد معقول
أو تأكيد محدود ,حسب مقتضى ا©ال ,بشأن ما إذا كانت معلومات اHوضوع خالية من التحريف اWوهري ٥.وف ا>رتباط اHباشر,
يقوم ا`اسب القانوني بكل من قياس أو تقوي اHوضوع محل ا>رتباط مقارنة بالضوابط ويستخدم مهارات وأساليب التأكيد للوصول
إلى تأكيد معقول أو تأكيد محدود ,حسب مقتضى ا©ال ,بشأن ما إذا كانت مخرجات ذلك القياس أو التقوي خالية من التحريف
اWوهري.

.٣٠

ف حالة اختيار £ارس مؤهل بخTف ا`اسب اHهني ف اHمارسة العامة أن يبدي ا>لتزام بأحد معايير التأكيد* ,فمن اHهم أن
يدرك أن تلك اHعايير تشتمل على متطلبات تعكس ا>فتراضات اRساس الواردة ف الفقرة  ٥بشأن قواعد أخTقيات اHهنة واHعيار
الدولي لرقابة اWودة  ,١أو اHتطلبات اHهنية اRخرى أو اHتطلبات اHنصوص عليها ف نظام أو >ئحة التي تكون مساوية على اRقل
Hتطلبات اHعايير.

.٣١

> ùكن قبول ارتباط تشير اHعرفة اRولية بظروفه أنه لن يتم الوفاء باHتطلبات اRخTقية اHتعلقة بالكفاءات .وف بعض ا©ا>ت,
ùكن للمحاسب القانوني أن يستوف هذه اHتطلبات عن طريق ا>ستعانة بأحد خبرائه.

.٣٢

ف ف العمل الذي يقوم به اìبير الذي يستعي به
إضافة إلى ذلك ,يلزم أن يكون ا`اسب القانوني قادرًا على اHشاركة بشكل كا ٍ
وف أعمال ا`اسبي القانونيي اóخرين اHشاركي ف ارتباط التأكيد بدرجة تكفي لتحمله اHسؤولية عن استنتاج التأكيد اHتعلق
îعلومات اHوضوع ,وللحصول على اRدلة الTزمة >ستنتاج ما إذا كان عمل ذلك اìبير أو ا`اسبي القانونيي اóخرين كافيًا
Rغراض ا`اسب القانوني.

.٣٣

يتحمل ا`اسب القانوني وحده دون غيره اHسؤولية عن استنتاج التأكيد اُHعّبر عنه ,و> ُيحّد من هذه اHسؤولية استخدام ا`اسب
القانوني لعمل خبير تابع له أو أعمال محاسبي قانونيي آخرين مشاركي ف ارتباط التأكيد .ومع ذلك ,فإذا استنتج ا`اسب

٥

ُتقرأ مصطلحات "الشريك اHسؤول عن ا>رتباط" و"اHكتب" على أنها تشير إلى ما يعادلها ف القطاع العام ,عند ا>قتضاء.

*

وفقا لنظام ا`اسبي القانونيي ,فإنه > يجوز Rي شخص طبيعي أو معنوي مزاولة مهنة مراجعة ا©سابات إ> إذا كان اسمه مقيدا ف سجل ا`اسبي القانونيي
لدى وزارة التجارة
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القانوني الذي يستخدم عمل خبير تابع له ,بعد التزامه îعايير التأكيد ذات الصلة ,أن عمل ذلك اìبير ُيعد كافيًا Rغراض ا`اسب
القانوني ,فيمكن للمحاسب القانوني عندئذ قبول النتائج أو ا>ستنتاجات التي توصل إليها اìبير ف مجال عمله على أنها أدلة
مناسبة.

الطرف اHسؤول
.٣٤

الطرف اHسؤول هو الطرف اHسؤول عن اHوضوع محل ا>رتباط .وف ارتباط التصديق ,غالبًا ما يكون الطرف اHسؤول هو أيضًا
القائم بالقياس أو القائم بالتقوي .وقد يكون الطرف اHسؤول ,أو > يكون ,هو الطرف الذي يقوم بتكليف ا`اسب القانوني بأداء
ارتباط التأكيد )الطرف القائم بالتكليف(.

اHستخدمون اHستهدفون
.٣٥

اHستخدمون اHستهدفون هم اRفراد أو اHؤسسات أو مجموعات اRفراد واHؤسسات الذين يتوقع ا`اسب القانوني أنهم سيستخدمون
تقرير التأكيد .وùكن أن يكون الطرف اHسؤول أحد اHستخدمي اHستهدفي ,ولكنه > يكون اHستخدم الوحيد.

.٣٦

ف بعض ا©ا>ت ,قد يكون هناك مستخدمون مستهدفون آخرون بخTف اHوجه لهم تقرير التأكيد .وقد > يكون ا`اسب القانوني
قادرًا على êديد جميع من سيقرؤون تقرير التأكيد ,و>سّيما إذا كان هناك عدد كبير من اRشخاص الذين سيكون îقدورهم
الوصول إلى التقرير .وف مثل هذه ا©ا>ت ,و>سّيما إذا كان من اHرجح أن يكون للمستخدمي ا`تملي مجموعة كبيرة من
ا>هتمامات ف اHوضوع محل ا>رتباط ,يجوز قصر اHستخدمي اHستهدفي على أصحاب اHصلحة الرئيسيي الذين تكون لهم
اهتمامات كبيرة ومشتركة .وùكن êديد اHستخدمي اHستهدفي بطرق مختلفة ,منها على سبيل اHثال ا>تفاق بي ا`اسب
القانوني والطرف اHسؤول أو الطرف القائم بالتكليف ,أو êديدهم îوجب نظام أو >ئحة.

.٣٧

ùكن أن يكون اHستخدمون اHستهدفون أو £ثلوهم مشاركي بشكل مباشر مع ا`اسب القانوني والطرف اHسؤول )والطرف القائم
بالتكليف إن كان مختلفًا عن الطرف اHسؤول( ف êديد متطلبات ا>رتباط .وبغض النظر عن مشاركة اóخرين ,وخTفًا >رتباط
ا9جراءات اHتفق عليها )الذي ينطوي على إعداد تقرير عن حقائق مكتشفة بناًء على ا9جراءات اHتفق عليها مع الطرف القائم
بالتكليف وأي أطراف ثالثة معنية ,وليس على إبداء استنتاج(:

.٣٨

)أ(

يتحمل ا`اسب القانوني اHسؤولية عن êديد طبيعة ا9جراءات وتوقيتها ومداها;

)ب(

قد يحتاج ا`اسب القانوني إلى تنفيذ إجراءات إضافية إذا çت إلى علمه معلومات تختلف اختTفًا كبيرًا عن اHعلومات
التي استند إليها êديد ا9جراءات التي ت التخطيط لها.

ف بعض ا©ا>ت ,يقوم اHستخدمون اHستهدفون )على سبيل اHثال ,اHصرفيون والسلطات التنظيمية( بفرض متطلب يقضي بقيام
اRطراف اHعنية ,أو يطالبون اRطراف اHعنية بالقيام بالترتيب 9جراء ارتباط تأكيد لغرض معي .وعندما تستخدم ا>رتباطات
ضوابط موضوعة لتحقيق غرض معي ,فإن تقرير التأكيد يشتمل على إفادة تنّبه القارئي إلى هذه ا©قيقة .وإضافة إلى ذلك ,قد
يرى ا`اسب القانوني أنه من اHناسب ا9شارة إلى أن تقرير التأكيد موجه فقط Hستخدمي معّيني .وبناًء على الظروف ا`يطة
با>رتباطù ,كن êقيق ذلك عن طريق تقييد توزيع تقرير التأكيد أو تقييد استخدامه .وف حي أن تقرير التأكيد قد يكون مقيدًا
متى كان موجهًا فقط Hستخدمي مستهدفي معّيني أو متى كان ُمعدًا لغرض معي ,فإن عدم وجود قيد متعلق îستخدم أو غرض
معي > يشير ف حد ذاته إلى وجود مسؤولية قانونية يتحملها ا`اسب القانوني Øاه ذلك اHستخدم أو فيما يتعلق بذلك الغرض.
ويعتمد êمل اHسؤولية القانونية على ظروف كل حالة وعلى الدولة ذات الصلة.

ا:وضوع محل ا*رتباط
.٣٩

قد يأخذ اHوضوع محل ارتباط التأكيد صورًا عديدة ,مثل:
•

اRداء أو الوضع اHالي التاريخي )على سبيل اHثال ,اHركز اHالي واRداء اHالي التاريخيي والتدفقات النقدية التاريخية( الذي
قد تكون معلومات اHوضوع اìاصة به ا9ثبات والقياس والعرض وا9فصاح ف القوائم اHالية.

•

اRداء أو الوضع اHالي اHستقبلي )على سبيل اHثال ,اHركز اHالي واRداء اHالي اHتوقعي والتدفقات النقدية اHتوقعة( الذي
قد تكون معلومات اHوضوع اìاصة به ا9ثبات والقياس والعرض وا9فصاح ف تنبؤ أو توقع مالي.
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•

اRداء أو الوضع غير اHالي )على سبيل اHثال ,أداء اHنشأة( الذي قد تكون معلومات اHوضوع اìاصة به اHؤشرات الرئيسية
للكفاءة والفاعلية.

•

اìصائص اHادية )على سبيل اHثال ,سعة أحد اHرافق( التي قد تكون معلومات اHوضوع اìاصة بها مستند مواصفات.

•

ظم واóليات )على سبيل اHثال ,الرقابة الداخلية أو نظام تقنية اHعلومات ف اHنشأة( التي قد تكون معلومات اHوضوع
الُن ُ
اìاصة بها بيان بشأن الفاعلية.

•

السلوك )على سبيل اHثال ,حوكمة الشركة أو ا>لتزام باللوائح أو £ارسات اHوارد البشرية( الذي قد تكون معلومات اHوضوع
اìاصة به بيان بشأن ا>لتزام أو بيان بشأن الفاعلية.

ويحتوي اHلحق الرابع على تصنيف Fموعة اHوضوعات ا`تمل أن تكون محل ارتباط موضحة ببعض اRمثلة.
.٤٠

يكون ≠تلف اHوضوعات محل ا>رتباط خصائص مختلفة ,من بينها درجة الطبيعة النوعية مقابل الطبيعة الكمية للمعلومات اHتعلقة
بهذه اHوضوعات ودرجة موضوعيتها مقابل خضوعها للتقدير الشخصي وطبيعتها التاريخية مقابل طبيعتها اHستقبلية وتعلقها بنقطة
زمنية معينة أو تغطيتها لفترة زمنية .وتؤثر هذه اìصائص على كل من:
)أ(

الدقة التي ùكن أن ُيقاس أو ُيقّوم بها اHوضوع محل ا>رتباط مقارنة بالضوابط;

)ب(

درجة ا9قناع التي توفرها اRدلة اHتاحة.

وقد يشير تقرير التأكيد إلى اìصائص التي تتسم بأهمية خاصة للمستخدمي اHستهدفي.
.٤١

> تتأثر مناسبة اHوضوع محل ا>رتباط îستوى التأكيد ,وبعبارة أخرى ,ففي حالة وجود موضوع ما محل ارتباط غير مناسب 9جراء
ارتباط تأكيد معقول ,فإنه > يكون مناسبًا أيضًا 9جراء ارتباط تأكيد محدود ,والعكس صحيح .ويتصف اHوضوع الذي من اHناسب
أن يكون محل ارتباط بأنه موضوع قابل للتحديد وùكن قياسه أو تقوùه بشكل متسق مقارنة بالضوابط ا`ددة بحيث ùكن
إخضاع معلومات اHوضوع الناØة 9جراءات ا©صول على ما يكفي من اRدلة اHناسبة لدعم استنتاج التأكيد اHعقول أو التأكيد
ا`دود ,حسب مقتضى ا©ال.

الضوابط
.٤٢

الضوابط هي اRسس اHرجعية اHستخدمة لقياس أو تقوي اHوضوع محل ا>رتباط .وقد تكون الضوابط ضوابط رسمية ,فعلى سبيل
اHثال عند إعداد القوائم اHالية ,قد تكون الضوابط هي اHعايير الدولية للتقرير اHالي أو اHعايير الدولية للمحاسبة ف القطاع العام,
وعند إعداد تقرير عن الفاعلية التشغيلية Rدوات الرقابة الداخلية ,فقد تستند الضوابط إلى إطار رقابة داخلية مستقر أو أهداف
رقابة فردية موضوعة خصيصًا لتحقيق الغرض; وعند إعداد تقرير عن ا>لتزام ,قد تكون الضوابط هي النظام أو الTئحة أو العقد
اHنطبق .ومن أمثلة الضوابط اRقل رسمية قواعد السلوك اHوضوعة داخليًا أو مستوى متفق عليه من اRداء )مثل عدد مرات اجتماع
Wنة معينة خTل العام(.

.٤٣

يلزم أن تكون هناك ضوابط مناسبة من أجل التقوي أو القياس اHتسق بدرجة معقولة للموضوع محل ا>رتباط ف سياق ا©كم
اHهني .ودون وجود ا9طار اHرجعي الذي توفره الضوابط اHناسبة ,يكون أي استنتاج عرضة للتفسيرات الفردية وسوء الفهم .وتكون
الضوابط اHناسبة مراعية للسياق ,وبعبارة أخرى ,تكون ذات صلة بظروف ا>رتباط .وùكن أن توجد ضوابط مختلفة حتى لنفس
اHوضوع محل ا>رتباط£ ,ا يترتب عليه اختTف القياس أو التقوي .فعلى سبيل اHثال ,قد يكون عدد شكاوى العمTء التي يتم حلها
îا ينال رضا العمTء أحد الضوابط التي ùكن للقائم بالقياس أو التقوي اختيارها كمقياس Hوضوع رضا العمTء الذي يكون محل
ا>رتباط ,فيما قد يختار شخص آخر قائم بالقياس أو التقوي عدد مرات تكرار الشراء خTل الشهور الثTثة التي تلي أول عملية
شراء .وùكن أيضًا أن تكون الضوابط مناسبة Fموعة معينة من ظروف ا>رتباط ,لكنها قد > تكون مناسبة Fموعة مختلفة من
ظروف ا>رتباط .فعلى سبيل اHثال ,قد يتطلب إعداد التقارير للحكومات أو السلطات التنظيمية استخدام مجموعة معينة من
الضوابط ,لكن هذه الضوابط قد > تناسب مجموعة أوسع نطاقًا من اHستخدمي.

.٤٤

تتسم الضوابط اHناسبة باìصائص التالية:
)أ(

اTHءمة :يؤدي تطبيق الضوابط اTHئمة إلى معلومات للموضوع تساعد اHستخدمي اHستهدفي ف اتخاذ القرارات.
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)ب(

ا>كتمال :تكون الضوابط مكتملة عندما > ُتغفل معلومات اHوضوع اHعدة وفقًا لها عوامل مهمة ُيتوقع بشكل معقول أن تؤثر
على القرارات التي يتخذها اHستخدمون اHستهدفون بناًء على تلك اHعلومات .وتشمل الضوابط اHكتملة ,عند ا>قتضاء,
اRسس اHرجعية للعرض وا9فصاح.

)ج(

إمكانية ا>عتماد عليها :تسمح الضوابط التي ùكن ا>عتماد عليها بإجراء تقوي أو قياس متسق بدرجة معقولة للموضوع
محل ا>رتباطî ,ا ف ذلك ,عند ا>قتضاء ,العرض وا9فصاح ,عندما ُتستخدم هذه الضوابط ف ظروف £اثلة من قبل
محاسبي قانونيي مختلفي.

)د(

ا©يادية :يؤدي تطبيق الضوابط ا`ايدة إلى معلومات موضوع خالية من التحيز حسبما يكون مناسبًا ف ظل ظروف
ا>رتباط.

)ه(

القابلية للفهم :يؤدي تطبيق الضوابط القابلة للفهم إلى معلومات موضوع ùكن للمستخدمي اHستهدفي فهمها.

.٤٥

> ُتعد اRوصاف الغامضة للتوقعات أو اRحكام اHتعلقة بتجارب أحد اRفراد ضوابط مناسبة.

.٤٦

إن الوزن النسبي Rهمية كل خاصية من اìصائص اHذكورة أعTه عند تقييم مناسبة الضوابط >رتباط معي هي مسألة تخضع
للحكم اHهني .و> تتأثر مناسبة الضوابط îستوى التأكيد ,وبعبارة أخرى ,ففي حالة وجود ضوابط غير مناسبة 9جراء ارتباط
تأكيد معقول ,فإنها > تكون مناسبة أيضًا 9جراء ارتباط تأكيد محدود ,والعكس صحيح .وقد تكون الضوابط مفروضة îوجب
نظام أو >ئحة ,أو صادرة عن هيئات للخبراء مصرح لها أو معترف بها تتبع آلية عمل شفافة )الضوابط اHفروضة( .وقد توضع
ضوابط أخرى بشكل خاص لغرض إعداد معلومات اHوضوع ف ظل الظروف اìاصة لTرتباط .ويؤثر ما إذا كانت الضوابط
مفروضة أو موضوعة بشكل خاص على العمل الTزم لتقييم مناسبتها >رتباط معي ,فعلى سبيل اHثالُ ,يفترض أن تكون الضوابط
اHفروضة مناسبة إذا كانت مTئمة >حتياجات اHستخدمي اHستهدفي من اHعلومات ,ف حالة عدم وجود ما يشير إلى خTف ذلك.

.٤٧

يلزم أن تكون الضوابط متاحة للمستخدمي اHستهدفي لتمكينهم من فهم كيفية قياس اHوضوع محل ا>رتباط أو تقوùه .ويتم
إتاحة الضوابط لTطTع عليها من جانب اHستخدمي اHستهدفي بطريقة أو أكثر من الطرق اóتية:
)أ(

ا9عTن عنها.

)ب(

من خTل تضمينها بشكل واضح ف معلومات اHوضوع.

)ج(

من خTل تضمينها بشكل واضح ف تقرير التأكيد.

)د(

عن طريق وجود فهم عام لها ,على سبيل اHثال ضابط قياس الوقت بالساعات والدقائق.

.٤٨

قد تكون الضوابط متاحة فقط Hستخدمي مستهدفي محددين ,ومثال ذلك شروط أحد العقود أو الضوابط التي يصدرها اêاد
إحدى الصناعات والتي تكون متاحة فقط Hن هم داخل الصناعة Rنها > تكون مTئمة إ> لغرض معي )انظر أيضًا الفقرة .(٣٨

.٤٩

يقوم ا`اسب القانوني ضمن ا>رتباط بتحديد ما إذا كانت الضوابط مناسبة.

ا=دلة
.٥٠

يتم التخطيط >رتباطات التأكيد وتنفيذها مع ا>لتزام îوقف سلوكي قائم على نزعة الشك اHهني للحصول على ما يكفي من اRدلة
اHناسبة ف سياق ا>رتباط حول مخرجات قياس أو تقوي اHوضوع محل ا>رتباط مقارنة بالضوابط .ويلزم £ارسة ا©كم اHهني
عند النظر ف اRهمية النسبية وخطر ا>رتباط وكمية اRدلة اHتاحة وجودتها أثناء التخطيط لTرتباط وتنفيذه ,و>سّيما عند êديد
طبيعة ا9جراءات وتوقيتها ومداها.

نزعة الشك اHهني
.٥١

نزعة الشك اHهني هي موقف سلوكي ينطوي على ا>نتباه على سبيل اHثال إلى ما يلي:
)أ(

الدليل غير اHتسق مع اRدلة اRخرى اHتحصل عليها;

)ب(

اHعلومات التي تستدعي التشكيك ف إمكانية ا>عتماد على اHستندات والردود على ا>ستفسارات التي سيتم استخدامها
كأدلة;

)ج(

الظروف التي توحي با©اجة إلى اتخاذ إجراءات أخرى إضافة إلى تلك التي تتطلبها معايير التأكيد ذات الصلة;

)د(

اRوضاع التي قد تشير إلى وجود êريف محتمل.
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.٥٢

ُيعد ا©فاظ على نزعة الشك اHهني طوال مدة ا>رتباط أمرًا ضروريًا للقيام على سبيل اHثال با©د من خطر:
•

التغاضي عن ظروف غير اعتيادية;

•

التعميم الزائد عن ا©د عند استنباط ا>ستنتاجات من اTHحظات;

•

استخدام افتراضات غير مناسبة عند êديد طبيعة ا9جراءات وتوقيتها ومداها وتقوي نتائجها.

.٥٣

ُتعد نزعة الشك اHهني ضرورية 9جراء تقييم نقدي لÆدلة .وينطوي ذلك على التشكيك ف اRدلة غير اHتسقة وف إمكانية ا>عتماد
على اHستندات والردود على ا>ستفسارات .وينطوي أيضًا على النظر ف كفاية ومناسبة اRدلة اHتحصل عليها ف ضوء الظروف
ا`يطة.

.٥٤

ما لم يستلزم ا>رتباط إجراء تأكيد بشأن ما إذا كانت اHستندات صحيحة ,يجوز قبول السجTت والوثائق على أنها صحيحة ما لم
يكن لدى ا`اسب القانوني سبب يدعوه إلى ا>عتقاد بخTف ذلك .ومع ذلك ,ينظر ا`اسب القانوني ف إمكانية ا>عتماد على
اHعلومات التي سيتم استخدامها كأدلة.

.٥٥

> ùكن توقع أن يقوم ا`اسب القانوني بالتغاضي عن التجارب السابقة الدالة على أمانة مقدمي اRدلة ونزاهتهم .ومع ذلك ,فإن
وجود اعتقاد بأن مقدمي اRدلة يتمتعون باRمانة والنزاهة > ُيعفي ا`اسب القانوني من ا©اجة إلى التحلي بنزعة الشك اHهني.

ا©كم اHهني
.٥٦

ُيعد ا©كم اHهني ضروريًا ©سن إجراء ارتباط التأكيد .وهذا Rنه > ùكن تفسير اHتطلبات اRخTقية ذات الصلة ومعايير التأكيد
ذات الصلة واتخاذ القرارات اHدروسة الTزمة طوال مدة ا>رتباط بدون تطبيق ما هو مTئم من تدريب ومعرفة وخبرة على ا©قائق
والظروف .ويكون ا©كم اHهني ضروريًا بصفة خاصة عند اتخاذ القرارات اHتعلقة îا يلي:
•

اRهمية النسبية وخطر ا>رتباط.

•

طبيعة وتوقيت ومدى ا9جراءات اHستخدمة للوفاء îتطلبات معايير التأكيد ذات الصلة وا©صول على اRدلة.

•

تقوي ما إذا كان قد ت ا©صول على ما يكفي من اRدلة اHناسبة ,وما إذا كان يتعي بذل اHزيد من اWهد لتحقيق أهداف
معايير التأكيد ذات الصلة .وف حالة ارتباط التأكيد ا`دود على وجه اìصوص ,يكون ا©كم اHهني مطلوبًا ف تقوي ما
إذا كان قد ت التوصل إلى مستوى مجٍد من التأكيد.

•

ف حالة ا>رتباط اHباشر ,تطبيق الضوابط على اHوضوع محل ا>رتباط ,وعلى اختيار الضوابط أو وضعها إذا اختار ا`اسب
القانوني أن يقوم بذلك .وف حالة ارتباط التصديق ,تقوي ا>جتهادات التي قام بها آخرون.

•

ا>ستنتاجات التي من اHناسب استنباطها بناًء على اRدلة اHتحصل عليها.

.٥٧

تتمثل السمة اHميزة للحكم اHهني اHأمول من ا`اسب القانوني ف أن تتم £ارسة هذا ا©كم من جانب محاسب قانوني ساهم
تدريبه ومعرفته وخبرته ف تطوير الكفاءات الTزمة لتحقيق أحكام معقولة.

.٥٨

تعتمد £ارسة ا©كم اHهني ف أية حالة بعينها على ا©قائق والظروف اHعلومة للمحاسب القانوني .ويساعد التشاور بشأن اRمور
الصعبة أو اHثيرة للجدل خTل سير ا>رتباط ,سواًء داخل فريق ا>رتباط أو بي فريق ا>رتباط وأشخاص آخرين على مستوى
مناسب من داخل اHكتب أو خارجه ,ا`اسب القانوني ف القيام بأحكام مدروسة ومعقولة.

.٥٩

ùكن تقوي ا©كم اHهني بناًء على ما إذا كان ا©كم اHتوصل إليه يعكس التطبيق الكفؤ Hبادئ التأكيد والقياس أو التقوي وما إذا
كان ا©كم ُيعد مناسبًا ف ضوء ,وîا يتسق مع ,ا©قائق والظروف اHعلومة للمحاسب القانوني حتى تاريخ تقرير التأكيد الذي
يصدره.

.٦٠

يلزم £ارسة ا©كم اHهني طوال مدة ا>رتباط .و> ùكن استخدام ا©كم اHهني كمبرر >تخاذ قرارات > تدعمها حقائق ا>رتباط
وظروفه أو ما يكفي من اRدلة اHناسبة.
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كفاية اRدلة ومناسبتها
.٦١

كفاية اRدلة ومناسبتها عامTن مترابطان .وكفاية اRدلة هي مقياس لكميتها .وتتأثر كمية اRدلة اHطلوبة îخاطر وجود êريف
جوهري ف معلومات اHوضوع )فكلما زادت ا≠اطر ,زادت اRدلة التي قد يلزم ا©صول عليها( وأيضًا بجودة تلك اRدلة )فكلما
زادت اWودة ,قلت اRدلة اHطلوبة( .غير أن ا©صول على اHزيد من اRدلة قد > يعّوض عن ضعف جودتها )انظر أيضًا الفقرتي
 ٨١و.(٨٢

.٦٢

مناسبة اRدلة هي مقياس Wودتها; أي مدى مTءمتها وإمكانية ا>عتماد عليها ف توفير الدعم لTستنتاج الذي يخلص إليه ا`اسب
القانوني.

.٦٣

تتأثر إمكانية ا>عتماد على اRدلة îصدرها وطبيعتها ,وتتوقف على كل ظرف من الظروف ا`يطة با©صول عليها .وùكن إصدار
تعميمات بشأن إمكانية ا>عتماد على مختلف أنواع اRدلة; غير أن هذه التعميمات تكون خاضعة >ستثناءات مهمة .وحتى ف حالة
ا©صول على أدلة من مصادر خارجية ,فقد توجد ظروف ùكن أن تؤثر على إمكانية ا>عتماد عليها .فعلى سبيل اHثال ,قد > ùكن
ا>عتماد على اRدلة اHتحصل عليها من مصدر خارجي إذا لم يكن اHصدر ذا معرفة كافية أو لم يكن موضوعيًا .ومع التسليم بإمكانية
وجود استثناءات ,فإن التعميمات اóتية حول إمكانية ا>عتماد على اRدلة قد تكون مفيدة:
•

تزيد إمكانية ا>عتماد على اRدلة عندما يتم ا©صول عليها من مصادر من خارج الطرف اHعني.

•

تزيد إمكانية ا>عتماد على اRدلة اُHعّدة داخليًا عندما تكون أدوات الرقابة ذات الصلة فّعالة.

•

ُتعد اRدلة التي يحصل عليها ا`اسب القانوني بشكل مباشر )على سبيل اHثال ,من خTل مTحظة تطبيق أداة من أدوات
الرقابة( أعلى ف إمكانية ا>عتماد عليها من اRدلة التي يحصل عليها بشكل غير مباشر أو با>ستد>ل )على سبيل اHثال,
من خTل ا>ستفسار عن تطبيق أداة من أدوات الرقابة(.

•

تزيد إمكانية ا>عتماد على اRدلة عندما توجد ف شكل موثق ,سواًء كانت ورقية أو ف وسيط إلكتروني أو غير ذلك )على
سبيل اHثال ,تكون ا`اضر التي يتم إعدادها بالتزامن مع عقد اجتماع ما أعلى ف إمكانية ا>عتماد عليها من العرض
الشفوي الTحق Hا ºت مناقشته(.

.٦٤

يكون مستوى التأكيد الذي ُيتوصل إليه من اRدلة اHتسقة اHتحصل عليها من مصادر مختلفة أو من اRدلة ذات الطبيعة ا≠تلفة
أعلى عادًة من التأكيد الذي ُيتوصل إليه من عناصر اRدلة التي يتم النظر ف كل منها على حدة .وإضافة إلى ذلك ,فإن ا©صول
على أدلة من مصادر مختلفة أو أدلة ذات طبيعة مختلفة إما أن يدعم اRدلة اRخرى أو يشير إلى عدم إمكانية ا>عتماد على أحد
اRدلة .وعند عدم اتساق اRدلة اHتحصل عليها من أحد اHصادر مع اRدلة اHتحصل عليها من مصدر آخر ,فمن الضروري êديد
ا9جراءات ا9ضافية الTزمة ©ل حالة عدم ا>تساق.

.٦٥

فيما يتعلق با©صول على ما يكفي من اRدلة اHناسبة ,فإن التوصل إلى تأكيد بشأن معلومات اHوضوع التي تغطي فترة من الزمن
يكون أكثر صعوبة عادًة من التوصل إلى تأكيد بشأن معلومات اHوضوع ف نقطة زمنية محددة .وإضافة إلى ذلك ,فإن ا>ستنتاجات
اHقدمة بشأن اóليات تكون مقتصرة عادًة على الفترة التي يغطيها ا>رتباط; وبعبارة أخرى > ,يقدم ا`اسب القانوني أي استنتاج
بشأن ما إذا كانت اóلية ستستمر ف العمل بالطريقة ا`ددة ف اHستقبل.

.٦٦

ُيعد êديد ما يكفي من اRدلة اHناسبة التي تشكل أساسًا >ستنتاج ا`اسب القانوني أمرًا خاضعًا للحكم اHهني ,وينطوي ذلك على
النظر ف العTقة بي تكلفة ا©صول على اRدلة وفائدة اHعلومات اHتحصل عليها .ويستخدم ا`اسب القانوني ا©كم اHهني وùارس
نزعة الشك اHهني ف تقييم كمية اRدلة وجودتها ,وبالتالي تقييم كفايتها ومناسبتها ,لدعم تقرير التأكيد.

اRهمية النسبية
.٦٧

ترتبط اRهمية النسبية بالتخطيط >رتباط التأكيد وتنفيذهî ,ا ف ذلك êديد طبيعة ا9جراءات وتوقيتها ومداها ,وتقييم ما إذا
كانت معلومات اHوضوع خالية من التحريف .وºارس اRحكام اHهنية فيما يتعلق باRهمية النسبية ف ضوء الظروف ا`يطة ,لكنها
> تتأثر îستوى التأكيد ,وبعبارة أخرى ,فعند استهداف نفس اHستخدمي ولتحقيق نفس الغرض ,تكون اRهمية النسبية ف القيام
بارتباط تأكيد معقول هي نفسها ف القيام بارتباط تأكيد محدود Rن اRهمية النسبية تعتمد على اHعلومات التي يحتاج إليها
اHستخدمون اHستهدفون.
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.٦٨

ُتعد التحريفاتî ,ا ف ذلك ا9غفا>ت ,جوهرية إذا كان ُيتوقع بشكل معقول أن تؤثر ,منفردة أو ف مجملها ,على القرارات ذات
الصلة التي يتخذها اHستخدمون اHستهدفون على أساس معلومات اHوضوع .ويخضع نظر ا`اسب القانوني ف اRهمية النسبية
©كمه اHهني ,ويتأثر ذلك بتصور ا`اسب القانوني للمعلومات اHشتركة التي يحتاج إليها اHستخدمون اHستهدفون كمجموعة .وما
لم يكن هدف ا>رتباط هو توفير معلومات معينة يحتاج إليها مستخدمون محددون ,ف Tيتم النظر عادًة ف اRثر ا`تمل للتحريفات
على مجموعة محددة من اHستخدمي الذين قد تتباين اHعلومات التي يحتاجون إليها بشكل كبير.

.٦٩

ُينظر إلى اRهمية النسبية ف سياق العوامل النوعية ,وعند ا>قتضاء ,ف سياق العوامل الكمية .وُيعد الوزن النسبي Rهمية العوامل
النوعية والكمية عند النظر ف اRهمية النسبية ف ارتباط معي أمرًا خاضعًا للحكم اHهني.

.٧٠

تتعلق اRهمية النسبية باHعلومات التي يغطيها تقرير التأكيد الذي يصدره ا`اسب القانوني .ولذلك ,فعندما يغطي ا>رتباط بعض
جوانب معلومات اHوضوع ,وليس كلهاُ ,ينظر إلى اRهمية النسبية فيما يتعلق فقط بذلك اWزء من معلومات اHوضوع الذي يغطيه
ا>رتباط.

خطر ا>رتباط
.٧١

قد يتعذر التعبير بشكل مناسب عن معلومات اHوضوع ف سياق اHوضوع محل ا>رتباط والضوابط ,ولذلك فقد يتم êريفها ,ورîا
لدرجة جوهرية .ويحدث هذا عندما > تعكس معلومات اHوضوع بشكل صحيح تطبيق الضوابط على قياس أو تقوي اHوضوع محل
ا>رتباط.

.٧٢

خطر ا>رتباط هو خطر إبداء ا`اسب القانوني استنتاجًا غير مناسب عندما تكون معلومات اHوضوع ُمحّرفة بشكل جوهري .و>
يشمل خطر ا>رتباط ,و> يشير إلى ,اRخطار اHرتبطة بعمل ا`اسب القانوني ,مثل اìسارة الناجمة عن الدعاوى القضائية أو
سوء السمعة أو ا©ا>ت اRخرى الناشئة فيما يتصل îعلومات موضوع معي.

.٧٣

قّلما ùكن إزالة خطر ا>رتباط بالكلّية أو قّلما يكون مفيدًا من حيث التكلفة ,ولذلك يكون "التأكيد اHعقول" أقل من التأكيد اHطلق,
نتيجة لعوامل من بينها ما يلي:

.٧٤

•

استخدام اختبارات انتقائية.

•

القيود اTHزمة للرقابة الداخلية.

•

حقيقة أن الكثير من اRدلة اHتاحة للمحاسب القانوني تكون مقنعة وليست قاطعة.

•

استخدام ا©كم اHهني ف جمع اRدلة وتقوùها وتكوين ا>ستنتاجات بناًء على تلك اRدلة.

•

ف بعض ا©ا>ت ,خصائص اHوضوع محل ا>رتباط عند قياسه أو تقوùه مقارنة بالضوابط.

وبوجه عام ,قد يتمثل خطر ا>رتباط ف اHكونات اóتية ,رغم أنه ليس بالضرورة أن تكون جميع هذه اHكونات حاضرة ف جميع
ارتباطات التأكيد أو مهمة بالنسبة لها:
)أ(

)ب(

.٧٥

مخاطر > يؤثر عليها ا`اسب القانوني بشكل مباشر ,تتألف بدورها £ا يلي:
)(١

قابلية احتواء معلومات اHوضوع على êريف جوهري قبل اRخذ ف ا>عتبار قيام اRطراف اHعنية بتطبيق أي من
أدوات الرقابة ذات الصلة )اìطر اTHزم(;

)(٢

خطر أن التحريف اWوهري الذي يحدث ف معلومات اHوضوع لن يتم منعه ,أو لن يتم اكتشافه وتصحيحه ,ف
الوقت اHناسب بواسطة الرقابة الداخلية التي تطبقها اRطراف اHعنية )خطر الرقابة(;

مخاطر يؤثر عليها ا`اسب القانوني بشكل مباشر ,تتألف بدورها £ا يلي:
)(١

خطر أن ا9جراءات التي ينفذها ا`اسب القانوني لن تكتشف التحريف اWوهري )خطر ا>كتشاف(;

)(٢

ف حالة القيام بارتباط مباشر ,ا≠اطر اHرتبطة بقياس ا`اسب القانوني أو تقوùه للموضوع محل ا>رتباط طبقًا
للضوابط )خطر القياس أو التقوي(.

تتأثر درجة صلة كل مكون من هذه اHكونات با>رتباط بظروف ا>رتباط ,وخصوصًا:
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•

طبيعة اHوضوع محل ا>رتباط ومعلومات اHوضوع .فعلى سبيل اHثال ,قد يكون مفهوم خطر الرقابة عندما يتعلق اHوضوع
محل ا>رتباط بإعداد معلومات عن أداء اHنشأة أكثر فائدة منه عندما يتعلق îعلومات عن فاعلية أداة رقابة أو وجود حالة
مادية.

•

ما إذا كان ا>رتباط الذي يتم تنفيذه ارتباط تأكيد معقول أم ارتباط تأكيد محدود .فعلى سبيل اHثال ,يقرر ا`اسب القانوني
غالبًا ف ارتباطات التأكيد ا`دود أن يحصل على اRدلة بوسائل أخرى خTف اختبار أدوات الرقابة ,وف هذه ا©الة قد
يكون النظر ف خطر الرقابة أقل صلة منه ف ارتباط التأكيد اHعقول اHتعلق بنفس معلومات اHوضوع.

•

ما إذا كان ا>رتباط الذي يتم تنفيذه ارتباطًا مباشرًا أم ارتباط تصديق .ففي حي أن مفهوم خطر ا>رتباط ذو صلة
بارتباطات التصديق ,فإن اHفهوم اRوسع نطاقًا ìطر القياس أو التقوي أكثر صلة با>رتباطات اHباشرة.

وُيعد النظر ف ا≠اطر أمرًا خاضعًا للحكم اHهني ,وليس أمرًا ùكن قياسه بدقة.

طبيعة ا9جراءات وتوقيتها ومداها
.٧٦

ُتستخدم عادًة مجموعة من ا9جراءات للحصول إما على تأكيد معقول أو تأكيد محدود .وقد تشتمل ا9جراءات على ما يلي:
•

التقصي;

•

اTHحظة;

•

التوكيد;

•

إعادة ا>حتساب;

•

إعادة التنفيذ;

•

ا9جراءات التحليلية;

•

ا>ستفسار.

تتباين طبيعة ا9جراءات وتوقيتها ومداها من ارتباط óخر .ففيما يتعلق بالعديد من ارتباطات التأكيدù ,كن من الناحية النظرية
أن تكون هناك تباينات > نهائية ف ا9جراءات .ولكن عمليًا ,يصعب ا9بTغ بهذه التباينات بشكل واضح > لبس فيه.
.٧٧

يتطلب كل من التأكيد اHعقول والتأكيد ا`دود استخدام مهارات وأساليب التأكيد وجمع ما يكفي من اRدلة اHناسبة ف إطار آلية
ا>رتباط اHتكررة واHنهجية التي تشتمل على التوصل إلى فهم للموضوع محل ا>رتباط وظروف ا>رتباط اRخرى.

.٧٨

يستلزم القيام بارتباط تأكيد معقول:

.٧٩

)أ(

êديد وتقوي مخاطر التحريف اWوهري ف اHوضوع محل ا>رتباط ,بناًء على فهم اHوضوع محل ا>رتباط وظروف ا>رتباط
اRخرى;

)ب(

تصميم وتنفيذ ا9جراءات الTزمة Hواجهة ا≠اطر اHقّيمة وللتوصل إلى تأكيد معقول لدعم استنتاج ا`اسب القانوني;

)ج(

تقوي كفاية ومناسبة اRدلة اHتحصل عليها ف سياق ا>رتباط والسعي عند اللزوم ف ظل الظروف القائمة للحصول على
اHزيد من اRدلة.

ُتعد طبيعة ا9جراءات اìاصة بجمع ما يكفي من اRدلة اHناسبة وتوقيتها ومداها ف ارتباط التأكيد ا`دود محدودة مقارنة بها
ف ارتباط التأكيد اHعقول .وقد ينص أحد معايير التأكيد اìاص îوضوع ما محل ارتباط ,على سبيل اHثال ,على ضرورة ا©صول
على ما يكفي من اRدلة اHناسبة لنوع معي من ارتباطات التأكيد ا`دود بشكل أساسي من خTل ا9جراءات التحليلية
وا>ستفسارات .لكن ف حالة عدم وجود معايير تأكيد خاصة باHوضوع محل ا>رتباط ف اRنواع اRخرى >رتباطات التأكيد ا`دود,
فقد تكون ا9جراءات اìاصة بجمع ما يكفي من اRدلة اHناسبة ,أو > تكون ,إجراءات êليلية واستفسارات باRساس وسوف تتباين
هذه ا9جراءات تبعًا لظروف ا>رتباط ,و>سّيما اHوضوع محل ا>رتباط واHعلومات التي يحتاج إليها اHستخدمون اHستهدفون والطرف
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القائم بالتكليف ,إضافة إلى قيود الوقت والتكلفة ذات الصلة .وُيعد êديد طبيعة ا9جراءات وتوقيتها ومداها أمرًا خاضعًا للحكم
اHهني وتتباين هذه اRمور من ارتباط óخر.
.٨٠

يستلزم القيام بارتباط تأكيد محدود:
)أ(

êديد اFا>ت التي من ا`تمل أن ينشأ فيها êريف جوهري Hعلومات اHوضوع ,بناًء على فهم اHوضوع محل ا>رتباط
وظروف ا>رتباط اRخرى;

)ب(

تصميم وتنفيذ ا9جراءات الTزمة HعاWة تلك اFا>ت وللتوصل إلى تأكيد محدود لدعم استنتاج ا`اسب القانوني;

)ج(

تصميم وتنفيذ إجراءات إضافية للحصول على اHزيد من اRدلة إذا çا إلى علم ا`اسب القانوني أمر يدعوه إلى ا>عتقاد
بأن معلومات اHوضوع قد تكون محّرفة êريفًا جوهريًا.

كمية اRدلة اHتاحة وجودتها
.٨١

تتأثر كمية اRدلة اHتاحة وجودتها îا يلي:
)أ(

خصائص اHوضوع محل ا>رتباط ومعلومات اHوضوع .فعلى سبيل اHثال ,قد ُيتوقع ا©صول على أدلة أقل موضوعية عندما
تكون معلومات اHوضوع ذات توجه مستقبلي وليست معلومات تاريخية )انظر الفقرة ;(٤٠

)ب(

ظروف أخرى كما هو ا©ال عندما > يتوفر دليل كان من اHتوقع بشكل معقول أن يكون موجودًا ,على سبيل اHثال بسبب
ظم اHعلومات أو وجود قيد
توقيت تعيي ا`اسب القانوني أو سياسة ا>حتفاظ باHستندات اìاصة باHنشأة أو عدم كفاية ُن ُ
مفروض من الطرف اHسؤول.

وعادًة ما تكون اRدلة اHتاحة ذات طبيعة مقنعة وليست قاطعة.
.٨٢

> ُيعد ا>ستنتاج غير اHعدل مناسبًا سواًء >رتباط التأكيد اHعقول أو التأكيد ا`دود عندما:
)أ(

ºنع الظروف ا`اسب القانوني من ا©صول على اRدلة الTزمة للحد من خطر ا>رتباط إلى مستوى مناسب; أو

)ب(

يفرض طرف ف ا>رتباط قيدًا ùنع ا`اسب القانوني من ا©صول على اRدلة الTزمة للحد من خطر ا>رتباط إلى مستوى
مناسب.

تقرير التأكيد
.٨٣

يقوم ا`اسب القانوني بتكوين استنتاجه على أساس اRدلة اHتحصل عليها ,ويقدم تقريرًا مكتوبًا يحتوي على تعبير واضح عن ذلك
ا>ستنتاج اHتعلق îعلومات اHوضوع .وتضع معايير التأكيد العناصر اRساسية لتقارير التأكيد.

.٨٤

ف ارتباط التأكيد اHعقولُ ,يعﱠبر عن ا>ستنتاج الذي خلص إليه ا`اسب القانوني بصيغة ا9ثبات التي تنقل رأي ا`اسب القانوني
ف مخرجات قياس أو تقوي اHوضوع محل ا>رتباط.

.٨٥

فيما يلي أمثلة >ستنتاجات ُمعّبر عنها بشكل مناسب >رتباط التأكيد اHعقول:
•

"وف رأينا ,فإن اHنشأة قد التزمت من جميع اWوانب اWوهرية بالقانون )س(" ,عند إبداء استنتاج متعلق باHوضوع محل
ا>رتباط والضوابط اHنطبقة; أو

•

"وف رأينا ,فإن القوائم اHالية تعرض بشكل عادل ,من جميع اWوانب اWوهرية ,اHركز اHالي للمنشأة كما ف ]التاريخ[
وأدائها اHالي وتدفقاتها النقدية للسنة اHنتهية ف ذلك التاريخ وفقًا لΩطار )س(" ,عند إبداء استنتاج متعلق îعلومات
اHوضوع والضوابط اHنطبقة; أو

•

"وف رأينا ,فإن بيان ]الطرف اHعني[ بأن اHنشأة قد التزمت بالقانون )س( ,يعّبر من جميع اWوانب اWوهرية عن هذا
ا>لتزام بشكل عادل" أو "وف رأينا ,فإن بيان ]الطرف اHعني[ بأن مؤشرات اRداء الرئيسية معروضة وفقًا للضوابط )س(
يعّبر من جميع اWوانب اWوهرية عن هذا العرض بشكل عادل" ,عند إبداء استنتاج متعلق ببيان مقدم من الطرف اHعني.

وف ا>رتباط اHباشرُ ,يصاغ استنتاج ا`اسب القانوني للتعبير عن اHوضوع محل ا>رتباط والضوابط.
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.٨٦

ف ارتباط التأكيد ا`دودُ ,يعﱠبر عن استنتاج ا`اسب القانوني بصورة توضح ما إذا كان أمر قد çا إلى علم ا`اسب القانوني,
بناًء على ا>رتباط اُHنّفذ ,يدعوه إلى ا>عتقاد بأن معلومات اHوضوع ُمحّرفة êريفًا جوهريًا ,ومثال ذلك النص على أنه "بناًء على
ا9جراءات اُHنّفذة واRدلة اHتحصل عليها ,فلم ينم إلى علمنا ما يدعونا إلى ا>عتقاد بأن اHنشأة لم تلتزم ,من جميع اWوانب
اWوهرية ,بالقانون )س(".

.٨٧

قد يختار ا`اسب القانوني أسلوبًا "موجزًا" أو "مطّوً>" ف إعداد التقارير لتيسير إبTغ اHستخدمي اHستهدفي باستنتاجه بفاعلية.
وêتوي التقارير "اHوجزة" عادًة على العناصر اRساسية فقط .فيما êتوي التقارير "اHطّولة" على معلومات وتوضيحات أخرى >
يكون الهدف منها التأثير على استنتاج ا`اسب القانوني .وإضافة إلى العناصر اRساسية ,فقد êتوي التقارير اHطّولة أيضًا على
وصف تفصيلي لشروط ا>رتباط والضوابط اHستخدمة والنتائج اHتعلقة بجوانب معينة لTرتباط والتفاصيل اHتعلقة îؤهTت
وخبرات ا`اسب القانوني واRشخاص اóخرين اHشاركي ف ا>رتباط وا9فصاح عن مستويات اRهمية النسبية إضافًة إلى
التوصيات ف بعض ا©ا>ت .ويعتمد ذكر أي من هذه اHعلومات على أهميتها بالنسبة للمعلومات التي يحتاج إليها اHستخدمون
اHستهدفون.

.٨٨

يتم فصل استنتاج ا`اسب القانوني بشكل واضح عن اHعلومات أو التوضيحات التي > يكون الهدف منها التأثير على استنتاج
ا`اسب القانونيî ,ا ف ذلك أية فقرة للفت ا>نتباه أو فقرة أمر آخر أو النتائج اHتعلقة بجوانب معينة لTرتباط أو التوصيات أو
اHعلومات ا9ضافية اُHضّمنة ف تقرير التأكيد .وتوضح الصيغة اHستخدمة أن فقرة لفت ا>نتباه أو اRمر اóخر أو النتائج أو
التوصيات أو اHعلومات ا9ضافية > تهدف إلى ا>نتقاص من استنتاج ا`اسب القانوني.

.٨٩

يعبر ا`اسب القانوني عن استنتاج معدل ف الظروف اóتية:
)أ(

عندما يوجد ,بحسب ا©كم اHهني للمحاسب القانوني ,قيد على النطاق وتأثير اRمر قد يكون جوهريًا .وف مثل هذه
ا©ا>ت ,يعبر ا`اسب القانوني عن استنتاج متحفظ أو ùتنع عن إبداء استنتاجه .وف بعض ا©ا>ت ,ينظر ا`اسب
القانوني ف ا>نسحاب من ا>رتباط.

)ب(

عندما تكون معلومات اHوضوع ,بحسب ا©كم اHهني للمحاسب القانوني ,محرفة êريفًا جوهريًا .وف مثل هذه ا©ا>ت,
يعبر ا`اسب القانوني عن استنتاج متحفظ أو استنتاج سلبي .وف تلك ا>رتباطات اHباشرة التي تكون فيها معلومات
اHوضوع هي استنتاج ا`اسب القانوني ,ويخلص ا`اسب القانوني إلى أن جزءًا من اHوضوع محل ا>رتباط أو كله > يتوافق
من جميع اWوانب اWوهرية مع الضوابط ,فإن مثل هذا ا>ستنتاج ُيعد أيضًا استنتاجًا متحّفظًا )أو معارضًا ,حسب مقتضى
ا©ال(.

.٩٠

ُيعﱠبر عن استنتاج ُمتحّفظ عندما > تكون التأثيرات الفعلية أو ا`تملة Rمر ما جوهرية ومنتشرة لدرجة تتطلب التعبير عن استنتاج
معارض أو ا>متناع عن إبداء استنتاج.

.٩١

ف حالة اكتشاف عدم استيفاء واحد أو أكثر من الشروط اHسبقة >رتباط التأكيد بعد قبول ا>رتباط ,يناقش ا`اسب القانوني
هذا اRمر مع اRطراف اHعنية ,ويقرر:

.٩٢

)أ(

ما إذا كان من اHمكن حل اRمر على نحو يحوز رضاه;

)ب(

ما إذا كان من اHناسب ا>ستمرار ف ا>رتباط;

)ج(

ما إذا كان سيبلغ عن اRمر ف تقرير التأكيد وكيفية هذا ا9بTغ ف حالة القيام به.

إذا اكتشف ا`اسب القانوني بعد قبول ا>رتباط أن بعض الضوابط أو جميعها غير مناسبة أو أن جزءًا من اHوضوع محل ا>رتباط
أو كله غير مناسب للقيام بارتباط تأكيد ,ينظر ا`اسب القانوني ف ا>نسحاب من ا>رتباط ,إن كان ذلك £كنًا îوجب اRنظمة
أو اللوائح اHنطبقة .وف حالة استمرار ا`اسب القانوني ف ا>رتباط ,فإنه يبدي:
)أ(

استنتاجًا ُمتحّفظًا أو استنتاجًا معارضًا بناًء على مدى جوهرية اRمر وانتشاره ,عندما يكون من اHرجح بحسب ا©كم اHهني
للمحاسب القانوني أن تؤدي الضوابط غير اHناسبة أو اHوضوع غير اHناسب محل ا>رتباط إلى تضليل اHستخدمي
اHستهدفي; أو

)ب(

استنتاجًا ُمتحّفظًا أو ùتنع عن إبداء استنتاج ,ف ا©ا>ت اRخرى ,بناًء على مدى جوهرية اRمر وانتشاره ,بحسب ا©كم
اHهني للمحاسب القانوني.
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أمور أخرى

مسؤوليات ا9بTغ اRخرى
.٩٣

ينظر ا`اسب القانوني ,حسب شروط ا>رتباط وظروف ا>رتباط اRخرى ,فيما إذا كان أي أمر قد çا إلى علمه ويلزم أن ُيبلغ به
الطرف اHسؤول أو القائم بالقياس أو القائم بالتقوي أو الطرف القائم بالتكليف أو اHكلفي با©وكمة أو أي أشخاص آخرين.

التوثيق
.٩٤

.٩٥

 Tبأساس إعداد تقرير التأكيد عند إعداد هذا التوثيق ف الوقت اHناسب وعندما يكون كافيًا
يوفر توثيق أعمال ا>رتباط سج ً
ومناسبًا لتمكي أي محاسب قانوني ذي خبرة لم تكن له صلة سابقة با>رتباط من فهم ما يلي:
)أ(

طبيعة وتوقيت ومدى ا9جراءات اHنفذة لTلتزام îعايير التأكيد ذات الصلة واHتطلبات النظامية والتنظيمية اHنطبقة;

)ب(

نتائج ا9جراءات اHنفذة ,واRدلة اHتحصل عليها;

)ج(

اRمور اHهمة التي تظهر أثناء ا>رتباط ,وا>ستنتاجات اHتوصل إليها بشأن هذه اRمور واRحكام اHهنية اHهمة اُHتخذة ف
التوصل إلى تلك ا>ستنتاجات.

يشمل توثيق أعمال ا>رتباط كيفية قيام ا`اسب القانوني îعاWة أي عدم اتساق قام بتحديده بي اHعلومات وا>ستنتاج النهائي
للمحاسب القانوني بشأن كل أمر من اRمور اHهمة.

إساءة استخدام اسم اMاسب القانوني
.٩٦

تكون للمحاسب القانوني عTقة باHوضوع محل ا>رتباط ,أو îعلومات اHوضوع ذات الصلة ,عندما يعد ا`اسب القانوني تقريرًا
عن اHعلومات اHتعلقة باHوضوع محل ا>رتباط أو يوافق على استخدام اسمه ف سياق مهني مع ذلك اHوضوع محل ا>رتباط أو مع
معلومات اHوضوع ذات الصلة .وإذا لم تكن للمحاسب القانوني عTقة على هذا النحو > ,تستطيع اRطراف الثالثة êميل ا`اسب
القانوني أية مسؤولية .وإذا علم ا`اسب القانوني أن طرفًا ما يسيء استخدام اسمه فيما يتصل îوضوع ما محل ارتباط ,أو فيما
يتصل îعلومات اHوضوع ذات الصلة ,فيجب على ا`اسب القانوني أن يطلب من ذلك الطرف ا>متناع عن القيام بذلك .وينظر
ا`اسب القانوني أيضًا ف اìطوات اRخرى التي يلزم اتخاذها ,مثل إبTغ أي مستخدمي يعرفهم بهذا ا>ستخدام غير السليم
>سمه أو طلب اHشورة القانونية.
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ا:لحق ا=ول

إصدارات مجلس ا:عايير الدولية للمراجعة والتأكيد وع?قتها ببعضها وبقواعد أخ?قيات ا:هنة الصادرة عن مجلس ا:عايير الدولية =خ?قيات ا:هنة
للمحاسبي

يوضح هذا اHلحق نطاق ا9صدارات اìاصة îجلس اHعايير الدولية للمراجعة والتأكيد ,وعTقتها ببعضها وبقواعد أخTقيات اHهنة للمحاسبي اHهنيي
الصادرة عن مجلس اHعايير الدولية RخTقيات اHهنة للمحاسبي.

ارﺗﺒﺎﻃﺎت اEJﺪﻣﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ

اﳌﻌﺎﻳ&' اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟEDﺪﻣﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ
ﻣﻦ  ٤٠٠٠إ<= ٤٦٩٩

اﳌﻌﺎﻳ'(اﻟﺪوﻟﻴﺔ

اﳌﻌﺎﻳ&' اﻟﺪوﻟﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺮاﺟﻌﺔ

أﻋﻤﺎل اﳌﺮاﺟﻌﺔ واﻟﻔﺤﺺ ﻟﻠﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ
اﻟﺘﺎرoﺨﻴﺔ

اﻹﻃﺎر اﻟﺪو< Rﻻرﺗﺒﺎﻃﺎت اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ

اﳌﻌﺎﻳ&' اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ا^Jﻮدة ﻣﻦ  ١إ<= ٩٩

اﻻرﺗﺒﺎﻃﺎت اEJﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﻳ&' اﻟ WVﻳﺼﺪرYﺎ ﻣﺠﻠﺲ اﳌﻌﺎﻳ&' اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮاﺟﻌﺔ واﻟﺘﺄﻛﻴﺪ

ﻗﻮاﻋﺪ أﺧﻼﻗﻴﺎت اﳌeﻨﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒ&ن اﳌeﻨﻴ&ن اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﳌﻌﺎﻳ&' اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻷﺧﻼﻗﻴﺎت اﳌeﻨﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒ&ن

اﻻرﺗﺒﺎﻃﺎت ﻏ&' اEJﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﻳ&' اﻟ WVﻳﺼﺪرYﺎ ﻣﺠﻠﺲ اﳌﻌﺎﻳ&'
اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮاﺟﻌﺔ واﻟﺘﺄﻛﻴﺪ

اEJﺪﻣﺎت
اﻷﺧﺮى

اﻟﻀﺮاﺋﺐ

اﻻﺳOﺸﺎرات

ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ اﻷﺧﺮى

اﳌﻌﺎﻳ&' اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻻرﺗﺒﺎﻃﺎت اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ
ﻣﻦ  ٣٠٠٠إ<= ٣٦٩٩

ﻻرﺗﺒﺎﻃﺎت اﻟﻔﺤﺺ
ﻣﻦ  ٢٠٠٠إ<= ٢٦٩٩

ﻣﻦ  ١٠٠إ<= ٩٩٩

إطار ارتباطات التأكيد

ا9طار الدولي >رتباطات التأكيد

إطار ارتباطات التأكيد

ا:لحق الثاني
ارتباطات التصديق وا*رتباطات ا:باشرة
يوضح هذا اHلحق ا>ختTفات بي ارتباط التصديق وا>رتباط اHباشر.
.١

ف ارتباط التصديق ,يقوم القائم بالقياس أو القائم بالتقوي ,الذي يكون شخصًا آخر خTف ا`اسب القانوني ,بقياس أو تقوي
اHوضوع محل ا>رتباط مقارنة بالضوابط ,وتكون مخرجات ذلك معلومات اHوضوع .وقد يتعذر التعبير بشكل مناسب عن معلومات
اHوضوع ف سياق اHوضوع محل ا>رتباط والضوابط ,ولذلك فقد يتم êريفها ,ورîا لدرجة جوهرية .ويتمثل دور ا`اسب القانوني
ف ارتباط التصديق ف ا©صول على ما يكفي من اRدلة اHناسبة للتعبير عن استنتاج بشأن ما إذا كانت معلومات اHوضوع ,التي
أعدها القائم بالقياس أو القائم بالتقوي ,خالية من التحريف اWوهري.

.٢

ف ا>رتباط اHباشر ,يقوم ا`اسب القانوني بقياس أو تقوي اHوضوع محل ا>رتباط مقارنة بالضوابط ويعرض اHعلومات الناØة
اHتعلقة باHوضوع كجزء من تقرير التأكيد أو ف ملحق مرفق به .ويتناول استنتاج ا`اسب القانوني ف ا>رتباط اHباشر ا≠رجات
اHقرر عنها لقياس أو تقوي اHوضوع محل ا>رتباط مقارنة بالضوابط .وف بعض ا>رتباطات اHباشرة ,يكون استنتاج ا`اسب
القانوني هو معلومات اHوضوع أو جزء منها .وبناًء على اHوضوع محل ا>رتباط:
)أ(

ùكن أن تكون مخرجات القياس أو التقوي ف ا>رتباط اHباشر مشابهة لتقرير أو بيان أعده القائم بالقياس أو القائم
بالتقوي ف ارتباط تصديق .ولكن ف ظروف أخرىù ,كن أن يتم النص على ا≠رجات ,التي هي معلومات اHوضوع ,ف
وصف النتائج وأساس استنتاج ا`اسب القانوني ف تقرير تأكيد مطّول;

)ب(

قد يستخدم ا`اسب القانوني البيانات التي قام آخرون بجمعها .فعلى سبيل اHثال ,قد تكون البيانات مأخوذة من نظام
معلومات يقوم بصونه الطرف اHسؤول.

.٣

إضافة إلى قياس اHوضوع محل ا>رتباط أو تقوùه ,يستخدم ا`اسب القانوني أيضًا ف ا>رتباط اHباشر مهارات وأساليب التأكيد
للحصول على ما يكفي من اRدلة اHناسبة للتعبير عن استنتاج بشأن ما إذا كانت معلومات اHوضوع محّرفة êريفًا جوهريًا .وقد
يحصل ا`اسب القانوني على تلك اRدلة بالتوازي مع قياس أو تقوي اHوضوع محل ا>رتباط ,وقد يحصل عليها أيضًا قبل ذلك
القياس أو التقوي أو بعده.

.٤

تكمن قيمة ا>رتباط اHباشر ف اWمع بي:
استقTل ا`اسب القانوني عن اHوضوع محل ا>رتباط والطرف القائم بالتكليف واHستخدمي اHستهدفي والطرف اHسؤول,
بغض النظر عن عدم استقTل ا`اسب القانوني عن معلومات اHوضوع بسبب قيامه بإعدادها;
مهارات وأساليب التأكيد اHستخدمة عند قياس أو تقوي اHوضوع محل ا>رتباط£ ,ا يؤدي إلى تراكم أدلة تتشابه مع أدلة
ارتباطات التصديق ف كميتها وجودتها .وهذا ا©صول على ما يكفي من اRدلة اHناسبة هو ما ùيز القيام بارتباط مباشر
عن مجرد القيام بأعمال Øميع .وتوضيحًا لهذه النقطة ,فإنه إذا كان هناك محاسب قانوني يقوم بتجميع بيانات لقائمة
غازات ا>حتباس ا©راري 9حدى اHنشآت ,فإن ا`اسب القانوني لن يقوم على سبيل اHثال باختبار معايرة أجهزة الرصد.
أّما ف ا>رتباط اHباشر ,فإن ا`اسب القانوني سيقوم ,عند ا>قتضاء ,إما îعايرة أجهزة الرصد كجزء من آلية القياس,
أو اختبار أعمال معايرة أجهزة الرصد التي نفذها آخرون بنفس القدر كما لو كان ا>رتباط ارتباط تصديق.
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إطار ارتباطات التأكيد

ا:لحق الثالث
ا=طراف ف ارتباط التأكيد

اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ:
اﻟﻄﺮف اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﺎﻟﺘRﻠﻴﻒ

اﻟﻘﻴﺎس /اﻟﺘﻘﻮIﻢ:
اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎس/
اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﺎﻟﺘﻘﻮIﻢ

اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ:
اﻟﻄﺮف اﳌﺴﺆول

اﻟﻀﻮ اﺑﻂ

ﺷﺮوط اﻻرﺗﺒﺎط

ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﻮﺿﻮع

اﳌﻮﺿﻮع ﻣﺤﻞ اﻻرﺗﺒﺎط

ﺗﻘﺮIﺮاﻟﺘﺄﻛﻴﺪ
ا]^ﺎﺳﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮbﻲ

اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﻮن اﳌﺴgfﺪﻓﻮن

.١

êتوي جميع ارتباطات التأكيد على ثTثة أطراف على اRقل ,هي :الطرف اHسؤول وا`اسب القانوني واHستخدمي اHستهدفي.
وبناًء على ظروف ا>رتباط ,قد يوجد أيضًا دور مستقل للقائم بالقياس أو القائم بالتقوي أو الطرف القائم بالتكليف.

.٢

يوضح الشكل أعTه كيفية تعلق اRدوار اóتية بارتباط التأكيد:
الطرف اHسؤول هو اHسؤول عن اHوضوع محل ا>رتباط.
يستخدم القائم بالقياس أو القائم بالتقوي الضوابط لقياس أو تقوي اHوضوع محل ا>رتباط îا يؤدي للتوصل إلى معلومات
اHوضوع.
يتفق الطرف القائم بالتكليف مع ا`اسب القانوني على شروط ا>رتباط.
يحصل ا`اسب القانوني على ما يكفي من اRدلة اHناسبة للتعبير عن استنتاج يهدف إلى رفع درجة الثقة لدى اHستخدمي
اHستهدفي ,بخTف الطرف اHسؤول ,حيال معلومات اHوضوع.
يتخذ اHستخدمون اHستهدفون قراراتهم على أساس معلومات اHوضوع .اHستخدمون اHستهدفون هم اRفراد أو اHنشآت أو
مجموعات اRفراد واHنشآت الذين يتوقع ا`اسب القانوني أنهم سيستخدمون تقرير التأكيد .وف بعض ا©ا>ت ,قد يكون
هناك مستخدمون مستهدفون آخرون بخTف اHوجه لهم تقرير التأكيد.

.٣

ùكن رصد اTHحظات اóتية فيما يتعلق بهذه اRدوار:
•

يحتوي كل ارتباط تأكيد على اRقل على طرف مسؤول ومستخدمي مستهدفي إضافة إلى ا`اسب القانوني.

•

> ùكن أن يكون ا`اسب القانوني هو الطرف اHسؤول أو الطرف القائم بالتكليف أو أحد اHستخدمي اHستهدفي.

•

ف ا>رتباط اHباشر ,يكون ا`اسب القانوني هو أيضًا القائم بالقياس أو القائم بالتقوي.

•

ف ارتباط التصديقù ,كن أن يكون الطرف اHسؤول ,أو شخص آخر ,غير ا`اسب القانوني ,هو القائم بالقياس أو القائم
بالتقوي.
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.٤

.٥

•

متى قام ا`اسب القانوني بقياس أو تقوي اHوضوع محل ا>رتباط مقارنة بالضوابط ,كان ا>رتباط ارتباطًا مباشرًا .و>
ùكن تغيير صفة ذلك ا>رتباط إلى ارتباط تصديق عن طريق êمل طرف آخر اHسؤولية عن القياس أو التقوي ,على سبيل
اHثال عن طريق قيام الطرف اHسؤول بإرفاق بيان îعلومات اHوضوع يقر فيه بتحمله اHسؤولية عن اHعلومات.

•

ùكن أن يكون الطرف اHسؤول هو الطرف القائم بالتكليف.

•

ف العديد من ارتباطات التصديقù ,كن أن يكون الطرف اHسؤول هو أيضًا القائم بالقياس أو القائم بالتقوي ,والطرف
القائم بالتكليف .ومن أمثلة ذلك أن تقوم اHنشأة بتكليف محاسب قانوني لتنفيذ ارتباط تأكيد بشأن تقرير أعدته عن
£ارسات ا>ستدامة اìاصة بها .ومن اRمثلة التي يختلف فيها الطرف اHسؤول عن القائم بالقياس أو القائم بالتقوي ما
يكون عندما يتم تكليف ا`اسب القانوني بتنفيذ ارتباط تأكيد بشأن تقرير أعدته جهة حكومية عن £ارسات ا>ستدامة
ف شركة خاصة.

•

ف ارتباط التصديق ,يقدم عادًة القائم بالقياس أو القائم بالتقوي للمحاسب القانوني إفادة مكتوبة عن معلومات اHوضوع.
وف بعض ا©ا>ت ,قد > يكون ا`اسب القانوني قادرًا على ا©صول على مثل تلك ا9فادة ,على سبيل اHثال عندما >
يكون الطرف القائم بالتكليف هو القائم بالقياس أو القائم بالتقوي.

•

ùكن أن يكون الطرف اHسؤول أحد اHستخدمي اHستهدفي ,ولكنه > يكون اHستخدم الوحيد.

•

قد يكون الطرف اHسؤول ,والقائم بالقياس أو القائم بالتقوي ,واHستخدمون اHستهدفون من منشآت مختلفة أو من نفس
اHنشأة .ومن أمثلة ا©الة الثانية ,أن يطلب اFلس ا9شراف ف هيكل تنظيمي Hنشأة êتوي على مجلس من مستويي
ا©صول على تأكيد بشأن اHعلومات اHقدمة من اFلس التنفيذي لتلك اHنشأة .ويلزم النظر إلى العTقة بي الطرف
اHسؤول ,والقائم بالقياس أو القائم بالتقوي ,واHستخدمي اHستهدفي ف سياق كل ارتباط بعينه وقد تختلف هذه العTقة
عن التسلسل التقليدي ا`دد للمسؤوليات .فعلى سبيل اHثال ,قد تكّلف ا9دارة العليا للمنشأة )اHستخدم اHستهدف( أحد
ا`اسبي القانونيي بتنفيذ ارتباط تأكيد بشأن جانب معي من أنشطة اHنشأة يتولى اHسؤولية اHباشرة عنه مستوى أدنى
من اHستويات ا9دارية )الطرف اHسؤول( ,لكن اHسؤولية النهائية عنه ترجع إلى ا9دارة العليا.

•

ùكن أن يكون الطرف القائم بالتكليف ,الذي > يكون ف ذات الوقت الطرف اHسؤول ,هو اHستخدم اHستهدف.

قد يكون استنتاج ا`اسب القانوني ُمصاغًا للتعبير عن:
•

اHوضوع محل ا>رتباط والضوابط اHنطبقة; أو

•

معلومات اHوضوع والضوابط اHنطبقة; أو

•

بيان مقدم من الطرف اHعني.

يجوز أن يتفق ا`اسب القانوني والطرف اHسؤول على تطبيق مبادئ معايير التأكيد على أحد ا>رتباطات عندما > يكون هناك
مستخدمون مستهدفون سوى الطرف اHسؤول لكن شريطة الوفاء بجميع اHتطلبات اRخرى Hعايير التأكيد .وف مثل هذه ا©ا>ت,
يشتمل تقرير ا`اسب القانوني على إفادة بقصر استخدام التقرير على الطرف اHسؤول.
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ا:لحق الرابع
تصنيف ا:وضوعات محل ا*رتباط
يحتوي اWدول الوارد أدناه على تصنيف Fموعة اHوضوعات ا`تمل أن تكون محل ارتباط موضحة ببعض اRمثلة .وتوجد بعض اRصناف
التي لم ُتذكر لها أي أمثلة نظرًا Rنه من غير اHرجح أن ُتنفذ ارتباطات تأكيد فيما يتعلق باHعلومات ف هذه اRصناف .وليس بالضرورة أن يكون
 ,Tوليس بالضرورة أيضًا أن تستبعد هذه اRصناف بعضها بعضًا ,وقد êتوي بعض اHوضوعات محل ا>رتباطات أو بعض
هذا التصنيف كام ً
جح أن يحتوي إعداد التقارير اHتكاملة وإعداد التقارير
معلومات اHوضوعات على مكونات تقع ف أكثر من صنف واحد ,فعلى سبيل اHثال ُير ّ
عن اHسؤولية ا>جتماعية للشركات على معلومات تاريخية وأخرى ذات توجه مستقبلي ومعلومات مالية وأخرى غير مالية ,على السواء .وف
بعض ا©ا>ت ,تكون اRمثلة هي معلومات اHوضوع ,وف حا>ت أخرى تكون اHوضوع محل ا>رتباط أو مجرد إشارة إلى نوع السؤال الذي ùكن
أن تساعد اHعلومات ف ا9جابة عليه ,وذلك حسب اìيار الذي يكون أكثر د>لة على اHعنى ف ظل الظروف.

معلومات عن:
أمور مالية

ا=داء ا:الي

معلومات تاريخية

معلومات ذات توجه مستقبلي

القوائم ا:الية اُ:عّدة وفقًا "طار تقرير
مالي منطبق

•

التدفقات النقدية اHتنبأ بها/اHتوقعة

•

اHركز اHالي اHتنبأ به/اHتوقع

•

ا>نخفاضات اHتوقعة ف ا>نبعاثات نتيجة
استخدام تقنية جديدة ,أو احتجاز غازات
ا>حتباس ا©راري عن طريق زراعة اRشجار.

•

التصريح بأن إجراًء مقترحًا سيحقق قيمة
مقابل اHال اHدفوع

ا:ركز ا:الي
أمور غير
مالية

•

قائمة غازات ا>حتباس
ا©راري

•

تقرير ا>ستدامة

•

مؤشرات اRداء الرئيسية

•

بيان عن ا>ستخدام الفعال
للموارد

•

بيان عن القيمة ا`ققة مقابل
اHال اHدفوع

•

التقرير عن اHسؤولية
ا>جتماعية للشركات

•

وصف نظام/آلية على النحو
الذي يتم تطبيقه/تطبيقها به
ف نقطة زمنية

•

اìصائص اHادية ,كحجم عقار
T
مستأجر مث ً

الوصف

•

وصف نظام الرقابة الداخلية

التصميم

•

تصميم أدوات الرقابة ف
منشأة خدمية

ا=داء غير ا:الي
كاستخدام ا:وارد/
القيمة اMققة
مقابل ا:ال ا:دفوع

الوضع غير ا:الي

نظام /آلية
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تصميم أدوات الرقابة اHقترحة óلية إنتاج
وشيكة

ا9طار الدولي >رتباطات التأكيد

إطار ارتباطات التأكيد

معلومات عن:

اDوانب
السلوكية

معلومات ذات توجه مستقبلي

معلومات تاريخية
التشغيل /ا=داء

•

الفاعلية التشغيلية 9جراءات
تعيي اHوظفي وتدريبهم

ا*لتزام

•

التزام اHنشأة على سبيل اHثال
بتعهدات متعلقة بقرض أو
îتطلبات نظامية أو تنظيمية
محددة

السلوك البشري

•

تقوي فاعلية Wان اHراجعة

غير ذلك

•

مTءمة حزمة برمجيات للغرض
منها

ترجمة الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي
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ا9طار الدولي >رتباطات التأكيد

١

مسرد ا&صطلحات
(٢٠١٧ )يناير

Access controls—Procedures designed to restrict access to on-line
terminal devices, programs and data. Access controls consist of
“user

authentication”

and

“user

authorization.”

“User

authentication” typically attempts to identify a user through

unique logon identifications, passwords, access cards or

biometric data. “User authorization” consists of access rules to

determine the computer resources each user may access.
Specifically, such procedures are designed to prevent or detect:
•

Unauthorized access to on-line terminal devices,
programs and data;

 إجراءات مصممة لتقييد الوصول:أدوات الرقابة على الوصول
 وتتألف أدوات.جهزة الطرفية ا<تصلة والبرامج والبياناتpإلى ا
الرقابة على الوصول من "مصادقة ا<ستخدم" و "تخويل
-عادًة- "صطلح "مصادقة ا<ستخدمt  وُيقصد."ا<ستخدم
ل تعريفات دخول أوx من خ,ديد هوية ا<ستخدمv محاولة
 ويتألف.كلمات مرور أو بطاقات وصول أو بيانات حيوية فريدة
اسبz"تخويل ا<ستخدم" من قواعد وصول لتحديد موارد ا
 ويتم تصميم.التي {كن أن يصل إليها كل مستخدم على حده
:صوص <نع أو اكتشاف ما يليWجراءات على وجه اÄتلك ا
جهزة الطرفية ا<تصلةpوصول غير مصرح به إلى ا
;والبرامج والبيانات

•

•

Entry of unauthorized transactions;

;ت غير مصرح بهاxإدخال معام

•

•

Unauthorized changes to data files;

;عمل تغييرات غير مصرح بها ف ملفات البيانات

•

•

The use of computer programs by unauthorized

استخدام برامج حاسب من قبل عاملي غير مصرح لهم
;بذلك

•

The use of computer programs that have not been

.استخدام برامج حاسب غير مصرح بها

•

personnel; and
•

authorized.

*Accounting estimate—An approximation of a monetary amount

 ف ظل غياب, تقدير تقريبي <بلغ نقدي:اسبيg*التقدير ا
in the absence of a precise means of measurement. This term is  وُيستخدم هذا ا<صطلح <بلغ ت قياسه.وسائل قياس دقيقة
used for an amount measured at fair value where there is ,بالقيمة العادلة حيث يوجد عدم تأكد محيط بالتقدير
estimation uncertainty, as well as for other amounts that require  وف.خرى التي تتطلب إجراء تقديرpوُيستخدم أيضًا للمبالغ ا
2

estimation. Where ISA 540

addresses only accounting

٢

( على تناول٥٤٠) ا<واضع التي يقتصر فيها معيار ا<راجعـة

١
*
†
١

Denotes a term defined in the ISAs
Denotes a term defined in ISQC ١
In the case of public sector engagements, the terms in
this glossary should be read as referring to their public
sector equivalents.
Where accounting terms have not been defined in the
pronouncements of the International Auditing and
Assurance Standards Board, reference should be made
to the Glossary of Terms published by the International
Accounting Standards Board.

شارة إلى مصطلح ُمعّرف ف ا<عايير الدولية للمراجعةCل

*

(١) ودةSشارة إلى مصطلح ُمعّرف ف ا<عيار الدولي لرقابة اCل
 يجب قراءة ا<صطلحات الواردة ف,اصة بالقطاع العامWرتباطات اUف حالة ا
.هذا ا<سرد على أنها تشير إلى ما يقابلها ف القطاع العام
اسبة ف إصدارات مجلس ا<عايير الدوليةgومتى لم يرد تعريف <صطلحات ا
 فينبغي الرجوع إلى مسرد ا<صطلحات ا<نشور من قبل,للمراجعة والتأكيد
.مجلس ا<عايير الدولية للمحاسبة

†

٢

مسرد ا<صطلحات

١٢٣٣
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مسرد ا&صطلحات
estimates involving measurement at fair value, the term “fair

,اسبية التي تشمل القياس بالقيمة العادلةgالتقديرات ا
."اسبية للقيمة العادلةgُيستخدم مصطلح "التقديرات ا

*Accounting records—The records of initial accounting entries

وليةpاسبية اgت القيود اx سج:اسبيةgت اx*السج
موالpويل اv تxت الداعمة مثل الشيكات وسجxوالسج
ستاذpستاذ العام ودفتر اUإلكترونيًا والفواتير والعقود ودفتر ا
خرى علىpت اxا<ساعد والقيود ف دفاتر اليومية والتعدي
ت مثلxالقوائم ا<الية التي لم تعكسها قيود اليومية والسج
أوراق العمل وجداول البيانات الداعمة لتخصيص التكلفة
.فصاحاتÄسابية وا<طابقات واzوالعمليات ا

value accounting estimates” is used.

and supporting records, such as checks and records of electronic

fund transfers; invoices; contracts; the general and subsidiary
ledgers, journal entries and other adjustments to the financial
statements that are not reflected in formal journal entries; and

records such as work sheets and spreadsheets supporting cost
allocations, computations, reconciliations and disclosures.

Agreed-upon procedures engagement—An engagement in which

an auditor is engaged to carry out those procedures of an audit

nature to which the auditor and the entity and any appropriate
third parties have agreed and to report on factual findings. The

recipients of the report form their own conclusions from the
report by the auditor. The report is restricted to those parties
that have agreed to the procedures to be performed since others,

unaware of the reasons for the procedures may misinterpret the

وجبه تكليفt  ارتباط يتم:جراءات ا<تفق عليهاÄارتباط ا
 والتي ت,جراءات التي لها طبيعة ا<راجعةÄا<راجع بأداء تلك ا
,تفاق عليها بي ا<راجع وا<نشأة وأي أطراف ثالثة معنيةUا
 وُيكّون مستلمو التقرير.قائق ا<كتشفةzوبإعداد تقرير عن ا
 ُيقدم التقريرU و.اصة بهم من تقرير ا<راجعWستنتاجات اUا
,جراءات التي سيتم تنفيذهاÄطراف التي اتفقت على اû لUإ
جراءات قد ُيسيئونÄسباب اp خرين غير ا<دركي°ن اp نظرًا
.تفسير النتائج

results.

*Analytical procedures—Evaluations of financial information
through analysis of plausible relationships among both financial

and non-financial data. Analytical procedures also encompass

such investigation as is necessary of identified fluctuations or
relationships that are inconsistent with other relevant

information or that differ from expected values by a significant

لx عمليات تقوي ا<علومات ا<الية من خ:جراءات التحليليةÄ* ا
.قات ا<نطقية بي كل من البيانات ا<الية وغير ا<اليةxليل العv
جراءات التحليلية أيضًا التحري الضروري عنÄوتشمل ا
 تتسق معU قات التي يتم التعرف عليها والتيxالتقلبات أو الع
بلغt خرى ذات الصلة أو تختلف عن القيم ا<توقعةpا<علومات ا
.كبير

amount.

Annual report—A document, or combination of documents,

prepared typically on an annual basis by management or those
charged with governance in accordance with law, regulation or

custom, the purpose of which is to provide owners (or similar
stakeholders) with information on the entity’s operations and

the entity’s financial results and financial position as set out in
the financial statements. An annual report contains or

accompanies the financial statements and the auditor’s report

thereon and usually includes information about the entity’s

developments, its future outlook and risks and uncertainties, a

 تعدها, أو مجموعة من ا<ستندات, مستند:التقرير السنوي
نظمةûوكمة طبقًا لzدارة أو ا<كلفون باÄعادًة بشكل سنوي ا
ك )أوx< ويتمثل الغرض منها ف تزويد ا,عرافpأو اللوائح أو ا
علومات عن عمليات ا<نشأةt (أصحاب مصلحة •اثلي
.ونتائجها ا<الية ومركزها ا<الي كما هو موضح ف القوائم ا<الية
 القوائم ا<الية وتقرير, أو ُترفق به,ويتضمن التقرير السنوي
 ويشتمل عادًة على معلومات عن التطورات التي,ا<راجع بشأنها
ت عدم التأكدU وآفاقها ومخاطرها وحا,شهدتها ا<نشأة
,اكمة للمنشأةz وبيان من الهيئة ا,ا<رتبطة بها ف ا<ستقبل
.وكمةzوتقارير تتناول ا<سائل ا<تعلقة با

statement by the entity’s governing body, and reports covering
governance matters.

ISA ٥٤٠, Auditing Accounting Estimates, Including Fair
Value Accounting Estimates, and Related Disclosures

مسرد ا<صطلحات

اسبيةgا ف ذلك التقديرات اt ,اسبيةg "مراجعة التقديرات ا,(٥٤٠) معيار ا<راجعة
."قةxفصاحات ذات العÄللقيمة العادلة وا

١٢٣٤
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*Anomaly—A misstatement or deviation that is demonstrably not
representative of misstatements or deviations in a population.

ي التحريفات
ّ  {ثل بشكل جلU ريف أو انحرافv :*حالة شاذة
.نحرافات ا<وجودة ف مجتمع عينة ماUأو ا
٣

3

Applicable criteria (in the context of ISAE 3410 )—The criteria

:( ٣٤١٠ الضوابط ا<نطبقة )ف سياق معيار ارتباطات التأكيد
used by the entity to quantify and report its emissions in the GHG هي الضوابط التي تستخدمها ا<نشأة لقياس انبعاثاتها والتقرير
.راريzحتباس اUعنها ف قائمة غازات ا
statement.
4

Applicable criteria (in the context of ISAE 3420 )—The criteria

الضوابط ا<نطبقة )ف سياق معيار ارتباطات التأكيد
٤

الضوابط التي يستخدمها الطرف ا<سؤول عند:( (٣٤٢٠)
financial information. Criteria may be established by an  وقد تكون الضوابط مفروضة.®ميع ا<علومات ا<الية التصورية
authorized or recognized standard-setting organization or by من قبل جهة مصرح لها أو معترف بها لوضع ا<عايير أو مفروضة
law or regulation. Where established criteria do not exist, they  فإن, توجد ضوابط مفروضةU  وعندما.ئحةU وجب نظام أوt
.الطرف ا<سؤول هو من يقوم بوضعها
will be developed by the responsible party.
used by the responsible party when compiling the pro forma

*Applicable financial reporting framework—The financial reporting

 إطار التقرير ا<الي الذي تقره:*إطار التقرير ا<الي ا<نطبق
عدادÄ ,الz حسب مقتضى ا,وكمةzدارة وا<كلفون باÄا
charged with governance in the preparation of the financial  ف ضوء طبيعة ا<نشأةU
ً القوائم ا<الية والذي يكون مقبو
statements that is acceptable in view of the nature of the entity and طار الذي تفرضهÄ أو هو ذلك ا,والهدف من القوائم ا<الية
the objective of the financial statements, or that is required by law قةxدمات ذات العW وف سياق معيار ا.نظمة أو اللوائحpا
framework adopted by management and, where appropriate, those

5

or regulation. In the context of ISRS 4410 (Revised), reference is

٥

 وليس القوائم,شارة إلى ا<علومات ا<اليةÄ تكون ا,(٤٤١٠)
.ا<الية
to the financial information, rather than to the financial
statements.

The term “fair presentation framework” is used to refer to a

شارة إلى إطارCوُيستخدم مصطلح "إطار العرض العادل" ل
financial reporting framework that requires compliance with طار إضافة إلى ماÄتطلبات هذا اt لتزامUتقرير مالي يتطلب ا
:يلي
the requirements of the framework and:
(a)

Acknowledges explicitly or implicitly that, to achieve fair

 أنه لتحقيق عرض عادل للقوائم, صراحًة أو ضمنًا,يقّر
presentation of the financial statements, it may be دارة أن تقدمC قد يكون من الضروري ل,ا<الية
necessary for management to provide disclosures beyond إفصاحات تتعدى تلك ا<طلوبة على وجه التحديد
طار; أوÄوجب اt
those specifically required by the framework; or

()أ

٣
ISAE ٣٤١٠, Assurance Engagements on Greenhouse Gas
Statements

حتباسU( "ارتباطات التأكيد ا<تعلقة بقوائم غازات ا٣٤١٠) معيار ارتباطات التأكيد
"راريzا

ISAE ٣٤٢٠, Assurance Engagements to Report on the
Compilation of Pro Forma Financial Information Included in a
Prospectus

عداد تقرير عن ®ميعÄ ( "ارتباطات التأكيد٣٤٢٠) معيار ارتباطات التأكيد
"كتتابUا<علومات ا<الية التصورية اُ<ضّمنة ف نشرات ا

٤

٥

"( "ارتباطات التجميع٤٤١٠) قةxدمات ذات العWمعيار ا

ISRS ٤٤١٠ (Revised), Compilation Engagements

مسرد ا<صطلحات

١٢٣٥
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(b)

Acknowledges explicitly that it may be necessary for

روجWدارة اCيقر صراحًة أنه قد يكون من الضروري ل
ل
طار لتحقيق العرض العادÄعن متطلب من متطلبات ا
management to depart from a requirement of the
framework to achieve fair presentation of the financial روجW يكون مثل هذا اU ومن ا<توقع أ.للقوائم ا<الية
. ف ظروف نادرة للغايةUضروريًا إ
statements. Such departures are expected to be necessary

()ب

only in extremely rare circumstances.

The term “compliance framework” is used to refer to a financial

شارة إلى إطار تقرير ماليCلتزام" لUويستخدم مصطلح "إطار ا
reporting framework that requires compliance with the قراراتÄ دون أن يحتوي على ا,طارÄتطلبات اt لتزامUيتطلب ا
.هxالواردة ف البندين )أ( و)ب( أع
requirements of the framework, but does not contain the
acknowledgements in (a) or (b) above.

Application controls in information technology— Manual or

automated procedures that typically operate at a business

process level. Application controls can be preventative or
detective in nature and are designed to ensure the integrity of
the accounting records. Accordingly, application controls relate

to procedures used to initiate, record, process and report
transactions or other financial data.

6

:أدوات الرقابة على التطبيقات ف مجال تقنية ا<علومات
 على أحد مستويات آليات-عادًة- إجراءات يدوية أو آلية تعمل
دوات الرقابة على التطبيقات أن تكون وقائيةp  و{كن.عمالpا
تxمة السجx وهي ُتصمم لضمان س,أو كاشفة بطبيعتها
 فإن أدوات الرقابة على التطبيقات تتعلق, وهكذا.اسبيةgا
ت أو البيانات ا<اليةxنشاء ا<عامÄ جراءات ا<ستخدمةÄبا
.تها والتقرير عنهاSخرى وتسجيلها ومعاpا
٦

:( (٨١٠) *الضوابط ا<طبقة )ف سياق معيار ا<راجعة
criteria applied by management in the preparation of the .دارة ف إعداد القوائم ا<الية ا<لخصةÄالضوابط التي تطبقها ا
*Applied criteria (in the context of ISA 810 (Revised) )—The
summary financial statements.

*Appropriateness (of audit evidence)—The measure of the quality

ودة أدلة ا<راجعة; أي مدىS  مقياس:(سبة )أدلة ا<راجعة
َ *منا
ستنتاجاتxعتماد عليها ف توفير الدعم لUءمتها وإمكانية اxم
providing support for the conclusions on which the auditor’s
.التي يستند إليها رأي ا<راجع
of audit evidence; that is, its relevance and its reliability in
opinion is based.

*Arm’s length transaction—A transaction conducted on such

 معاملة تبرم طبقًا لشروط وأحكام:*معاملة على أساس ®اري
 تربطهماUبي مشتٍر وبائع تتوفر لديهما الرغبة ف التعامل و
seller who are unrelated and are acting independently of each  ويتصرفان بشكل مستقل عن بعضهما ويسعيان,قةxأية ع
other and pursuing their own best interests.
.هما على أفضل وجهzلتحقيق مصا
terms and conditions as between a willing buyer and a willing

*Assertions—Representations by management, explicit or

otherwise, that are embodied in the financial statements, as
used by the auditor to consider the different types of potential
misstatements that may occur. In the context of ISAE 3410,

assertions are defined as representations by the entity, explicit

or otherwise, that are embodied in the GHG statement, as used

by the practitioner to consider the different types of potential
misstatements that may occur.

 سواًء أكانت صريحة أو,دارةÄ إفادات تدلي بها ا:قراراتÄ* ا
 كالتي يستخدمها, وتكون ُمضﱠمنة ف القوائم ا<الية,غير ذلك
تملة التيgا<راجع للوقوف على مختلف أنواع التحريفات ا
,(٣٤١٠)  وف سياق معيار ارتباطات التأكيد.دثv {كن أن
 سواًء أكانت,دارةÄقرارات بأنها إفادات تدلي بها اÄُتعّرف ا
حتباسU وتكون ُمضﱠمنة ف قائمة غازات ا,صريحة أو غير ذلك
اسب القانوني للوقوف علىg كالتي يستخدمها ا,راريzا
.دثv تملة التي {كن أنgمختلف أنواع التحريفات ا
٦

"عداد تقرير عن القوائم ا<الية ا<لخصةÄ ( "ارتباطات٨١٠) معيار ا<راجعة

ISA ٨١٠ (Revised), Engagements to Report on Summary
Financial Statements

مسرد ا<صطلحات
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Assess—Analyze identified risks of material misstatement to

ديدهاv وهري التي يتمS يحلل مخاطر التحريف ا:يقّيم
conclude on their significance. “Assess,” by convention, is used  حسبما هو," ُيستخدم لفظ "يقيمU و.ستنتاج مدى أهميتهاU
( )انظر كذلك ُيقّوم.طرW فيما يتعلق باU إ,متعارف عليه
only in relation to risk. (also see Evaluate)
Association—(see Auditor association with financial information)

.(قة ا<راجع با<علومات ا<اليةx )انظر ع:قةxالع

*†Assurance—(see Reasonable assurance)

( )انظر التأكيد ا<عقول:*†تأكيد

Assurance engagement—An engagement in which a practitioner
aims to obtain sufficient appropriate evidence in order to

express a conclusion designed to enhance the degree of

confidence of the intended users other than the responsible

party about the subject matter information (that is, the outcome

of the measurement or evaluation of an underlying subject

اسب القانوني إلىg ارتباط يهدف فيه ا:ارتباط التأكيد
بداء استنتاج يهدفÄ دلة ا<ناسبةpصول على ما يكفي من اzا
فx بخ,إلى رفع درجة الثقة لدى ا<ستخدمي ا<ستهدفي
 حيال معلومات ا<وضوع )أي نتيجة تقوي أو,الطرف ا<سؤول
 وُيصّنف كل.(قياس موضوع ما محل ارتباط مقارنة بالضوابط
:ارتباط تأكيد تبعًا لُبعدين اثني

matter against criteria). Each assurance engagement is classified
on two dimensions:
(1)

Either a reasonable assurance engagement or a limited

:( إما أنه ارتباط تأكيد معقول أو ارتباط تأكيد محدود١)

assurance engagement:

a.

Reasonable

assurance

engagement―An

assurance engagement in which the practitioner

reduces engagement risk to an acceptably low

level in the circumstances of the engagement as
the basis for the practitioner’s conclusion. The

practitioner’s conclusion is expressed in a form
that conveys the practitioner’s opinion on the
outcome of the measurement or evaluation of the

 هو ارتباط تأكيد يقوم:ارتباط التأكيد ا<عقول
رتباطUاسب القانوني بتقليص خطر اgفيه ا
إلى مستوى منخفض بشكل {كن قبوله ف ظل
ستنتاجU ساسp ليكون ا,رتباطUظروف ا
ستنتاج الذيU وُيعﱠبر عن ا.اسب القانونيgا
اسب القانوني بصورة تنقل رأيgخلص إليه ا
اسب القانوني ف نتيجة قياس أو تقويgا
.رتباط مقارنة بالضوابطUا<وضوع محل ا

.أ

 هو ارتباط تأكيد يقوم:دودgارتباط التأكيد ا
رتباطUاسب القانوني بتقليص خطر اgفيه ا
إلى مستوى {كن قبوله ف ظل ظروف
طر أكبر •ا هوW ولكن يكون هذا ا,رتباطUا
ساسp ليكون ا,عليه ف ارتباط التأكيد ا<عقول
 بناًء على,بداء استنتاج بصورة تنقلÄ
صولzدلة التي ت اpجراءات ا<نفذة واÄا
اسبg ما إذا كان قد ≥ا إلى علم ا,عليها
عتقاد بأن ا<علوماتUالقانوني ما يدعوه إلى ا
.رتباط ُمحّرفة بشكل جوهريUموضوع ا
جراءات ا<نفذة ف إطار ارتباطÄوتكون ا
دود محدودة ف طبيعتها وتوقيتهاgالتأكيد ا
ا هو مطلوب ف ارتباطt ومداها مقارنة
التأكيد ا<عقول ولكن يتم التخطيط لها

.ب

underlying subject matter against criteria.

b.

Limited assurance engagement―An assurance
engagement in which the practitioner reduces

engagement risk to a level that is acceptable in the

circumstances of the engagement but where that
risk is greater than for a reasonable assurance

engagement as the basis for expressing a

conclusion in a form that conveys whether, based

on the procedures performed and evidence
obtained,

a

matter(s)

has

come

to

the

practitioner’s attention to cause the practitioner to

believe the subject matter information is
materially misstated. The nature, timing and
extent of procedures performed in a limited

assurance engagement is limited compared with

مسرد ا<صطلحات
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that

necessary

in

a

reasonable

assurance

engagement but is planned to obtain a level of

assurance that is, in the practitioner’s professional

judgment, meaningful. To be meaningful, the
level of assurance obtained by the practitioner is
likely to enhance the intended users’ confidence

about the subject matter information to a degree

للحصول على مستوى من التأكيد يكون بحسب
.كم ا<هني للمحاسب القانوني مجديًاzا
وحتى يكون مستوى التأكيد الذي يحصل عليه
 فمن ا<رجح أن يعزز,اسب القانوني مجديًاgا
هذا ا<ستوى ثقة ا<ستخدمي ا<ستهدفي ف
رتباط إلى درجة تتجاوزUا<علومات موضوع ا
.بشكل واضح كونها معلومات غير مهمة

that is clearly more than inconsequential.

(2)

Either

an

engagement:

a.

attestation

Attestation

engagement

or

engagement―An

a

direct

assurance

engagement in which a party other than the

practitioner measures or evaluates the underlying
subject matter against the criteria. A party other

than the practitioner also often presents the

resulting subject matter information in a report or
statement. In some cases, however, the subject

matter information may be presented by the

practitioner in the assurance report. In an
attestation

engagement,

the

practitioner’s

conclusion addresses whether the subject matter

information is free from material misstatement.

:( إما أنه ارتباط تصديق أو ارتباط مباشر٢)
 هو ارتباط تأكيد يقوم فيه:ارتباط التصديق
اسب القانوني بقياس أوgف اxطرف آخر خ
رتباط مقارنةUتقوي ا<وضوع محل ا
 ويعرض غالبًا أيضًا طرف آخر.بالضوابط
اسب القانوني ا<علومات النا®ةgف اxخ
 لكن ف.بشأن ا<وضوع ف صورة تقرير أو بيان
اسب القانونيgت قد يقوم اUاzبعض ا
.بعرض معلومات ا<وضوع ف تقرير التأكيد
اسبg يتناول استنتاج ا,وف ارتباط التصديق
القانوني ما إذا كانت معلومات ا<وضوع خالية
 و{كن صياغة.وهريSمن التحريف ا
:اسب القانوني للتعبير عنgاستنتاج ا

.أ

The practitioner’s conclusion may be phrased in

terms of:

b.

i.

The underlying subject matter and the

.١

applicable criteria;

رتباط والضوابطUا<وضوع محل ا
ا<نطبقة; أو

ii.

The subject matter information and the

والضوابط

معلومات
ا<نطبقة; أو

.٢

iii.

A statement made by the appropriate

.طراف ا<عنيةpبيان مقدم من ا

.٣

applicable criteria; or
party(ies).

Direct engagement―An assurance engagement

in which the practitioner measures or evaluates
the underlying subject matter against the

applicable criteria and the practitioner presents

the resulting subject matter information as part

of, or accompanying, the assurance report. In a
direct engagement, the practitioner’s conclusion
addresses

مسرد ا<صطلحات

ا<وضوع

the

reported

outcome

of

the
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 هو ارتباط تأكيد يقوم فيه:رتباط ا<باشرUا
اسب القانوني بقياس أو تقوي ا<وضوعgا
رتباط مقارنة بالضوابط ا<نطبقةUمحل ا
اسب القانوني ا<علومات النا®ةgويعرض ا
ا<تعلقة با<وضوع كجزء من تقرير التأكيد أو ف
 يتناول,رتباط ا<باشرU وف ا.ملحق مرفق به
اسب القانوني النتيجة ا<علن عنهاgاستنتاج ا
رتباط مقارنةUلقياس أو تقوي ا<وضوع محل ا
.بالضوابط

.ب
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measurement or evaluation of the underlying
subject matter against the criteria.

Assurance engagement risk—The risk that the practitioner

اسب القانوني استنتاجًاg خطر إبداء ا:خطر ارتباط التأكيد
expresses an inappropriate conclusion when the subject matter غير مناسب عندما تكون معلومات ا<وضوع محرفة بشكل
.جوهري
information is materially misstated.
Assurance skills and techniques―Those planning, evidence

gathering, evidence evaluation, communication and reporting
skills and techniques demonstrated by an assurance practitioner
that are distinct from expertise in the underlying subject matter

of any particular assurance engagement or its measurement or

 مهارات وأساليب التخطيط وجمع:مهارات وأساليب التأكيد
تصال وإعداد التقارير التي يتمتع بهاUدلة وتقو{ها واpا
رتباط التأكيد والتي تكون مختلفةU اسب القانوني ا<نفذgا
ي ارتباط تأكيد بعينه أوp ساسpبرة ف ا<وضوع اWعن ا
.قياسه أو تقو{ه

evaluation.

*Audit documentation—The record of audit procedures

 سجل إجراءات ا<راجعة التي ت:*توثيق أعمال ا<راجعة
صول عليهاzئمة التي ت اx<تنفيذها وأدلة ا<راجعة ا
the auditor reached (terms such as “working papers” or ستنتاجات التي توصل إليها ا<راجع )ُيستخدم أيضًا ف بعضUوا
“workpapers” are also sometimes used).
.("حيان مصطلح مثل "أوراق العملpا
performed, relevant audit evidence obtained, and conclusions

*Audit evidence—Information used by the auditor in arriving at

the conclusions on which the auditor’s opinion is based. Audit
evidence includes both information contained in the accounting

records underlying the financial statements and other
information.

(See

Sufficiency

Appropriateness of audit evidence.)

of

audit

evidence

and

 معلومات يستخدمها ا<راجع ف التوصل إلى:* أدلة ا<راجعة
 وتتضمن أدلة.ستنتاجات التي يبنى رأيه على أساسهاUا
اسبية والتيgت اx من ا<علومات الواردة ف السجx
ً ا<راجعة ك
 )انظر.خرىp القوائم ا<الية وا<علومات ا-ف ضوئها- أعدت
.(كفاية أدلة ا<راجعة ومناسبة أدلة ا<راجعة

*Audit file— One or more folders or other storage media, in

 أو أي وسائط تخزين, مجلد واحد أو أكثر:*ملف ا<راجعة
physical or electronic form, containing the records that ت التيxتوي على السجv -ف شكل مادي أو إلكتروني- أخرى
comprise the audit documentation for a specific engagement.
.رتباط محددU تشكل توثيق أعمال ا<راجعة
*†Audit firm—(see Firm)

( )انظر ا<كتب:*†مكتب ا<راجعة

*Audit opinion—(see Modified opinion and Unmodified opinion)

.( )انظر الرأي ا<عدل والرأي غير ا<عدل:*رأي ا<راجعة

*Audit risk—The risk that the auditor expresses an

 عندما, خطر إبداء ا<راجع لرأي غير مناسب:*خطر ا<راجعة
inappropriate audit opinion when the financial statements are  ويعد خطر ا<راجعة.تكون القوائم ا<الية محّرفة بشكل جوهري
materially misstated. Audit risk is a function of the risks of
.كتشافUوهري وخطر اSدالة على مخاطر التحريف ا
material misstatement and detection risk.
*Audit

sampling

(sampling)—The

application

of

audit

 تطبيق إجراءات ا<راجعة:(*العينات ف ا<راجعة )اختيار العينة

procedures to less than 100% of items within a population of

 من البنود داخل مجتمع عينة ذي أهمية%١٠٠ على أقل من
,ختيارهاU ميع وحدات العينة فرصةS  بحيث يتاح,للمراجعة
selection in order to provide the auditor with a reasonable basis ص استنتاجاته عنxستخU بهدف توفير أساس معقول للمراجع
on which to draw conclusions about the entire population.
.مجتمع العينة بالكامل
audit relevance such that all sampling units have a chance of

مسرد ا<صطلحات
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*Audited financial statements (in the context of ISA 810

:((٨١٠) *القوائم ا<الية اُ<راجعة )ف سياق معيار ا<راجعة

7

٧

(Revised))—Financial statements audited by the auditor in

,راجعتها طبقًا <عايير ا<راجعةt قوائم مالية قام ا<راجع
accordance with ISAs, and from which the summary financial
.وُتشتق منها القوائم ا<الية ا<لخصة

statements are derived.

*Auditor—“Auditor” is used to refer to the person or persons

conducting the audit, usually the engagement partner or other
members of the engagement team, or, as applicable, the firm.

Where an ISA expressly intends that a requirement or
responsibility be fulfilled by the engagement partner, the term
“engagement

partner”

rather

than

“auditor”

is

used.

“Engagement partner” and “firm” are to be read as referring to

their public sector equivalents where relevant.

شارة إلى الشخص أوC ُيستخدم مصطلح "ا<راجع" ل:*ا<راجع
 الشريك ا<سؤول-عادًة-  وهو,شخاص الذين يؤدون ا<راجعةpا
 حسب,خرين أو ا<كتب°رتباط اUرتباط أو أعضاء فريق اUعن ا
 ومتى كان هناك معيار مراجعة ما يهدف.الzمقتضى ا
تطلبt رتباط بالوفاءUصراحة إلى قيام الشريك ا<سؤول عن ا
 اسُتخدم مصطلح "الشريك ا<سؤول عن,أو مسؤولية ما
 وُيقرأ مصطلحا "الشريك ا<سؤول." من "ا<راجعUًرتباط" بدUا
رتباط" و"ا<كتب" على أنهما يشيران إلى ما يعادلهما فUعن ا
.قتضاءU عند ا,القطاع العام

Auditor association with financial information—An auditor is

قةx تكون للمراجع ع:قة ا<راجع با<علومات ا<اليةxع
associated with financial information when the auditor attaches  أو,با<علومات ا<الية عند قيامه بإرفاق تقرير بتلك ا<علومات
.موافقته على استخدام اسمه ف اتصال مهني
a report to that information or consents to the use of the
auditor’s name in a professional connection.

*Auditor’s expert—An individual or organization possessing

 فرد أو كيان {تلك خبرة ف:بير الذي يستعي به ا<راجعW*ا
expertise in a field other than accounting or auditing, whose work  ويستخدم ا<راجع عمله,اسبة أو ا<راجعةgمجال آخر غير ا
in that field is used by the auditor to assist the auditor in obtaining صول على ما يكفي من أدلةzال <ساعدته ف اµف ذلك ا
sufficient appropriate audit evidence. An auditor’s expert may be بير الذي يستعي بهW و{كن أن يكون ا.ا<راجعة ا<ناسبة
8

٨

either an auditor’s internal expert (who is a partner or staff, ا ف ذلكt ,ا<راجع إما خبيرًا داخليًا )أي شريكًا أو موظفًا
including temporary staff, of the auditor’s firm or a network firm), ( ف مكتب ا<راجع أو مكتب ف شبكة ا<راجع,ا<وظفي ا<ؤقتي
or an auditor’s external expert.

.أو خبيرًا خارجيًا

*Auditor’s point estimate or auditor’s range—The amount, or range of

 ا<بلغ أو مدى:*تقدير ا<راجع <بلغ واحد أو مدى من ا<بالغ
amounts, respectively, derived from audit evidence for use in ستخدامه فU  ا<ستنبط من أدلة ا<راجعة, على الترتيب,ا<بالغ
evaluating management’s point estimate.
.دارةÄدد ا<قدر من اgتقوي ا<بلغ ا

*Auditor’s range—(see Auditor’s point estimate)

 )انظر تقدير ا<راجع <بلغ:*تقدير ا<راجع <دى من ا<بالغ
.(واحد

٧
ISA ٢٠٠, Overall Objectives of the Independent Auditor and the
Conduct of an Audit in Accordance with International
Standards on Auditing, paragraph ١٣(f), defines the term
“financial statements.”

هداف العامة للمراجع ا<ستقل والقيام با<راجعةp( "ا٢٠٠) يعّرف معيار ا<راجعة
." مصطلح "القوائم ا<الية,( )و١٣ وفقًا للمعايير الدولية للمراجعة" ف الفقرة

“Partner” and “firm” should be read as referring to their
public sector equivalents where relevant.

ُيقرأ مصطلحا "الشريك" و"ا<كتب" على أنهما يشيران إلى ما يعادلهما ف القطاع
.قتضاءU عند ا,العام

٨
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Base year—A specific year or an average over multiple years
against which an entity’s emissions are compared over time.

 سنة محددة أو متوسط على مدار عدة سنوات:ساسpسنة ا
.ُتقارن به انبعاثات ا<نشأة على مدار الوقت

*Business risk—A risk resulting from significant conditions,

ت أو أحداث أو ظروف أوU خطر نات عن حا:عمالp*خطر ا
ت تقاعس مهمة {كن أن تؤثر سلبًا على قدرةUتصرفات أو حا
affect an entity’s ability to achieve its objectives and execute its  أو خطر,قيق أهدافها وتنفيذ استراتيجياتهاv ا<نشأة على
strategies, or from the setting of inappropriate objectives and
.نات عن وضع أهداف واستراتيجيات غير مناسبة
events, circumstances, actions or inactions that could adversely

strategies.

Cap and trade—A system that sets overall emissions limits,

 هو نظام يفرض حدودًا كلية:®ارUدود ا<عينة واzا
allocates emissions allowances to participants, and allows them ,نبعاثات ا<سموح بها للمشاركيU ويخصص ا,نبعاثاتxل
نبعاثات ا<سموح بهاU®ار فيما بينهم ف اUويسمح لهم با
to trade allowances and emission credits with each other.
.نبعاثاتUوحصص ا
Carve-out method—Method of dealing with the services provided
by a subservice organization, whereby the service organization’s

description of its system includes the nature of the services
provided by a subservice organization, but that subservice
organization’s relevant control objectives and related controls are

excluded from the service organization’s description of its system
and from the scope of the service auditor’s engagement. The

service organization’s description of its system and the scope of
the service auditor’s engagement include controls at the service

organization to monitor the effectiveness of controls at the

subservice organization, which may include the service
organization’s review of an assurance report on controls at the

دمات ا<قدمة منW طريقة للتعامل مع ا:ستثناءUطريقة ا
وجبها وصف ا<نشأةt  يشتمل,منشأة خدمية من الباطن
دمات ا<قدمة من ا<نشأةWدمية لنظامها على طبيعة اWا
 لكن ُتستثنى أهداف الرقابة ذات الصلة,دمية من الباطنWا
دمية من الباطن من وصف ا<نشأةWاصة بتلك ا<نشأة اWا
راجع ا<نشأةt اصWرتباط اUدمية لنظامها ومن نطاق اWا
دمية لنظامها ونطاقW ويشتمل وصف ا<نشأة ا.دميةWا
دمية على أدوات الرقابة ا<طبقة لدىWارتباط مراجع ا<نشأة ا
دمية لرصد فاعلية أدوات الرقابة ف ا<نشأةWا<نشأة ا
 وقد يشتمل ذلك على قيام ا<نشأة,دمية من الباطنWا
ع على تقرير تأكيد بشأن أدوات الرقابةxطUدمية باWا
.دمية من الباطنWا<طبقة لدى ا<نشأة ا

subservice organization.

*Comparative financial statements—Comparative information

where amounts and other disclosures for the prior period are

included for comparison with the financial statements of the
current period but, if audited, are referred to in the auditor’s

opinion. The level of information included in those comparative
financial statements is comparable with that of the financial

 هي معلومات مقارنة يتم فيها تضمي:*القوائم ا<الية ا<قارنة
خرى للفترة السابقة لغرض مقارنتها معpفصاحات اÄا<بالغ وا
 فيتم, لكن إذا ∑ت مراجعتها,اليةzالقوائم ا<الية للفترة ا
 ويكون مستوى ا<علومات اُ<ضمنة.شارة إليها ف رأي ا<راجعÄا
ف تلك القوائم ا<الية ا<قارنة مشابهًا <ستوى ا<علومات الواردة
.اليةzف القوائم ا<الية للفترة ا

statements of the current period.

*Comparative information—The amounts and disclosures

included in the financial statements in respect of one or more
prior periods in accordance with the applicable financial
reporting framework. In the context of ISAE 3410,

comparative information is defined as the amounts and

disclosures included in the GHG statement in respect of one or

فصاحات اُ<ضّمنة ف القوائمÄ ا<بالغ وا:*ا<علومات ا<قارنة
ا<الية فيما يتعلق بفترة واحدة أو أكثر من الفترات السابقة وفقًا
 وف سياق معيار ارتباطات التأكيد.طار التقرير ا<الي ا<نطبقÄ
فصاحاتÄ ُتعّرف ا<علومات ا<قارنة بأنها ا<بالغ وا,(٣٤١٠)
راري فيما يتعلق بواحدةzحتباس اUا<شمولة ف قائمة غازات ا
.أو أكثر من الفترات السابقة

more prior periods.

مسرد ا<صطلحات
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Compilation engagement— An engagement in which a
practitioner applies accounting and financial reporting expertise
to assist management in the preparation and presentation of
financial information of an entity in accordance with an

applicable financial reporting framework, and reports as

required by this ISRS. Throughout ISRS 4410 (Revised), the
words “compile”, “compiling” and “compiled” are used in this

براتWاسب القانوني اg ارتباط يطبق فيه ا:ارتباط التجميع
دارة ف إعدادÄاسبية وخبرات التقرير ا<الي <ساعدة اgا
,طار تقرير مالي منطبقÄ وعرض ا<علومات ا<الية للمنشأة وفقًا
دمات ذاتWويقوم فيه بإعداد التقارير وفقًا <تطلبات معيار ا
قةxدمات ذات العW وف جميع فقرات معيار ا.قةxالع
 ُتستخدم الكلمات "يجّمع" و"®ميع" و"ُمجﱠمعة" ف هذا,(٤٤١٠)
.السياق

context.

*Complementary user entity controls—Controls that the service

 أدوات رقابة:*أدوات الرقابة ا<كملة ف ا<نشأة ا<ستفيدة
organization assumes, in the design of its service, will be  أن ا<نشآت, ف تصميمها للخدمة,دميةWتفترض ا<نشأة ا
implemented by user entities, and which, if necessary to achieve دوات محددة فp وتكون هذه ا,ا<ستفيدة ستقوم بتطبيقها
control objectives, are identified in the description of its system.  إذا كانت ضرورية لتحقيق أهداف,دميةWوصف نظام ا<نشأة ا
.الرقابة
*Compliance framework—(see Applicable financial reporting

framework and General purpose framework)

طار ذوÄ )انظر إطار التقرير ا<الي ا<نطبق وا:لتزامU*إطار ا
(الغرض العام

*Component—An entity or business activity for which group or

موعة أو ا<كونµ منشأة أو نشاط ®اري تقوم إدارة ا:*ا<كون
component management prepares financial information that بإعداد معلومات مالية له ينبغي تضمينها ف القوائم ا<الية
should be included in the group financial statements.
.للمجموعة
*Component auditor—An auditor who, at the request of the

 بناًء على طلب من فريق, ا<راجع الذي يقوم:*مراجع ا<كون
group engagement team, performs work on financial  بتنفيذ عمل بشأن ا<علومات ا<الية ا<تعلقة,موعةµارتباط ا
information related to a component for the group audit.
.موعةµكون من أجل مراجعة اt

*Component management—Management responsible for the

دارة ا<سؤولة عن إعداد ا<علومات ا<اليةÄ ا:*إدارة ا<كون
.للمكون

*Component materiality—The materiality for a component

همية النسبية للمكون التيp ا:همية النسبية للمكونp*ا
.موعةµيحددها فريق ارتباط ا

preparation of the financial information of a component.
determined by the group engagement team.

Computer-assisted audit techniques—Applications of auditing

 تطبيق إجراءات ا<راجعة:اسبzساعدة اt أساليب ا<راجعة
.اسب كأداة للمراجعةzباستخدام ا
procedures using the computer as an audit tool (also known as

CAATs).

Control activities—Those policies and procedures that help

جراءات التي تساعد على التأكدÄ السياسات وا:أنشطة الرقابة
ensure that management directives are carried out. Control  وتعد أنشطة الرقابة أحد مكونات.دارةÄمن تنفيذ توجيهات ا
.الرقابة الداخلية
activities are a component of internal control.
Control

environment—Includes

the

governance

and

دارة ومواقف ا<كلفيÄوكمة واz تتضمن مهام ا:بيئة الرقابة
management functions and the attitudes, awareness and actions دارة ووعيهم وتصرفاتهم فيما يتعلق بالرقابةÄوكمة واzبا
of those charged with governance and management concerning  وتعد بيئة الرقابة أحد مكونات.الداخلية وأهميتها للمنشأة
.الرقابة الداخلية
the entity’s internal control and its importance in the entity.
The control environment is a component of internal control.

مسرد ا<صطلحات
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Control objective—The aim or purpose of a particular aspect of

 ا<قصد أو الغاية من جانب معي من أدوات:هدف الرقابة
controls. Control objectives relate to risks that controls seek to اطر التي تسعى أدواتπ وترتبط أهداف الرقابة با.الرقابة
.الرقابة للتخفيف من أثرها
mitigate.
*Control risk—(see Risk of material misstatement)

.(وهريS )انظر خطر التحريف ا:*خطر الرقابة

Controls at the service organization—Controls over the achievement

 أدوات الرقابة ا<طبقة على:دميةWأدوات الرقابة ف ا<نشأة ا
of a control objective that is covered by the service auditor’s اصWقيق أحد أهداف الرقابة ا<شمولة ف تقرير التأكيد اv
.دميةWراجع ا<نشأة اt
assurance report.
Controls at a subservice organization—Controls at a subservice

 أدوات الرقابة:دمية من الباطنWأدوات الرقابة ف ا<نشأة ا
organization to provide reasonable assurance about the ا<طبقة لدى منشأة خدمية من الباطن من أجل تقدي تأكيد
.قيق أحد أهداف الرقابةv معقول بشأن
achievement of a control objective.
Corporate governance—(see Governance)
*Corresponding

figures—Comparative

.(وكمةz )انظر ا:حوكمة الشركات
information

where

amounts and other disclosures for the prior period are included

as an integral part of the current period financial statements,
and are intended to be read only in relation to the amounts and

other disclosures relating to the current period (referred to as

“current period figures”). The level of detail presented in the

corresponding amounts and disclosures is dictated primarily by

 هي معلومات مقارنة يتم فيها تضمي ا<بالغ:رقام ا<قابلةp*ا
 يتجزأ من القوائمU خرى للفترة السابقة كجزءpفصاحات اÄوا
رقامp وا<قصود من ذلك هو أن ُتقرأ هذه ا,اليةzا<الية للفترة ا
الية )ُيشارzخرى للفترة اpفصاحات اÄفقط مقترنة با<بالغ وا
 وُيحﱠدد مستوى التفصيل.("اليةzإليها بلفظ "أرقام الفترة ا
فصاحات ا<قابلة بشكل أساسي بناًءÄالذي تظهر به ا<بالغ وا
.اليةzرقام الفترة اp ءمةx<على مدى ا

its relevance to the current period figures.

Criteria— The benchmarks used to measure or evaluate the

سس ا<رجعية ا<ستخدمة لقياس أو تقوي ا<وضوعp ا:الضوابط
underlying subject matter. The “applicable criteria” are the  و"الضوابط ا<نطبقة" هي الضوابط ا<ستخدمة.رتباطUمحل ا
.فيما يتعلق بارتباط معي
criteria used for the particular engagement.
*Date of approval of the financial statements—The date on which

 التاريخ الذي يتم فيه إعداد جميع:*تاريخ اعتماد القوائم ا<الية
all the statements that comprise the financial statements, يضاحاتÄا ف ذلك اt ,القوائم التي تتألف منها القوائم ا<الية
including the related notes, have been prepared and those with حية بتحملx والذي يقر فيه أصحاب الص,قةxذات الع
the recognized authority have asserted that they have taken
.ا<سؤولية عن تلك القوائم ا<الية
responsibility for those financial statements.

†Date of report (in relation to quality control)—The date selected

by the practitioner to date the report.

 التاريخ الذي يختاره:(ودةS†تاريخ التقرير )فيما يتعلق برقابة ا
.اسب القانوني لتأريخ التقريرgا

*Date of the auditor’s report—The date the auditor dates the

 التاريخ الذي يؤرخ فيه ا<راجع تقريره عن:*تاريخ تقرير ا<راجع

report on the financial statements in accordance with ISA 700
9

٩

.(٧٠٠) القوائم ا<الية وفقًا <عيار ا<راجعة

(Revised).

٩

"( "تكوين الرأي والتقرير عن القوائم ا<الية٧٠٠) معيار ا<راجعة

ISA ٧٠٠ (Revised), Forming an Opinion and Reporting on
Financial Statements

مسرد ا<صطلحات
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*Date of the financial statements—The date of the end of the

latest period covered by the financial statements.

 تاريخ نهاية آخر فترة تغطيها القوائم:*تاريخ القوائم ا<الية
.ا<الية

*Date the financial statements are issued—The date that the

طرافû التاريخ الذي {كن فيه ل:*تاريخ إصدار القوائم ا<الية
auditor’s report and audited financial statements are made
.ع على تقرير ا<راجع والقوائم ا<الية اُ<راجعةxطUالثالثة ا
available to third parties.

*Deficiency in internal control—This exists when:
(a)

: يوجد عندما:*القصور ف الرقابة الداخلية

A control is designed, implemented or operated in such

تكون أداة الرقابة مصممة أو مطبقة أو ُمدارة بطريقة
a way that it is unable to prevent, or detect and correct,  التحريفات, أو اكتشاف وتصحيح,تعجز فيها عن منع
ف القوائم ا<الية ف الوقت ا<ناسب; أو
misstatements in the financial statements on a timely

()أ

A control necessary to prevent, or detect and correct, , أو اكتشاف وتصحيح,زمة <نعxتكون أداة الرقابة ال

()ب

basis; or

(b)

misstatements in the financial statements on a timely

.التحريفات ف القوائم ا<الية ف الوقت ا<ناسب غائبة

basis is missing.

*Detection risk—The risk that the procedures performed by the

جراءات ا<نفذة بواسطةÄ تكتشف اU خطر أ:كتشافU*خطر ا
auditor to reduce audit risk to an acceptably low level will not ا<راجع لتخفيض خطر ا<راجعة إلى مستوى منخفض بشكل
detect a misstatement that exists and that could be material, فرده أو عندt  سواًء, قد يكون جوهريًا,ريفًا موجودًاv مقبول
either individually or when aggregated with other
.اقترانه بتحريفات أخرى
misstatements.

*Direct assistance—The use of internal auditors to perform audit

ستعانة با<راجعي الداخليي لتنفيذU ا:*ا<ساعدة ا<باشرة
procedures under the direction, supervision and review of the ت توجيه وإشراف وفحص ا<راجعv إجراءات ا<راجعة
external auditor.
.ارجيWا
*Element—(see Element of a financial statement)

( )انظر عنصر ف قائمة مالية:*العنصر

*Element of a financial statement (in the context of ISA 805

١٠

 عنصر أو:( (٨٠٥) *عنصر ف قائمة مالية )ف سياق ا<عيار
10
.حساب أو بند ف قائمة مالية
(Revised) )—An element, account or item of a financial
statement.

Emissions—The GHGs that, during the relevant period, have

ل الفترةxراري ا<نبعثة خzحتباس اU هي غازات ا:نبعاثاتUا
been emitted to the atmosphere or would have been emitted to و لو لم يتمSو أو التي كانت ستنبعث إلى اSقة إلى اxذات الع
the atmosphere had they not been captured and channeled to a  و{كن تصنيف.احتجازها وتوجيهها نحو حوض معي
:نبعاثات إلىUا
sink. Emissions can be categorized as:
•

Direct emissions (also known as Scope 1 emissions),

,((١) انبعاثات مباشرة )تعرف أيضًا بانبعاثات النطاق
which are emissions from sources that are owned or وهي انبعاثات من ا<صادر التي ∑تلكها ا<نشأة أو
controlled by the entity.
.تسيطر عليها

ISA ٨٠٥ (Revised), Special Considerations—Audits of
Single Financial Statements and Specific Elements,
Accounts or Items of a Financial Statement

مسرد ا<صطلحات

•

١٠
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•

Indirect emissions, which are emissions that are a

نبعاثات النا®ة عنU وهي ا,انبعاثات غير مباشرة
دث ف مصادر ∑تلكها أوv  ولكنها,أنشطة ا<نشأة
occur at sources that are owned or controlled by another نبعاثاتU و{كن تصنيف ا.تسيطر عليها منشأة أخرى
entity. Indirect emissions can be further categorized as:
:غير ا<باشرة أيضًا إلى

•

consequence of the activities of the entity, but which

o

Scope 2 emissions, which are emissions associated

نبعاثات ا<قترنةU( وهي ا٢) انبعاثات النطاق
with energy that is transferred to and consumed by كها منxبالطاقة التي ُتنقل إلى ا<نشأة ويتم استه
.قبلها
the entity.

o

o

Scope 3 emissions, which are all other indirect

o

emissions.

Emissions deduction—Any item included in the entity’s GHG

statement that is deducted from the total reported emissions,

but which is not a removal; it commonly includes purchased

offsets, but can also include a variety of other instruments or
mechanisms such as performance credits and allowances that
are recognized by a regulatory or other scheme of which the
entity is a part.

نبعاثاتU( وهي جميع ا٣) انبعاثات النطاق
.خرى غير ا<باشرةpا

 أي بند مشمول ف قائمة غازات:نبعاثاتUقتطاع من اUا
راري للمنشأة ويتم اقتطاعه من مجموعzحتباس اUا
 يعد عملية إزالة; وغالبًاU  ولكنه,نبعاثات ا<ذكورة ف التقريرUا
 و{كن أن يتضمن أيضًا,ما يتضمن حصص موازنة مشتراة
خرى مثل حصصpليات ا°دوات أو اpمجموعة متنوعة من ا
نبعاثات ا<سموح بها ا<عترف بها من قبل خطةUداء واpا
.تنظيمية أو خطة أخرى تكون ا<نشأة جزءًا منها

Emissions factor—A mathematical factor or ratio for converting

 هو عامل حسابي أو نسبة رياضية لتحويل:نبعاثاتUعامل ا
the measure of an activity (for example, liters of fuel consumed,  لترات من الوقود,مقياس نشاط معي )على سبيل ا<ثال
kilometers travelled, the number of animals in husbandry, or يواناتzا<ستهلك أو كيلو مترات من مسافة مقطوعة أو عدد ا
tonnes of product produced) into an estimate of the quantity of (يوانات أو أطنان من ا<نتجات ا<صنوعةzف مزرعة لتربية ا
راري ا<رتبطة بذلكzحتباس اUإلى تقدير لكمية غازات ا
GHGs associated with that activity.
.النشاط

Emissions trading scheme—A market-based approach used to

 هو برنامج قائم على:نبعاثاتUبرنامج التعامل التجاري مع ا
control greenhouse gases by providing economic incentives for حتباسUأساس السوق ُيستخدم للسيطرة على غازات ا
راري عن طريق توفير حوافز اقتصادية لتحقيق تخفيضاتzا
achieving reductions in the emissions of such gases.
.ف انبعاثات تلك الغازات
*Emphasis of Matter paragraph—A paragraph included in the

 فقرة يتضمنها تقرير ا<راجع تشير إلى أمر:نتباهU*فقرة لفت ا
,فصاح عنه بشكل مناسب ف القوائم ا<الية وُيعدÄت عرضه أو ا
or disclosed in the financial statements that, in the auditor’s همية بحيث إنه يشكلp على قدر كبير من ا,حسب حكم ا<راجع
judgment, is of such importance that it is fundamental to users’
.أساسًا لفهم ا<ستخدمي للقوائم ا<الية
auditor’s report that refers to a matter appropriately presented

understanding of the financial statements.

Engagement circumstances―The broad context defining the

particular engagement, which includes: the terms of the
engagement; whether it is a reasonable assurance engagement

or a limited assurance engagement, the characteristics of the
underlying subject matter; the measurement or evaluation
criteria; the information needs of the intended users; relevant

 والذي,رتباط معيU ددg السياق العام ا:رتباطUظروف ا
 وما إذا كان ارتباط تأكيد معقول أو,رتباطU شروط ا:يتضمن
,رتباطU وخصائص ا<وضوع محل ا,ارتباط تأكيد محدود
 واحتياجات ا<ستخدمي,وضوابط القياس أو التقوي
صائص ذات الصلة للطرفW وا,ا<ستهدفي من ا<علومات
 والطرف القائم بالتكليف, والقائم بالقياس أو التقوي,ا<سؤول

characteristics of the responsible party, the measurer or

مسرد ا<صطلحات
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evaluator, and the engaging party and their environment; and

حكامpت واxحداث وا<عامp وأمور أخرى مثل ا,وبيئته
.رتباطUوا<مارسات التي قد يكون لها تأثير كبير على ا
other matters, for example events, transactions, conditions and
practices, that may have a significant effect on the engagement.

†Engagement documentation—The record of work performed,

عمال ا<نفذة والنتائج التي تp سجل ا:رتباطU†توثيق أعمال ا
results obtained, and conclusions the practitioner reached اسبgستنتاجات التي توصل إليها اUصول عليها واzا
(terms such as “working papers” or “workpapers” are sometimes حيان مصطلح مثل "أوراقpالقانوني )ُيستخدم أيضًا ف بعض ا
.("العمل
used).
Engagement letter—Written terms of an engagement in the

.رتباط ما ف شكل خطابU  شروط مكتوبة:رتباطUخطاب ا

form of a letter.
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*†Engagement partner —The partner or other person in the

firm who is responsible for the engagement and its
performance, and for the report that is issued on behalf of the
firm, and who, where required, has the appropriate authority

from a professional, legal or regulatory body. “Engagement

partner” should be read as referring to its public sector

١١

 أو شخص آخر, الشريك: رتباطU*†الشريك ا<سؤول عن ا
 وعن التقرير الذي,رتباط وأدائهU عن اUًف ا<كتب يكون مسؤو
-مرpإذا تطلب ا-  وتكون لديه,ل ا<كتبxيصدر من خ
 وُيقرأ.حية ا<ناسبة من جهة مهنية أو نظامية أو تنظيميةxالص
رتباط" على أنه يشير إلى ماUمصطلح "الشريك ا<سؤول عن ا
.قتضاءU عند ا,يعادله ف القطاع العام

equivalents where relevant.

*†Engagement quality control review—A process designed to

provide an objective evaluation, on or before the date of the

report, of the significant judgments the engagement team made

and the conclusions it reached in formulating the report. The
engagement quality control review process is for audits of

financial statements of listed entities and those other

engagements, if any, for which the firm has determined an

 آلية مصممة لتقدي تقوي:رتباطU*†فحص رقابة جودة ا
حكام ا<هنية ا<همة التيû ل, ف تاريخ التقرير أو قبله,موضوعي
ستنتاجات التي توصل إليها فUرتباط واUاتخذها فريق ا
رتباطU وتستهدف آلية فحص رقابة جودة ا.صياغة التقرير
رتباطاتUعمليات مراجعة القوائم ا<الية للمنشآت ا<درجة وا
 التي يرى ا<كتب أنه من الضروري إجراء, إن وجدت,خرىpا
.فحص لرقابة جودتها

engagement quality control review is required.

*†Engagement quality control reviewer—A partner, other person

in the firm, suitably qualified external person, or a team made

up of such individuals, none of whom is part of the engagement
team, with sufficient and appropriate experience and authority
to objectively evaluate the significant judgments the

engagement team made and the conclusions it reached in

 أو شخص آخر ف, شريك:رتباطU*†فاحص رقابة جودة ا
 أو فريق مكون, أو شخص خارجي مؤهل بشكل مناسب,ا<كتب
 ليس من بينهم من هو جزء من فريق,فرادpء اUمن مثل هؤ
حية وخبرة كافية ومناسبة للتقويx ولديهم ص,رتباطUا
رتباطUحكام ا<همة التي اتخذها فريق اûا<وضوعي ل
.ستنتاجات التي توصل إليها ف صياغة التقريرUوا

formulating the report.

١١
“Engagement partner,” “partner,” and “firm” should
be read as referring to their public sector
equivalents where relevant.

مسرد ا<صطلحات

رتباط" و"الشريك" و"ا<كتب" على أنها تشيرUُتقرأ مصطلحات "الشريك ا<سؤول عن ا
.قتضاءU عند ا,إلى ما يعادلها ف القطاع العام
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Engagement risk ―The risk that the practitioner expresses an

اسب القانوني استنتاجًا غيرg خطر إبداء ا:رتباطUخطر ا
inappropriate conclusion when the subject matter information .مناسب عندما تكون معلومات ا<وضوع محرفة بشكل جوهري

is materially misstated.

*†Engagement team—All partners and staff performing the

engagement, and any individuals engaged by the firm or a

network firm who perform procedures on the engagement. This
excludes an auditor’s external expert engaged by the firm or by

a network firm. The term “engagement team” also excludes

individuals within the client’s internal audit function who provide

direct assistance on an audit engagement when the external

 جميع الشركاء وا<وظفي الذين ينفذون:رتباطU*†فريق ا
 وأي أفراد يتم تكليفهم من قبل ا<كتب أو مكتب ف,رتباطUا
 وُيستثنى من ذلك.رتباطUشبكة لتنفيذ إجراءات خاصة با
ارجي الذي يستعي به ا<راجع والذي يقوم بتكليفهWبير اWا
"رتباطU وُيستثني من مصطلح "فريق ا.ا<كتب أو مكتب ف شبكة
فراد ف وظيفة ا<راجعة الداخلية لدى العميل الذينpأيضًا ا
يقدمون مساعدة مباشرة بشأن ارتباط مراجعة ما عندما يلتزم

auditor complies with the requirements of ISA 610 (Revised

١٢

2013).12
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.(٦١٠) تطلبات معيار ا<راجعةt ارجيWا<راجع ا

١٣

: (٣٠٠٠) رتباط )ف سياق معيار ارتباطات التأكيدU*†فريق ا
All partners and staff performing the engagement, and any  وأي أفراد يتم,رتباطUجميع الشركاء وا<وظفي الذين ينفذون ا
individuals engaged by the firm or a network firm who perform تكليفهم من قبل ا<كتب أو مكتب ف شبكة لتنفيذ إجراءات
procedures on the engagement. This excludes a practitioner’s ارجي الذيWبير اW وُيستثنى من ذلك ا.رتباطUخاصة با
اسب القانوني الذي يقوم بتكليفه ا<كتب أو مكتبgيستعي به ا
external expert engaged by the firm or a network firm.
.ف شبكة
*†Engagement team (in the context of ISAE 3000 (Revised) —

Engaging party―The party(ies) that engages the practitioner to
perform the assurance engagement.

اسب القانونيg الطرف الذي يكلف ا:الطرف القائم بالتكليف
.بأداء ارتباط التأكيد

Entity (in the context of ISAE 3410)—The legal entity, economic

 هي منشأة:((٣٤١٠) ا<نشأة )ف سياق معيار ارتباطات التأكيد
ة
entity, or the identifiable portion of a legal or economic entity زء القابل للتحديد من منشأSقانونية أو منشأة اقتصادية أو ا
(for example, a single factory or other form of facility, such as a  مصنع منفرد أو أي شكل,قانونية أو اقتصادية )على سبيل ا<ثال
land fill site), or combination of legal or other entities or آخر من أشكال ا<رافق مثل موقع مكب نفايات( أو خليط من
خرى أو أجزاء من تلك ا<نشآتpا<نشآت القانونية أو ا<نشآت ا

١٢
ISA ٦١٠ (Revised ٢٠١٣), Using the Work of Internal Auditors,
establishes limits on the use of direct assistance. It also
acknowledges that the external auditor may be
prohibited by law or regulation from obtaining direct
assistance from internal auditors. Therefore, the use of
direct assistances is restricted to situations where it is
permitted.

( "استخدام عمل ا<راجعي الداخليي" حدودًا على٦١٠) يفرض معيار ا<راجعة
 وينص أيضًا على أنه قد ُيحظر على ا<راجع.استخدام ا<ساعدة ا<باشرة
صول على مساعدة مباشرة منzئحة اU وجب نظام أوt ارجيWا
 يقتصر استخدام ا<ساعدة ا<باشرة على, وبناًء عليه.ا<راجعي الداخليي
.ت التي يسمح فيها بذلكUاzا

١٣
ISAE ٣٠٠٠ (Revised), Assurance Engagements Other Than
Audits or Reviews of Historical Financial Information

مسرد ا<صطلحات

ف عملياتxخرى بخp( "ارتباطات التأكيد ا٣٠٠٠) معيار ارتباطات التأكيد
"مراجعة أو فحص ا<علومات ا<الية التاريخية

١٢٤٧
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مسرد ا&صطلحات
portions of those entities (for example, a joint venture) to which
the emissions in the GHG statement relate.

نبعاثاتU مشروع مشترك( التي ترتبط بها ا,)على سبيل ا<ثال
.راريzحتباس اUف قائمة غازات ا

Entity’s risk assessment process—A component of internal control

, مكون من مكونات الرقابة الداخلية:اطرπآلية ا<نشأة لتقييم ا
that is the entity’s process for identifying business risks relevant عمال ذاتpلية التي تتبعها ا<نشأة لتحديد مخاطر ا°{ثل ا
to financial reporting objectives and deciding about actions to الصلة بأهداف التقرير ا<الي واتخاذ القرارات ا<تعلقة
 والنتائج ا<ترتبة على,اطرπزمة <واجهة تلك اxجراءات الÄبا
address those risks, and the results thereof.
.ذلك
Environmental risk—In certain circumstances, factors relevant

 قد تنطوي العوامل ذات الصلة, ف ظروف معينة:طر البيئيWا
to the assessment of inherent risk for the development of the طة العامة للمراجعة على خطرWزم لتطوير اx<طر اWبتقييم ا
.وهري للقوائم ا<الية بسبب أمور بيئيةSالتحريف ا
overall audit plan may include the risk of material misstatement
of the financial statements due to environmental matters.

Error—An unintentional misstatement in financial statements,

ا ف ذلكt ,ريف غير متعمد ف القوائم ا<اليةv  هو:خطأ
.إغفال ذكر مبلغ أو إفصاح

*Estimation uncertainty—The susceptibility of an accounting

اسبي وما يرتبط به منg قابلية التقدير ا:*عدم تأكد التقدير
.زم ف دقة قياسهxإفصاحات لوجود نقص م

including the omission of an amount or a disclosure.

estimate and related disclosures to an inherent lack of precision
in its measurement.

Evaluate—Identify and analyze the relevant issues, including

performing further procedures as necessary, to come to a specific

conclusion on a matter. “Evaluation,” by convention, is used only
in relation to a range of matters, including evidence, the results of

procedures and the effectiveness of management’s response to a

ا ف ذلك تنفيذt ,قة ويحللهاx يحدد القضايا ذات الع:*ُيقّوم
 للتوصل إلى استنتاج,إجراءات إضافية متى كان ذلك ضروريًا
 وُيستخدم عادًة مصطلح "التقوي" فقط.محدد حول موضوع ما
جراءاتÄدلة ونتائج اp مثل ا,مورpجموعة من اt فيما يتعلق
(" )انظر أيضًا "ُيقّيم.دارة للمخاطرÄوفاعلية مواجهة ا

risk. (also see Assess)

Evidence―Information used by the practitioner in arriving at

اسب القانوني ف التوصل إلىg معلومات يستخدمها ا:دلةpا
ً دلة كp وتتضمن ا.استنتاجه
the practitioner’s conclusion. Evidence includes both  من ا<علومات الواردة ف نظمx
information contained in relevant information systems, if any, . وغيرها من ا<علومات, إن وجدت,ا<علومات ذات الصلة
:غراض معايير ارتباطات التأكيد فإنpو
and other information. For purposes of the ISAEs:
(1)

Sufficiency of evidence is the measure of the quantity of

.دلة هي مقياس لكميتهاpكفاية ا

(١)

(2)

Appropriateness of evidence is the measure of the quality

.ودتهاS دلة هي مقياسpمناسبة ا

(٢)

evidence.

of evidence.

*Exception—A response that indicates a difference between

ف بي ا<علومات ا<طلوبx رد يشير إلى وجود اخت:ستثناءU*ا
information requested to be confirmed, or contained in the  وا<علومات,ت ا<نشأةxا<صادقة عليها أو الواردة ف سج
entity’s records, and information provided by the confirming
.ا<قدمة من الطرف القائم با<صادقة

party.

*Experienced auditor—An individual (whether internal or

 فرد )سواًء من داخل مكتب ا<راجعة أو من:*مراجع خبير
external to the firm) who has practical audit experience, and a
: <ا يليUًخارجه( {تلك خبرة عملية ف ا<راجعة وفهمًا معقو
reasonable understanding of:

مسرد ا<صطلحات
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مسرد ا&صطلحات

(a)

Audit processes;

(b)

ISAs and applicable legal and regulatory requirements;

(c)

The business environment in which the entity operates;

;بيئة العمل التي تعمل فيها ا<نشأة

()ج

(d)

Auditing and financial reporting issues relevant to the

قضايا ا<راجعة والتقرير ا<الي ذات الصلة بالقطاع الذي
.تنتمي إليه ا<نشأة

()د

;آليات ا<راجعة

()أ

)ب( معايير ا<راجعة وا<تطلبات النظامية والتنظيمية
;ا<نطبقة

and

entity’s industry.

*Expert—(see Auditor’s expert and Management’s expert)

بير الذيWبير الذي يستعي به ا<راجع واW )انظر ا:بيرW*ا
(دارةÄتستعي به ا

*Expertise—Skills, knowledge and experience in a particular

. ا<هارات وا<عرفة والتجربة ف مجال معي:برةW*ا

field.

*External confirmation—Audit evidence obtained as a direct

 أدلة ا<راجعة ا<تحصل عليها ف صورة رد:ارجيةW*ا<صادقة ا
written response to the auditor from a third party (the كتابي مباشر على ا<راجع من طرف ثالث )الطرف القائم
confirming party), in paper form, or by electronic or other
.با<صادقة( ف شكل ورقي أو إلكتروني أو أية وسيلة أخرى
medium.

*Fair presentation framework —(see Applicable financial reporting

 )انظر إطار التقرير ا<الي ا<نطبق:*إطار العرض العادل
.(طار ذو الغرض العامÄوا

*Financial statements—A structured representation of historical

ا فيهاt , عرض مهيكل <علومات مالية تاريخية:*القوائم ا<الية
قتصاديةUلتزامات أو ا<وارد اUغ باxبÄ بهدف ا,فصاحاتÄا
 أو التغيرات التي طرأت على,ظة زمنية معينةz <نشأة ما ف
 وذلك وفقًا,ل فترة زمنية معينةxلتزامات خUهذه ا<وارد أو ا
 ويشير مصطلح "القوائم ا<الية" عادًة.طر التقرير ا<الي
ُ حد ُأp
ددها متطلباتv  كما,إلى مجموعة كاملة من القوائم ا<الية
 ولكنه {كن أن يشير أيضًا إلى,إطار التقرير ا<الي ا<نطبق
فصاحات على معلوماتÄ وتشتمل ا.قائمة مالية واحدة
 موضحة حسبما هو مطلوب أو مسموح به,توضيحية أو وصفية
وجب إطار التقرير ا<اليt صراحًة أو مصرح به بأي شكل آخر
 أو ُمضّمنة,يضاحاتÄ ف صلب القوائم ا<الية أو ف ا,ا<نطبق
.فيها بإشارات مرجعية

framework and General purpose framework)

financial information, including disclosures, intended to

communicate an entity’s economic resources or obligations at a

point in time, or the changes therein for a period of time, in
accordance with a financial reporting framework. The term
“financial statements” ordinarily refers to a complete set of

financial statements as determined by the requirements of the
applicable financial reporting framework, but can also refer to a

single financial statement. Disclosures comprise explanatory or

descriptive information, set out as required, expressly permitted
or otherwise allowed by the applicable financial reporting

framework, on the face of a financial statement, or in the notes,
or incorporated therein by cross-reference.

*†Firm—A sole practitioner, partnership or corporation or

 وُيقرأ#. أو شركة مهنية, محاسب قانوني فرد:*†ا<كتب
other entity of professional accountants. “Firm” should be read ,مصطلح "ا<كتب" على أنه يشير إلى ما يعادله ف القطاع العام
as referring to its public sector equivalents where relevant.
.قتضاءUعند ا

 وقد كان نص.نظمة ا<عمول بها ف ا<ملكةp وعليه ت تعديل التعريف ليتفق مع ا. يجوز تأسيس شركة مهنية تضامنية فقط, وفقا لنظام الشركات ا<هنية ف ا<ملكة#
(٥  فقرة أ- (٢٢٠)  )راجع ا<عيار.اسبي مهنييg  فرد •ارس أو شركة أشخاص أو شركة مساهمة أو أي منشأة أخرى:التعريف الدولي ما يلي )ا<كتب

مسرد ا<صطلحات
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Forecast—Prospective financial information prepared on the

 معدة على أساس افتراضات, معلومات مالية مستقبلية:التنبؤ
basis of assumptions as to future events which management  والتصرفات التي من,دارة حدوثهاÄحداث مستقبلية تتوقع اp
expects to take place and the actions management expects to حداث ف تاريخ إعـدادpدارة حيال هذه اÄا<توقع أن تتخذها ا
.(هذه ا<علومات )افتراضات أفضل تقدير
take as of the date the information is prepared (best-estimate
assumptions).

*Fraud—An intentional act by one or more individuals among

دارةÄ تصرف متعمد من قبل فرد واحد أو أكثر من بي ا:*غش
management, those charged with governance, employees, or  ينطوي على,وكمة أو ا<وظفي أو أطراف ثالثةzأو ا<كلفي با
third parties, involving the use of deception to obtain an unjust استخدام التضليل للحصول على ميزة غير عادلة أو غير
or illegal advantage.
.قانونية
*Fraud risk factors—Events or conditions that indicate an

 أحداث أو ظروف تشير إلى وجود دافع أو:*عوامل خطر الغش
incentive or pressure to commit fraud or provide an opportunity
.رتكابهU رتكاب الغش أو تهيئ الفرصةU ضغط
to commit fraud.
Fraudulent

financial

reporting—Involves

intentional

ا فt ,ريفات متعمدةv  ينطوي على:تقرير مالي مغشوش
misstatements, including omissions of amounts or disclosures in  لتضليل,ذلك إغفال ذكر مبالغ أو إفصاحات ف القوائم ا<الية
.مستخدمي القوائم ا<الية
financial statements, to deceive financial statement users.
Further procedures—Procedures performed in response to assessed

 هي إجراءات يتم اتخاذها استجابة:ضافيةÄجراءات اÄا
risks of material misstatement, including tests of controls (if any), ا ف ذلك اختباراتt ,وهريةSللمخاطر ا<قيمة للتحريفات ا
جراءاتÄأدوات الرقابة )إن وجدت( واختبارات التفاصيل وا
tests of details and analytical procedures.
.التحليلية
General IT controls—Policies and procedures that relate to many
applications and support the effective functioning of application

controls by helping to ensure the continued proper operation of

information systems. General IT controls commonly include

controls over data center and network operations; system
software acquisition, change and maintenance; access security;
and

application

maintenance.

system

acquisition,

development,

and

*General purpose financial statements—Financial statements
prepared in accordance with a general purpose framework.

 السياسات:أدوات الرقابة العامة على تقنية ا<علومات
 والتي تدعم,قة بالعديد من التطبيقاتxجراءات ذات العÄوا
 عن طريق,دوات الرقابة على التطبيقاتp الفاعلية التشغيلية
.ئم لنظم ا<علوماتx<ا<ساعدة ف ضمان استمرار التشغيل ا
, بشكل عام,وتتضمن أدوات الرقابة العامة على تقنية ا<علومات
 واقتناء,أدوات الرقابة على عمليات مركز البيانات والشبكة
 واقتناء نظام, وأمن الوصول,برنامج النظام وتغييره وصيانته
.التطبيق وتطويره وصيانته
طارÄ  قوائم مالية معدة وفقًا:*القوائم ا<الية ذات الغرض العام
.ذي غرض عام

*General purpose framework – A financial reporting framework

 إطار تقرير مالي مصمم لتلبية:طار ذو الغرض العامÄ*ا
designed to meet the common financial information needs of a حتياجات ا<شتركة من ا<علومات ا<الية لقطاع واسع منUا
wide range of users. The financial reporting framework may be  و{كن أن يكون إطار التقرير ا<الي إطار عرض.ا<ستخدمي
a fair presentation framework or a compliance framework.
.عادل أو إطار التزام
The term “fair presentation framework” is used to refer to a

شارة إلى إطارCوُيستخدم مصطلح "إطار العرض العادل" ل
financial reporting framework that requires compliance with طار إضافة إلى ماÄتطلبات هذا اt لتزامUتقرير مالي يتطلب ا
:يلي
the requirements of the framework and:

مسرد ا<صطلحات
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(i)

Acknowledges explicitly or implicitly that, to achieve

 أنه لتحقيق العرض العادل, صراحًة أو ضمنًا,يقر
fair presentation of the financial statements, it may be دارة أن تقدمC قد يكون من الضروري ل,للقوائم ا<الية
necessary for management to provide disclosures وجبt إفصاحات تتعدى ا<طلوبة على وجه التحديد
طار; أوÄا
beyond those specifically required by the framework;

(١)

Acknowledges explicitly that it may be necessary for

(٢)

or

(ii)

روجWدارة اCيقر صراحًة أنه قد يكون من الضروري ل
management to depart from a requirement of the طار لتحقيق العرض العادلÄعن متطلب من متطلبات ا
framework to achieve fair presentation of the financial روجW يكون مثل هذا اU ومن ا<توقع أ.للقوائم ا<الية
. ف ظروف نادرة للغايةUضروريًا إ
statements. Such departures are expected to be
necessary only in extremely rare circumstances.

The term “compliance framework” is used to refer to a financial

شارة إلى إطار تقرير ماليCلتزام" لUويستخدم مصطلح "إطار ا
reporting framework that requires compliance with the قراراتÄ دون أن يحتوي على ا,طارÄتطلبات اt لتزامUيتطلب ا
requirements of the framework, but does not contain the
acknowledgements in (i) or (ii) above.

١٤

.هxالواردة ف البندين )أ( و)ب( أع
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GHG statement—A statement setting out constituent elements
and quantifying an entity’s GHG emissions for a period

(sometimes known as an emissions inventory) and, where
applicable, comparative information and explanatory notes

including a summary of significant quantification and reporting
policies. An entity’s GHG statement may also include a

categorized listing of removals or emissions deductions. Where
the engagement does not cover the entire GHG statement, the

term “GHG statement” is to be read as that portion that is

covered by the engagement. The GHG statement is the
15

“subject matter information” of the engagement.

 هي قائمة تعرض العناصر:راريzحتباس اUقائمة غازات ا
راري للمنشأةzحتباس اUساسية وتقيس انبعاثات غازات اpا
,نبعاثات( وتعرضUلفترة معينة )تعرف أحيانًا بلفظ مخزون ا
 معلومات مقارنة وإيضاحات تفسيرية تشمل,قتضاءUعند ا
 وقد.اصة بقياس الكمية والتقريرWملخصًا للسياسات ا<همة ا
راري أيضًا على قائمةzحتباس اUتشتمل قائمة غازات ا
.نبعاثاتUزالة أو البنود ا<قتطعة من اÄمصنفة تضم عمليات ا
حتباسUرتباط كامل قائمة غازات اU يغطي اU وعندما
راري" تقرأ على أنهاzحتباس اU فإن "قائمة غازات ا,راريzا
 وتكون قائمة غازات.رتباطUزء الذي يغطيه اSذلك ا
اصةWراري هي "معلومات ا<وضوع" اzحتباس اUا
١٥

.رتباطUبا

Greenhouse gases (GHGs)—Carbon dioxide (CO2) and any other

 ثاني أكسيد الكربون وأي غازات:راريzحتباس اUغازات ا
gases required by the applicable criteria to be included in the GHG أخرى يجب تضمينها وفق الضوابط ا<نطبقة ف قائمة
statement, such as: methane; nitrous oxide; sulfur hexafluoride;  ا<يثان وأكسيد النيتروز وسداسي: مثل,راريzحتباس اUا
hydrofluorocarbons; perfluorocarbons; and chlorofluorocarbons. فلوريد الكبريت والهيدروفلورو كربون ومركبات الكربون ا<شبع
 وغالبًا ما ُيعّبر عن.بالفلور ومركبات الكربون الكلورية فلورية

١٤
ISA ٢٠٠, Overall Objectives of the Independent Auditor and the
Conduct of an Audit in Accordance with International
Standards on Auditing, paragraph ١٣(a)

هداف العامة للمراجع ا<ستقل والقيام با<راجعة وفقًاp( "ا٢٠٠) معيار ا<راجعة
.( )أ١٣  الفقرة,"للمعايير الدولية للمراجعة

١٥
ISAE ٣٠٠٠ (Revised), paragraph ١٢(x)

مسرد ا<صطلحات

()خ١٢  الفقرة,(٣٠٠٠) معيار ارتباطات التأكيد
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Gases other than carbon dioxide are often expressed in terms of
carbon dioxide equivalents (CO2-e).

ت ثاني أكسيدUعادt الغازات باستثناء ثاني أكسيد الكربون
.(CO٢-e) الكربون

Governance—Describes the role of person(s) or organization(s)

 تصف دور أشخاص أو مؤسسات يتحملون مسؤولية:وكمةz*ا
ستراتيجي للمنشأة والواجبات ا<رتبطةUشراف على التوجه اÄا
entity and obligations related to the accountability of the entity.
.ساءلة ا<نشأةt
with responsibility for overseeing the strategic direction of the

*Group—All the components whose financial information is

 جميع ا<كونات التي ُتدرج معلوماتها ا<الية ف:موعةµ*ا
included in the group financial statements. A group always has موعة على أكثرµتوي اv  ودائمًا ما.القوائم ا<الية للمجموعة
more than one component.
.من مكون واحد
*Group audit—The audit of group financial statements.

. مراجعة القوائم ا<الية للمجموعة:موعةµ*مراجعة ا

*Group audit opinion—The audit opinion on the group financial

 رأي ا<راجعة ف القوائم ا<الية:موعةµ*رأي مراجعة ا
.للمجموعة

*Group engagement partner—The partner or other person in the

 أو شخص آخر, شريك:موعةµ*الشريك ا<سؤول عن ارتباط ا
موعة وأداءµ عن ارتباط مراجعة اUً يكون مسؤو,ف ا<كتب
 وعن تقرير ا<راجع بشأن القوائم ا<الية للمجموعة,رتباطUا
 وعندما يشترك أكثر من مراجع.ل ا<كتبxالذي يصدر من خ
 فإن الشركاء ا<تشاركي ا<سؤولي عن,موعةµف مراجعة ا
رتباط التابعة لهم يشكلون مجتمعي الشريكUرتباط وفرق اUا
.موعةµموعة وفريق ارتباط اµا<سؤول عن ارتباط ا

statements.

firm who is responsible for the group audit engagement and its

performance, and for the auditor’s report on the group financial
statements that is issued on behalf of the firm. Where joint

auditors conduct the group audit, the joint engagement partners

and their engagement teams collectively constitute the group
engagement partner and the group engagement team.

*Group engagement team—Partners, including the group

engagement partner, and staff who establish the overall group

audit strategy, communicate with component auditors, perform
work on the consolidation process, and evaluate the conclusions

drawn from the audit evidence as the basis for forming an
opinion on the group financial statements.

ا فيهم الشريك ا<سؤولt , الشركاء:موعةµ*فريق ارتباط ا
ستراتيجيةU وا<وظفون الذين يضعون ا,موعةµعن ارتباط ا
, ويتواصلون مع مراجعي ا<كونات,موعةµالعامة <راجعة ا
ستنتاجاتU ويقّومون ا,ويؤدون العمل ا<تعلق بآلية التوحيد
ساس لتكوين الرأي فpا<ستنبطة من أدلة ا<راجعة باعتبارها ا
.القوائم ا<الية للمجموعة

*Group financial statements—Financial statements that include

 القوائم ا<الية التي تتضمن:*القوائم ا<الية للمجموعة
 ويشير مصطلح "القوائم.كثر من مكون واحدp ا<علومات ا<الية
“group financial statements” also refers to combined financial معة التي ®معµا<الية للمجموعة" أيضًا إلى القوائم ا<الية ا
statements aggregating the financial information prepared by معلومات مالية ُمعدة من قبل مكونات ليست لها شركة أم ولكنها
components that have no parent but are under common control.
.ت نفس السيطرةv تقع

the financial information of more than one component. The term

*Group

management—Management

responsible

preparation of the group financial statements.

for

the

دارة ا<سؤولة عن إعداد القوائم ا<اليةÄ ا:موعةµ*إدارة ا
.للمجموعة

*Group-wide controls—Controls designed, implemented and

 أدوات رقابة على:موعةµ*أدوات الرقابة على مستوى ا
maintained by group management over group financial ,موعةµالتقرير ا<الي للمجموعة تصممها وتطبقها إدارة ا
reporting.
.وتقوم بصونها
*Historical financial information—Information expressed in

financial terms in relation to a particular entity, derived

 معبٌر,ت تخص منشأة معينة
ٌ  معلوما:*ا<علومات ا<الية التاريخية
اسبيg ومستمدة أساسًا من النظام ا,صطلحات ماليةt عنها

primarily from that entity’s accounting system, about economic

مسرد ا<صطلحات
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events occurring in past time periods or about economic

قتصادية التي حدثت ف فتراتUحداث اp بشأن ا,لتلك ا<نشأة
قتصادية فUوضاع أو الظروف اp أو بشأن ا,زمنية سابقة
.نقاط زمنية ف ا<اضي

Inclusive method—Method of dealing with the services provided

دمات ا<قدمة منW طريقة للتعامل مع ا:الطريقة الشاملة
وجبها وصف ا<نشأةt  يشتمل,منشأة خدمية من الباطن
دمات ا<قدمة من ا<نشأةWدمية لنظامها على طبيعة اWا
 ويتم تضمي أهداف الرقابة ذات الصلة,دمية من الباطنWا
دمية من الباطن ف وصف ا<نشأةWاصة بتلك ا<نشأة اWا
راجع ا<نشأةt اصWرتباط اUدمية لنظامها وف نطاق اWا
.دميةWا

conditions or circumstances at points in time in the past.

by a subservice organization, whereby the service organization’s

description of its system includes the nature of the services
provided by a subservice organization, and that subservice
organization’s relevant control objectives and related controls are

included in the service organization’s description of its system and
in the scope of the service auditor’s engagement.

١٦
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Independence —Comprises:
(a)

: يشمل: لxستقUا

Independence of mind—the state of mind that permits

الة الذهنية التي تسمح بتقديz ا:ل الذهنيxستقUا
the provision of an opinion without being affected by ,كم ا<هنيzؤثرات ُتضعف اt رأي دون أن يتأثر
influences that compromise professional judgment,  وأن {ارس,وتسمح للفرد أن يتصرف بنزاهة
.ا<وضوعية ونزعة الشك ا<هني
allowing an individual to act with integrity, and exercise

()أ

objectivity and professional skepticism.

(b)

Independence in appearance—the avoidance of facts and

circumstances that are so significant a reasonable and
informed third party, having knowledge of all relevant

information, including any safeguards applied, would
reasonably conclude a firm’s, or a member of the

assurance team’s, integrity, objectivity or professional

 التي,قائق والظروفz ®نب ا:ل الظاهريxستقUا
نيًاxهمية ما قد يجعل طرفًا ثالثًا عقpلها من ا
اt , ولديه معرفة بجميع ا<علومات ذات الصلة,ومطلعًا
 يستنتج بشكل معقول أن,ف ذلك أية ضمانات مطبقة
نزاهة أو موضوعية أو نزعة الشك ا<هني <كتب
. قد ضعفت, أو عضو ف فريق التأكيد,ا<راجعة

()ب

skepticism had been compromised.

Information system relevant to financial reporting—A component

of internal control that includes the financial reporting system,
and consists of the procedures and records established to initiate,
record, process and report entity transactions (as well as events

and conditions) and to maintain accountability for the related

 مكون من مكونات:نظام ا<علومات ذو الصلة بالتقرير ا<الي
 ويتألف من, يتضمن نظام التقرير ا<الي,الرقابة الداخلية
ت ا<نشأة )إضافة إلىxت أنشئت لبدء معامxإجراءات وسج
تها والتقرير عنها وضمانSت( وتسجيلها ومعاUاzحداث واpا
.لتزامات وحقوق ا<لكية ا<تعلقة بهاUصول واpا<ساءلة عن ا

assets, liabilities and equity.

*Inherent risk—(see Risk of material misstatement)

(وهريS )انظر خطر التحريف ا:زمx<طر اW*ا

*Initial audit engagement—An engagement in which either:
(a)

: هو ارتباط إما أنه:ول مرةp *ارتباط مراجعة

The financial statements for the prior period were not

 أو,لم تتم فيه مراجعة القوائم ا<الية للفترة السابقة

As defined in the IESBA Code of Ethics for Professional
Accountants

١٦
قيات ا<هنة للمحاسبي ا<هنيي الصادرة عنxحسب التعريف الوارد ف قواعد أخ
قيات ا<هنة للمحاسبيxخp مجلس ا<عايير الدولية

()أ

audited; or

مسرد ا<صطلحات
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(b)

The financial statements for the prior period were audited

by a predecessor auditor.

Inquiry—Inquiry

consists

of

seeking

information

∑ت فيه مراجعة القوائم ا<الية للفترة السابقة بواسطة
.مراجع سابق

()ب

of

ستفسار من طلب معلومات مالية وغيرU يتألف ا:ستفسارUا
knowledgeable persons, both financial and non-financial,  من داخل ا<نشأة أو من,مالية من أشخاص على دراية ومعرفة
.خارجها
within the entity or outside the entity.
Inquiry (in the context of ISRE 2400 (Revised))—Inquiry consists

 يتكون:((٢٤٠٠) ستفسار )ف سياق معيار ارتباطات الفحصUا
of seeking information of knowledgeable persons from within صول على معلومات من أشخاصzستفسار من طلب اUا
.مطلعي من داخل ا<نشأة أو خارجها
or outside the entity.
Inspection (as an audit procedure)—Examining records or

,ت أو الوثائقx التحقق من السج:(التقصي )كإجراء مراجعة
documents, whether internal or external, in paper form,  أو ف شكل ورقي أو إلكتروني,سواًء أكانت داخلية أو خارجية
.صولpصل من اp  أو إجراء معاينة فعلية,أو غير ذلك
electronic form, or other media, or a physical examination of an
asset.

*†Inspection (in relation to quality control)—In relation to

رتباطاتx بالنسبة ل:(ودةS*†التقصي )فيما يتعلق برقابة ا
 هو إجراءات مصممة لتقدي أدلة على التزام فرق,ا<كتملة
evidence of compliance by engagement teams with the firm’s
.اصة با<كتبWودة اSرتباط بسياسات وإجراءات رقابة اUا
completed engagements, procedures designed to provide

quality control policies and procedures.

Intended users— The individual(s) or organization(s), or

شخاص أو ا<ؤسسات أوp ا:ا<ستخدمون ا<ستهدفون
group(s) thereof that the practitioner expects will use the اسب القانونيgشخاص وا<ؤسسات التي يتوقع اpمجموعات ا
assurance report. In some cases, there may be intended users  قد يكون,تUاz وف بعض ا.أنها ستستخدم تقرير التأكيد
ف ا<وجه لهم تقريرxهناك مستخدمون مستهدفون آخرون بخ
other than those to whom the assurance report is addressed.
.التأكيد

Interim

financial

information

or

statements—Financial

 معلومات مالية )قد تكون:وليةpا<علومات أو القوائم ا<الية ا
information (which may be less than a complete set of financial أقل من مجموعة كاملة من القوائم ا<الية حسب التعريف الوارد
statements as defined above) issued at interim dates (usually ه( صادرة ف تواريخ أولية )عادًة نصف أو ربع سنوية( فيماxأع
.يتعلق بفترة مالية
half-yearly or quarterly) in respect of a financial period.
*Internal audit function—A function of an entity that performs

 وظيفة ف ا<نشأة تقوم بتنفيذ:*وظيفة ا<راجعة الداخلية
سي فاعليةvأنشطة تأكيدية واستشارية مصممة لتقوي و
improve the effectiveness of the entity’s governance, risk اصة بالرقابةWحوكمة ا<نشأة وإدارتها للمخاطر وآلياتها ا
management and internal control processes.
.الداخلية
assurance and consulting activities designed to evaluate and

Internal auditors—Those individuals who perform the activities

فراد الذين ينفذون أنشطة وظيفةp ا:*ا<راجعون الداخليون
of the internal audit function. Internal auditors may belong to  و{كن أن ينتمى ا<راجعون الداخليون إلى.ا<راجعة الداخلية
an internal audit department or equivalent function.
.قسم ا<راجعة الداخلية أو وظيفة معادلة
*Internal control—The process designed, implemented and

 آلية يصممها ويطبقها ويصونها ا<كلفون:*الرقابة الداخلية
maintained by those charged with governance, management  لتوفير تأكيد معقول,دارة وغيرهم من العامليÄوكمة واzبا
and other personnel to provide reasonable assurance about the عتماد علىU فيما يتعلق بإمكانية ا,قيق أهداف ا<نشأةv عن
achievement of an entity’s objectives with regard to reliability of نظمةpلتزام باU وا, وكفاءة وفاعلية العمليات,التقرير ا<الي
financial reporting, effectiveness and efficiency of operations,
and compliance with applicable laws and regulations. The term

مسرد ا<صطلحات
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“controls” refers to any aspects of one or more of the
components of internal control.
*International

Financial

Reporting

 ويشير مصطلح "أدوات الرقابة" إلى أي من.واللوائح ا<نطبقة
.جوانب مكون واحد أو أكثر من مكونات الرقابة الداخلية

Standards—The

 ا<عايير الدولية للتقرير ا<الي:*ا<عايير الدولية للتقرير ا<الي
International Financial Reporting Standards issued by the
.الصادرة عن مجلس ا<عايير الدولية للمحاسبة
International Accounting Standards Board.

Investigate—Inquire into matters arising from other procedures

.لهاz  يستفسر عن أمور ناشئة عن إجراءات أخرى:يتحرى

to resolve them.

IT environment—The policies and procedures that the entity

جراءات التي تطبقهاÄ السياسات وا:بيئة تقنية ا<علومات
ة
implements and the IT infrastructure (hardware, operating جهزة وأنظمp والبنية التحتية لتقنية ا<علومات )ا,ا<نشأة
systems, etc.) and application software that it uses to support فه( وبرامج التطبيقات التي تستخدمها لدعمxالتشغيل وخ
.قيق استراتيجياتهvعمليات النشاط و
business operations and achieve business strategies.
Key audit matters—Those matters that, in the auditor’s

 بحسب,مور التي كانت لهاp تلك ا:مور الرئيسة للمراجعةpا
professional judgment, were of most significance in the audit of همية البالغة عند مراجعة القوائمp ا,كم ا<هني للمراجعzا
the financial statements of the current period. Key audit matters مور الرئيسة للمراجعة منp ويتم اختيار ا.اليةzا<الية للفترة ا
.وكمةzغها للمكلفي باxمور التي يتم إبpبي ا
are selected from matters communicated with those charged
with governance.

Limited assurance (in the context of ISRE 2400 (Revised))―The

level of assurance obtained where engagement risk is reduced to a
level that is acceptable in the circumstances of the engagement, but

where that risk is greater than for a reasonable assurance

engagement, as the basis for expressing a conclusion in accordance

with this ISRE. The combination of the nature, timing and extent

of evidence gathering procedures is at least sufficient for the
practitioner to obtain a meaningful level of assurance. To be
meaningful, the level of assurance obtained by the practitioner is

likely to enhance the intended users’ confidence about the financial

:((٢٤٠٠) دود )ف سياق معيار ارتباطات الفحصgالتأكيد ا
مستوى التأكيد الذي يتم الوصول إليه عند انخفاض خطر
 ولكن بحيث,رتباطUرتباط إلى مستوى مقبول ف ظروف اUا
طر أكبر منه ف حالة القيام بارتباط تأكيدWيكون ذلك ا
 وُيعّد ا<زيج.بداء استنتاج وفقًا لهذا ا<عيارÄ  كأساس,معقول
قلpدلة كافيًا على اpمن طبيعة وتوقيت ومدى إجراءات جمع ا
 وحتى.اسب القانوني إلى مستوى مجٍد من التأكيدgلوصول ا
اسب القانونيgيكون مستوى التأكيد الذي يحصل عليه ا
 فمن ا<رجح أن يعزز هذا ا<ستوى ثقة ا<ستخدمي,مجديًا
.ا<ستهدفي ف القوائم ا<الية

statements.

Limited assurance engagement—(see Assurance engagement)

( )انظر ارتباط التأكيد:ارتباط تأكيد محدود

*†Listed entity—An entity whose shares, stock or debt are

 هي منشأة تكون أسهمها أو ديونها مسجلة:*†منشأة مدرجة
 أو يتم تداولها طبقًا,أو مدرجة ف سوق أوراق مالية معترف بها
marketed under the regulations of a recognized stock exchange
.للوائح سوق أوراق مالية معترف بها أو جهة أخرى •اثلة
quoted or listed on a recognized stock exchange, or are
or other equivalent body.

*Management—The person(s) with executive responsibility for

 شخص )أشخاص( يتحمل ا<سؤولية التنفيذية عن:دارةÄ*ا
, وبالنسبة لبعض ا<نشآت ف بعض الدول.إجراء عمليات ا<نشأة
jurisdictions, management includes some or all of those charged  على سبيل,وكمةzدارة بعض أو جميع ا<كلفي باÄتشمل ا
with governance, for example, executive members of a . أو ا<دير ا<الك,وكمةzعضاء التنفيذيي ف مجلس اp ا,ا<ثال

the conduct of the entity’s operations. For some entities in some

governance board, or an owner-manager.

مسرد ا<صطلحات
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*Management bias—A lack of neutrality by management in the

.يادها عند إعداد ا<علوماتz دارةÄ فقدان ا:دارةÄيز اv*

preparation of information.
*Management’s

expert—An

individual

or

organization

 فرد أو كيان {تلك خبرة ف:دارةÄبير الذي تستعي به اW*ا
 وتستخدم ا<نشأة عمله,اسبة أو ا<راجعةgمجال آخر غير ا
whose work in that field is used by the entity to assist the entity
.ال <ساعدتها ف إعداد القوائم ا<اليةµف ذلك ا
possessing expertise in a field other than accounting or auditing,

in preparing the financial statements.

*Management’s point estimate—The amount selected by

دارة إثباته أوÄ ا<بلغ الذي تختار ا:دارة <بلغ واحدÄ*تقدير ا
management for recognition or disclosure in the financial
.فصاح عنه ف القوائم ا<الية كتقدير محاسبيÄا

statements as an accounting estimate.

Measurer or evaluator―The party(ies) who measures or

 الطرف الذي يقيس أو ُيقّوم ا<وضوع:القائم بالقياس أو التقوي
evaluates the underlying subject matter against the criteria. The  و{تلك القائم بالقياس أو.رتباط مقارنة بالضوابطUمحل ا
.رتباطUبرة ف ا<وضوع محل اWالتقوي ا
measurer or evaluator possesses expertise in the underlying
subject matter.

Misappropriation of assets—Involves the theft of an entity’s

 يشمل سرقة أصول ا<نشأة وغالبًا ما يرتكبه:صولpس اxاخت
assets and is often perpetrated by employees in relatively small  فقد, ومع ذلك.بالغ صغيرة نسبيًا وغير جوهريةt ا<وظفون
and immaterial amounts. However, it can also involve دارة التي تكون عادًة أكثر قدرة على ∑ويهÄتتورط فيه أيضًا ا
.س بطرق يصعب اكتشافهاxختUأو إخفاء ا
management who are usually more capable of disguising or
concealing misappropriations in ways that are difficult to detect.

*Misstatement—A difference between the reported amount,

ف بي مبلغ بند من بنود القوائم ا<الية أوx اخت:*التحريف
فصاح عنه وما يجب أن يكون عليه مبلغÄتصنيفه أو عرضه أو ا
statement item and the amount, classification, presentation, or طارÄ فصاح عنه وفقًاÄهذا البند أو تصنيفه أو عرضه أو ا
disclosure that is required for the item to be in accordance with  و{كن أن تنشأ التحريفات عن طريق.التقرير ا<الي ا<نطبق
the applicable financial reporting framework. Misstatements
.خطأ أو غش
classification, presentation, or disclosure of a financial

can arise from error or fraud.

Where the auditor expresses an opinion on whether the

financial statements are presented fairly, in all material respects,
or give a true and fair view, misstatements also include those
adjustments of amounts, classifications, presentation, or

disclosures that, in the auditor’s judgment, are necessary for the
financial statements to be presented fairly, in all material

respects, or to give a true and fair view.

In the context of ISAE 3000 (Revised), a misstatement is

defined as a difference between the subject matter information
and the appropriate measurement or evaluation of the

underlying subject matter in accordance with the criteria.
Misstatements can be intentional or unintentional, qualitative

وعندما يبدي ا<راجع رأيه بشأن ما إذا كانت القوائم ا<الية
 أو أنها,وهريةSوانب اSمعروضة بشكل عادل من جميع ا
 فإن التحريفات تشمل أيضًا,تعطي صورة حقيقية وعادلة
فصاحاتÄت ف ا<بالغ أو التصنيفات أو العرض أو اxالتعدي
 ضرورية لعرض القوائم ا<الية, حسب حكم ا<راجع,التي ُتعد
 أو حتى تعطي,وهريةSوانب اSبشكل عادل من جميع ا
.القوائم ا<الية صورة حقيقية وعادلة
 ُيعﱠرف التحريف,(٣٠٠٠) وف سياق معيار ارتباطات التأكيد
ف بي معلومات ا<وضوع والقياس أو التقوي ا<ناسبxبأنه اخت
 و{كن أن يكون.رتباط وفقًا للضوابطUللموضوع محل ا
 و{كن أن, نوعيًا أو كميًا,التحريف متعمدًا أو غير متعمد
.تUيتضمن إغفا

or quantitative, and include omissions

مسرد ا<صطلحات
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In the context of ISRS 4410 (Revised), a misstatement is

defined as a difference between the amount, classification,
presentation, or disclosure of a reported item in the financial

information, and the amount, classification, presentation, or
disclosure that is required for the item to be in accordance with
the applicable financial reporting framework. Misstatements

 ُيعﱠرف,(٤٤١٠) قةxدمات ذات العWوف سياق معيار ا
ف بي مبلغ بند من بنود ا<علومات ا<الية أوxالتحريف بأنه اخت
فصاح عنه وما يجب أن يكون عليه مبلغÄتصنيفه أو عرضه أو ا
فصاح عنه طبقًا <ا يتطلبهUهذا البند أو تصنيفه أو عرضه أو ا
 و{كن أن تنشأ التحريفات عن.إطار التقرير ا<الي ا<نطبق
.طريق خطأ أو غش

can arise from error or fraud.

Where the financial information is prepared in accordance with

a fair presentation framework, misstatements also include those

adjustments of amounts, classifications, presentation, or
disclosures that, in the practitioner’s judgment, are necessary for
the financial information to be presented fairly, in all material
respects, or to give a true and fair view.

,طار عرض عادلÄ وعندما تكون ا<علومات ا<الية معدة طبقًا
ت ف ا<بالغ أو التصنيفاتxفإن التحريفات تشمل أيضًا التعدي
, حسب حكم ا<راجع,فصاحات التي ُتعدÄأو العرض أو ا
وانبSضرورية لعرض ا<علومات ا<الية بشكل عادل من جميع ا
 أو حتى تعطي ا<علومات ا<الية صورة حقيقية,وهريةSا
.وعادلة

Misstatement of fact (with respect to other information)(in the

خرى( )ف سياقpقائق )فيما يتعلق با<علومات اzريف اv
context of ISAE 3000 (Revised))―Other information that is  معلومات أخرى غير متعلقة:((٣٠٠٠) معيار ارتباطات التأكيد

unrelated to matters appearing in the subject matter

 ت,مور الظاهرة ف معلومات ا<وضوع أو تقرير التأكيدpبا
information or the assurance report that is incorrectly stated or  وقد يقوض التحريف.وضعها أو عرضها بشكل غير صحيح
presented. A material misstatement of fact may undermine the قائق مصداقية ا<ستند الذي يحتوي علىzحدى اÄ وهريSا
.معلومات ا<وضوع
credibility of the document containing the subject matter
information.

Misstatement of the other information—A misstatement of the

خرىpريف ف ا<علومات اv  يوجد:خرىpريف ا<علومات اv
other information exists when the other information is خرى بشكٍل غير صحيح أو عندماpعندما يتم ذكر ا<علومات ا
incorrectly stated or otherwise misleading (including because it سباب من بينها أنها تغفل أوp) تكون مضللة بأية صورة أخرى
omits or obscures information necessary for a proper مة فهم أمر مفصح عنه فxزمة لسU جب معلوماتv
.(خرىpا<علومات ا
understanding of a matter disclosed in the other information).
*Modified opinion—A qualified opinion, an adverse opinion or

متناع عن إبداءU رأي متحفظ أو رأي معارض أو ا:*الرأي ا<عدل
.رأي ف القوائم ا<الية

*†Monitoring (in relation to quality control)—A process

 آلية تتألف من مراعاة:(ودةS*†ا<تابعة )فيما يتعلق برقابة ا
,ا ف ذلكt ,ودة ف ا<كتب وتقو{هSمستمرة لنظام رقابة ا
,رتباطات ا<كتملةUموعة مختارة من اµ ص دوري
ٍ إجراء تق
ودة لديهSبغية تزويد ا<كتب بتأكيد معقول بأن نظام رقابة ا
.يعمل بفاعلية

a disclaimer of opinion on the financial statements.

comprising an ongoing consideration and evaluation of the

firm’s system of quality control, including a periodic inspection

of a selection of completed engagements, designed to provide
the firm with reasonable assurance that its system of quality
control is operating effectively.

Monitoring of controls—A process to assess the effectiveness of

 آلية لتقييم فاعلية أداء الرقابة الداخلية:*متابعة أدوات الرقابة
internal control performance over time. It includes assessing the  وتتضمن هذه ا<تابعة تقييم تصميم أدوات.على مدار الوقت
design and operation of controls on a timely basis and taking الرقابة وتشغيلها ف الوقت ا<ناسب واتخاذ ما يلزم من إجراءات
necessary corrective actions modified for changes in conditions.  و∑ثل متابعة.تصحيحية ُمعﱠدلة تبعًا للتغيرات ف الظروف
Monitoring of controls is a component of internal control.
.أدوات الرقابة أحد مكونات الرقابة الداخلية

مسرد ا<صطلحات
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*Negative confirmation request—A request that the confirming

 طلب أن يرد الطرف القائم با<صادقة:*طلب ا<صادقة السلبية
party respond directly to the auditor only if the confirming party على ا<راجع مباشرًة فقط ف حالة عدم موافقته على ا<علومات
disagrees with the information provided in the request.
.ا<قدمة ف الطلب
*†Network—A larger structure:

: هيكل أكبر حجمًا:*†الشبكة

(a)

That is aimed at cooperation, and

(b)

That is clearly aimed at profit or cost-sharing or shares

,قيق التعاونv يهدف إلى

()أ

 أو,رباح أو التكاليفpيهدف بوضوح إلى التشارك ف ا
common ownership, control or management, common  أو ف,يتشارك ف ملكية أو سيطرة أو إدارة مشتركة
quality control policies and procedures, common  أو,سياسات وإجراءات رقابة جودة مشتركة
business strategy, the use of a common brand name, or a  أو ف استخدام اسم ®اري,استراتيجية عمل مشتركة
.مشترك أو جزء مهم من ا<وارد ا<هنية
significant part of professional resources.

()ب

*†Network firm—A firm or entity that belongs to a network.

. هو مكتب أو منشأة تنتمي إلى شبكة:*†مكتب ف شبكة
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*Non-compliance (in the context of ISA 250 )—Acts of omission

or commission by the entity, either intentional or unintentional,
which are contrary to the prevailing laws or regulations. Such

acts include transactions entered into by, or in the name of, the
entity, or on its behalf, by those charged with governance,
management or employees. Non-compliance does not include

personal misconduct (unrelated to the business activities of the
entity) by those charged with governance, management or

١٧

 تصرفات:( (٢٥٠) لتزام )ف سياق معيار ا<راجعةU*عدم ا
 سواًء عن قصد أو غير,متناع عن فعل أو ارتكابهUا<نشأة با
 وتتضمن هذه.نظمة أو اللوائح الساريةûالفة لπ با,قصد
ت التي تبرمها ا<نشأة أو ُتبرم باسمها أوxالتصرفات ا<عام
.دارة أو ا<وظفونÄوكمة أو اzُيبرمها بالنيابة عنها ا<كلفون با
لتزام سوء السلوك الشخصي )غير ا<تعلقU يشمل عدم اUو
دارةÄوكمة أو اzبأنشطة أعمال ا<نشأة( من جانب ا<كلفي با
.أو ا<وظفي ف ا<نشأة

employees of the entity.

*Non-response—A failure of the confirming party to respond, or

 أو الرد, إخفاق الطرف القائم با<صادقة ف الرد:*عدم الرد
fully respond, to a positive confirmation request, or a  أو عودة طلب ا<صادقة, على طلب مصادقة إيجابية,بشكل كامل
confirmation request returned undelivered.
.مه من الطرف القائم با<صادقةxبسبب عدم است
*Non-sampling risk—The risk that the auditor reaches an

 خطر توصل ا<راجع إلى استنتاج:*خطر غير مرتبط بالعينة
erroneous conclusion for any reason not related to sampling
.ي سبب غير متعلق بخطر العينةp خاطئ
risk.

Observation—Consists of looking at a process or procedure

, تتألف من النظر إلى آلية أو إجراء ُينفذه آخرون:حظةx<ا
being performed by others, for example, the auditor’s ,رد العاملون ف ا<نشأة للمخزونS حظة ا<راجعxومثال ذلك م
.داء أنشطة الرقابةp حظتهxأو م
observation of inventory counting by the entity’s personnel, or
of the performance of control activities.

*Opening balances—Those account balances that exist at the

سابات ا<وجودة ف بدايةz أرصدة ا:فتتاحيةUرصدة اp*ا
فتتاحية على أرصدة إقفال الفترةUرصدة اp وتعتمد ا.الفترة
closing balances of the prior period and reflect the effects of حداث ف فترات سابقةpت واx وتعكس تأثيرات ا<عام,السابقة
beginning of the period. Opening balances are based upon the

١٧
ISA ٢٥٠, Consideration of Laws and Regulations in an Audit of
Financial Statements

مسرد ا<صطلحات

"نظمة واللوائح عند مراجعة القوائم ا<اليةp( "مراعاة ا٢٥٠) معيار ا<راجعة
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transactions and events of prior periods and accounting policies

 وتتضمن.اسبية ا<طبقة ف الفترة السابقةgوالسياسات ا
applied in the prior period. Opening balances also include فتتاحية أيضًا أمورًا كانت موجودة ف بداية الفترةUرصدة اpا
.تملة والتعهداتgلتزامات اU مثل ا,فصاح عنهاÄتتطلب ا
matters requiring disclosure that existed at the beginning of the
period, such as contingencies and commitments.

Organizational boundary—The boundary that determines

د الذي يقرر العمليات التي يلزم تضمينهاz ا:د التنظيميzا
.راري للمنشأةzحتباس اUف قائمة غازات ا

*Other information— Financial or non-financial information

فx معلومات مالية أو غير مالية )بخ:خرىp*ا<علومات ا
القوائم ا<الية وتقرير ا<راجع بشأنها( يتم تضمينها ف التقرير
.السنوي للمنشأة

which operations to include in the entity’s GHG statement.

(other than financial statements and the auditor’s report

thereon) included in an entity’s annual report.

Other information (in the context of ISAE 3000 (Revised))

:((٣٠٠٠) خرى )ف سياق معيار ارتباطات التأكيدpا<علومات ا
―Information (other than the subject matter information and (ف معلومات ا<وضوع وتقرير التأكيد بشأنهاxا<علومات )بخ
the assurance report thereon) which is included, either by law,  ف,ئحة أو عرفU وجب نظام أوt  إما,التي يتم تضمينها
.مستند يحتوي على معلومات ا<وضوع وتقرير التأكيد بشأنها
regulation or custom, in a document containing the subject
matter information and the assurance report thereon.

*Other Matter paragraph—A paragraph included in the

 وتشير إلى أمر ما, فقرة ترد ف تقرير ا<راجع:*فقرة أمر آخر
 وُتعد,مور ا<عروضة أو ا<فصح عنها ف القوائم ا<اليةpف اxبخ
presented or disclosed in the financial statements that, in the  ذات صلة بفهم ا<ستخدمي للمراجعة أو-حسب حكم ا<راجعauditor’s judgment, is relevant to users’ understanding of the
.مسؤوليات ا<راجع أو تقريره
auditor’s report that refers to a matter other than those

audit, the auditor’s responsibilities or the auditor’s report.

*Outcome of an accounting estimate—The actual monetary

 ا<بلغ النقدي الفعلي النات من:اسبيg*نتيجة التقدير ا
ساس التي تناولهاpحداث أو الظروف اpت أو اxاتضاح ا<عام
transaction(s), event(s) or condition(s) addressed by the
.اسبيgالتقدير ا
amount which results from the resolution of the underlying
accounting estimate.

Overall audit strategy—Sets the scope, timing and direction of

دد نطاق ا<راجعة وتوقيتهاv :ستراتيجية العامة للمراجعةUا
ً  وتقدم إرشادات لوضع خطة مراجعة أكثر تفصي,وا®اهها
the audit, and guides the development of the more detailed .x
audit plan.

*†Partner—Any individual with authority to bind the firm with

لزام ا<كتب بشأن أداء أحدÄ حيةx أي فرد لديه ص:*†الشريك
respect to the performance of a professional services
.دمات ا<هنيةWارتباطات ا
engagement.

*Performance materiality—The amount or amounts set by the
auditor at less than materiality for the financial statements as a
whole to reduce to an appropriately low level the probability that

the aggregate of uncorrected and undetected misstatements
exceeds materiality for the financial statements as a whole. If

applicable, performance materiality also refers to the amount or
amounts set by the auditor at less than the materiality level or levels

for particular classes of transactions, account balances or

disclosures. In the context of ISAE 3410, performance materiality

مسرد ا<صطلحات

 ا<بلغ أو ا<بالغ التي يضعها ا<راجع:داءûهمية النسبية لp*ا
,همية النسبية للقوائم ا<الية ككلpعند مستوى أقل من ا
ليخفض إلى أدنى مستوى مناسب احتمال أن يتجاوز مجموع
همية النسبيةpالتحريفات غير ا<صححة وغير ا<كتشفة ا
 ف,داء أيضًاûهمية النسبية لp وتشير ا.للقوائم ا<الية ككل
 إلى ا<بلغ أو ا<بالغ التي يضعها ا<راجع عند,نطباقUحالة ا
همية النسبية لفئات معينة منpمستوى أو مستويات أقل من ا
 وف سياق معيار.فصاحاتÄسابات أو اzت أو أرصدة اxا<عام
داء بأنهاûهمية النسبية لp ُتعّرف ا,(٣٤١٠) ارتباطات التأكيد
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is defined as the amount or amounts set by the practitioner at

less than materiality for the GHG statement to reduce to an
appropriately low level the probability that the aggregate of

uncorrected and undetected misstatements exceeds materiality
for the GHG statement. If applicable, performance materiality

also refers to the amount or amounts set by the practitioner at

less than the materiality level or levels for particular types of

emissions or disclosures.

*†Personnel—Partners and staff.

اسب القانوني عند مستوى أقلgا<بلغ أو ا<بالغ التي يضعها ا
 ليخفض,راريzحتباس اUهمية النسبية لقائمة غازات اpمن ا
إلى أدنى مستوى مناسب احتمال أن يتجاوز مجموع التحريفات
همية النسبية لقائمة غازاتpغير ا<صححة وغير ا<كتشفة ا
 ف,داء أيضًاûهمية النسبية لp وتشير ا.راريzحتباس اUا
اسبg إلى ا<بلغ أو ا<بالغ التي يضعها ا,نطباقUحالة ا
همية النسبيةpالقانوني عند مستوى أو مستويات أقل من ا
.فصاحاتÄنبعاثات أو اUنواع معينة من اp
. الشركاء وا<وظفون:*†العاملون

*Pervasive—A term used, in the context of misstatements, to

describe the effects on the financial statements of misstatements

or the possible effects on the financial statements of
misstatements, if any, that are undetected due to an inability to

obtain sufficient appropriate audit evidence. Pervasive effects
on the financial statements are those that, in the auditor’s

 مصطلح يستخدم ف سياق التحريفات لوصف:*منتشر
تملةgتأثيرات التحريفات على القوائم ا<الية أو التأثيرات ا
, إن كانت موجودة, يتم اكتشافهاU عليها بسبب التحريفات التي
صول على ما يكفي من أدلة ا<راجعةzبسبب عدم إمكانية ا
, والتأثيرات ا<نتشرة ف القوائم ا<الية هي التي تكون.ا<ناسبة
:حسب حكم ا<راجع

judgment:
(a)

Are not confined to specific elements, accounts or items

غير مقتصرة على عناصر أو حسابات أو بنود معينة ف
القوائم ا<الية; أو

()أ

(b)

If so confined, represent or could represent a substantial

 فإنها ∑ثل أو {كن أن ∑ثل جزءًا,إذا كانت مقتصرة
أساسيًا من القوائم ا<الية; أو

()ب

In relation to disclosures, are fundamental to users’  فإنها تكون أساسية لفهم,فصاحاتÄفيما يتعلق با

()ج

(c)

of the financial statements;

proportion of the financial statements; or

understanding of the financial statements.

.ا<ستخدمي للقوائم ا<الية

*Population—The entire set of data from which a sample is

selected and about which the auditor wishes to draw

موعة الكاملة من البيانات التي يتم اختيارµ ا:*مجتمع العينة
.ص استنتاجات بشأنهاx ويأمل ا<راجع ف استخ,عينة منها

conclusions.

*Positive confirmation request—A request that the confirming

 طلب أن يرد الطرف القائم:يجابيةÄ*طلب ا<صادقة ا
party respond directly to the auditor indicating whether the شارة إلى ما إذا كانÄ إما با,با<صادقة مباشرًة على ا<راجع
confirming party agrees or disagrees with the information in the  أو بتوفير,موافقًا أو غير موافق على ا<علومات الواردة ف الطلب
request, or providing the requested information.
.ا<علومات ا<طلوبة

Practitioner—A professional accountant in public practice.

. محاسب مهني ف ا<مارسة العامة:اسب القانونيgا

Practitioner (in the context of ISAE 3000 (Revised))―The

individual(s)

conducting

the

engagement

(usually

the

engagement partner or other members of the engagement team,

or, as applicable, the firm). Where this ISAE expressly intends
that a requirement or responsibility be fulfilled by the

engagement partner, the term “engagement partner” rather
than “practitioner” is used.

مسرد ا<صطلحات
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:((٣٠٠٠) اسب القانوني )ف سياق معيار ارتباطات التأكيدgا
رتباط )وهو عادًةUشخاص الذين يؤدون اpالشخص أو ا
رتباطUرتباط أو أعضاء فريق اUالشريك ا<سؤول عن ا
 وف ا<واطن التي.(الz حسب مقتضى ا,خرين أو ا<كتب°ا
( صراحة إلى قيام٣٠٠٠) يهدف فيها معيار ارتباطات التأكيد
رتباط بالوفاء بأحد ا<تطلبات أوUالشريك ا<سؤول عن ا
"رتباطU اسُتخدم مصطلح "الشريك ا<سؤول عن ا,مسؤوليات
."اسب القانونيg من "اUًبد

ترجمة الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي

مسرد ا&صطلحات

Practitioner (in the context of ISRE 2400 (Revised))—A

professional accountant in public practice. The term includes the
engagement partner or other members of the engagement team,

or, as applicable, the firm. Where ISRE 2400 (Revised) expressly

intends that a requirement or responsibility be fulfilled by the
engagement partner, the term “engagement partner” rather than

“practitioner” is used. “Engagement partner” and “firm” are to be

read as referring to their public sector equivalents where relevant.

:((٢٤٠٠) اسب القانوني )ف سياق معيار ارتباطات الفحصgا
 ويشمل ا<صطلح الشريك.محاسب مهني ف ا<مارسة العامة
خرين أو°رتباط اUرتباط أو أعضاء فريق اUا<سؤول عن ا
 وف ا<واطن التي يهدف فيها.الz حسب مقتضى ا,ا<كتب
( صراحة إلى قيام الشريك٢٤٠٠) معيار ارتباطات الفحص
,رتباط بالوفاء بأحد ا<تطلبات أو ا<سؤولياتUا<سؤول عن ا
 منUًرتباط" بدUاسُتخدم مصطلح "الشريك ا<سؤول عن ا
 وُيقرأ مصطلحا "الشريك ا<سؤول عن."اسب القانونيg"ا
رتباط" و"ا<كتب" على أنهما يشيران إلى ما يعادلهما فUا
.قتضاءU عند ا,القطاع العام

Practitioner (in the context of ISRS 4410 (Revised))—A

قةxدمات ذات العWاسب القانوني )ف سياق معيار اgا
professional accountant in public practice who conducts the  محاسب مهني ف ا<مارسة العامة يؤدي ارتباط:((٤٤١٠)
compilation engagement. The term includes the engagement

partner or other members of the engagement team, or, as
applicable, the firm. Where ISRS 4410 (Revised) expressly
intends that a requirement or responsibility be fulfilled by the

engagement partner, the term “engagement partner” rather than

“practitioner” is used. “Engagement partner” and “firm” are to be

read as referring to their public sector equivalents where
relevant.

Practitioner’s expert―An individual or organization possessing
expertise in a field other than assurance, whose work in that

field is used by the practitioner to assist the practitioner in
obtaining sufficient appropriate evidence. A practitioner’s
expert may be either a practitioner’s internal expert (who is a

partner or staff, including temporary staff, of the practitioner’s

firm or a network firm), or a practitioner’s external expert.

رتباط أوU ويشمل ا<صطلح الشريك ا<سؤول عن ا.التجميع
 حسب مقتضى,خرين أو ا<كتب°رتباط اUأعضاء فريق ا
دمات ذاتW وف ا<واطن التي يهدف فيها معيار ا.الzا
رتباطU( صراحة إلى قيام الشريك ا<سؤول عن ا٤٤١٠) قةxالع
 اسُتخدم مصطلح,بالوفاء بأحد ا<تطلبات أو ا<سؤوليات
."اسب القانونيg من "اUًرتباط" بدU"الشريك ا<سؤول عن ا
رتباط" و"ا<كتب" علىUوُيقرأ مصطلحا "الشريك ا<سؤول عن ا
.قتضاءU عند ا,أنهما يشيران إلى ما يعادلهما ف القطاع العام
 فرد أو كيان {تلك:اسب القانونيgبير الذي يستعي به اWا
اسب القانونيg يستخدم ا,خبرة ف مجال آخر غير التأكيد
صول على ما يكفي منzال <ساعدته ف اµعمله ف ذلك ا
بير الذي يستعي بهW و{كن أن يكون ا.دلة ا<ناسبةpا
اt ,اسب القانوني إما خبيرًا داخليًا )أي شريكًا أو موظفًاgا
اسب القانوني أو مكتبg ف مكتب ا,ف ذلك ا<وظفي ا<ؤقتي
.اسب القانوني( أو خبيرًا خارجيًاgف شبكة ا

*Preconditions for an audit—The use by management of an

طار تقريرÄ دارةÄ استخدام ا:* الشروط ا<سبقة للمراجعة
acceptable financial reporting framework in the preparation of دارة وا<كلفيÄ وموافقة ا,مالي مقبول ف إعداد القوائم ا<الية
the financial statements and the agreement of management and,

١٨

where appropriate, those charged with governance to the
18

ساسpفتراض اU على ا,الz حسب مقتضى ا,وكمةzبا
.الذي يتم على أساسه إجراء ا<راجعة

premise on which an audit is conducted.
*Predecessor auditor—The auditor from a different audit firm, who

audited the financial statements of an entity in the prior period and
who has been replaced by the current auditor.

 الذي قام, ا<راجع من مكتب مراجعة مختلف:*ا<راجع السابق
 وت,راجعة القوائم ا<الية <نشأة ما ف الفترة السابقةt
.اليzاستبداله با<راجع ا

١٨
١٣  الفقرة,(٢٠٠) معيار ا<راجعة

ISA ٢٠٠, paragraph ١٣

مسرد ا<صطلحات

١٢٦١
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مسرد ا&صطلحات

*Premise, relating to the responsibilities of management and, where

دارة وا<كلفيÄسؤوليات اt  فيما يتعلق,ساسpفتراض اU*ا
appropriate, those charged with governance, on which an audit is  الذي يتم على أساسه إجراء,الz حسب مقتضى ا,وكمةzبا
conducted—That management and, where appropriate, those

 حسب مقتضى,وكمةzدارة وا<كلفون باÄا<راجعة—أن ا
charged with governance have acknowledged and understand تية التي° قد أقروا وفهموا أنهم يتحملون ا<سؤوليات ا,الzا
that they have the following responsibilities that are  وتتمثل هذه. وفقًا <عايير ا<راجعة,ُتعد ضرورية للقيام با<راجعة
fundamental to the conduct of an audit in accordance with
:ا<سؤوليات فيما يلي
ISAs. That is, responsibility:
(a)

For the preparation of the financial statements in

,طار التقرير ا<الي ا<نطبقÄ إعداد القوائم ا<الية طبقًا
;قتضاءU عند ا,ا ف ذلك عرضها العادلt
accordance with the applicable financial reporting
framework, including
presentation;

(b)

where

relevant

their

()أ

fair

For such internal control as management and, where

,وكمةzدارة وا<كلفون باÄالرقابة الداخلية التي ترى ا
appropriate, those charged with governance determine is  أنها ضرورية للمساعدة ف,الzحسب مقتضى ا
necessary to enable the preparation of financial statements وهري سواًءSإعداد قوائم مالية خالية من التحريف ا
;بسبب غش أو خطأ
that are free from material misstatement, whether due to

()ب

To provide the auditor with:

()ج

fraud or error; and

(c)

(1)

:∑كي ا<راجع •ا يلى

Access to all information of which management

دارةÄالوصول إلى جميع ا<علومات التي تدرك ا
and, where appropriate, those charged with ,الz حسب مقتضى ا,وكمةzوا<كلفون با
governance are aware that is relevant to the أنها ذات صلة بإعداد القوائم ا<الية مثل
;خرىpمور اpت والوثائق واxالسج
preparation of the financial statements such as

(١)

Additional information that the auditor may

ضافية التي قد يطلبها ا<راجع منÄا<علومات ا
ى
 حسب مقتض,وكمةzدارة وا<كلفي باÄا
request from management and, where
; لغرض ا<راجعة,الzا
appropriate, those charged with governance for

(٢)

Unrestricted access to persons within the entity

(٣)

records, documentation and other matters;

(2)

the purpose of the audit; and

(3)

الوصول غير ا<قيد إلى أشخاص داخل ا<نشأة
from whom the auditor determines it necessary to صول منهمzيرى ا<راجع أنه من الضروري ا
.على أدلة مراجعة
obtain audit evidence.

In the case of a fair presentation framework, (a) above may be

هx قد ُتعاد صياغة النقطة )أ( أع,وف حالة إطار العرض العادل
restated as “for the preparation and fair presentation of the عداد والعرض العادل للقوائم ا<الية طبقًاÄتي "ا°على النحو ا
financial statements in accordance with the financial reporting  أو "إعداد القوائم ا<الية التي تعطي صورة,"طار التقرير ا<اليÄ
."طار التقرير ا<اليÄ حقيقية وعادلة طبقًا
framework,” or “for the preparation of financial statements that
give a true and fair view in accordance with the financial

reporting framework.”

The “premise, relating to the responsibilities of management and,

ساس فيما يتعلقpفتراض اUشارة أيضًا إلى "اÄو{كن ا
where appropriate, those charged with governance, on which an ,الz حسب مقتضى ا,وكمةzدارة وا<كلفي باÄسؤوليات اt
audit is conducted” may also be referred to as the “premise.”

مسرد ا<صطلحات

١٢٦٢
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فتراضUالذي يتم على أساسه إجراء ا<راجعة" بلفظ "ا
."ساسpا
Pro forma adjustments—In relation to unadjusted financial
information, these include:
(a)

, فيما يتعلق با<علومات ا<الية غير اُ<عﱠدلة:ت التصوريةxالتعدي
:تتضمن

Adjustments to unadjusted financial information that

ت على ا<علومات ا<الية غير ا<عدلة التي توضحxالتعدي
illustrate the impact of a significant event or transaction أثر حدث أو معاملة مهمة )"حدث" أو "معاملة"( كما لو
(“event” or “transaction”) as if the event had occurred or the دث قد وقع أو كانت ا<عاملة قد ∑ت ف تاريخzكان ا
;غراض التوضيحp سابق يتم اختياره
transaction had been undertaken at an earlier date selected

()أ

for purposes of the illustration; and
(b)

Adjustments to unadjusted financial information that are
necessary for the pro forma financial information to be

compiled on a basis consistent with the applicable

financial reporting framework of the reporting entity
(“entity”) and its accounting policies under that

ت على ا<علومات ا<الية غير ا<عدلة التي تعدxالتعدي
ضرورية للمعلومات ا<الية التصورية التي سيتم
®ميعها على أساس متسق مع إطار التقرير ا<الي
ا<نطبق ف ا<نشأة ا<عدة للتقرير )"ا<نشأة"( وسياساتها
.طارÄوجب ذلك اt اسبيةgا

()ب

framework.

Pro forma adjustments include the relevant financial information
of a business that has been, or is to be, acquired (“acquiree”), or a
business that has been, or is to be, divested (“divestee”), to the

extent that such information is used in compiling the pro forma
financial

information

information”).

(“acquiree

or

divestee

financial

Pro forma financial information—Financial information shown
together with adjustments to illustrate the impact of an event or
transaction on unadjusted financial information as if the event

had occurred or the transaction had been undertaken at an
earlier date selected for purposes of the illustration. In this
ISAE, it is presumed that pro forma financial information is

presented in columnar format consisting of (a) the unadjusted
financial information; (b) the pro forma adjustments; and (c)

ت التصورية ا<علومات ا<الية ذات الصلةxوتتضمن التعدي
ستحواذUستحواذ عليها أو من ا<قرر أن يتم اU<نشأة أعمال ت ا
 أو منشأة أعمال ت التخلص,("عليها )"ا<نشأة ا<ستحوذ عليها
منها أو من ا<قرر أن يتم التخلص منها )"ا<نشأة ا<تخلص
 طا<ا كانت هذه ا<علومات مستخدمة ف ®ميع,("منها
ا<علومات ا<الية التصورية )"ا<علومات ا<الية للمنشأة ا<ستحوذ
.("عليها أو ا<تخلص منها
 ا<علومات ا<الية التي تظهر مع:ا<علومات ا<الية التصورية
ت لتوضيح أثر حدث أو معاملة على ا<علومات ا<الية غيرxتعدي
دث قد وقع أو كانت ا<عاملة قد ∑ت فzا<عدلة كما لو كان ا
, وف هذا ا<عيار.غراض التوضيحp تاريخ سابق يتم اختياره
ُيفترض أن ا<علومات ا<الية التصورية يتم عرضها ف شكل
;عمودي يتألف من العمود )أ( للمعلومات ا<الية غير ا<عدلة
ت التصورية; والعمود )ج( وهو العمودxوالعمود )ب( للتعدي
.التصوري النات

the resulting pro forma column.
١٩

Professional accountant —An individual who is a member of an
IFAC member body.

As defined in the IESBA Code of Ethics for Professional
Accountants

مسرد ا<صطلحات

١٩

ادvU فرد يكون عضوًا ف هيئة عضو با: محاسب مهني
.الدولي للمحاسبي

١٩
قيات ا<هنة للمحاسبي ا<هنيي الصادرة عن مجلسxحسب التعريف الوارد ف قواعد أخ
قيات ا<هنة للمحاسبيxخp ا<عايير الدولية

١٢٦٣
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٢٠

Professional accountant in public practice —A professional

٢٠

 بصرف, محاسب مهني: محاسب مهني ف ا<مارسة العامة
accountant, irrespective of functional classification (for  مراجعة أو زكاة,النظر عن التصنيف الوظيفي )على سبيل ا<ثال
example, audit, tax or consulting) in a firm that provides . ف مكتب يقدم خدمات مهنية,(أو ضريبة أو استشارة
professional services. This term is also used to refer to a firm of شارة إلى مكتب يضمCوُيستخدم هذا ا<صطلح أيضًا ل
.محاسبي مهنيي ف ا<مارسة العامة
professional accountants in public practice.
*Professional judgment—The application of relevant training, ,ئم من تدريب ومعرفة وخبرةx تطبيق ما هو م:كم ا<هنيz*ا
knowledge and experience, within the context provided by اسبة وا<راجعة وا<عاييرgف السياق الذي توفره معايير ا
auditing, accounting and ethical standards, in making informed

 عند اتخاذ قرارات مدروسة بشأن التصرفات التي,قيةxخpا
decisions about the courses of action that are appropriate in the
.يطة بارتباط ا<راجعةgتكون مناسبة ف ظل الظروف ا
circumstances of the audit engagement.
Professional

judgment

(in

the

context

of

ISAE

3000

(Revised))―The application of relevant training, knowledge

and experience, within the context provided by assurance and
ethical standards, in making informed decisions about the

courses of action that are appropriate in the circumstances of

:((٣٠٠٠) كم ا<هني )ف سياق معيار ارتباطات التأكيدzا
 ف السياق الذي,ئم من تدريب ومعرفة وخبرةxتطبيق ما هو م
 عند اتخاذ قرارات,قيةxخpتوفره معايير التأكيد والقواعد ا
مدروسة بشأن التصرفات التي تكون مناسبة ف ظل الظروف
.رتباطUيطة باgا

the engagement.

Professional judgment (in the context of ISRE 2400 (Revised))—

The application of relevant training, knowledge and experience,
within the context provided by assurance, accounting and ethical

standards, in making informed decisions about the courses of

action that are appropriate in the circumstances of the review

:((٢٤٠٠) كم ا<هني )ف سياق معيار ارتباطات الفحصzا
 ف السياق الذي,ئم من تدريب ومعرفة وخبرةxتطبيق ما هو م
 عند اتخاذ,قيةxخpاسبة والقواعد اgتوفره معايير التأكيد وا
قرارات مدروسة بشأن التصرفات التي تكون مناسبة ف ظل
.يطة بارتباط الفحصgالظروف ا

engagement.

*Professional skepticism—An attitude that includes a questioning

, موقف يتضمن التحلي بعقلية متسائلة:*نزعة الشك ا<هني
mind, being alert to conditions which may indicate possible ريفv ت التي قد تشير إلى إمكانية وجودUوالتيّقظ للحا
misstatement due to error or fraud, and a critical assessment of
.دلةû وإجراء تقييم نقدي ل,بسبب خطأ أو غش
evidence.

Professional skepticism (in the context of ISAE 3000 (Revised))—

:((٣٠٠٠) نزعة الشك ا<هني )ف سياق معيار ارتباطات التأكيد
ي
ت التU والتيّقظ للحا,موقف يتضمن التحلي بعقلية متسائلة
An attitude that includes a questioning mind, being alert to
conditions which may indicate possible misstatement, and a .دلةû وإجراء تقييم نقدي ل,ريفv قد تشير إلى إمكانية وجود
critical assessment of evidence.

*Professional standards—International Standards on Auditing
(ISAs) and relevant ethical requirements

As defined in the IESBA Code of Ethics for Professional
Accountants

مسرد ا<صطلحات

قيةxخp ا<عايير الدولية للمراجعة وا<تطلبات ا:*ا<عايير ا<هنية
.ذات الصلة

٢٠
قيات ا<هنة للمحاسبي ا<هنيي الصادرة عن مجلس ا<عاييرxحسب التعريف الوارد ف قواعد أخ
قيات ا<هنة للمحاسبيxخp الدولية

١٢٦٤
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٢١

٢١

†Professional standards (in the context of ISQC 1 )—IAASB

:( (١) ودةS†ا<عايير ا<هنية )ف سياق ا<عيار الدولي لرقابة ا
Engagement Standards, as defined in the IAASB’s Preface to the رتباط الصادرة عن مجلس ا<عايير الدولية للمراجعةUمعايير ا
International Quality Control, Auditing, Review, Other صدارات ا<عايير الدوليةÄ  حسب تعريفها ف التمهيد,والتأكيد
Assurance, and Related Services Pronouncements, and relevant

خرىpودة وا<راجعة والفحص والتأكيدات اSلرقابة ا
.قية ذات الصلةxخp وا<تطلبات ا,قةxدمات ذات العWوا

Projection—Prospective financial information prepared on the

: معلومات مالية مستقبلية معدة على أساس:التوقع

ethical requirements.
basis of:
(a)

Hypothetical assumptions about future events and

حداث ا<ستقبلية وتصرفاتpافتراضات نظرية بشأن ا
ً  مث, ُيتوقع حدوثها بالضرورةU دارة التيÄا
management actions which are not necessarily expected  عندماx
ن
و
ك
ت
و
 أ,تكون بعض ا<نشآت ف مرحلة التأسيس
to take place, such as when some entities are in a startبصدد إجراء تغيير رئيسي ف طبيعة عملياتها; أو
up phase or are considering a major change in the nature

()أ

of operations; or

(b)

A

mixture

assumptions.

of

best-estimate

and

hypothetical

فتراضاتUمزيج من افتراضات أفضل تقدير وا
.النظرية

()ب

Prospective financial information—Financial information based

 معلومات مالية مستندة إلى:ا<علومات ا<الية ا<ستقبلية
on assumptions about events that may occur in the future and دث ف ا<ستقبلv حداث التي {كن أنpافتراضات عن ا
possible actions by an entity. Prospective financial information  وقد تظهر ا<علومات.تملة من جانب ا<نشأةgوالتصرفات ا
can be in the form of a forecast, a projection or a combination .ا<الية ا<ستقبلية ف صورة تنبؤ أو توقع أو مزيج من كليهما
()انظر التنبؤ والتوقع
of both. (see Forecast and Projection)
Prospectus—A document issued pursuant to legal or regulatory

 مستند صادر وفقًا للمتطلبات النظامية أو:كتتابUنشرات ا
requirements relating to the entity’s securities on which it is  والتي من ا<زمع,وراق ا<الية للمنشأةpالتنظيمية فيما يتعلق با
.أن يتخذ طرف ثالث قرارًا استثماريًا بشأنها
intended that a third party should make an investment decision.
Public sector—National governments, regional (for example,

قليمية )علىÄكومات اzكومات الوطنية واz ا:القطاع العام
state, provincial, territorial) governments, local (for example, لية )علىgكومات اzية أو مقاطعة أو إقليم( واUسبيل ا<ثال لو
city, town) governments and related governmental entities (for سبيل ا<ثال <دينة أو بلدة( وما يرتبط بها من جهات حكومية
.(الس والهيئات وا<ؤسساتµت واU الوكا,)على سبيل ا<ثال
example, agencies, boards, commissions and enterprises).
Published financial information—Financial information of the

 ا<علومات ا<الية للمنشأة أو <نشأة:ا<علومات ا<الية ا<نشورة
.مستحوذ عليها أو متخلص منها والتي تكون متاحة للجمهور
entity or of an acquiree or a divestee that is made available
publicly.

Purchased offset—An emissions deduction in which the entity

نبعاثات تدفع فيه ا<نشأةU اقطاع من ا:صة ا<وازنة ا<شتراةzا
pays for the lowering of another entity’s emissions (emissions نبعاثات( أوUمقابل تقليل انبعاثات منشأة أخرى )تخفيض ا

٢١
ISQC ١, Quality Control for Firms that Perform Audits and
Reviews of Financial Statements, and Other Assurance and
Related Services Engagements

مسرد ا<صطلحات

ودة للمكاتب التي تنفذ ارتباطات مراجعة وفحصS( "رقابة ا١) ودةSمعيار رقابة ا
"قةxدمات ذات العWخرى وارتباطات اpللقوائم ا<الية وارتباطات التأكيد ا
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reductions) or the increasing of another entity’s removals
(removal enhancements), compared to a hypothetical baseline.

,(زالةÄسي اv زالة <نشأة أخرى )عملياتÄزيادة عمليات ا
.مقارنًة بخط أساس افتراضي

Quantification—The process of determining the quantity of

راريzحتباس اUديد كمية غازات اv  آلية:قياس الكمية
ب
 حس, سواًء بشكل مباشر أو غير مباشر,ا<رتبطة با<نشأة
GHGs that relate to the entity, either directly or indirectly, as
.انبعاثها من )أو إزالتها بواسطة( مصادر )أو أحواض( معينة
emitted (or removed) by particular sources (or sinks).
*†Reasonable assurance (in the context of audit engagements, and in
quality control)—A high, but not absolute, level of assurance.

 وف رقابة,*†تأكيد معقول )ف سياق ارتباطات ا<راجعة
. ولكنه غير مطلق, مستوى تأكيد مرتفع:(ودةSا

Reasonable assurance engagement—(see Assurance engagement)

( )انظر ارتباط التأكيد:ارتباط التأكيد ا<عقول

Recalculation—Consists of checking the mathematical accuracy
of documents or records.

*Related party—A party that is either:

: طرف إما أن يكون:قةx*طرف ذو ع

(a)

A related party as defined in the applicable financial

(b)

Where the applicable financial reporting framework

reporting framework; or

establishes minimal or no related party requirements:

(1)

سابية للوثائقz يتألف من التأكد من الدقة ا:حتسابUإعادة ا
.تxأو السج

قة حسب التعريف الوارد ف إطار التقريرxطرفًا ذا ع
ا<الي ا<نطبق; أو

()أ

عندما يضع إطار التقرير ا<الي ا<نطبق حدًا أدنى من
 يضعU قة أوxطراف ذات العpاصة باWا<تطلبات ا
قةx فإن الطرف ذي الع,قxطÄأي متطلبات على ا
:يكون

()ب

A person or other entity that has control or

شخصًا أو منشأة أخرى لها على ا<نشأة معدة
significant influence, directly or indirectly  بشكل مباشر أو,التقرير سيطرة أو نفوذ مهم
through one or more intermediaries, over the ل وسيط واحد أو أكثر; أوxغير مباشر من خ

(١)

(2)

Another entity over which the reporting entity

منشأة أخرى عليها من ا<نشأة معدة التقرير
has control or significant influence, directly or  بشكل مباشر أو غير,سيطرة أو نفوذ مهم
ل وسيط واحد أو أكثر; أوxمباشر من خ
indirectly through one or more intermediaries; or

(٢)

(3)

Another entity that is under common control

(٣)

reporting entity;

with the reporting entity through having:

a.

Common controlling ownership;

b.

Owners who are close family members; or

c.

Common key management.

ت نفس السيطرة معv منشأة أخرى تكون
:لxا<نشأة معدة التقرير من خ
سيطرة واحدة على ملكيتهما; أو

.أ

كهما الذين {ثلون أفراد أسرةxم
مقربي; أو

.ب

.دارةÄخضوعهما لنفس ا

.ج

However, entities that are under common control by a state

اضعة لسيطرة واحدة من جانبW تعد ا<نشآت اU ,ومع ذلك
ت
 حكومة وطنية أو إقليمية أو محلية( ذا,الدولة )بعبارة أخرى
(that is, a national, regional or local government) are not
considered related unless they engage in significant transactions ت مهمة أو تشترك ف ا<وارد إلىxعامt  ما لم ترتبط,قةxع
.حد كبير مع بعضها
or share resources to a significant extent with one another.

مسرد ا<صطلحات
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Related services—Comprise agreed-upon procedures and

جراءات ا<تفق عليها وأعمالÄ تشمل ا:قةxدمات ذات العWا
.التجميع

*†Relevant ethical requirements—Ethical requirements to which

 التي,قيةxخp ا<تطلبات ا:قية ذات الصلةxخp*†ا<تطلبات ا
 والتي,رتباطUرتباط وفاحص رقابة جودة اUيخضع لها فريق ا

are subject, which ordinarily comprise Parts A and B of the

قيات ا<هنةxزأين )أ( و)ب( من قواعد أخSتشمل عادًة ا
للمحاسبي ا<هنيي )القواعد( الصادرة عن مجلس ا<عايير
 جنبًا إلى جنب مع,قيات ا<هنة للمحاسبيxخp الدولية
 وف سياق معيار.ا<تطلبات الوطنية التي تكون أكثر تشددًا
قية ذاتxخp ُتعﱠرف ا<تطلبات ا,(٢٤٠٠) ارتباطات الفحص
رتباطUقية التي يخضع لها فريق اxخpالصلة بأنها ا<تطلبات ا

compilations.

the engagement team and engagement quality control reviewer

International Ethics Standards Board for Accountants’ Code of

Ethics for Professional Accountants (IESBA Code) together with

national requirements that are more restrictive. In the context
of ISRE 2400 (Revised), relevant ethical requirements are

defined as the ethical requirements the engagement team is
subject to when undertaking review engagements. These

requirements ordinarily comprise Parts A and B of the
International Ethics Standards Board for Accountants’ Code of

Ethics for Professional Accountants (IESBA Code), together with

national requirements that are more restrictive. In the context

of ISRS 4410 (Revised), relevant ethical requirements are

defined as the ethical requirements the engagement team is
subject to when undertaking compilation engagements. These

requirements ordinarily comprise Parts A and B of the

International Ethics Standards Board for Accountants’ Code of

Ethics for Professional Accountants (IESBA Code) (excluding
Section 290, Independence—Audit and Review Engagements,

and Section 291, Independence—Other Assurance Engagements in

Part B), together with national requirements that are more
restrictive.

(زأين )أS والتي تشمل عادًة ا,عند القيام بارتباطات الفحص
(قيات ا<هنة للمحاسبي ا<هنيي )القواعدxو)ب( من قواعد أخ
قيات ا<هنةxخp الصادرة عن مجلس ا<عايير الدولية
 جنبًا إلى جنب مع ا<تطلبات الوطنية التي تكون,للمحاسبي
,(٤٤١٠) قةxدمات ذات العW وف سياق معيار ا.أكثر تشددًا
قية ذات الصلة بأنها ا<تطلباتxخpُتعﱠرف ا<تطلبات ا
رتباط عند القيام بارتباطاتUقية التي يخضع لها فريق اxخpا
زأين )أ( و)ب( منS وتشمل هذه ا<تطلبات عادًة ا.التجميع
قيات ا<هنة للمحاسبي ا<هنيي )القواعد( الصادرةxقواعد أخ
قيات ا<هنة للمحاسبيxخp عن مجلس ا<عايير الدولية
 ارتباطات ا<راجعة:لxستقU "ا٢٩٠ )باستثناء القسم
"خرىp ارتباطات التأكيد ا:لxستقU "ا٢٩١  والقسم,"والفحص
 جنبًا إلى جنب مع ا<تطلبات الوطنية التي تكون,(زء بSف ا
.أكثر تشددًا

Removal—The GHGs that the entity has, during the period,

لxراري التي قامت ا<نشأة خzحتباس اU هي غازات ا:زالةÄا
م
removed from the atmosphere, or that would have been emitted و لو لS أو التي كانت ستنبعث إلى ا,وSالفترة بإزالتها من ا
.يتم احتجازها وتوجيهها نحو حوض معي
to the atmosphere had they not been captured and channeled to
a sink.

Reperformance—The auditor’s independent execution of

جراءات أوC التنفيذ ا<ستقل من جانب ا<راجع ل:إعادة التنفيذ
procedures or controls that were originally performed as part of صل كجزء من أدوات الرقابةpأدوات الرقابة التي ُنفذت ف ا
.الداخلية للمنشأة
the entity’s internal controls.
*Report on the description and design of controls at a service

*تقرير وصف أدوات الرقابة وتصميمها ف منشأة خدمية

organization (referred to in ISA 402 as a type 1 report)—A report

( بلفظ "تقرير من النوع٤٠٢) )ُيشار إليه ف معيار ا<راجعة
: هو تقرير يشمل:("(١)
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مسرد ا<صطلحات

"نشأة تستخدم منشأة خدميةt قةx( "اعتبارات ا<راجعة ذات الع٤٠٢) معيار ا<راجعة
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(a)

A description, prepared by management of the service

دمية لنظامها وأهدافWوصفًا أعدته إدارة ا<نشأة ا
ي
قة التxاصة بها وأدوات الرقابة ذات العWالرقابة ا
organization, of the service organization’s system, control
;طبقت ف تاريخ محدد
ُ صممت و
ُ
objectives and related controls that have been designed

()أ

and implemented as at a specified date; and

(b)

A report by the service auditor with the objective of
conveying reasonable assurance that includes the service
auditor’s opinion on the description of the service

organization’s system, control objectives and related

controls and the suitability of the design of the controls to

دمية بهدف إعطاءWتقريرًا يعده مراجع ا<نشأة ا
دمية فWتأكيد معقول يتضمن رأي مراجع ا<نشأة ا
اصةWدمية وأهداف الرقابة اWوصف نظام ا<نشأة ا
قة ومناسبة تصميم أدواتxبها وأدوات الرقابة ذات الع
.ددةgالرقابة لتحقيق أهداف الرقابة ا

()ب

achieve the specified control objectives.

Report on the description and design of controls at a service organization

تقرير وصف أدوات الرقابة وتصميمها ف منشأة خدمية )ُيشار

(referred to in ISAE 3402 as a “type 1 report”)(in the context of ISAE

( بلفظ "تقرير من النوع٣٤٠٢) إليه ف معيار ارتباطات التأكيد
: هو تقرير يشمل:("(١)
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٣٤٠٢)—A report that comprises:

(a)

The service organization’s description of its system;

(b)

A written statement by the service organization that, in all
material respects, and based on suitable criteria:
(1)

(c)

;دمية لنظامهاWوصف ا<نشأة ا

()أ

 من جميع,دمية بأنهWبيانًا مكتوبًا من قبل ا<نشأة ا
, واستنادًا إلى الضوابط ا<ناسبة,وهريةSوانب اSا
:فإن

()ب

The description fairly presents the service
organization’s

system

as

designed

implemented as at the specified date;

(2)

٢٣

الوصف يعرض بشكل عادل نظام ا<نشأة
and دمية حسب تصميمه وتطبيقه ف التاريخWا
;ددgا

The controls related to the control objectives

أدوات الرقابة ا<تعلقة بأهداف الرقابة
stated in the service organization’s description of دميةWا<نصوص عليها ف وصف ا<نشأة ا
its system were suitably designed as at the لنظامها كانت مصممة بشكل مناسب ف
;ددgالتاريخ ا
specified date; and

(١)

(٢)

A service auditor’s assurance report that conveys a

دمية يقدم استنتاجWتقرير تأكيد من مراجع ا<نشأة ا
reasonable assurance conclusion about the matters in -(١)(مور الواردة ف الفقرتي )بpتأكيد معقول بشأن ا
.هx( أع٢)
(b)(i)–(ii) above.

()ج

*Report on the description, design, and operating effectiveness of

* تقرير وصف أدوات الرقابة وتصميمها وفاعليتها التشغيلية
controls at a service organization (referred to in ISA 402 as a type 2 ( بلفظ٤٠٢) ف منشأة خدمية )ُيشار إليه ف معيار ا<راجعة
report)—A report that comprises:
: هو تقرير يشمل:("(٢) "تقرير من النوع
(a)

A description, prepared by management of the service

دمية لنظامها وأهدافWوصفًا أعدته إدارة ا<نشأة ا
organization, of the service organization’s system, control قةxاصة بها وأدوات الرقابة ذات العWالرقابة ا
objectives and related controls, their design and ل فترةxوتصميمها وتطبيقها ف تاريخ محدد أو خ

()أ

٢٣
ISA ٤٠٢, Audit Considerations Relating to an Entity Using a
Service Organization

مسرد ا<صطلحات

نشأة تستخدم منشأةt قةx( "اعتبارات ا<راجعة ذات الع٤٠٢) معيار ا<راجعة
"خدمية

١٢٦٨

ترجمة الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي

مسرد ا&صطلحات

implementation as at a specified date or throughout a

لxت فاعليتها التشغيلية خUاz وف بعض ا,محددة
;فترة محددة
specified period and, in some cases, their operating
effectiveness throughout a specified period; and
(b)

A report by the service auditor with the objective of

دمية بهدف إعطاءWتقريرًا يعده مراجع ا<نشأة ا
:تأكيد معقول يتضمن

(1)

دمية ف وصف نظامWرأي مراجع ا<نشأة ا
اصة بهاWدمية وأهداف الرقابة اWا<نشأة ا
 ومناسبة تصميم,قةxوأدوات الرقابة ذات الع
ددةgأدوات الرقابة لتحقيق أهداف الرقابة ا
;دوات الرقابةp والفاعلية التشغيلية

(١)

ختبارات التي أجراها مراجع ا<نشأةxوصفًا ل
دمية علي أدوات الرقابة ونتائج تلكWا
.ختباراتUا

(٢)

conveying reasonable assurance that includes:

The service auditor’s opinion on the description of
the service organization’s system, control objectives

and related controls, the suitability of the design of
the controls to achieve the specified control

objectives, and the operating effectiveness of the

()ب

controls; and

(2)

A description of the service auditor’s tests of the
controls and the results thereof.

Report on the description, design and operating effectiveness of

تقرير وصف أدوات الرقابة وتصميمها وفاعليتها التشغيلية ف
controls at a service organization (referred to in ISAE 3402 as a “type (٣٤٠٢) منشأة خدمية )ُيشار إليه ف معيار ارتباطات التأكيد
2 report”)(in the context of ISAE 3402)—A report that comprises: ("( )ف سياق معيار ارتباطات التأكيد٢) بلفظ "تقرير من النوع
: هو تقرير يشمل:((٣٤٠٢)
(a)

The service organization’s description of its system;

(b)

A written statement by the service organization that, in all

(iii)

material respects, and based on suitable criteria:

;دمية لنظامهاWوصف ا<نشأة ا

()أ

 من جميع,دمية بأنهWبيانًا مكتوبًا من قبل ا<نشأة ا
: فإن, واستنادًا إلى ضوابط مناسبة,وهريةSالنواحي ا

()ب

(1)

The description fairly presents the service

الوصف يعرض بشكل عادل نظام ا<نشأة
organization’s system as designed and دمية حسب تصميمه وتطبيقه طوال الفترةWا
;ددةgا
implemented throughout the specified period;

(١)

(2)

The controls related to the control objectives stated

أدوات الرقابة ا<تعلقة بأهداف الرقابة
in the service organization’s description of its دميةWا<نصوص عليها ف وصف ا<نشأة ا
system were suitably designed throughout the لنظامها كانت مصممة بشكل مناسب طوال
;ددةgالفترة ا
specified period; and

(٢)

(3)

The controls related to the control objectives stated

(٣)

أدوات الرقابة ا<تعلقة بأهداف الرقابة
in the service organization’s description of its دميةWا<نصوص عليها ف وصف ا<نشأة ا
system operated effectively throughout the لنظامها كانت تعمل بفاعلية طوال الفترة
;ددةgا
specified period; and

A service auditor’s assurance report that:
(1)

:دميةWتقرير تأكيد من مراجع ا<نشأة ا

Conveys a reasonable assurance conclusion about
the matters in (b)(i)–(iii) above; and

مسرد ا<صطلحات

مور الواردةpيقدم استنتاج تأكيد معقول بشأن ا
;هx( أع٣)-(١)(ف الفقرات )ب
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(2)

Includes a description of the tests of controls and
the results thereof.

ختبارات أدوات الرقابةU يشتمل على وصف
.ختباراتUونتائج تلك ا

(٢)

Responsible party— The party(ies) responsible for the

.رتباطU الطرف ا<سؤول عن ا<وضوع محل ا:الطرف ا<سؤول

Review (in relation to quality control)—Appraising the quality of

 تقوي جودة العمل الذي:(ودةSالفحص )فيما يتعلق برقابة ا
.ستنتاجات التي توصلوا إليهاUنفذه آخرون وا

Review engagement—The objective of a review engagement is

, يتمثل هدف ارتباط الفحص ف ∑كي ا<راجع:ارتباط الفحص
دلة التي كانت لُتطلبp توفر جميع اU استنادًا إلى إجراءات
 من بيان ما إذا كان هناك أي شيء ≥ا إلى,عند إجراء مراجعة
,عتقاد بأن القوائم ا<الية لم يتم إعدادهاUعلمه ويدفعه إلى ا
.طار تقرير مالي منطبقÄ  طبقًا,وهريةSوانب اSمن جميع ا

underlying subject matter.

the work performed and conclusions reached by others.

to enable an auditor to state whether, on the basis of procedures

which do not provide all the evidence that would be required in
an audit, anything has come to the auditor’s attention that

causes the auditor to believe that the financial statements are

not prepared, in all material respects, in accordance with an
applicable financial reporting framework.

Review procedures—The procedures deemed necessary to meet

جراءات التي ُتعد ضرورية لتحقيق أهدافÄ ا:إجراءات الفحص
the objective of a review engagement, primarily inquiries of صول علىz وهي تتمثل بشكل أساسي ف ا,ارتباط الفحص
entity personnel and analytical procedures applied to financial ليليةv استفسارات من العاملي ف ا<نشأة وتطبيق إجراءات
.على البيانات ا<الية
data.
*Risk assessment procedures—The audit procedures performed to

 إجراءات ا<راجعة ا<نفذة لفهم:اطرπ*إجراءات تقييم ا
 لتحديد,ا ف ذلك الرقابة الداخلية للمنشأةt ,ا<نشأة وبيئتها
including the entity’s internal control, to identify and assess the  سواًء أكانت بسبب غش,وهري وتقييمهاSمخاطر التحريف ا
risks of material misstatement, whether due to fraud or error, at
.قراراتÄ على مستويي القوائم ا<الية وا,أو خطأ
obtain an understanding of the entity and its environment,

the financial statement and assertion levels.

*Risk of material misstatement—The risk that the financial

statements are materially misstated prior to audit. This consists
of two components, described as follows at the assertion level:
(a)

Inherent risk—The susceptibility of an assertion about a

(b)

Control risk—The risk that a misstatement that could

 خطر أن تكون القوائم ا<الية محرفة:وهريS*خطر التحريف ا
 يتم, ويتألف ذلك من مكوني.بشكل جوهري قبل ا<راجعة
:قراراتÄتوضيحهما كما يلي على مستوى ا

قرارات عن فئةÄ قابلية احتواء أحد ا:زمx<طر اWا
class of transaction, account balance or disclosure to a ريفv معاملة أو رصيد حساب أو إفصاح ما على
misstatement that could be material, either individually فرده أو عند اقترانهt  سواًء,{كن أن يكون جوهريًا
or when aggregated with other misstatements, before سبان أيzخذ ف اp وذلك قبل ا,بتحريفات أخرى
.قةxأدوات رقابة ذات ع
consideration of any related controls.

occur in an assertion about a class of transaction, account

balance or disclosure and that could be material, either
individually

or

when

aggregated

with

other

misstatements, will not be prevented, or detected and
corrected, on a timely basis by the entity’s internal control.

مسرد ا<صطلحات
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 خطر أن التحريف الذي {كن أن يحدث:خطر الرقابة
ف إقرار عن فئة معاملة أو رصيد حساب أو إفصاح ما
فرده أو عندt  سواًء,ريفًا جوهريًاv والذي قد يكون
 لن يتم منعه أو اكتشافه,اقترانه بتحريفات أخرى
وتصحيحه ف الوقت ا<ناسب عن طريق الرقابة
.الداخلية للمنشأة

()أ

()ب
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Risk of material misstatement (in the context of ISAE 3000

ريف جوهري )ف سياق معيار ارتباطات التأكيدv خطر
(Revised))―The risk that the subject matter information is  خطر أن تكون معلومات ا<وضوع محرفة بشكل:((٣٠٠٠)
materially misstated prior to the engagement.

.رتباطUجوهري قبل ا

*Sampling—(see Audit sampling)

.( )انظر العينات ف ا<راجعة:*اختيار العينة

*Sampling risk—The risk that the auditor’s conclusion based on

 خطر أن استنتاجات ا<راجع ا<بنية على عينة ما:*خطر العينة
ستنتاجات التي كان سيتم التوصل إليها فيماUقد تختلف عن ا
population were subjected to the same audit procedure. .لو ت إخضاع مجتمع العينة بالكامل لنفس إجراءات ا<راجعة
Sampling risk can lead to two types of erroneous conclusions:
ستنتاجاتUو{كن أن يؤدي خطر العينة إلى نوعي من ا
:اطئةWا
a sample may be different from the conclusion if the entire

(a)

In the case of a test of controls, that controls are more

effective than they actually are, or in the case of a test of

details, that a material misstatement does not exist when
in fact it does. The auditor is primarily concerned with this

type of erroneous conclusion because it affects audit

effectiveness and is more likely to lead to an inappropriate
audit opinion.

(b)

In the case of a test of controls, that controls are less

effective than they actually are, or in the case of a test of

details, that a material misstatement exists when in fact it
does not. This type of erroneous conclusion affects audit
efficiency as it would usually lead to additional work to
establish that initial conclusions were incorrect.
*Sampling

individual

items

constituting

()أ

 استنتاج أن أدوات,ف حالة اختبار أدوات الرقابة
 أو ف حالة,الرقابة أقل فاعلية •ا هي عليه فعليًا
ريف جوهري رغمv  استنتاج وجود,اختبار التفاصيل
ستنتاجU ويؤثر هذا النوع من ا.عدم وجوده ف الواقع
نه يؤدي عادة إلى تأديةp ,اطئ على كفاءة ا<راجعةWا
ولية كانتpستنتاجات اUثبات أن اÄ أعمال إضافية
.غير صحيحة

()ب

a

. البنود الفردية التي يتألف منها مجتمع العينة:*وحدة العينة

Scope of a review—The review procedures deemed necessary in

 إجراءات الفحص التي ُتعد ضرورية ف ظروف:نطاق الفحص
.معينة لتحقيق هدف الفحص

*Service auditor—An auditor who, at the request of the service

 بناًء على طلب من, هو مراجع يقدم:دميةW*مراجع ا<نشأة ا
 تقرير تأكيد بشأن أدوات الرقابة ف منشأة,دميةWا<نشأة ا
.خدمية

population.

unit—The

 استنتاج أن أدوات,ف حالة اختبار أدوات الرقابة
 أو ف حالة,الرقابة أكثر فاعلية •ا هي عليه فعليًا
ريف جوهريv  استنتاج عدم وجود,اختبار التفاصيل
 ويهتم ا<راجع بشكل أساسي.رغم وجوده ف الواقع
نها تؤثر علىp ,اطئةWستنتاجات اUبهذا النوع من ا
فاعلية ا<راجعة ومن ا<رجح أن تؤدي إلى رأي مراجعة
.غير مناسب

the circumstances to achieve the objective of the review.

organization, provides an assurance report on the controls of a
service organization.

Service auditor (in the context of ISAE 3402)—A practitioner

دمية )ف سياق معيار ارتباطات التأكيدW*مراجع ا<نشأة ا
who, at the request of the service organization, provides an  بناًء على طلب من منشأة, هو محاسب قانوني يقدم:((٣٤٠٢)
assurance report on controls of a service organization.

. تقرير تأكيد بشأن أدوات الرقابة ف منشأة خدمية,خدمية

*Service organization—A third-party organization (or segment

 منشأة ُتعد طرفًا ثالثًا )أو قسم ف منشأة:دميةW*ا<نشأة ا
of a third-party organization) that provides services to user  وُتعد هذه,ُتعد طرفًا ثالثًا( تقدم خدمات <نشآت مستفيدة

مسرد ا<صطلحات
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entities that are part of those entities’ information systems
relevant to financial reporting.

ظم ا<علومات ذات الصلة بالتقرير ا<الي
ُ دمات جزءًا من ُنWا
.ف تلك ا<نشآت

Service organization (in the context of ISAE 3402)—A third-

:((٣٤٠٢) دمية )ف سياق معيار ارتباطات التأكيدWا<نشأة ا
م
party organization (or segment of a third-party organization) منشأة ُتعد طرفًا ثالثًا )أو قسم ف منشأة ُتعد طرفًا ثالثًا( تقد
that provides services to user entities that are likely to be دماتW ومن ا<رجح أن تكون تلك ا,خدمات <نشآت مستفيدة
relevant to user entities’ internal control as it relates to financial ذات صلة بالرقابة الداخلية ا<تعلقة بعملية التقرير ا<الي ف
.ا<نشآت ا<ستفيدة
reporting.
Service organization’s statement—The written statement about
the matters referred to in (b) of the definition of a report on the

description, design and operating effectiveness of controls at a
service organization (in the case of a type 2 report) or (b) of the
definition of a report on the description and design of controls at
a service organization (in the case of a type 1 report).

مور ا<شار إليهاp البيان الكتابي بشأن ا:دميةWبيان ا<نشأة ا
ف الفقرة )ب( من تعريف التقرير ا<تعلق بوصف أدوات الرقابة
ف منشأة خدمية وتصميمها وفاعليتها التشغيلية )ف حالة
(( أو الفقرة )ب( من تعريف التقرير٢) التقرير الذي من النوع
ا<تعلق بوصف أدوات الرقابة ف منشأة خدمية )ف حالة التقرير
.((١) الذي من النوع

*Service organization’s system—The policies and procedures

جراءات التي تصممهاÄ السياسات وا:دميةW*نظام ا<نشأة ا
designed, implemented and maintained by the service  لتزويد ا<نشآت ا<ستفيدة,دميةWوتطبقها وتصونها ا<نشأة ا
organization to provide user entities with the services covered
.دميةWدمات التي يغطيها تقرير مراجع ا<نشأة اWبا
by the service auditor’s report.

Service organization’s system (or the system)(in the context of ISAE

دمية )أو النظام( )ف سياق معيار ارتباطاتWنظام ا<نشأة ا
3402)—The policies and procedures designed and implemented جراءات التي تصممهاÄ السياسات وا:((٣٤٠٢) التأكيد
by the service organization to provide user entities with the

services covered by the service auditor’s assurance report. The

service organization’s description of its system includes
identification of: the services covered; the period, or in the case

of a type 1 report, the date, to which the description relates;

دماتWدمية لتزويد ا<نشآت ا<ستفيدة باWوتطبقها ا<نشأة ا
 ويتضمن.دميةWالتي يغطيها تقرير تأكيد مراجع ا<نشأة ا
;دمات ا<شمولةW ا:ديدv دمية لنظامهاWوصف ا<نشأة ا
 الذي يتعلق,(١)  أو التاريخ ف حالة التقرير من النوع,والفترة
.قةxبه الوصف; وأهداف الرقابة; وأدوات الرقابة ذات الع

control objectives; and related controls.

Significance—The relative importance of a matter, taken in
context. The significance of a matter is judged by the

practitioner in the context in which it is being considered. This
might include, for example, the reasonable prospect of its

changing or influencing the decisions of intended users of the
practitioner’s report; or, as another example, where the context

is a judgment about whether to report a matter to those charged
with governance, whether the matter would be regarded as

important by them in relation to their duties. Significance can

be considered in the context of quantitative and qualitative
factors, such as relative magnitude, the nature and effect on the

كمz ويتم ا. مأخوذًا ف سياقه,مر ماp  الوزن النسبي:هميةpا
اسب القانوني ف السياق الذيgعلى أهمية أي أمر من قبل ا
 على, ومن ا<مكن أن يتضمن ذلك.مرpيتم النظر فيه ف هذا ا
مر علىpحتمال ا<عقول بأن يغير أو يؤثر هذا اU ا,سبيل ا<ثال
اسب القانوني; أوgقرارات ا<ستخدمي ا<وجه لهم تقرير ا
كم على ما إذا كان سيتمzكمثال آخر عندما يكون السياق هو ا
مرp ما إذا كان هذا ا,وكمةzالتقرير عن أمر ما للمكلفي با
هميةp و{كن أن ُتراَعى ا.سُيعد مهمًا لهم ف ضوء واجباتهم
جم النسبي والطبيعةz مثل ا,ف سياق العوامل الكمية والنوعية
اصةWوالتأثير على ا<وضوع وا<صالح اُ<عّبر عنها ا
.با<ستخدمي ا<ستهدفي أو مستلمي التقرير

subject matter and the expressed interests of intended users or
recipients.

مسرد ا<صطلحات
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*Significant component—A component identified by the group

( وتكون١) ,موعةµ مكّون يحدده فريق ارتباط ا:*ا<كون ا<هم
engagement team (i) that is of individual financial significance ,( من ا<رجح٢) له أهمية مالية مستقلة بالنسبة للمجموعة أو
to the group, or (ii) that, due to its specific nature or  أن ينطوي على مخاطر,اصةWبسبب طبيعته أو ظروفه ا
circumstances, is likely to include significant risks of material
.ريف جوهري مهمة ف القوائم ا<الية للمجموعةv
misstatement of the group financial statements.

*Significant deficiency in internal control—A deficiency or

 قصور أو مجموعة من أوجه:*قصور مهم ف الرقابة الداخلية
كم ا<هنيz يكون لها بحسب ا,القصور ف الرقابة الداخلية
auditor’s professional judgment, is of sufficient importance to .وكمةzعلها جديرة باهتمام ا<كلفي باS للمراجع أهمية كافية
combination of deficiencies in internal control that, in the
merit the attention of those charged with governance.

Significant facility—A facility that is of individual significance

 مرفق ذو أهمية مستقلة بسبب حجم انبعاثاته:ا<رفق ا<هم
due to the size of its emissions relative to the aggregate حتباسUنبعاثات ا<شمولة ف قائمة غازات اUجموع اt مقارنًة
emissions included in the GHG statement or its specific nature اصة أو الظروف التي تؤدي إلىWراري أو بسبب طبيعته اzا
.ريف جوهري معينةv نشوء مخاطر
or circumstances which give rise to particular risks of material
misstatement.

*Significant risk—An identified and assessed risk of material

 خطر ُمحدد وُمقﱠيم من مخاطر التحريف:طر ا<همW*ا
misstatement that, in the auditor’s judgment, requires special  مراعاة خاصة عند, بحسب حكم ا<راجع, يتطلب,وهريSا
audit consideration.
.ا<راجعة
Sink—A physical unit or process that removes GHGs from the

راريzحتباس اU وحدة أو آلية مادية تزيل غازات ا:وضzا
.وSمن ا

Smaller entity—An entity which typically possesses qualitative

: منشأة لها عادًة خصائص نوعية مثل:صغرpا<نشأة ا

atmosphere.

characteristics such as:
(a)

Concentration of ownership and management in a small

فراد )عادًة فردpدارة ف عدد قليل من اÄتركز ا<لكية وا
number of individuals (often a single individual – either a  إما شخص طبيعي أو شركة أخرى ∑تلك ا<نشأة,واحد
natural person or another enterprise that owns the entity صائص النوعية ذاتWشريطة اتصاف ا<الك با
;(الصلة
provided the owner exhibits the relevant qualitative

()أ

characteristics); and
(b)

One or more of the following:

:واحد أو أكثر •ا يلي

(1)

Straightforward or uncomplicated transactions;

(2)

Simple record-keeping;

(3)

Few lines of business and few products within

(4)

Few internal controls;

(5)

Few levels of management with responsibility for

business lines;

a broad range of controls; or

مسرد ا<صطلحات

ت بسيطة وغير معقدة; أوxمعام

(١)

إمساك دفاتر بسيطة; أو

(٢)

 وعدد قليل من,القليل من مسارات العمل
ا<نتجات ضمن هذه ا<سارات; أو

(٣)

القليل من أدوات الرقابة الداخلية; أو

(٤)

دارية التي تكونÄالقليل من ا<ستويات ا
;مسؤولة عن مجموعة كبيرة من أدوات الرقابة
أو

(٥)

١٢٧٣
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(6)

Few personnel, many having a wide range of
duties.

 الذين يكون لدى الكثير,القليل من العاملي
.منهم مدى واسع من الواجبات

(٦)

These qualitative characteristics are not exhaustive, they are not

 وهي غير قاصرة على,صائص النوعية ليست شاملةWوهذه ا
exclusive to smaller entities, and smaller entities do not صائص فW يلزم أن تتوفر جميع تلك اU و,صغرpا<نشآت ا
.صغرpا<نشآت ا
necessarily display all of these characteristics.
Source—A physical unit or process that releases GHGs into the

راريzحتباس اU وحدة أو آلية مادية تطلق غازات ا:ا<صدر
.وSف ا

*Special purpose financial statements—Financial statements

 قوائم مالية ُمعﱠدة وفقًا:اصW*القوائم ا<الية ذات الغرض ا
.طار ذي غرض خاصÄ

atmosphere.

prepared in accordance with a special purpose framework.

*Special purpose framework—A financial reporting framework

 إطار تقرير مالي مصمم لتلبية:اصWطار ذو الغرض اÄ*ا
designed to meet the financial information needs of specific  و{كن أن.احتياجات مستخدمي معيني من ا<علومات ا<الية
users. The financial reporting framework may be a fair
24

٢٤

.يكون إطار التقرير ا<الي إطار عرض عادل أو إطار التزام

presentation framework or a compliance framework.

*†Staff—Professionals, other than partners, including any

ا ف ذلك أي خبراءt ,ف الشركاءx بخ, ا<هنيون:*†ا<وظفون
.يوظفهم ا<كتب

*Statistical sampling—An approach to sampling that has the

ختيار العينة يتميزU  منهج:حصائي للعينةÄختيار اU*ا
:تية°صائص اWبا

experts the firm employs.
following characteristics:
(a)

Random selection of the sample items; and

;ختيار العشوائي لبنود العينةUا

()أ

(b)

The use of probability theory to evaluate sample results, ا فt ,ت لتقوي نتائج العينةUحتماUاستخدام نظرية ا

()ب

including measurement of sampling risk.

.ذلك قياس خطر العينة

A sampling approach that does not have characteristics (a) and

(اصيتي )أ( و)بW يتصف باU وُيعد منهج اختيار العينة الذي
.ي للعينة
ّ اختيارًا غير إحصائ

*Stratification—The process of dividing a population into sub-

 آلية تقسيم مجتمع العينة إلى مجتمعات:*التقسيم الطبقي
 كل منها عبارة عن مجموعة تتألف من وحدات عينة,فرعية
.(ذات خصائص متماثلة )غالبًا القيمة النقدية

(b) is considered non-statistical sampling.

populations, each of which is a group of sampling units which
have similar characteristics (often monetary value).

Subject matter information— The outcome of the measurement

رتباطU نتيجة قياس أو تقوي ا<وضوع محل ا:معلومات ا<وضوع
or evaluation of the underlying subject matter against the  ا<علومات التي تنتج من, وبعبارة أخرى,مقارنة بالضوابط
.رتباطUتطبيق الضوابط على ا<وضوع محل ا
criteria, that is, the information that results from applying the
criteria to the underlying subject matter.

*Subsequent events—Events occurring between the date of the

financial statements and the date of the auditor’s report, and

حداث التي تقع بي تاريخ القوائم ا<اليةp ا:حقةxحداث الp*ا
قائق التي تصبح معروفة لدى ا<راجعz وا,وتاريخ تقرير ا<راجع
.بعد تاريخ تقريره
٢٤

ISA ٢٠٠, paragraph ١٣(a)

مسرد ا<صطلحات

()أ١٣  الفقرة,(٢٠٠) معيار ا<راجعة
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facts that become known to the auditor after the date of the
auditor’s report.

*Subservice organization—A service organization used by

 منشأة خدمية تستخدمها منشأة:دمية من الباطنW*ا<نشأة ا
another service organization to perform some of the services دمات ا<قدمة للمنشآتWخدمية أخرى لتأدية بعض ا
provided to user entities that are part of those user entities’ ظم ا<علومات ذات الصلة
ُ  التي تعد جزءًا من ُن,ا<ستفيدة
information systems relevant to financial reporting.
.بالتقرير ا<الي ف تلك ا<نشآت ا<ستفيدة
Subservice organization (in the context of ISAE 3402)—A service

دمية من الباطن )ف سياق معيار ارتباطات التأكيدW*ا<نشأة ا
organization used by another service organization to perform  منشأة خدمية تستخدمها منشأة خدمية أخرى لتأدية:((٣٤٠٢)
some of the services provided to user entities that are likely to

be relevant to user entities’ internal control as it relates to

financial reporting.

 ومن ا<رجح أن تكون,دمات ا<قدمة <نشآت مستفيدةWبعض ا
دمات ذات صلة بالرقابة الداخلية ا<تعلقة بعمليةWتلك ا
.التقرير ا<الي ف ا<نشآت ا<ستفيدة

*Substantive procedure—An audit procedure designed to detect

كتشاف التحريفاتU  إجراء مراجعة ُمصمم:ساسpجراء اÄ*ا
material misstatements at the assertion level. Substantive ساسpجراءات اÄ وتشمل ا.قراراتÄوهرية على مستوى اSا
procedures comprise:
:ما يلي
(a)
(b)

Tests of details (of classes of transactions, account balances,

and disclosures); and

ت وأرصدةxاصة بفئات ا<عامWاختبارات التفاصيل )ا
;(فصاحاتÄسابات واzا

()أ

.ساسpجراءات التحليلية اÄا

()ب

Substantive analytical procedures.

*Sufficiency (of audit evidence)—The measure of the quantity of

 هي مقياس لكمية أدلة:(*الكفاية )فيما يتعلق بأدلة ا<راجعة
audit evidence. The quantity of the audit evidence needed is  وتتأثر كمية أدلة ا<راجعة ا<طلوبة بتقييم ا<راجع.ا<راجعة
affected by the auditor’s assessment of the risks of material
.دلةp وأيضًا بجودة مثل هذه ا,وهريSاطر التحريف اπ

misstatement and also by the quality of such audit evidence.
Suitable criteria—(see Criteria)

( )انظر الضوابط:الضوابط ا<ناسبة

*†Suitably qualified external person—An individual outside the

 شخص من خارج:*†شخص خارجي مؤهل بشكل مناسب
firm with the competence and capabilities to act as an زمة للتصرف كشريكxا<كتب لديه الكفاءات والقدرات ال
engagement partner, for example a partner of another firm, or

, شريك من مكتب آخر, على سبيل ا<ثال,رتباطUمسؤول عن ا
برة ا<ناسبة( من هيئة محاسبة مهنية يجوزWأو موظف )لديه ا
professional accountancy body whose members may perform عضائها تنفيذ عمليات مراجعة وفحص للمعلومات ا<اليةp
audits and reviews of historical financial information, or other ,قة أخرىxالتاريخية أو أداء ارتباطات تأكيد أو خدمات ذات ع
assurance or related services engagements, or of an organization
.أو من منشأة تقدم خدمات رقابة جودة ذات صلة
an employee (with appropriate experience) of either a

that provides relevant quality control services.

*Summary financial statements (in the context of ISA 810

:((٨١٠) *القوائم ا<الية ا<لخصة )ف سياق معيار ا<راجعة
توىv  لكنها,معلومات مالية تاريخية ُمشتقة من القوائم ا<الية
financial statements but that contains less detail than the financial  تزال توفرU  ومع ذلك فهي,على تفاصيل أقل من القوائم ا<الية
statements, while still providing a structured representation عرضًا هيكليًا يتسق مع العرض الوارد ف القوائم ا<الية للموارد
consistent with that provided by the financial statements of the  أو,ظة زمنية معينةz قتصادية للمنشأة أو التزاماتها فUا
(Revised))—Historical financial information that is derived from

entity’s economic resources or obligations at a point in time or
the changes therein for a period of time.25 Different jurisdictions

مسرد ا<صطلحات
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may use different terminology to describe such historical financial
information.

 وقد تستخدم دول٢٥.ل فترة زمنيةxالتغيرات الطارئة عليها خ
مختلفة مصطلحات مختلفة لوصف مثل هذه ا<علومات ا<الية
.التاريخية

Supplementary information—Information that is presented

U , معلومات يتم عرضها مع القوائم ا<الية:ضافيةÄا<علومات ا
together with the financial statements that is not required by يتطلبها إطار التقرير ا<الي ا<نطبق ا<ستخدم ف إعداد القوائم
the applicable financial reporting framework used to prepare the  وُتعرض عادًة إما ف جداول ملحقة أو إيضاحات,ا<الية
.إضافية
financial statements, normally presented in either
supplementary schedules or as additional notes.

Test—The application of procedures to some or all items in a
population.

 تطبيق إجراءات على بعض بنود مجتمع العينة أو:ختبارUا
.جميعها

Test of controls (in the context of ISAE 3402)—A procedure

اختبار أدوات الرقابة )ف سياق معيار ارتباطات التأكيد
designed to evaluate the operating effectiveness of controls in دواتp  إجراء مصمم لتقوي الفاعلية التشغيلية:((٣٤٠٢)
achieving the control objectives stated in the service

قيق أهداف الرقابة ا<نصوص عليها ف وصفv الرقابة ف
.دمية لنظامهاWا<نشأة ا

*Tests of controls—An audit procedure designed to evaluate the

 إجراء مراجعة مصمم لتقوي:*اختبارات أدوات الرقابة
, أو اكتشاف وتصحيح,دوات الرقابة ف منعp الفاعلية التشغيلية
.قراراتÄوهرية على مستوى اSالتحريفات ا

organization’s description of its system.

operating effectiveness of controls in preventing, or detecting
and correcting, material misstatements at the assertion level.
*Those

charged

with

governance—The

person(s)

or

organization(s) (for example, a corporate trustee) with
responsibility for overseeing the strategic direction of the entity
and obligations related to the accountability of the entity. This

includes overseeing the financial reporting process. For some
entities in some jurisdictions, those charged with governance

may include management personnel, for example, executive

, أشخاص أو مؤسسات )على سبيل ا<ثال:وكمةz*ا<كلفون با
شراف على التوجهÄمجلس أمناء( يقع على عاتقهم مسؤولية ا
 ويشمل.ساءلتهاt ستراتيجي للمنشأة والواجبات ا<رتبطةUا
 وبالنسبة لبعض.شراف على آلية إعداد التقرير ا<اليÄذلك ا
وكمة العامليz قد يشمل ا<كلفون با,ا<نشآت ف بعض الدول
عضاء التنفيذيي ف مجلس حوكمة <نشأةp مثل ا,دارةÄف ا
٢٦. أو ا<دير ا<الك,قطاع خاص أو عام

members of a governance board of a private or public sector
entity, or an owner-manager.26

*Tolerable misstatement—A monetary amount set by the auditor

 مبلغ نقدى يحدده ا<راجع ويسعى أن:ملهv ريف {كنv*
in respect of which the auditor seeks to obtain an appropriate يحصل على مستوى مناسب من التأكيد بشأن عدم ®اوز
level of assurance that the monetary amount set by the auditor التحريف الفعلي ف مجتمع العينة لهذا ا<بلغ النقدي الذي
is not exceeded by the actual misstatement in the population.
.حدده

٢٥
( )و١٣  الفقرة,(٢٠٠) معيار ا<راجعة

ISA ٢٠٠, paragraph ١٣(f)

For discussion of the diversity of governance structures, see
paragraphs A١–A٨ of ISA ٢٦٠ (Revised), Communication with Those
Charged with Governance.

مسرد ا<صطلحات

٢٦
(٢٦٠)  من معيار ا<راجعة٨ أ-١ انظر الفقرات أ,وكمةz<ناقشة تنوع هياكل ا
."وكمةzتصال با<كلفي باU"ا
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*Tolerable rate of deviation—A rate of deviation from prescribed

 معدل انحراف عن إجراءات:ملهv *معدل انحراف {كن
internal control procedures set by the auditor in respect of  يحدده ا<راجع ويسعى أن يحصل على,الرقابة الداخلية ا<قررة
which the auditor seeks to obtain an appropriate level of مستوى مناسب من التأكيد بشأن عدم ®اوز ا<عدل الفعلي
assurance that the rate of deviation set by the auditor is not
.نحراف ف مجتمع العينة لهذا ا<عدل الذي حددهxل
exceeded by the actual rate of deviation in the population.

Type of emission—A grouping of emissions based on, for
example, source of emission, type of gas, region, or facility.

 على,نبعاثات إلى مجموعات استنادًاU تصنيف ا:نبعاثUنوع ا
نبعاث أو نوع الغاز أو ا<نطقة أوU إلى مصدر ا,سبيل ا<ثال
.ا<رفق

Unadjusted financial information—Financial information of the

 ا<علومات ا<الية للمنشأة التي يتم:ا<علومات ا<الية غير ا<عدلة
.ت التصورية عليها من قبل الطرف ا<سؤولxتطبيق التعدي
entity to which pro forma adjustments are applied by the

responsible party.

Uncertainty—A matter whose outcome depends on future

 أمر تعتمد نتيجته على أفعال أو أحداث مستقبلية:عدم التأكد
actions or events not under the direct control of the entity but  ولكنها قد تؤثر على, تخضع للسيطرة ا<باشرة للمنشأةU
.القوائم ا<الية
that may affect the financial statements.
*Uncorrected misstatements—Misstatements that the auditor has

ريفات قام ا<راجع بتجميعهاv :*التحريفات غير ا<صححة
accumulated during the audit and that have not been corrected.
.ل ا<راجعة ولم يتم تصحيحهاxخ
Underlying subject matter―The phenomenon that is measured

دث الذي يتم قياسه أو تقو{ه عنz ا:رتباطUا<وضوع محل ا
.طريق تطبيق الضوابط

*Unmodified opinion—The opinion expressed by the auditor

 الرأي الذي يعبر عنه ا<راجع عندما يتوصل:*رأي غير معدل
وانبS من جميع ا,إلى أن القوائم ا<الية قد ت إعدادها

or evaluated by applying criteria.

when the auditor concludes that the financial statements are

prepared, in all material respects, in accordance with the
applicable financial reporting framework.

٢٧
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.طار التقرير ا<الي ا<نطبقÄ  طبقًا,وهريةSا

*User auditor—An auditor who audits and reports on the

 ا<راجع الذي يقوم بعمليات ا<راجعة:*مراجع ا<نشأة ا<ستفيدة
.وإعداد التقرير عن القوائم ا<الية للمنشأة ا<ستفيدة

User auditor (in the context of ISAE 3402)—An auditor who audits

مراجع ا<نشأة ا<ستفيدة )ف سياق معيار ارتباطات التأكيد
 ا<راجع الذي يقوم بعمليات ا<راجعة وإعداد التقرير:((٣٤٠٢)

financial statements of a user entity.

and reports on the financial statements of a user entity.
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Paragraphs ٢٥–٢٦ deal with the phrases used to express this
opinion in the case of a fair presentation framework and a
compliance framework respectively.

٢٨

.عن القوائم ا<الية للمنشأة ا<ستفيدة

٢٧
 التعبيرات ا<ستخدمة للتعبير عن هذا الرأي ف حالة اتباع٢٦ و٢٥ تتناول الفقرتان
. على الترتيب,إطار عرض عادل وإطار التزام

٢٨
In the case of a subservice organization, the service
auditor of a service organization that uses the services
of the subservice organization is also a user auditor.

مسرد ا<صطلحات

نشأةt اصWدمية اW ُيعد مراجع ا<نشأة ا,دمية من الباطنWف حالة ا<نشأة ا
دمية من الباطن مراجع منشأة مستفيدةWخدمية تستخدم خدمات ا<نشأة ا
.هو أيضًا

١٢٧٧

ترجمة الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي

مسرد ا&صطلحات

*User entity—An entity that uses a service organization and

 وهي ا<نشأة, منشأة تستخدم منشأة خدمية:*ا<نشأة ا<ستفيدة
.التي يتم مراجعة قوائمها ا<الية

User entity (in the context of ISAE 3402)—An entity that uses a

:((٣٤٠٢) ا<نشأة ا<ستفيدة )ف سياق معيار ارتباطات التأكيد
.منشأة تستخدم منشأة خدمية

Walk-through test—Involves tracing a few transactions through

تx اختبار ينطوي على تتبع عدد قليل من ا<عام:اختبار التتبع
.ل نظام التقرير ا<اليxمن خ

whose financial statements are being audited.
service organization.

the financial reporting system.

*Written representation—A written statement by management

دارة إلى ا<راجع للمصادقةÄ بيان مكتوب تقدمه ا:*إفادة مكتوبة
provided to the auditor to confirm certain matters or to support  تتضمنU و.مور أو لدعم أدلة مراجعة أخرىpعلى بعض ا
other audit evidence. Written representations in this context do قراراتÄ القوائم ا<الية أو ا, ف هذا السياق,فادات ا<كتوبةÄا
not include financial statements, the assertions therein, or
.ت والدفاتر الداعمةxالواردة فيها أو السج
supporting books and records.

مسرد ا<صطلحات
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ا ل ب ا ب ا ل ث ا ل ث  :التوضيحات الصادرة من 4نة معايير ا:راجعة

التوضيحات الصادرة من 0نة معايير ا6راجعة

سبق أن صدر قرار من مجلس إدارة الهيئة ينص على "تطبيق معايير ا,راجعـة الدولية بعد استكمال اعتمادها من الهيئة دفعة واحدة,
على أن يبدأ التطبيق على أعمال ا,راجعة أو الفحص ا,رتبط عليها ف ٢٠١٧-١-١م أو بعده ما لم تستجد أمور Wنع ذلك".
وحيث ورد استفسار للهيئة حول اCقصود بعبارة "أعمال اCراجعة أو الفحص اCرتبط عليها" ,وهل اCقصود تاريخ توقيع عقد ا^رتباط
أم بداية أعمال اCراجعة والفحص?
وبعرض ا^ستفسار على @نة معايير اCراجعة أصدرت قرارها اcتي:
إن ا,قصود بعبارة "أعمال ا,راجعة أو الفحص ا,رتبط عليها"هو أعمال مراجعة القوائم ا,الية السنوية ,أو فحص القوائم ا,الية
ا`ولية ا,كونة لها ,أو أعمال التأكيد ,أو اdدمات ا`خرى ,والتي تبدأ اعتبارًا من ٢٠١٧-١-١م أو بعده بغض النظر عن تاريخ التعاقد
مع العميل .وعلى ذل :ك
 .١تطبق ا,عايير الدولية على أعمال ا,راجعة أو الفحص أو التأكيد أواdدمات ا`خرى التي يقوم بها ا,راجع على أي ارتباط يدخل فيه
اعتبارًا من ٢٠١٧-١-١م أو بعده حتى ولو كان ,راجعة قوائم مالية أو فحص أو تأكيد أو خدمات أخرى تتعلق بقوائم مالية سابقة لهذا
التاريخ.
 .٢تطبق ا,عايير الدولية على أعمال ا,راجعة والفحص للقوائم ا,الية لtعوام أو الفترات ا,الية التي تنتهي بعد ٢٠١٧-١-١م حتى ولو
كان اuرتباط عليها ت قبل هذا التاريخ.
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التوضيحات الصادرة من 0نة معايير ا6راجعة
توضيح من (نة معايير ا0راجعة بشأن كيفية التزام ا0راجع =تطلب التقرير عن مخالفات الشركات Eحكام نظام الشركات أو أحكام نظام الشركة
اEساس.
التاريخ١٤٣٩/٦/٢ :هـ ,ا0وافق ٢٠١٨/٢/١٨م
ا]شكال:
ورد للهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي استفسار حول كيفية اJلتزام Mتطلبات اCادة رقم ) (١٣٥من نظام الشركات ,والتي تطلب من اCراجع
أن يضّمن ف تقريره ما يكون قد تبي له من مخالفات dحكام النظام أو أحكام نظام الشركة اdساس.
التوضيح:
ينظم اCعيار الدولي للمراجعة رقم ) (٢٥٠مسؤوليات اCراجع حول مدى التزام اCنشأة باdنظمة واللوائح ,سواء تلك التي من اCتعارف عليه
بشكل عام أن لها تأثيرًا مباشرًا على vديد اCبالغ واxفصاحات ا@وهرية ف القوائم اCالية أو تلك التي قد يكون لها تأثير جوهري على القوائم
اCالية .وعند غياب عدم التزام مكتشف أو مشكوك فيه ,فإن اCراجع غير مطالب بالقيام بإجراءات مراجعة تتعلق Mدى التزام اCنشأة باdنظمة
واللوائح غير تلك اCبينة ف معيار اCراجعة رقم ) .(٢٥٠ومع ذلك فإن اdنظمة واللوائح اÉلية قد تطلب من اCراجع ف سياق مراجعته للقوائم اCالية
التقرير عن مدى اJلتزام بأحكام معينة لتلك اdنظمة واللوائح ,أو التقرير عما قد يتبي له من مخالفات dحكامها ,ومن ذلك نظام الشركات الذي
تطلب اCادة ) (١٣٥منه أن يضّمن اCراجع ف تقريره ما يكون قد تبي له من مخالفات dحكام النظام أو أحكام نظام الشركة اdساس.
وبالنظر إلى طبيعة اàالفات التي قد تقع فيها الشركة ,ومدى تأثيرها ا@وهري على القوائم اCالية ,فإنه يجب على اCراجع أن ُيضّمن ف
تقريره مخالفات الشركة dحكام نظام الشركات أو أحكام النظام اdساس للشركة ,التي لم تقم الشركة بتصحيحها قبل إصداره لتقريره ,بحسب
طبيعة اàالفة ,وذلك كما يلي:
 .١اàالفات التي كان لها تأثير جوهري على القوائم اCالية وأدت إلى تعديل رأي اCراجع ف القوائم اCالية :يتم التقرير عنها ضمن فقرة
"أساس الرأي اCعدل" ف تقرير اCراجع وفقًا Cتطلبات اCعيار الدولي للمراجعة رقم ).(٧٠٥
 .٢اàالفات اdخرى التي لم يكن لها تأثير جوهري على القوائم اCالية :يتم التقرير عن ذلك Mوجب متطلبات اCادة رقم ) (١٣٥من نظام
الشركات ,وذلك ضمن فقرة "مسؤوليات التقرير اdخرى" ف تقرير اCراجع وفقًا Cتطلبات اCعيار الدولي للمراجعة رقم ) (٧٠٠وبعنوان
"التقرير عن اCتطلبات النظامية أو التنظيمية" .وينبغي التنويه إلى أن نظام الشركات لم يطالب اCراجع بالتقرير عن عدم وجود مخالفات,
أي أنه لم يطلب منه اxشارة ف تقريره إلى عدم اكتشافه لوجود مخالفات dحكام النظام أو أحكام نظام الشركة اdساس.

أمثلة لعدد من اcاdت ا0تعلقة بصياغة التقرير عن ا0تطلبات النظامية أو التنظيمية:
ا0ثال اEول :عدم اكتشاف اCراجع dي مخالفة لنظام الشركات أو النظام اdساس للشركة .وف هذه اèالة فإن اCراجع غير مطالب باxشارة ف
تقريره إلى عدم اكتشافه àالفات لنظام الشركات أو النظام اdساس للشركة .وإذا رأى اCراجع مناسبة اxشارة إلى ذلك ,فإن النص اCناسب للفقرة
التي سيتضمنها تقرير اCراجع ضمن فقرة "مسؤوليات التقرير اdخرى" وفقًا Cتطلبات اCعيار الدولي للمراجعة رقم ) (٧٠٠وبعنوان "التقرير عن
اCتطلبات النظامية أو التنظيمية" كما يلي:

الهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي

١٢٨٢
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التوضيحات الصادرة من 0نة معايير ا6راجعة
التقرير عن ا0تطلبات النظامية والتنظيمية:
تتطلب اCادة ) (١٣٥من نظام الشركات أن يضّمن اCراجع ف تقريره ما يكون قد تبي له من مخالفات dحكام النظام أو أحكام نظام الشركة اdساس.
وخëل مسار مراجعتنا اèالية للقوائم اCالية ,لم يتبي لنا مخالفة الشركة dحكام نظام الشركات أو أحكام نظام الشركة اdساس.

ا0ثال الثاني :اكتشاف اCراجع àالفات لنظام الشركات أو النظام اdساس للشركة ,ولكن لم يكن لتلك اàالفات تأثير جوهري على القوائم اCالية
يؤدي إلى تعديل الرأي ف تقريره بناًء على تلك اàالفات .وف هذه اèالة فإن النص اCناسب للفقرة التي سيتضمنها تقرير اCراجع ضمن فقرة
"مسؤوليات التقرير اdخرى" وفقًا Cتطلبات اCعيار الدولي للمراجعة رقم ) (٧٠٠وبعنوان "التقرير عن اCتطلبات النظامية أو التنظيمية" كما يلي:
التقرير عن ا0تطلبات النظامية والتنظيمية:
تتطلب الفقرة ) (١٣٥من نظام الشركات أن يضّمن اCراجع ف تقريره ما يكون قد تبي له من مخالفات dحكام النظام أو أحكام نظام الشركة اdساس.
وخëل مسار مراجعتنا اèالية للقوائم اCالية ,فقد تبي لنا وقوع الشركة ف مخالفات dحكام ]نظام الشركات أو النظام اdساس للشركة أو كليهما[
ليس لها تأثير جوهري على القوائم اCالية îثلت فيما يلي] :يتم سرد تلك اàالفات[.

ا0ثال الثالث :اكتشاف اCراجع àالفات لنظام الشركات أو النظام اdساس للشركة ,كان لها تأثير جوهري على القوائم اCالية أدت إلى تعديل رأيه
)أي أنه vفظ ف تقريره( ولم يتبي له مخالفات أخرى ليس لها تأثير جوهري على القوائم اCالية .وف هذه اèالة فإن اCراجع سوف يقرر عن تلك
اàالفات التي كان لها تأثير جوهري على القوائم اCالية أدت إلى تعديل رأيه ,وفقًا Cتطلبات اCعيار الدولي للمراجعة رقم ) .(٧٠٥و Jيحتاج اCراجع
إلى تكرار ذلك ف تقريره مرة أخرى vت عنوان "التقرير عن اCتطلبات النظامية أو التنظيمية" .و Jيطالب اCراجع باxشارة ف تقريره إلى عدم
اكتشافه àالفات أخرى لنظام الشركات أو النظام اdساس للشركة خëفا Cا أشار إليه ف أساس الرأي اCعدل وفقًا Cتطلبات اCعيار الدولي للمراجعة
رقم ) .(٧٠٥وإذا رأى اCراجع مناسبة اxشارة إلى ذلك ,فإن النص اCناسب للفقرة التي سيتضمنها تقرير اCراجع ضمن فقرة "مسؤوليات التقرير
اdخرى" وفقًا Cتطلبات اCعيار الدولي للمراجعة رقم ) (٧٠٠وبعنوان "التقرير عن اCتطلبات النظامية أو التنظيمية" كما يلي:
التقرير عن ا0تطلبات النظامية والتنظيمية:
تتطلب الفقرة ) (١٣٥من نظام الشركات أن يضّمن اCراجع ف تقريره ما يكون قد تبي له من مخالفات dحكام النظام أو أحكام نظام الشركة اdساس.
وخëفًا للمخالفات التي كان لها تأثير جوهري على القوائم اCالية ,وأدت إلى تعديل رأينا كما هو موضح أعëه vت عنوان "أساس الرأي اCعدل" ,لم
يتبي لنا وقوع الشركة ف مخالفات أخرى dحكام نظام الشركات أو أحكام نظام الشركة اdساس.
ا0ثال الرابع :اكتشاف اCراجع àالفات لنظام الشركات أو النظام اdساس للشركة ,كان لها تأثير جوهري على القوائم اCالية أدت إلى تعديل رأيه
)أي أنه vفظ ف تقريره( ,باxضافة إلى اكتشافه àالفات أخرى لنظام الشركات أو النظام اdساس للشركة لم يكن لها تأثير جوهري على القوائم
اCالية .وف هذه اèالة فإن اCراجع سوف يقرر عن اàالفات التي كان لها تأثير جوهري على القوائم اCالية وأدت إلى تعديل رأيه ,وفقًا Cتطلبات
اCعيار الدولي للمراجعة رقم ) .(٧٠٥أما اàالفات اdخرى التي لم يكن لها تأثير جوهري على القوائم اCالية ,فإنه سيقرر عنها ضمن فقرة "التقرير
عن اCسؤوليات اdخرى" ف تقرير اCراجع وفقًا Cتطلبات اCعيار الدولي للمراجعة رقم ) (٧٠٠وبعنوان "التقرير عن اCتطلبات النظامية أو التنظيمية"
كما يلي:
التقرير عن ا0تطلبات النظامية والتنظيمية:
تتطلب الفقرة ) (١٣٥من نظام الشركات أن يضّمن اCراجع ف تقريره ما يكون قد تبي له من مخالفات dحكام النظام أو أحكام نظام الشركة اdساس.
وخëل مسار مراجعتنا اèالية للقوائم اCالية ,فإنه باxضافة إلى اàالفات التي كان لها تأثير جوهري على القوائم اCالية ,وأدت إلى تعديل رأينا
كما هو موضح أعëه vت عنوان "أساس الرأي اCعدل" ,فقد تبي لنا وقوع الشركة ف مخالفات أخرى dحكام ]نظام الشركات أو النظام اdساس
للشركة أو كليهما[ ليس لها تأثير جوهري على القوائم اCالية îثلت فيما يلي] :يتم سرد تلك اàالفات[.
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موقف ا&راجع من عدم تطبيق ا&نشأة للمعايير الدولية

ورد للهيئة السعودية للمحاسبي القانونيي عدد من اIستفسارات حول موقف اOاسب القانوني من عدم تطبيق اDنشأة للمعايير الدولية
اDعتمدة ف اDملكة العربية السعودية.
وبعرض تلك اIستفسارات على Aنة معايير اDراجعة ف الهيئة ,أفادت aا يلي:
يضع معيار اDراجعة الدولي رقم ) (٢١٠اDعتمد ف اDملكة العربية السعودية متطلبات محددة لقبول اIرتباط Dراجعة القوائم اDالية ذات
الغرض العام .ومن ضمن أهم متطلباته اIتفاق على إطار التقرير اDالي اDنطبق .وحيث إن إطار التقرير اDقبول qعداد القوائم اDالية ذات الغرض
العام ف اDملكة العربية السعودية هو اDعايير الدولية للتقرير اDالي اDعتمدة ف اDملكة العربية السعودية اعتبارًا من بداية عام  ٢٠١٧للشركات
اDدرجة ,ومن بداية عام  ٢٠١٨للشركات غير اDدرجة )أو اDعيار الدولي للتقرير اDالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة اwجم( فإنه  Iيجوز اIتفاق
على مراجعة قوائم مالية ذات غرض عام ت إعدادها وفقاً qطار غير ذلك اqطار اDعتمد ف اDملكة العربية السعودية واDناسب لظروف اDنشأة.
وف حال عدم النص على إطار التقرير اDقبول ف عقد اIرتباط ,فإنه يفترض أنه اqطار اDعتمد ف اDملكة اDنطبق على فترة القوائم اDالية,
حيث  Iمجال لتطبيق إطار آخر ما لم يكن ذلك وفقاً لنظام أو Iئحة تختص aنشأة معينة )كما هو اwال على سبيل اDثال ف منشآت القطاع العام
أو اDنشآت غير الهادفة للربح( .وعليه فإنه  Iيجوز للمراجع اIستمرار ف اIرتباط الذي يتبي فيه عدم موافقة اDنشأة على تطبيق إطار التقرير
اDالي اDقبول اDشار إليه أعàه .وف حال قبول اDراجع Iرتباط اDراجعة )أو اIستمرار فيه( على أساس افتراض توفر الشرط اDسبق لقبول اIرتباط
)وهو استخدام اqدارة qطار التقرير اDالي اDقبول qعداد القوائم اDالية( ,ثم تبي له من خàل ما حصل عليه من أدلة اDراجعة عدم تطبيق اDنشأة
لسياسات محاسبية تتفق مع ذلك اqطار ,فإن عليه أن يقرر مدى تأثير التحريفات اAوهرية الناشئة عن ذلك على تقريره وفقاً Dتطلبات معيار
اDراجعة الدولي رقم  ٧٠٥اDعتمد ف اDملكة العربية السعودية.
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