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صفحة  1من 33

االتحاد الدولي للمحاسبين©

معيار املراجعة (( )220املعدل) – إدارة الجودة ملراجعة القوائم املالية

ً
ينبغي قراءة معيار املراجعة (" )220إدارة الجودة ملراجعة القوائم املالية" جنبا إلى جنب مع معيار املراجعة (" )200األهداف العامة
ً
للمراجع املستقل والقيام باملراجعة وفقا للمعايير الدولية للمراجعة املعتمدة في اململكة العربية السعودية".
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صفحة  2من 33

االتحاد الدولي للمحاسبين©

معيار املراجعة (( )220املعدل) – إدارة الجودة ملراجعة القوائم املالية

مقدمة
نطاق هذا املعيار
.1

يتناول هذا املعيار املسؤوليات املحددة للمراجع بشأن إدارة الجودة على مستوى االرتباطات عند مراجعة القوائم املالية،
ً
واملسؤوليات ذات الصلة الخاصة بالشريك املسؤول عن االرتباطُ .ويقرأ هذا املعيار جنبا إلى جنب مع املتطلبات املسلكية ذات
الصلة( .راجع :الفقرتين أ ،1أ)38

نظام إدارة الجودة الخاص باملكتب ودور فرق االرتباطات
ً
وفقا ملعيار إدارة الجودة ( ،)1فإن هدف املكتب هو تصميم نظام إلدارة الجودة ،وتطبيقه وتشغيله ،فيما يخص ارتباطات مراجعة
.2
أو فحص القوائم املالية أو ارتباطات التأكيد األخرى أو ارتباطات الخدمات ذات العالقة التي ينفذها املكتب ،بحيث يوفر هذا النظام
ً
ً
للمكتب تأكيدا معقوال بشأن ما يلي( :راجع :الفقرتين أ ،13أ)14
ً
(أ) وفاء املكتب والعاملين فيه بمسؤولياتهم وفقا للمعايير املهنية واملتطلبات النظامية والتنظيمية املنطبقة ،وتنفيذهم
ً
لالرتباطات وفقا لهذه املعايير واملتطلبات؛
(ب)

مناسبة تقارير االرتباطات الصادرة عن املكتب أو الشركاء املسؤولين عن االرتباطات في ظل الظروف القائمة1.

.3

ينبني هذا املعيار على افتراض أساس بأن املكتب يخضع ملعايير إدارة الجودة أو للمتطلبات الوطنية التي تكون مساوية على األقل
ملتطلبات تلك املعايير( .راجع :الفقرتين أ ،2أ)3

.4

يتولى فريق االرتباط ،تحت قيادة الشريك املسؤول عن االرتباط ،املسؤولية ّ
عما يلي ،في سياق نظام إدارة الجودة الخاص باملكتب
ومن خالل االلتزام بمتطلبات هذا املعيار( :راجع :الفقرات أ–4أ)11
(أ)

تطبيق استجابات املكتب ملخاطر الجودة (أي سياسات أو إجراءات املكتب) املنطبقة على ارتباط املراجعة باستخدام
املعلومات التي يقوم املكتب بنقلها ،أو التي يتم الحصول عليها من املكتب؛

(ب) في ضوء طبيعة ارتباط املراجعة وظروفه ،تحديد ما إذا كان سيتم تصميم وتطبيق استجابات أخرى على مستوى االرتباط
بخالف تلك املحددة في سياسات أو إجراءات املكتب؛
(ج) نقل املعلومات التي يتم الحصول عليها أثناء ارتباط املراجعة إلى املكتب والتي تتطلب سياسات أو إجراءات املكتب نقلها لدعم
تصميم نظام إدارة الجودة الخاص باملكتب ،ودعم تطبيقه وتشغيله.
.5

قد يوفر االلتزام بمتطلبات معايير املراجعة األخرى معلومات ذات صلة بإدارة الجودة على مستوى االرتباطات( .راجع :الفقرة أ)12

.6

مما يخدم املصلحة العامة تنفيذ ارتباطات املراجعة بجودة عالية على نحو ثابت من خالل تحقيق هدف هذا املعيار وأهداف املعايير
ً
األخرى لكل ارتباط .وتتحقق جودة ارتباط املراجعة من خالل التخطيط لالرتباط وتنفيذه وإعداد التقرير عنه وفقا للمعايير املهنية
واملتطلبات النظامية والتنظيمية املنطبقة .ويستلزم تحقيق أهداف تلك املعايير وااللتزام بمتطلبات األنظمة أو اللوائح املنطبقة،
ممارسة الحكم املنهي وممارسة نزعة الشك املنهي.
ً
وفقا ملعيار املراجعة ( 2،)200فإن فريق االرتباط مطالب بالتخطيط للمراجعة وتنفيذها مع التحلي بنزعة الشك املنهي ،ومطالب
بممارسة الحكم املنهي .وتتم ممارسة الحكم املنهي عند اتخاذ قرارات مدروسة بشأن التصرفات املناسبة إلدارة الجودة وتحقيقها في
ضوء طبيعة ارتباط املراجعة وظروفه .وتدعم نزعة الشك املنهي جودة األحكام التي يتخذها فريق االرتباط ،ومن خالل هذه األحكام،
تدعم نزعة الشك املنهي الفاعلية العامة لفريق االرتباط في تحقيق الجودة على مستوى االرتباطات .ويمكن إبداء املمارسة املناسبة
لنزعة الشك املنهي من خالل تصرفات فريق االرتباط واتصاالته .وقد تشتمل هذه التصرفات واالتصاالت على خطوات خاصة
للتخفيف من املعوقات التي قد تقوض املمارسة املناسبة لنزعة الشك املنهي ،مثل التحيز غير املقصود أو القيود على املوارد( .راجع:
الفقرات أ–33أ)36

.7

1
2

معيار إدارة الجودة ( ،)1الفقرة 14
ً
معيار املراجعة (" )200األهداف العامة للمراجع املستقل والقيام باملراجعة وفقا للمعايير الدولية للمراجعة" ،الفقرات  15و 16وأ-20أ24

ترجمة الهيئة السعودية للمراجعين واملحاسبين

صفحة  3من 33

االتحاد الدولي للمحاسبين©

معيار املراجعة (( )220املعدل) – إدارة الجودة ملراجعة القوائم املالية

التدرج
املقصد من متطلبات هذا املعيار هو تطبيقها في سياق طبيعة كل مراجعة وظروفها .فعلى سبيل املثال:

.8

(أ)

عندما يتولى الشريك املسؤول عن االرتباط تنفيذ املراجعة بالكامل ،وهو ما قد تكون عليه الحال عند مراجعة املنشآت األقل
ً
تعقيدا ،فإن بعض متطلبات هذا املعيار ال تكون ذات صلة ألنها مشروطة بمشاركة أعضاء آخرين من فريق االرتباط( .راجع:
الفقرتين أ ،13أ)14

(ب) عندما ال يتولى الشريك املسؤول عن االرتباط تنفيذ املراجعة بالكامل أو عند مراجعة منشآت ذات طبيعة وظروف أكثر
ً
تعقيدا ،قد يقوم الشريك املسؤول عن االرتباط بإسناد تصميم أو تنفيذ بعض اإلجراءات أو املهام أو التصرفات إلى أعضاء
آخرين في فريق االرتباط.
مسؤوليات الشريك املسؤول عن االرتباط
ُ
ثم فهو املُ َ
يظل الشريك املسؤول عن االرتباط هو املسؤول النهائي ،ومن ّ
ساءل ،عن االلتزام بمتطلبات هذا املعيار .وتستخدم عبارة
"يجب على الشريك املسؤول عن االرتباط تحمل املسؤولية عن "...فيما يخص تلك املتطلبات التي ُيسمح فيها للشريك املسؤول عن
االرتباط بإسناد تصميم أو تنفيذ اإلجراءات أو املهام أو التصرفات إلى أعضاء فريق االرتباط الذين يحظون باملهارات املالئمة أو
الخبرات املناسبة .وفيما يخص املتطلبات األخرى ،يهدف هذا املعيار صراحة إلى وفاء الشريك املسؤول عن االرتباط باملتطلب أو
املسؤولية وقد يحصل الشريك املسؤول عن االرتباط على معلومات من املكتب أو من األعضاء اآلخرين في فريق االرتباط( .راجع:
الفقرات أ–22أ)25

.9

تاريخ السريان
يسري هذا املعيار على ارتباطات مراجعة القوائم املالية للفترات التي تبدأ في  15ديسمبر  2022أو بعد ذلك التاريخ.

.10

الهدف
.11

هدف املراجع هو إدارة الجودة على مستوى االرتباطات للحصول على تأكيد معقول بتحقيق الجودة لغرض:
ً
(أ) وفاء املراجع بمسؤولياته ،وإجرائه للمراجعة ،وفقا للمعايير املهنية واملتطلبات النظامية والتنظيمية املنطبقة؛
(ب) مناسبة التقرير الصادر عن املراجع في ظل الظروف القائمة.

التعريفات
.12

ألغراض معايير املراجعة ،تكون للمصطلحات اآلتية املعاني ّ
املبينة أدناه:
(أ)

ً
الشريك املسؤول عن االرتباط - 3الشريك أو فرد آخر يعينه املكتب ليكون مسؤوال عن ارتباط املراجعة وتنفيذه ،وعن تقرير
املراجع الذي يصدر من خالل املكتب ،وتكون له -إذا تطلب األمر -الصالحية املناسبة من جهة مهنية أو نظامية أو تنظيمية.

(ب) فحص جودة االرتباط – تقويم موضوعي ،يقوم بتنفيذه فاحص جودة االرتباط ويتم االنتهاء منه في تاريخ تقرير االرتباط أو
قبله ،يتناول األحكام املهمة التي اتخذها فريق االرتباط واالستنتاجات التي تم التوصل إليها ً
بناء على هذه األحكام.
(ج)

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

3

ُ
تقرأ مصطلحات "الشريك املسؤول عن االرتباط" و"الشريك" و"املكتب" على أنها تشير إلى ما يعادلها في القطاع العام ،عند االقتضاء.



ال يسمح نظام املحاسبين القانونيين في اململكة لغير املرخصين بتقديم خدمات املحاسبة واملراجعة بشكل عام.
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صفحة  4من 33

االتحاد الدولي للمحاسبين©

معيار املراجعة (( )220املعدل) – إدارة الجودة ملراجعة القوائم املالية

(د)

فريق االرتباط – جميع الشركاء واملوظفين الذين ينفذون ارتباط املراجعة ،وأي أفراد آخرين ينفذون إجراءات املراجعة على
االرتباط ،باستثناء الخبراء الخارجيين الذين يستعين بهم املراجع 4واملراجعين الداخليين الذين يقدمون مساعدة مباشرة
بشأن االرتباط( 5.راجع :الفقرات أ–15أ)25

(ه)

املكتب  -محاسب قانوني فرد أو شركة ملحاسبين مهنيين ،أو ما يعادلهما في القطاع العام( .راجع :الفقرة أ)26

(و)

مكتب ضمن الشبكة :هو مكتب آخر ينتمي إلى شبكة املكتب [الذي يقوم بتنفيذ االرتباط] ،أو منشأة تنتمي إلى تلك الشبكة.
(راجع :الفقرة أ)27
ً
الشبكة :هيكل أكبر حجما( :راجع :الفقرة أ)27

(ز)

(ح)

()1

يهدف إلى تحقيق التعاون،

()2

يهدف بوضوح إلى التشارك في األرباح أو التكاليف ،أو يخضع مللكية أو سيطرة أو إدارة مشتركة ،أو يطبق سياسات
ً ً
ً
ً
ً
أو إجراءات مشتركة إلدارة الجودة أو استراتيجية عمل مشتركة ،أو يستخدم اسما تجاريا مشتركا أو جزءا مهما من
املوارد املهنية.

الشريك  -أي فرد يحظى بصالحية إلزام املكتب بتنفيذ ارتباطات الخدمات املهنية.

(ط) العاملون  -الشركاء واملوظفون في املكتب.
(ي)

املعايير املهنية  -املعايير الدولية للمراجعة واملتطلبات املسلكية ذات الصلة.

(ك) املتطلبات املسلكية ذات الصلة – مبادئ سلوك وآداب املهنة واملتطلبات املسلكية التي تنطبق على املحاسبين املهنيين عند
ً
قيامهم بتنفيذ ارتباط املراجعة .وتشمل املتطلبات املسلكية ذات الصلة عادة النصوص الواردة في قواعد سلوك وآداب
املهنة الدولية للمحاسبين املهنيين (بما في ذلك معايير االستقالل الدولية) الصادرة عن مجلس املعايير الدولية لسلوك وآداب
ً
املهنة للمحاسبين (قواعد سلوك وآداب املهنة) فيما يتعلق بارتباطات مراجعة القوائم املالية ،جنبا إلى جنب مع املتطلبات
ً
الوطنية التي تكون أكثر تشددا.
(ل)

(م)

االستجابة (فيما يتعلق بنظام إدارة الجودة) – السياسات أو اإلجراءات التي يقوم املكتب بتصميمها وتطبيقها ملواجهة خطر
واحد أو أكثر من مخاطر الجودة:
()1

السياسات هي تعليمات بما ينبغي القيام به ،أو ما ال ينبغي القيام به ،ملواجهة مخاطر الجودة .وهذه التعليمات قد
ً
ً
َّ
تكون موثقة أو منصوصا عليها صراحة في وسائل االتصال أو مفهومة ضمنا من خالل التصرفات والقرارات.

()2

اإلجراءات هي التصرفات املتخذة لتطبيق السياسات.

املوظفون  -املهنيون ،بخالف الشركاء ،بما في ذلك أي خبراء يوظفهم املكتب.

املتطلبات
مسؤوليات القيادة عن إدارة الجودة وتحقيقها في ارتباطات املراجعة
.13

4
5

يجب على الشريك املسؤول عن االرتباط تحمل املسؤولية العامة عن إدارة الجودة وتحقيقها في ارتباط املراجعة ،بما في ذلك تحمل
املسؤولية عن توفير بيئة لالرتباط ّ
تشدد على ثقافة املكتب والسلوك املأمول من أعضاء فريق االرتباط .وفي سبيل ذلك ،يجب على
ِّ
الشريك املسؤول عن االرتباط املشاركة بصورة كافية ومناسبة طوال ارتباط املراجعة بما يوفر له األساس لتحديد مناسبة األحكام
املهمة التي تم اتخاذها ،واالستنتاجات التي تم التوصل إليها ،في ضوء طبيعة االرتباط وظروفه( .راجع :الفقرات أ–28أ)37

ّ
يعرف معيار املراجعة (" )620استخدام عمل خبير استعان به املراجع" ،في الفقرة (6أ) ،مصطلح "الخبير الذي يستعين به املراجع".
ِّ
ً
ً
يفرض معيار املراجعة (" )610استخدام عمل املراجعين الداخليين" حدودا على استخدام املساعدة املباشرة .وينص أيضا على أنه قد ُيحظر على املراجع الخارجي
بموجب نظام أو الئحة الحصول على مساعدة مباشرة من املراجعين الداخليينً .
وبناء عليه ،يقتصر استخدام املساعدة املباشرة على الحاالت التي يسمح فيها بذلك.
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.14

في سبيل توفير البيئة املوضحة في الفقرة  ،13يجب على الشريك املسؤول عن االرتباط تحمل املسؤولية عن اتخاذ تصرفات واضحة
ومتسقة ّ
وفعالة تعكس التزام املكتب بالجودة وتحدد وتعلن عن السلوك املأمول من أعضاء فريق االرتباط ،بما في ذلك التشديد على
ما يلي( :راجع :الفقرات أ–30أ)34
(أ)

مسؤولية جميع أعضاء فريق االرتباط عن املساهمة في إدارة الجودة وتحقيقها على مستوى االرتباطات؛

(ب) أهمية اآلداب والقيم واملواقف السلوكية املهنية بالنسبة ألعضاء فريق االرتباط؛

.15

(ج)

أهمية االتصال الصريح والجاد داخل فريق االرتباط ،ودعم قدرة أعضاء فريق االرتباط على طرح مخاوفهم دون خوف من
ردود الفعل االنتقامية؛

(د)

أهمية ممارسة كل عضو في فريق االرتباط لنزعة الشك املنهي طوال ارتباط املراجعة.

في حالة قيام الشريك املسؤول عن االرتباط بإسناد تصميم أو تنفيذ اإلجراءات أو املهام أو التصرفات املتعلقة بأحد متطلبات هذا
املعيار إلى أعضاء آخرين في فريق االرتباط لدعمه في االلتزام بمتطلبات هذا املعيار ،فيجب عليه االستمرار في تحمل املسؤولية العامة
عن إدارة الجودة وتحقيقها في ارتباط املراجعة من خالل توجيه هؤالء األعضاء واإلشراف عليهم وفحص عملهم( .راجع :الفقرتين ،9
أ)37

املتطلبات املسلكية ذات الصلة ،بما فيها تلك املتعلقة باالستقالل
.16

يجب أن يحظى الشريك املسؤول عن االرتباط بفهم للمتطلبات املسلكية ذات الصلة ،بما فيها تلك املتعلقة باالستقالل ،املنطبقة
في ضوء طبيعة ارتباط املراجعة وظروفه( .راجع :الفقرات أ–38أ ،42أ)48

.17

يجب على الشريك املسؤول عن االرتباط تحمل املسؤولية عن إحاطة األعضاء اآلخرين في فريق االرتباط باملتطلبات املسلكية ذات
الصلة املنطبقة في ضوء طبيعة ارتباط املراجعة وظروفه ،وإحاطتهم بسياسات أو إجراءات املكتب ذات العالقة ،بما في ذلك تلك
التي تتناول( :راجع :الفقرات أ–23أ ،25أ–40أ)44
(أ)

التعرف على التهديدات التي تمس االلتزام باملتطلبات املسلكية ذات الصلة ،بما فيها تلك املتعلقة باالستقالل ،وتقويم تلك
التهديدات ومواجهتها؛

(ب) الظروف التي قد تتسبب في وقوع مخالفة للمتطلبات املسلكية ذات الصلة ،بما فيها تلك املتعلقة باالستقالل ،ومسؤوليات
أعضاء فريق االرتباط عند علمهم بتلك املخالفات؛
(ج)

مسؤوليات أعضاء فريق االرتباط عند علمهم بحالة عدم التزام باألنظمة واللوائح من قبل املنشأة6.

.18

إذا نمت إلى علم الشريك املسؤول عن االرتباط ٌ
أمور تشير إلى وجود تهديد يمس االلتزام باملتطلبات املسلكية ذات الصلة ،فيجب
عليه تقويم ذلك التهديد من خالل االلتزام بسياسات أو إجراءات املكتب ،باستخدام املعلومات ذات الصلة التي يتم الحصول عليها
من املكتب أو من فريق االرتباط أو غير ذلك من املصادر ،ويجب عليه اتخاذ التصرف املناسب( .راجع :الفقرتين أ ،43أ)44
ً
يجب على الشريك املسؤول عن االرتباط أن يظل منتبها طوال ارتباط املراجعة ،من خالل املالحظة وطرح االستفسارات عند
الضرورة ،ملخالفات أعضاء فريق االرتباط للمتطلبات املسلكية ذات الصلة أو سياسات أو إجراءات املكتب ذات العالقة( .راجع:
الفقرة أ)45

.20

إذا نمت إلى علم الشريك املسؤول عن االرتباط ،من خالل نظام إدارة الجودة الخاص باملكتب أو من مصادر أخرىٌ ،
أمور تشير إلى
عدم الوفاء باملتطلبات املسلكية ذات الصلة املنطبقة على طبيعة ارتباط املراجعة وظروفه ،فيجب على الشريك املسؤول عن
االرتباط اتخاذ التصرف املناسب ،بالتشاور مع األفراد اآلخرين في املكتب( .راجع :الفقرة أ)46

.21

قبل تأريخ تقرير املراجع ،يجب على الشريك املسؤول عن االرتباط تحمل املسؤولية عن تحديد ما إذا كانت املتطلبات املسلكية ذات
الصلة ،بما فيها تلك املتعلقة باالستقالل ،قد تم الوفاء بها( .راجع :الفقرتين أ 38وأ)47

.19

6
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قبول العالقات مع العمالء وقبول ارتباطات املراجعة واالستمرارفي تلك العالقات واالرتباطات
.22

يجب على الشريك املسؤول عن االرتباط التحقق من اتباع سياسات أو إجراءات املكتب الخاصة بقبول العالقات مع العمالء وقبول
ارتباطات املراجعة واالستمرار في تلك العالقات واالرتباطات ،والتحقق من مناسبة االستنتاجات التي تم التوصل إليها في هذا الشأن.
(راجع :الفقرات أ–49أ ،52أ)58

.23

يجب على الشريك املسؤول عن االرتباط أن يأخذ في الحسبان املعلومات التي تم الحصول عليها أثناء آلية القبول واالستمرار عند
ً
التخطيط الرتباط املراجعة وتنفيذه وفقا ملعايير املراجعة وعند االلتزام بمتطلبات هذا املعيار( .راجع :الفقرات أ–53أ)56

.24

إذا أصبح فريق االرتباط على علم بمعلومات كان من املمكن أن تتسبب في رفض املكتب الرتباط املراجعة فيما لو كانت تلك املعلومات
متاحة للمكتب قبل قبول العالقة مع العميل أو قبول ارتباط معين أو االستمرار في تلك العالقة أو ذلك االرتباط ،فيجب على الشريك
املسؤول عن االرتباط نقل تلك املعلومات على الفور إلى املكتب ،حتى يتسنى للمكتب وللشريك املسؤول عن االرتباط اتخاذ التصرف
الالزم( .راجع :الفقرة أ)57

موارد االرتباط
.25

يجب على الشريك املسؤول عن االرتباط التحقق من تخصيص أو توفير موارد كافية ومناسبة لفريق االرتباط في الوقت املناسب
لتنفيذ االرتباط ،مع األخذ في الحسبان طبيعة ارتباط املراجعة وظروفه ،وسياسات أو إجراءات املكتب ،وأي تغيرات قد تنشأ أثناء
االرتباط( .راجع :الفقرات أ–59أ ،70أ ،73أ ،74أ)79

.26

يجب على الشريك املسؤول عن االرتباط التحقق من أن أعضاء فريق االرتباط ،وأي خبراء خارجيين يستعين بهم املراجع وأي مراجعين
ً
داخليين يقدمون املساعدة املباشرة وليسوا جزءا من فريق االرتباط ،يحظون مجتمعين بالكفاءات والقدرات املناسبة ،بما في ذلك
الوقت الكافي ،لتنفيذ ارتباط املراجعة( .راجع :الفقرات أ ،62أ–71أ)74

.27

إذا حدد الشريك املسؤول عن االرتباط ،نتيجة اللتزامه بمتطلبات الفقرتين  25و ،26عدم كفاية املوارد التي تم تخصيصها أو
توفيرها ،أو عدم مناسبتها ،في ظل ظروف ارتباط املراجعة ،فيجب عليه اتخاذ التصرف املناسب ،بما في ذلك االتصال باألفراد
املعنيين بشأن الحاجة إلى تخصيص أو توفير موارد إضافية أو بديلة لالرتباط( .راجع :الفقرات أ‒75أ)78

.28

يجب على الشريك املسؤول عن االرتباط تحمل املسؤولية عن االستخدام املناسب للموارد التي تم تخصيصها أو توفيرها لفريق
االرتباط ،في ضوء طبيعة ارتباط املراجعة وظروفه( .راجع :الفقرات أ–63أ)69

تنفيذ االرتباط

التوجيه واإلشراف والفحص
.29

يجب على الشريك املسؤول عن االرتباط تحمل املسؤولية عن توجيه أعضاء فريق االرتباط واإلشراف عليهم وفحص عملهم( .راجع:
الفقرة أ)80

.30

يجب على الشريك املسؤول عن االرتباط التحقق من أن الجوانب الخاصة بطبيعة وتوقيت ومدى التوجيه واإلشراف والفحص:
(راجع :الفقرات أ–81أ ،89أ–94أ)97
ً
(أ) قد تم التخطيط لها 7،وتم تنفيذها ،وفقا لسياسات أو إجراءات املكتب واملعايير املهنية واملتطلبات النظامية والتنظيمية
املنطبقة؛
(ب) تراعي طبيعة وظروف ارتباط املراجعة واملوارد التي قام املكتب بتخصيصها أو توفيرها لفريق االرتباط.

.31

7

يجب على الشريك املسؤول عن االرتباط فحص توثيق أعمال املراجعة في األوقات املناسبة أثناء ارتباط املراجعة ،بما في ذلك توثيق
أعمال املراجعة الذي يتعلق بما يلي( :راجع :الفقرات أ–90أ)93
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(أ)

األمور املهمة؛8

(ب) األحكام املهمة ،بما في ذلك تلك التي تتعلق باألمور الصعبة أو املثيرة للجدل التي تم التعرف عليها أثناء ارتباط املراجعة،
واالستنتاجات التي تم التوصل إليها؛
ُ
(ج) األمور األخرى التي تعد ،بحسب الحكم املنهي للشريك املسؤول عن االرتباط ،ذات صلة بمسؤوليات الشريك املسؤول عن
االرتباط.
.32

يجب على الشريك املسؤول عن االرتباط أن يحدد ،من خالل فحصه لتوثيق أعمال املراجعة واملناقشة مع فريق االرتباط ،في تاريخ
تقرير املراجع أو قبله ،أنه قد تم الحصول على ما يكفي من أدلة املراجعة املناسبة لدعم االستنتاجات التي تم التوصل إليها وإلصدار
تقرير املراجع( .راجع :الفقرات أ–90أ)94

.33

قبل تأريخ تقرير املراجع ،يجب على الشريك املسؤول عن االرتباط فحص القوائم املالية وتقرير املراجع ،بما في ذلك عند االقتضاء،
ً
وصف األمور الرئيسة للمراجعة 9وتوثيق أعمال املراجعة فيما يتعلق بتلك األمور ،لتحديد أن التقرير الذي سيصدر سيكون مناسبا
في ظل الظروف القائمة10.

.34

يجب على الشريك املسؤول عن االرتباط فحص االتصاالت الرسمية الكتابية قبل صدورها إلى اإلدارة أو املكلفين بالحوكمة أو
السلطات التنظيمية( .راجع :الفقرة أ)98

التشاور
.35

يجب على الشريك املسؤول عن االرتباط( :راجع :الفقرات أ–99أ)102
(أ)

تحمل املسؤولية عن تشاور فريق االرتباط بشأن ما يلي:
()1

األمور الصعبة أو املثيرة للجدل واألمور التي تتطلب سياسات أو إجراءات املكتب التشاور بشأنها؛

()2

األمور األخرى التي تتطلب التشاور ،بحسب الحكم املنهي للشريك املسؤول عن االرتباط؛

(ب) تحديد أن أعضاء فريق االرتباط قد قاموا أثناء االرتباط بإجراء التشاور املناسبً ،
سواء داخل فريق االرتباط أو بين فريق
االرتباط ومن هم على مستوى مناسب داخل املكتب أو خارجه؛
(ج)

تحديد أن طبيعة ونطاق تلك املشاورات ،واالستنتاجات الناتجة عنهاُ ،متفق عليها مع الطرف الذي تم التشاور معه؛

(د)

تحديد ما إذا كانت االستنتاجات املتفق عليها قد تم تطبيقها.

فحص جودة االرتباط
.36

فيما يخص ارتباطات املراجعة التي يتعين إجراء فحص لجودتها ،يجب على الشريك املسؤول عن االرتباط( :راجع :الفقرة أ)103
(أ)

التأكد من تعيين فاحص لجودة االرتباط؛

(ب) التعاون مع فاحص جودة االرتباط وإحاطة األعضاء اآلخرين في فريق االرتباط بمسؤوليتهم عن القيام بذلك؛
(ج)

مناقشة األمور املهمة واألحكام املهمة التي تنشأ أثناء ارتباط املراجعة ،بما في ذلك تلك التي يتم التعرف عليها أثناء فحص
جودة االرتباط ،مع فاحص جودة االرتباط؛

(د)

عدم تأريخ تقرير املراجع إلى حين االنتهاء من فحص جودة االرتباط( .راجع :الفقرات أ–104أ)106

8

معيار املراجعة (" )230توثيق أعمال املراجعة" ،الفقرة (8ج)
معيار املراجعة (" )701اإلبالغ عن األمور الرئيسة للمراجعة في تقرير املراجع املستقل"

10

معيار املراجعة (" )700تكوين الرأي والتقرير عن القوائم املالية" أو معيار املراجعة (" )705التعديالت على الرأي في تقرير املراجع املستقل"
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االختالف في اآلراء
.37

في حال حدوث اختالف في اآلراء داخل فريق االرتباط ،أو بين فريق االرتباط وفاحص جودة االرتباط أو األفراد الذين يتولون تنفيذ
األنشطة ضمن نظام إدارة الجودة الخاص باملكتب ،بمن فيهم من يقومون بتقديم املشورة ،يجب على فريق االرتباط اتباع سياسات
أو إجراءات املكتب الخاصة بالتعامل مع هذا االختالف في اآلراء وحله( .راجع :الفقرتين أ ،107أ)108

.38

يجب على الشريك املسؤول عن االرتباط:
(أ)

ً
تحمل املسؤولية عن التعامل مع االختالف في اآلراء وحله وفقا لسياسات أو إجراءات املكتب؛

(ب) التحقق من توثيق االستنتاجات التي تم التوصل إليها وتطبيقها؛
(ج)

عدم تأريخ تقرير املراجع إلى حين حل أي اختالف في اآلراء.

املتابعة والتصحيح
يجب على الشريك املسؤول عن االرتباط تحمل املسؤولية ّ
عما يلي( :راجع :الفقرات أ‒109أ)112

.39

(أ)

التوصل إلى فهم للمعلومات التي تم الحصول عليها من آلية املتابعة والتصحيح الخاصة باملكتب ،التي قام املكتب بنقلها بما
في ذلك ،عند االقتضاء ،املعلومات من آلية املتابعة والتصحيح الخاصة بالشبكة واملطبقة عبر مكاتب الشبكة؛

(ب) تحديد مدى صلة املعلومات املشار إليها في الفقرة (39أ) بارتباط املراجعة ،ومدى تأثيرها عليه ،واتخاذ التصرف املناسب؛
(ج)

االنتباه الدائم طوال ارتباط املراجعة للمعلومات التي قد تكون ذات صلة بآلية املتابعة والتصحيح الخاصة باملكتب ونقل
تلك املعلومات إلى املسؤولين عن تلك اآللية.

تحمل املسؤولية العامة عن إدارة الجودة وتحقيقها
قبل تأريخ تقرير املراجع ،يجب على الشريك املسؤول عن االرتباط تحديد أنه قد تحمل املسؤولية العامة عن إدارة الجودة وتحقيقها
في ارتباط املراجعة .وفي سبيل ذلك ،يجب على الشريك املسؤول عن االرتباط تحديد ما يلي( :راجع :الفقرات أ–113أ)116

.40

(أ)

أن مشاركته كانت كافية ومناسبة طوال ارتباط املراجعة مما وفر له األساس لتحديد مناسبة األحكام املهمة التي تم اتخاذها
واالستنتاجات التي تم التوصل إليها ،في ضوء طبيعة االرتباط وظروفه؛

(ب) أن طبيعة ارتباط املراجعة وظروفه ،وأي تغيرات في تلك الطبيعة والظروف ،وأن سياسات أو إجراءات املكتب ذات العالقة،
قد تم أخذها في الحسبان أثناء االلتزام بمتطلبات هذا املعيار.
التوثيق
.41

ُ ّ
ضمن في توثيقه ألعمال املراجعة ما يلي( :راجع :الفقرات أ–117أ)120
عند تطبيق معيار املراجعة ( 11،)230يجب على املراجع أن ي ِّ
(أ)

األمور التي تم التعرف عليها ،واملناقشات ذات الصلة مع العاملين ،واالستنتاجات التي تم التوصل إليها بخصوص ما يلي:
()1

الوفاء باملسؤوليات التي تتعلق باملتطلبات املسلكية ذات الصلة ،بما فيها تلك املتعلقة باالستقالل.

()2

قبول العالقة مع العميل وقبول ارتباط املراجعة واالستمرار في تلك العالقة وذلك االرتباط.

(ب) طبيعة ونطاق املشاورات التي تمت أثناء ارتباط املراجعة ،واالستنتاجات الناتجة عنها ،وكيفية تطبيق تلك االستنتاجات.
(ج)

االنتهاء من فحص جودة االرتباط في تاريخ تقرير املراجع أو قبله ،في حال خضوع ارتباط املراجعة لفحص جودة االرتباط.
*

11

*

*

معيار املراجعة ( ،)230الفقرات  11-8وأ6
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املواد التطبيقية واملواد التفسيرية األخرى
نطاق هذا املعيار (راجع :الفقرة )1
أ.1

ينطبق هذا املعيار على جميع ارتباطات مراجعة القوائم املالية ،بما فيها ارتباطات مراجعة القوائم املالية للمجموعات .ويتناول معيار
املراجعة ( 12)600اعتبارات خاصة تنطبق على مراجعة القوائم املالية للمجموعات وعند إشراك مراجعي املكونات .وقد يكون معيار
ً ً
املراجعة ( ،)600بعد تكييفه حسب الحاجة في ظل الظروف القائمة ،مفيدا أيضا في مراجعة القوائم املالية عندما يضم فريق االرتباط
ً
ً
أفرادا من مكتب آخر .وعلى سبيل املثال ،قد يكون معيار املراجعة ( )600مفيدا عند إشراك مثل هؤالء األفراد لحضور الجرد الفعلي
للمخزون أو إلجراء فحص مادي للعقارات واآلالت واملعدات أو لتنفيذ إجراءات املراجعة في مركز للخدمات املشتركة في موقع بعيد.

نظام إدارة الجودة الخاص باملكتب ودور فرق االرتباطات (راجع :الفقرات )9–2
أ.2
أ.3

يتناول معيار إدارة الجودة ( )1مسؤوليات املكتب عن تصميم نظامه الخاص بإدارة الجودة ،وتطبيقه وتشغيله.
ُ ُ
ُ
قد تستخدم املكاتب أو املتطلبات الوطنية مصطلحات أو أطر عمل مختلفة لوصف مكونات نظام إدارة الجودة .وتعد املتطلبات
الوطنية التي تتناول مسؤوليات املكتب عن تصميم نظام إلدارة الجودة ،وتطبيقه وتشغيله ،أنها متطلبات مساوية على األقل ملتطلبات
معيار إدارة الجودة ( )1عندما تتناول املتطلبات الواردة في ذلك املعيار وتفرض التزامات على املكتب لتحقيق هدف ذلك املعيار.

مسؤوليات فريق االرتباط فيما يتعلق بنظام إدارة الجودة الخاص باملكتب (راجع :الفقرة )4
أ.4

إدارة الجودة على مستوى االرتباطات يدعمها نظام إدارة الجودة الخاص باملكتب وتسترشد بالطبيعة والظروف الخاصة بارتباط
ً
ّ
املراجعة قيد التنفيذ .ووفقا ملعيار إدارة الجودة ( ،)1يتولى املكتب مسؤولية نقل املعلومات التي تمكن فريق االرتباط من فهم وأداء
مسؤولياته فيما يتعلق بتنفيذ االرتباطات .وقد تشمل هذه املعلومات التي يتم نقلها ،على سبيل املثال ،السياسات أو اإلجراءات
الخاصة بإجراء مشاورات مع أفراد محددين في مواقف معينة تنطوي على أمور فنية أو مسلكية معقدة ،أو الخاصة بإشراك خبراء
حددهم املكتب في ارتباطات خاصة لتنفيذ إجراءات املراجعة التي تتعلق بأمور معينة (على سبيل املثال ،قد يفرض املكتب إشراك
خبراء في مجال االئتمان قام هو بتحديدهم عند مراجعة مخصصات الخسائر االئتمانية املتوقعة للمؤسسات املالية).

أ.5

قد تضم االستجابات على مستوى املكتب سياسات أو إجراءات قامت بوضعها الشبكة أو املكاتب أو الكيانات أو الجهات األخرى ضمن
نفس الشبكة (متطلبات الشبكة أو خدماتها موضحة بالتفصيل في معيار إدارة الجودة ( )1في قسم "متطلبات الشبكة أو خدماتها")13.

وتنبني متطلبات هذا املعيار على افتراض أساس بأن املكتب مسؤول عن اتخاذ التصرفات الالزمة لتمكين فرق االرتباطات من تطبيق
أو استخدام متطلبات الشبكة أو خدماتها في ارتباطات املراجعة (على سبيل املثال ،متطلب الستخدام منهجية للمراجعة قام بتطويرها
ً
لالستخدام مكتب ضمن الشبكة) .ووفقا ملعيار إدارة الجودة ( ،)1فإن املكتب مسؤول عن تحديد كيف أن متطلبات الشبكة أو
خدماتها ُتعد ذات صلة بنظام إدارة الجودة الخاص باملكتب ،وكيف أنها قد تم مراعاتها في النظام14.
أ.6

بعض االستجابات التي يتم تطبيقها على مستوى املكتب ملواجهة مخاطر الجودة ال يتم تنفيذها على مستوى االرتباطات ولكنها رغم
ُ
ذلك تعد ذات صلة عند االلتزام بمتطلبات هذا املعيار .وعلى سبيل املثال ،تشمل االستجابات على مستوى املكتب التي قد يستطيع
فريق االرتباط االعتماد عليها عند االلتزام بمتطلبات هذا املعيار:
•

آليات توظيف العاملين والتدريب املنهي؛

•

تطبيقات تقنية املعلومات التي تدعم متابعة املكتب لالستقالل؛

•

تطوير تطبيقات تقنية املعلومات التي تدعم قبول العالقات مع العمالء وقبول ارتباطات املراجعة واالستمرار في تلك العالقات
واالرتباطات؛

12

معيار املراجعة (" )600اعتبارات خاصة  -عمليات مراجعة القوائم املالية للمجموعة (بما في ذلك عمل مراجعي مكونات املجموعة)

13

معيار إدارة الجودة ( ،)1الفقرة (49ب)

14

معيار إدارة الجودة ( ،)1الفقرة (49أ)

ترجمة الهيئة السعودية للمراجعين واملحاسبين

صفحة  10من 33

االتحاد الدولي للمحاسبين©

معيار املراجعة (( )220املعدل) – إدارة الجودة ملراجعة القوائم املالية

•
أ.7

تطوير منهجيات املراجعة وأدوات وإرشادات التطبيق املتعلقة بها.

ً
نظرا للطبيعة والظروف الخاصة لكل ارتباط مراجعة والتغيرات التي قد تحدث أثناء ارتباط املراجعة ،ال يستطيع املكتب تحديد جميع
مخاطر الجودة التي قد تنشأ على مستوى االرتباطات أو النص على جميع االستجابات املالئمة واملناسبةً .
وبناء عليه ،يمارس فريق
االرتباط الحكم املنهي عند تحديد ما إذا كان سيقوم بتصميم وتطبيق استجابات على مستوى االرتباطات ،خالف تلك املنصوص عليها
في سياسات أو إجراءات املكتب ،لتحقيق هدف هذا املعيار15.

أ.8

يتأثر تحديد فريق االرتباط لضرورة االستجابات على مستوى االرتباطات (وطبيعة تلك االستجابات في حالة الحاجة إليها) بمتطلبات
هذا املعيار وبفهم فريق االرتباط لطبيعة االرتباط وظروفه وبأي تغيرات تحدث أثناء ارتباط املراجعة .وعلى سبيل املثال ،قد تنشأ
ظروف غير متوقعة أثناء االرتباط تتسبب في قيام الشريك املسؤول عن االرتباط بطلب إشراك عاملين يتمتعون بالخبرات املناسبة
إضافة إلى من تم تخصيصهم أو توفيرهم في البداية.

أ.9

قد يتباين التوازن النسبي للجهود التي يبذلها فريق االرتباط لاللتزام بمتطلبات هذا املعيار (أي التوازن بين تطبيق استجابات املكتب
وتصميم وتطبيق استجابات خاصة باالرتباطات خالف تلك املنصوص عليها في سياسات أو إجراءات املكتب) .وعلى سبيل املثال ،قد
يقوم املكتب بتصميم برنامج مراجعة ليتم استخدامه في الظروف املنطبقة على ارتباط املراجعة (على سبيل املثال ،برنامج للمراجعة
خاص بصناعة بعينها) .وبخالف تحديد توقيت ومدى اإلجراءات التي سيتم تنفيذها ،قد توجد حاجة محدودة أو معدومة إلضافة
إجراءات مراجعة تكميلية على مستوى االرتباطات إلى برنامج املراجعة .ومن جهة أخرى ،قد تركز تصرفات فريق االرتباط ،عند االلتزام
بمتطلبات تنفيذ االرتباطات الواردة في هذا املعيار ،على تصميم استجابات وتطبيقها على مستوى االرتباطات للتعامل مع الطبيعة
والظروف الخاصة لالرتباط (على سبيل املثال ،التخطيط إلجراءات وتنفيذها ملواجهة مخاطر التحريف الجوهري التي لم تتطرق لها
برامج املراجعة الخاصة باملكتب).

أ.10

قد يعتمد فريق االرتباط في الظروف االعتيادية على سياسات أو إجراءات املكتب عند االلتزام بمتطلبات هذا املعيار ،ما لم:

أ.11

•

يكن فهم فريق االرتباط أو خبرته العملية تشير إلى أن سياسات أو إجراءات املكتب لن تتعامل بفاعلية مع طبيعة االرتباط
وظروفه؛ أو

•

تكن املعلومات التي قدمها املكتب أو األطراف األخرى ،عن فاعلية هذه السياسات أو اإلجراءات تقترح غير ذلك (على سبيل
املثال ،توفير أنشطة املتابعة الخاصة باملكتب أو التقصيات الخارجية أو املصادر األخرى ذات الصلة ملعلومات تشير إلى أن
سياسات أو إجراءات املكتب ال تعمل بفاعلية).

إذا أصبح الشريك املسؤول عن االرتباط على علم (بما في ذلك من خالل إبالغه عن طريق األعضاء اآلخرين في فريق االرتباط) بعدم
فاعلية استجابات املكتب ملخاطر الجودة في سياق االرتباط املحدد أو إذا كان غير قادر على االعتماد على سياسات أو إجراءات املكتب،
ً
ُ
فإنه ينقل هذه املعلومات على الفور إلى املكتب وفقا للفقرة (39ج) ألنها تعد ذات صلة بآلية املتابعة والتصحيح الخاصة باملكتب .وعلى
سبيل املثال ،إذا تعرف أحد أعضاء فريق االرتباط على ضعف أمني في أحد برامج املراجعة اإللكترونية ،فإن نقل هذه املعلومة في حينها
ً
ّ
إلى العاملين املعنيين يمكن املكتب من اتخاذ الخطوات الالزمة لتحديث برنامج املراجعة وإعادة إصداره .انظر أيضا الفقرة أ70
بخصوص كفاية ومناسبة املوارد.

املعلومات ذات الصلة بإدارة الجودة على مستوى االرتباطات (راجع :الفقرة )6
أ.12

قد يوفر االلتزام بمتطلبات معايير املراجعة األخرى معلومات ذات صلة بإدارة الجودة على مستوى االرتباطات .وعلى سبيل املثال،
ً
وفقا ملعيار املراجعة (( )315املُ َّ
عدل في عام  16)2019معلومات قد
يوفر الفهم الذي يتعين التوصل إليه فيما يتعلق باملنشأة وبيئتها
تكون ذات صلة بااللتزام بمتطلبات هذا املعيار .وهذه املعلومات قد تكون ذات صلة بتحديد ما يلي:
•

15
16

طبيعة املوارد التي سيتم استخدامها فيما يخص كل مجال محدد من مجاالت املراجعة ،مثل االستعانة بأعضاء الفريق الذين
يتمتعون بالخبرة املناسبة فيما يخص املجاالت ذات املخاطر املرتفعة ،أو إشراك الخبراء للتعامل مع األمور املعقدة؛ أو

يتطلب معيار املراجعة ( )200من املراجع ممارسة الحكم املنهي عند التخطيط إلجراء مراجعة للقوائم املالية وتنفيذها.
معيار املراجعة (( )315املُ َّ
عدل في عام " )2019التعرف على مخاطر التحريف الجوهري وتقييمها"
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•

حجم املوارد التي سيتم تخصيصها لكل مجال محدد من مجاالت املراجعة ،مثل عدد أعضاء الفريق الذين سيتم تخصيصهم
لحضور الجرد الفعلي للمخزون في مختلف املواقع؛ أو

•

طبيعة فحص الذي سيتم لألعمال التي نفذها أعضاء الفريق ،وتوقيت ذلك الفحص ومداهً ،
بناء على مخاطر التحريف
الجوهري التي تم تقييمها؛ أو

•

توزيع عدد ساعات املراجعة املرصودة ،بما في ذلك تخصيص املزيد من الوقت ،وتخصيص وقت أعضاء فريق االرتباط األكثر
خبرة ،للمجاالت التي تزيد فيها مخاطر التحريف الجوهري أو التي تم التعرف فيها على مخاطر تم تقييمها بأنها مرتفعة.

التدرج (راجع :الفقرتين )8 ،2
أ.13

في املكاتب األصغر ،قد تحدد سياسات أو إجراءات املكتب أحد الشركاء املسؤولين عن االرتباطات ليقوم ،بالنيابة عن املكتب،
ً
بتصميم العديد من االستجابات الخاصة بمخاطر الجودة في املكتب ،ألن القيام بذلك قد يكون منهجا أكثر فاعلية لتصميم
ً
االستجابات وتطبيقها كجزء من نظام إدارة الجودة الخاص باملكتب .وقد تكون سياسات أو إجراءات املكتب أقل رسمية أيضا في
ً
ً
املكاتب األصغر .وعلى سبيل املثال ،في املكاتب الصغيرة جدا التي تقوم بتنفيذ عدد صغير نسبيا من ارتباطات املراجعة ،قد يحدد
ً
املكتب عدم وجود حاجة لوضع نظام ملتابعة االستقالل على مستوى املكتب ،وبدال من ذلك ،يتولى الشريك املسؤول عن االرتباط
متابعة االستقالل على مستوى كل ارتباط بمفرده.

أ.14

ال تكون املتطلبات املتعلقة بتوجيه األعضاء اآلخرين في فريق االرتباط ،واإلشراف عليهم وفحص عملهم ،ذات صلة إال في حال وجود
أعضاء في فريق االرتباط بخالف الشريك املسؤول عن االرتباط.

التعريفات
فريق االرتباط (راجع :الفقرة (12د))
أ.15

أ.16

أ.17

ً
قد يتم تنظيم فريق االرتباط بطرق مختلفة .وعلى سبيل املثال ،قد يتواجد أعضاء فريق االرتباط معا في مكان واحد أو قد يتوزعون
عبر أماكن جغرافية مختلفة وقد يتم تنظيمهم في مجموعات حسب النشاط الذي يقومون بتنفيذه .وبغض النظر عن كيفية تنظيم
ً
فريق االرتباط ،فإن أي فرد يقوم بتنفيذ إجراءات املراجعة 17على ارتباط املراجعة ُيعد عضوا في فريق االرتباط.
يركز تعريف فريق االرتباط على األفراد الذين يتولون تنفيذ إجراءات املراجعة على ارتباط املراجعة .ويتم الحصول على أدلة املراجعة،
الضرورية لدعم رأي ا ملراجع وتقريره ،بشكل أساس ي من إجراءات املراجعة التي يتم تنفيذها أثناء سير املراجعة 18.وتتألف إجراءات
ً
املراجعة من إجراءات تقييم املخاطر 19وإجراءات املراجعة اإلضافية 20.ووفقا ملا هو موضح في معيار املراجعة ( ،)500فإن إجراءات
ً
املراجعة تشمل الفحص املادي واملالحظة واملصادقة وإعادة االحتساب وإعادة التنفيذ واإلجراءات التحليلية واالستفسار ،وغالبا ما
ً
ً
يتم تنفيذ هذه اإلجراءات معا بشكل أو بآخر 21.وقد تشتمل أيضا معايير املراجعة األخرى على إجراءات خاصة للحصول على أدلة
املراجعة ،مثل معيار املراجعة (22.)520
ً
ً
تضم فرق االرتباطات العاملين وقد تضم أيضا أفرادا آخرين يقومون بتنفيذ إجراءات املراجعة ،من:
(أ)

مكتب ضمن الشبكة؛ أو

(ب)

مكتب من خارج الشبكة ،أو مقدم خدمة آخر23.

17

معيار املراجعة (" )500أدلة املراجعة" ،الفقرة أ10

18

معيار املراجعة ( ،)200الفقرة أ30
ُ
َّ
يحتوي معيار املراجعة (( )315املعدل في عام  )2019على متطلبات تتعلق بإجراءات تقييم املخاطر.
يحتوي معيار املراجعة (" )330استجابات املراجع للمخاطر املُ َّ
قيمة" على متطلبات تتعلق بإجراءات املراجعة اإلضافية ،بما في ذلك اختبارات أدوات الرقابة
واإلجراءات األساس.

21

معيار املراجعة ( ،)500الفقرات أ-14أ25

22

معيار املراجعة (" )520اإلجراءات التحليلية"

23

معيار إدارة الجودة ( ،)1الفقرة (16ت)

19
20
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أ.18

أ.19

وعلى سبيل املثال ،قد يتولى فرد من مكتب آخر تنفيذ إجراءات املراجعة على املعلومات املالية ملكون في ارتباط ملراجعة إحدى
املجموعات أو حضور الجرد الفعلي للمخزون أو الفحص املادي ألصول ثابتة في موقع بعيد.
ً
ً
قد تضم فرق االرتباطات أيضا أفرادا من مراكز تقديم الخدمات يتولون تنفيذ إجراءات املراجعة .وعلى سبيل املثال ،قد يتم تحديد
مهام خاصة ذات طبيعة متكررة أو متخصصة ليقوم بتنفيذها مجموعة من العاملين الذين يحظون باملهارات املناسبة ولذلك يتم
ضم هؤالء األفراد إلى فريق االرتباط .وقد يقوم بإنشاء مراكز تقديم الخدمات املكتب أو الشبكة أو املكاتب أو الكيانات أو الجهات
األخرى ضمن نفس الشبكة .وعلى سبيل املثال ،قد يتم االستعانة بإدارة مركزية لتيسير إجراءات املصادقة الخارجية.
ً
قد تضم فرق االرتباطات أفرادا يتمتعون بالخبرة في أحد مجاالت املحاسبة أو املراجعة املتخصصة ويتولون تنفيذ إجراءات املراجعة
على ارتباط املراجعة ،كاألفراد ذوي الخبرة في املحاسبة عن ضرائب الدخل أو في تحليل املعلومات املعقدة التي تنتجها األدوات
ً
واألساليب اآللية ألغراض التعرف على العالقات غير املعتادة أو غير املتوقعة .وال ُيعد الفرد عضوا في فريق االرتباط إذا كانت مشاركته
في االرتباط تقتصر على تقديم املشورة .وتتناول الفقرة  35والفقرات أ-99أ 102موضوع التشاور.

أ.20

في حال خضوع ارتباط املراجعة لفحص الجودة ،فإن فاحص جودة االرتباط ،وأي أفراد آخرين يتولون تنفيذ فحص جودة االرتباط،
ً
أعضاء في فريق االرتباط .وقد يخضع هؤالء األفراد ملتطلبات خاصة بشأن االستقالل.
ليسوا

أ.21

ً
أعضاء في
املراجع الداخلي الذي يقدم املساعدة املباشرة والخبير الخارجي الذي يستعين به املراجع الستخدام عمله في االرتباط ليسوا
فريق االرتباط 24 .ويحتوي معيار املراجعة ( )610ومعيار املراجعة ( )620على متطلبات وإرشادات للمراجع عند استخدام عمل
املراجعين الداخليين باعتباره مساعدة مباشرة أو عند استخدام عمل الخبير الخارجي ،على الترتيب .ويتطلب االلتزام بهذين املعيارين
من املراجع الحصول على ما يكفي من أدلة املراجعة املناسبة بشأن العمل الذي نفذه مراجع داخلي قام بتقديم املساعدة املباشرة،
وتنفيذ إجراءات املراجعة على عمل الخبير الذي استعان به املراجع.

مسؤوليات الشريك املسؤول عن االرتباط (راجع :الفقرتين (12 ،9د))
أ.22

عندما يهدف هذا املعيار صراحة إلى قيام الشريك املسؤول عن االرتباط بالوفاء بأحد املتطلبات أو املسؤوليات ،فقد يجد الشريك
املسؤول عن االرتباط حاجة إلى الحصول على معلومات من املكتب أو من األعضاء اآلخرين في فريق االرتباط للوفاء بذلك املتطلب
(على سبيل املثال ،املعلومات الالزمة التخاذ قرار أو حكم ضروري) .وعلى سبيل املثال ،يتعين على الشريك املسؤول عن االرتباط
التحقق من أن أعضاء فريق االرتباط يحظون مجتمعين بالكفاءات والقدرات املناسبة لتنفيذ ارتباط املراجعة .وللحكم على ما إذا
كانت كفاءات وقدرات فريق االرتباط مناسبة ،قد يجد الشريك املسؤول عن االرتباط حاجة إلى استخدام معلومات قام فريق االرتباط
بجمعها أو معلومات من نظام إدارة الجودة الخاص باملكتب.

قيام أعضاء فريق االرتباط بتطبيق سياسات أو إجراءات املكتب (راجع :الفقرات (12 ،9د))17 ،
أ .23في سياق نظام إدارة الجودة الخاص باملكتبُ ،يعد أعضاء فريق االرتباط الذين من داخل املكتب مسؤولين عن تطبيق سياسات أو
ً
ً
شركاء وال موظفين في
إجراءات املكتب املنطبقة على ارتباط املراجعة .ونظرا ألن أعضاء فريق االرتباط الذين من مكتب آخر ليسوا
مكتب الشريك املسؤول عن االرتباط ،فإنهم قد ال يخضعون لنظام إدارة الجودة الخاص باملكتب أو لسياسات أو إجراءات املكتب.
كما إن السياسات أو اإلجراءات الخاصة باملكاتب األخرى قد ال تكون مشابهة لتلك الخاصة بمكتب الشريك املسؤول عن االرتباط.
ّ
والسيما عندما يقع املكتب اآلخر في
وعلى سبيل املثال ،قد تختلف السياسات أو اإلجراءات املتعلقة بالتوجيه واإلشراف والفحص،
ً
دولة ذات نظام قانوني مختلف ،أو لغة أو ثقافة مختلفة ،عن الدولة التي يقع فيها مكتب الشريك املسؤول عن االرتباط .وبناء عليه،
ً
فإذا كان فريق االرتباط يضم أفرادا من مكتب آخر ،فقد يلزم اتخاذ تصرفات مختلفة من قبل املكتب أو الشريك املسؤول عن االرتباط
لتطبيق سياسات أو إجراءات املكتب فيما يخص عمل هؤالء األفراد.
أ.24

24

قد تتطلب سياسات أو إجراءات املكتب ،على وجه الخصوص ،من املكتب أو الشريك املسؤول عن االرتباط اتخاذ تصرفات مختلفة
عن تلك املنطبقة على العاملين عند التوصل إلى فهم ملا إذا كان فرد من مكتب آخر:

انظر معيار املراجعة ( ،)620الفقرتين  12و ،13ومعيار املراجعة ( ،)610الفقرات .25–21
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أ.25

•

ً
يحظى بالكفاءات والقدرات املناسبة لتنفيذ ارتباط املراجعة .وعلى سبيل املثال ،لن يكون الفرد خاضعا آلليات التوظيف
والتدريب الخاصة باملكتب ولذلك قد تنص سياسات أو إجراءات املكتب على إمكانية التحقق من ذلك من خالل تصرفات
أخرى مثل الحصول على املعلومات من املكتب اآلخر أو من إحدى جهات الترخيص أو التسجيل .وتحتوي الفقرتان  19وأ38
من معيار املراجعة ( )600على إرشادات بشأن التوصل إلى فهم لكفاءات وقدرات مراجعي املكونات.

•

يفهم املتطلبات املسلكية ذات الصلة بارتباط مراجعة املجموعة .وعلى سبيل املثال ،لن يخضع الفرد لتدريبات املكتب بشأن
سياسات أو إجراءات املكتب الخاصة باملتطلبات املسلكية ذات الصلة .وقد تنص سياسات أو إجراءات املكتب على التوصل
إلى هذا الفهم من خالل تصرفات أخرى مثل تزويد الفرد باملعلومات أو األدلة اإلرشادية أو التوجيهات التي تحتوي على نصوص
املتطلبات املسلكية ذات الصلة املنطبقة على ارتباط املراجعة.

سيؤكد استقالله .وعلى سبيل املثال ،قد ال يستطيع األفراد الذين ليسوا من العاملين تعبئة إقرارات االستقالل بشكل مباشر
•
على نظم االستقالل الخاصة باملكتب .وقد تنص سياسات أو إجراءات املكتب على إمكانية قيام هؤالء األفراد بتقديم األدلة
على استقاللهم فيما يتعلق بارتباط املراجعة بطرق أخرى ،مثل التأكيدات الكتابية.
ً
عندما تتطلب سياسات أو إجراءات املكتب تنفيذ أنشطة محددة في ظروف معينة (التشاور مثال بشأن أمر معين) ،فقد يكون من
عندئذ تنبيه
الضروري نقل سياسات أو إجراءات املكتب املتعلقة بذلك إلى األفراد الذين ليسوا من العاملين .ويستطيع هؤالء األفراد
ٍ
ّ
الشريك املسؤول عن االرتباط في حال ظهور هذه الظروف ،مما يمكن الشريك املسؤول عن االرتباط من االلتزام بسياسات أو إجراءات
املكتب .وعلى سبيل املثال ،في ارتباطات مراجعة املجموعات ،في حال وجود مراجع يقوم بتنفيذ إجراءات املراجعة على القوائم املالية
ألحد املكونات وتعرف ذلك املراجع على أمر صعب أو مثير للجدل ُيعد ذا صلة بالقوائم املالية للمجموعة ويخضع للتشاور 25بموجب
السياسات أو اإلجراءات الخاصة بمراجع املجموعة ،يستطيع مراجع املكون تنبيه فريق ارتباط املجموعة إلى ذلك األمر.

املكتب (راجع :الفقرة (12ه))
أ.26

قد يختلف تعريف "املكتب" في املتطلبات املسلكية ذات الصلة عن التعريف املنصوص عليه في هذا املعيار.

"الشبكة" و"مكتب ضمن الشبكة" (راجع :الفقرتين (12و)(12 ،ز))
أ.27

قد يختلف تعريفا "الشبكة" أو "مكتب ضمن الشبكة" في املتطلبات املسلكية ذات الصلة عن التعريفين املنصوص عليهما في هذا
املعيار .كما تقدم قواعد سلوك وآداب املهنة إرشادات فيما يتعلق بمصطلحي "الشبكة" و"مكتب ضمن الشبكة" .وقد يتم هيكلة
ً
ُ
الشبكات واملكاتب األخرى ضمن الشبكة بطرق عدة ،وهي تعد في جميع األحوال كيانات خارجة عن املكتب .وتنطبق أيضا نصوص هذا
ً
املعيار التي تتعلق بالشبكات على أي هياكل أو جهات ال تشكل جزءا من املكتب ،ولكنها تقع ضمن الشبكة.

مسؤوليات القيادة عن إدارة الجودة وتحقيقها في ارتباطات املراجعة (راجع :الفقرات )15–13

تحمل املسؤولية العامة عن إدارة الجودة وتحقيقها
أ.28

25

يتطلب معيار إدارة الجودة ( )1من املكتب تحديد أهداف للجودة تتناول حوكمة وقيادة املكتب التي تدعم تصميم نظام إدارة الجودة
وتطبيقه وتشغيله .ومما يدعم مسؤولية الشريك املسؤول عن االرتباط عن إدارة الجودة وتحقيقها خلق ثقافة داخل املكتب تبدي
ً
التزاما بالجودة .وعند تناول متطلبات الفقرتين  13و 14من هذا املعيار ،قد يقوم الشريك املسؤول عن االرتباط باالتصال مباشرة
باألعضاء اآلخرين في فريق االرتباط وتعزيز هذا االتصال من خالل السلوك والتصرف الشخص ي (على سبيل املثال ،القيادة بالقدوة).
ً
وتتشكل الثقافة التي تبدي التزاما بالجودة ،ويتم تعزيزها ،عن طريق أعضاء فريق االرتباط أثناء التزامهم بالسلوكيات املأمولة عند
تنفيذ االرتباط.

انظر الفقرة .35
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التدرج
أ.29

قد تعتمد طبيعة ومدى تصرفات الشريك املسؤول عن االرتباط إلبداء التزام املكتب بالجودة على عدة عوامل من بينها حجم املكتب
وفريق االرتباط ،وهيكلهم التنظيمي وانتشارهم الجغرافي ومدى تعقيدهم ،وطبيعة ارتباط املراجعة وظروفه .ففي فرق االرتباطات
ً
ً
الصغيرة التي تضم عددا محدودا من األعضاء ،قد يكفي التأثير في الثقافة املرجوة من خالل السلوك والتفاعل املباشرّ ،أما في فرق
االرتباطات الكبيرة املنتشرة عبر العديد من املواقع ،فقد يكون من الضروري إجراء اتصاالت أكثر رسمية.

املشاركة الكافية واملناسبة
أ.30

قد يبدي الشريك املسؤول عن االرتباط املشاركة الكافية واملناسبة طوال ارتباط املراجعة بعدة طرق ،من بينها:
•

ً
تحمل املسؤولية عن طبيعة وتوقيت ومدى توجيهه ألعضاء فريق االرتباط وإشرافه عليهم وفحصه لعملهم عمال بمتطلبات
هذا املعيار؛

•

التنويع في طبيعة وتوقيت ومدى هذا التوجيه واإلشراف والفحص في سياق طبيعة االرتباط وظروفه.

االتصال
أ.31

أ.32

االتصال هو الوسيلة التي يتبادل فريق االرتباط من خاللها املعلومات ذات الصلة في الوقت املناسب لاللتزام بمتطلبات هذا املعيار،
ّ
مما يسهم في تحقيق الجودة في ارتباط املراجعة .وقد يتم إجراء االتصال فيما بين أعضاء فريق االرتباط ،أو بينهم وبين:
(أ)

املكتب( ،على سبيل املثال ،األفراد الذين يتولون تنفيذ األنشطة ضمن نظام إدارة الجودة الخاص باملكتب ،بمن فيهم من
ُ
تسند إليهم املسؤولية النهائية أو التشغيلية عن نظام إدارة الجودة الخاص باملكتب)؛

(ب)

األفراد اآلخرين املشاركين في املراجعة (على سبيل املثال ،املراجعين الداخليين الذين يقدمون املساعدة املباشرة 26أو الخبراء
الخارجيين الذين يستعين بهم املراجع)27؛

(ج)

أطراف من خارج املكتب (على سبيل املثال ،اإلدارة أو املكلفين بالحوكمة أو السلطات التنظيمية).

قد تؤثر طبيعة ارتباط املراجعة وظروفه على قرارات الشريك املسؤول عن االرتباط بشأن الوسائل املناسبة لالتصال ّ
الفعال مع
أعضاء فريق االرتباط .وعلى سبيل املثال ،لدعم التوجيه واإلشراف والفحص املناسب ،قد يستخدم املكتب تطبيقات تقنية املعلومات
لتيسير االتصال بين أعضاء فريق االرتباط أثناء تنفيذهم لألعمال عبر املواقع الجغرافية املختلفة.

نزعة الشك املنهي (راجع :الفقرة )7
أ.33

يتولى الشريك املسؤول عن االرتباط مسؤولية التشديد على أهمية ممارسة كل عضو في فريق االرتباط لنزعة الشك املنهي طوال ارتباط
ً
املراجعة .وقد تفرض الظروف املالزمة لبعض ارتباطات املراجعة ضغوطا على فريق االرتباط تعيقه عن املمارسة املناسبة لنزعة الشك
ً
املنهي عند تصميم وتنفيذ إجراءات املراجعة وتقويم أدلة املراجعةً .
وبناء عليه ،فعند وضع االستراتيجية العامة للمراجعة وفقا ملعيار
املراجعة ( ،)300قد يجد فريق االرتباط حاجة إلى النظر في وجود هذه الظروف في ارتباط املراجعة ،وفي حال وجودها ،فإنه يحدد
التصرفات التي قد يجد املكتب أو فريق االرتباط حاجة إلى اتخاذها للتخفيف من تلك املعوقات.

أ.34

قد تشتمل معوقات ممارسة نزعة الشك املنهي على مستوى االرتباطات على ما يلي ،على سبيل املثال ال الحصر:
•

ُ
قيود امليزانية ،التي قد تثني عن استخدام املوارد ،بما فيها الخبراء ،التي تحظى بالخبرات الكافية أو املؤهالت الفنية والتي تعد
ضرورية الرتباطات مراجعة املنشآت عندما تستدعي الحاجة توفر هذه الخبرات الفنية أو املهارات املتخصصة ألجل تحقيق
الفاعلية في فهم املخاطر وتقييمها واالستجابة لها وتوجيه النقد املدروس لإلدارة.

26

انظر معيار املراجعة ( ،)610الفقرة أ.41

27

انظر معيار املراجعة ( ،)620الفقرتين (11ج) وأ.30
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•

ً
ً
املواعيد النهائية الضيقة ،مما قد يؤثر سلبا على سلوك من يقومون بتنفيذ العمل وأيضا من يتولون التوجيه واإلشراف
ً
والفحص .وعلى سبيل املثال ،قد تخلق الضغوط الزمنية الخارجية قيودا على تحليل املعلومات املعقدة بفاعلية.
ً
عدم التعاون أو الضغوط غير املبررة التي تفرضها اإلدارة ،مما قد يؤثر سلبا على قدرة فريق االرتباط على حل القضايا املعقدة
أو املثيرة للجدل.
ً
عدم كفاية فهم املنشأة وبيئتها ،ونظام الرقابة الداخلية لديها ،وإطار التقرير املالي املنطبق ،مما قد يفرض قيودا على قدرة
فريق االرتباط على اتخاذ األحكام املناسبة وممارسة النقد املدروس إلقرارات اإلدارة.

•

صعوبة الوصول إلى السجالت أو املرافق أو بعض املوظفين أو العمالء أو املوردين أو غيرهم ،مما قد يدفع فريق االرتباط إلى
التحيز في اختيار مصادر أدلة املراجعة والسعي للحصول على أدلة املراجعة من املصادر التي يسهل الوصول إليها أكثر من
غيرها.

•

االعتماد الزائد على األدوات واألساليب اآللية ،مما قد يؤدي إلى عدم قيام فريق االرتباط بإجراء تقييم نقدي ألدلة املراجعة.

•
•

أ.35

أ.36

قد تؤثر تحيزات املراجع غير املقصودة أو املقصودة على األحكام املهنية لفريق االرتباط ،بما في ذلك على سبيل املثال ،عند تصميم
وتنفيذ إجراءات املراجعة ،أو تقويم أدلة املراجعة .وفيما يلي أمثلة لتحيزات املراجع غير املقصودة التي قد تعيق ممارسة نزعة الشك
املنهي ،ومن ّ
ثم معقولية األحكام املهنية التي يتخذها فريق االرتباط عند االلتزام بمتطلبات هذا املعيار:
•

التحيز إلى املتوفر ،وهو امليل إلى إيالء وزن لألحداث أو التجارب التي تتبادر مباشرة إلى الذهن أو املتاحة بالفعل أكبر مما يتم
إيالؤه لغيرها.

•

التحيز إلى التأكيد ،وهو امليل إلى إيالء وزن للمعلومات التي تؤيد املعتقدات الحالية أكبر مما يتم إيالؤه للمعلومات التي
ً
تتناقض مع تلك املعتقدات أو تثير شكوكا حولها.

•

عقلية القطيع ،وهو امليل إلى التفكير أو اتخاذ القرارات كمجموعة مما يثني عن اإلبداع أو املسؤولية الفردية.

•

التحيز إلى الثقة الزائدة ،وهو ميل الشخص إلى املبالغة في قدرته على إجراء التقييمات الدقيقة للمخاطر أو اتخاذ األحكام أو
القرارات األخرى.

•

التحيز إلى املعلومات األولية ،وهو امليل إلى استخدام معلومة أولية كمقياس يتم ً
بناء عليه تقييم املعلومات الالحقة على نحو
غير مالئم.

•

التحيز إلى اآللية ،وهو امليل إلى تفضيل مخرجات النظم اآللية ،حتى عندما يثير التفكير البشري أو املعلومات املتناقضة
تساؤالت بشأن مدى إمكانية االعتماد على تلك املخرجات ،أو مدى مناسبتها ،لغرض معين.

قد تشمل التصرفات املمكنة ،التي قد يتخذها فريق االرتباط للتخفيف من معوقات ممارسة نزعة الشك املنهي على مستوى
االرتباطات ،ما يلي:
•

االنتباه الدائم للتغيرات في طبيعة ارتباط املراجعة أو ظروفه التي تستدعي توفير موارد إضافية أو مختلفة لالرتباط ،وطلب
تلك املوارد اإلضافية أو املختلفة من األفراد املسؤولين داخل املكتب عن توزيع أو تخصيص املوارد لالرتباط.
ً
تنبيه فريق االرتباط صراحة إلى الحاالت أو املواقف التي قد تزيد فيها قابلية وقوع املراجعين في التحيزات غير املقصودة أو
املقصودة (على سبيل املثال ،املجاالت التي تنطوي على أحكام كبيرة) والتشديد على أهمية طلب املشورة من أعضاء فريق
االرتباط األكثر خبرة عند التخطيط إلجراءات املراجعة وتنفيذها.

•

تغيير تكوين فريق االرتباط ،على سبيل املثال ،طلب أن ُي َّ
خصص لالرتباط أفر ٌاد أكثر خبرة يتمتعون بقدر أكبر من املهارات أو
املعرفة أو يحظون بخبرات خاصة.

•

إشراك أعضاء فريق االرتباط األكثر خبرة عند التعامل مع أعضاء اإلدارة الذين ينطوي التفاعل معهم على صعوبات أو
تحديات.

•
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•

إشراك أعضاء فريق االرتباط الذين يتمتعون بمهارات ومعرفة متخصصة ،أو أحد الخبراء الذين يستعين بهم املراجع ،لدعم
فريق االرتباط في مجاالت املراجعة املعقدة أو التي تخضع للتقدير الشخص ي.

•

تعديل طبيعة وتوقيت ومدى التوجيه أو اإلشراف أو الفحص ،عن طريق إشراك أعضاء فريق االرتباط األكثر خبرة أو ممارسة
ً
اإلشراف الشخص ي بوتيرة أكبر أو إجراء فحوصات أكثر عمقا ألوراق عمل معينة ،فيما يخص ما يلي:

•

o

مجاالت املراجعة املعقدة أو التي تخضع للتقدير الشخص ي؛

o

املجاالت التي تفرض مخاطر لتحقيق الجودة في ارتباط املراجعة؛

o

املجاالت التي تنطوي على خطر الغش؛

o

عدم االلتزام باألنظمة أو اللوائح ،املحدد حدوثه أو املشتبه في حدوثه.

تحديد التوقعات:
o

•

ألعضاء فريق االرتباط األقل خبرة في طلب املشورة بشكل متكرر وفي األوقات املناسبة من أعضاء فريق االرتباط األكثر
خبرة أو من الشريك املسؤول عن االرتباط؛

ألعضاء فريق االرتباط األكثر خبرة في السماح ألعضاء فريق االرتباط األقل خبرة بالوصول إليهم وفي الرد بإيجابية وفي
o
الوقت املناسب على وجهات نظرهم وطلباتهم للحصول على املشورة أو الدعم.
ً
االتصال باملكلفين بالحوكمة عندما تفرض اإلدارة ضغوطا غير مبررة أو عندما يواجه فريق االرتباط صعوبات في الوصول إلى
السجالت أو املرافق أو بعض املوظفين أو العمالء أو املوردين أو غيرهم ممن قد ُيطلب منهم الحصول على أدلة املراجعة.

إسناد اإلجراءات أو املهام أو التصرفات إلى أعضاء آخرين في فريق االرتباط (راجع :الفقرة )15
أ.37

عندما تكون اإلجراءات أو املهام أو التصرفات قد تم إسنادها إلى أعضاء آخرين في فريق االرتباط ،فقد يبدي الشريك املسؤول عن
االرتباط مشاركته بصورة كافية ومناسبة طوال ارتباط املراجعة بطرق مختلفة ،من بينها:
•

إحاطة األعضاء املسند إليهم العمل بطبيعة مسؤولياتهم وصالحياتهم ،ونطاق العمل املسند إليهم وأهدافه؛ وتوفير أية
تعليمات أخرى ضرورية وأية معلومات أخرى ذات صلة.

•

توجيه األعضاء املسند إليهم العمل واإلشراف عليهم.

•

فحص األعمال التي قام بها األعضاء املسند إليهم العمل لتقويم االستنتاجات التي تم التوصل إليها ،إضافة إلى املتطلبات
الواردة في الفقرات .34-29

املتطلبات املسلكية ذات الصلة ،بما فيها تلك املتعلقة باالستقالل (راجع :الفقرات )21–16
املتطلبات املسلكية ذات الصلة (راجع :الفقرات )21–16 ،1
أ.38

28

يتطلب معيار املراجعة ( 28)200من املراجع االلتزام باملتطلبات املسلكية ذات الصلة ،بما فيها تلك املتعلقة باالستقالل ،فيما يتعلق
بارتباطات مراجعة القوائم املالية .وقد تتباين املتطلبات املسلكية ذات الصلة ً
بناء على طبيعة االرتباط وظروفه .وعلى سبيل املثال،
قد ال تنطبق متطلبات معينة تتعلق باالستقالل إال عند تنفيذ ارتباطات مراجعة املنشآت املدرجة .ويشتمل معيار املراجعة ( )600على
متطلبات وإرشادات إضافة إلى تلك الواردة في هذا املعيار بشأن االتصاالت املتعلقة باملتطلبات املسلكية ذات الصلة مع مراجعي
املكونات.

معيار املراجعة ( ،)200الفقرات  14وأ-16أ19
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أ.39

ً
بناء على طبيعة ارتباط املراجعة وظروفه ،فإن ثمة أنظمة أو لوائح معينة أو جوانب معينة من املتطلبات املسلكية ذات الصلة ،كتلك
التي تتعلق بعدم االلتزام باألنظمة أو اللوائح ،قد تكون ذات صلة باالرتباط ،مثل األنظمة أو اللوائح التي تتعامل مع غسل األموال أو
الفساد أو الرشوة.

أ.40

قد يساعد نظام املعلومات الخاص باملكتب ،واملوارد التي يوفرها املكتب ،فريق االرتباط في فهم املتطلبات املسلكية ذات الصلة
املنطبقة على طبيعة ارتباط املراجعة وظروفه ،والوفاء بها .وعلى سبيل املثال ،قد يقوم املكتب بما يلي:
•

نقل متطلبات االستقالل إلى فرق االرتباطات.

•

تدريب فرق االرتباطات على املتطلبات املسلكية ذات الصلة.

•

وضع أدلة إرشادية وتوجيهات (أي موارد فكرية) تحتوي على نصوص املتطلبات املسلكية ذات الصلة وإرشادات بشأن كيفية
تطبيقها في ضوء طبيعة وظروف املكتب وارتباطاته.

•

تخصيص عاملين إلدارة ومتابعة االلتزام باملتطلبات املسلكية ذات الصلة (على سبيل املثال ،يتطلب معيار إدارة الجودة ()1
ً
ّ
أن يحصل املكتب ،سنويا على األقل ،على تأكيد موثق بااللتزام بمتطلبات االستقالل من جميع العاملين املطالبين باالستقالل
بموجب املتطلبات املسلكية ذات الصلة) أو تقديم املشورة بشأن األمور التي تتعلق باملتطلبات املسلكية ذات الصلة.

•

وضع سياسات أو إجراءات توجب على أعضاء فريق االرتباط نقل املعلومات ذات الصلة والتي يمكن االعتماد عليها إلى األطراف
املعنية داخل املكتب أو إلى الشريك املسؤول عن االرتباط ،مثل السياسات أو اإلجراءات التي توجب على فرق االرتباطات:
o

نقل معلومات عن ارتباطات العمالء ونطاق الخدمات ،بما في ذلك الخدمات األخرى غير املتعلقة بالتأكيد ،لتمكين
املكتب من التعرف على التهديدات التي تمس االستقالل أثناء فترة االرتباط وأثناء الفترة التي يغطيها املوضوع محل
االرتباط.
ً
اإلبالغ عن الظروف والعالقات التي قد تخلق تهديدا يمس االستقالل ،حتى يتسنى للمكتب تقويم ما إذا كان ذلك
التهديد بمستوى يمكن قبوله ،وإذا لم يكن كذلك ،فحتى يتسنى له مواجهته عن طريق القضاء عليه أو الحد منه إلى
مستوى يمكن قبوله.

o

اإلبالغ على الفور عن أية مخالفات للمتطلبات املسلكية ذات الصلة ،بما فيها تلك املتعلقة باالستقالل.

o

أ.41
أ.42

قد يأخذ الشريك املسؤول عن االرتباط في الحسبان املعلومات واالتصاالت واملوارد املوضحة في الفقرة أ 40عند تحديد إمكانية
االعتماد على سياسات أو إجراءات املكتب عند االلتزام باملتطلبات املسلكية ذات الصلة.
ً
قد يساعد أيضا االتصال الصريح والجاد بين أعضاء فريق االرتباط بشأن املتطلبات املسلكية ذات الصلة فيما يلي:
•
•

لفت انتباه أعضاء فريق االرتباط إلى املتطلبات املسلكية ذات الصلة التي قد تكون ذات أهمية خاصة الرتباط املراجعة؛
ً
إحاطة الشريك املسؤول عن االرتباط دائما باألمور ذات الصلة بفهم فريق االرتباط للمتطلبات املسلكية ذات الصلة
وسياسات أو إجراءات املكتب ،ووفائه بها.

التعرف على التهديدات التي تمس االلتزام باملتطلبات املسلكية ذات الصلة ،وتقويمها (راجع :الفقرتين )18 ،17
ً
أ .43وفقا ملعيار إدارة الجودة ( ،)1فإن استجابات املكتب ملواجهة مخاطر الجودة التي تتعلق باملتطلبات املسلكية ذات الصلة ،بما في ذلك
تلك املتعلقة باستقالل أعضاء فريق االرتباط ،تشمل السياسات أو اإلجراءات الخاصة بالتعرف على التهديدات التي تمس االلتزام
باملتطلبات املسلكية ذات الصلة ،وتقويم تلك التهديدات ومواجهتها.
أ.44

قد تحتوي املتطلبات املسلكية ذات الصلة على نصوص تتعلق بالتعرف على التهديدات وتقويمها وكيفية التعامل معها .وعلى سبيل
املثال ،توضح قواعد سلوك وآداب املهنة أن تهديد الفحص الذاتي الذي يمس االلتزام باملبدأ األساس ي املتمثل في الكفاءة املهنية
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ً
ً
والعناية الواجبة قد ينشأ إذا كانت األتعاب املعروضة لتنفيذ ارتباط املراجعة منخفضة جدا لدرجة يصعب معها تنفيذ االرتباط وفقا
للمعايير املهنية29.
مخالفة املتطلبات املسلكية ذات الصلة (راجع :الفقرة )19
ً
أ .45وفقا ملعيار إدارة الجودة ( ،)1فإن املكتب ُمطالب بوضع سياسات أو إجراءات للتعرف على أية مخالفات للمتطلبات املسلكية ذات
الصلة ،ونقلها وتقويمها واإلبالغ عنها ،واالستجابة بشكل مناسب ألسبابها وتبعاتها في الوقت املناسب.
اتخاذ التصرف املناسب (راجع :الفقرة )20
أ.46

قد تشمل التصرفات املناسبة ،على سبيل املثال:
•

اتباع سياسات أو إجراءات املكتب بشأن املخالفات التي تقع للمتطلبات املسلكية ذات الصلة ،بما في ذلك نقلها إلى األفراد
املعنيين أو التشاور معهم بشأنها حتى يتسنى اتخاذ التصرفات املناسبة ،بما فيها عند االقتضاء ،التصرفات التأديبية.

•

االتصال باملكلفين بالحوكمة.

•

االتصال بالسلطات التنظيمية أو الهيئات املهنية .وفي بعض الظروف ،قد تتطلب األنظمة أو اللوائح االتصال بالسلطات
التنظيمية.

•

الحصول على مشورة قانونية.

•

ً
االنسحاب من ارتباط املراجعة ،متى كان ذلك ممكنا بموجب األنظمة أو اللوائح املنطبقة.

قبل تأريخ تقرير املراجع (راجع :الفقرة )21
أ.47

ً
يتطلب معيار املراجعة ( )700أن يتضمن تقرير املراجع عبارة بأن املراجع مستقل عن املنشأة ،وفقا للمتطلبات املسلكية ذات الصلة
ً
املتعلقة باملراجعة ،وأنه قد أوفى بمسؤولياته املسلكية األخرى وفقا لهذه املتطلبات 30.ويوفر تنفيذ اإلجراءات التي تتطلبها الفقرات
 21–16من هذا املعيار األساس لتضمين هذه العبارات في تقرير املراجع.

اعتبارات خاصة بمنشآت القطاع العام
أ.48

قد توفر التداب ير النظامية ضمانات الستقالل مراجعي القطاع العام .ومع ذلك ،فإن مراجعي القطاع العام أو مكاتب املراجعة التي
ً
نيابة عن املراجع الحكومي قد تحتاجً ،
بناء على شروط التكليف الرسمي الصادر لها في
تقوم بتنفيذ أعمال املراجعة في القطاع العام
دولة معينة ،إلى تكييف نهجها لتعزيز االلتزام بالفقرة  .16وقد يشمل ذلك ،عندما ال يسمح التكليف الرسمي الصادر للمراجع في
القطاع العام باالنسحاب من ارتباط املراجعة ،اإلفصاح من خالل تقرير متاح للعموم عن الظروف التي نشأت ،والتي لو كانت في
القطاع الخاص ،ألدت إلى انسحاب املراجع.

قبول العالقات مع العمالء وقبول ارتباطات املراجعة واالستمرارفي تلك العالقات واالرتباطات (راجع :الفقرات )24–22
أ.49

يتطلب معيار إدارة الجودة ( )1من املكتب تحديد أهداف للجودة تتناول قبول العالقات مع العمالء وقبول كل ارتباط معين واالستمرار
في تلك العالقات واالرتباطات.

أ.50

قد تساعد معلومات ،مثل املذكورة أدناه ،الشريك املسؤول عن االرتباط في تحديد ما إذا كانت االستنتاجات التي تم التوصل إليها
مناسبة فيما يتعلق بقبول العالقات مع العمالء وقبول ارتباطات املراجعة واالستمرار في تلك العالقات واالرتباطات:
•

نزاهة املالك الرئيسيين واإلدارة العليا واملكلفين بالحوكمة في املنشأة ،وقيمهم األخالقية؛

•

ما إذا كانت تتوفر موارد كافية ومناسبة لتنفيذ االرتباط؛

29

قواعد سلوك وآداب املهنة ،الفقرة  3/330م.ت2

30
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أ.51

•

ما إذا كانت اإلدارة واملكلفون بالحوكمة قد أقروا بمسؤولياتهم فيما يتعلق باالرتباط؛

•

ما إذا كان فريق االرتباط يحظى بالكفاءات والقدرات ،بما في ذلك الوقت الكافي ،لتنفيذ االرتباط؛

•

ما إذا كانت األمور املهمة التي ظهرت أثناء االرتباط الحالي أو السابق لها آثار مترتبة في استمرار االرتباط.

ً
وفقا ملعيار إدارة الجودة ( ،)1فإن املكتب مطالب فيما يخص القرارات املتعلقة بالقبول واالستمرار باتخاذ أحكام بشأن قدرته على
ً
تنفيذ االرتباط وفقا للمعايير املهنية واملتطلبات النظامية والتنظيمية املنطبقة .وقد يستخدم الشريك املسؤول عن االرتباط املعلومات
التي يراعيها املكتب في هذا الشأن عند تحديد ما إذا كانت االستنتاجات التي تم التوصل إليها مناسبة فيما يتعلق بقبول العالقات مع
العمالء وقبول ارتباطات املراجعة واالستمرار في تلك العالقات واالرتباطات .وإذا كانت لدى الشريك املسؤول عن االرتباط مخاوف
بشأن مدى مناسبة االستنتاجات التي تم التوصل إليها ،فإنه قد يناقش أساس تلك االستنتاجات مع من شاركوا في آلية القبول
واالستمرار.

أ.52

إذا كان الشريك املسؤول عن االرتباط قد شارك بشكل مباشر في آلية املكتب الخاصة بالقبول واالستمرار ،فإنه سيكون على علم
باملعلومات التي حصل عليها املكتب أو التي قام املكتب باستخدامها ،أثناء التوصل إلى االستنتاجات ذات العالقة .وقد توفر هذه
ً
ً
املشاركة املباشرة أيضا أساسا لقيام الشريك املسؤول عن االرتباط بالتحقق من اتباع سياسات أو إجراءات املكتب ومناسبة
االستنتاجات التي تم التوصل إليها.

أ.53

قد تساعد املعلومات التي تم الحصول عليها أثناء آلية القبول واالستمرار الشريك املسؤول عن االرتباط في االلتزام بمتطلبات هذا
املعيار واتخاذ قرارات مدروسة بشأن التصرفات املناسبة .وقد تشمل هذه املعلومات:

أ.54

•

املعلومات املتعلقة بحجم املنشأة ومدى تعقيدها وطبيعتها ،بما في ذلك ما إذا كان االرتباط ملراجعة مجموعة ،والصناعة التي
تعمل فيها املنشأة وإطار التقرير املالي املنطبق؛

•

الجدول الزمني للمنشأة الخاص بإعداد التقارير ،على سبيل املثال في املراحل األولية والنهائية؛

•

فيما يتعلق بارتباطات مراجعة املجموعات ،طبيعة عالقات السيطرة بين املنشأة األم ومكوناتها؛

ما إذا كانت قد حدثت تغيرات في املنشأة أو في الصناعة التي تعمل فيها املنشأة منذ ارتباط املراجعة السابق مما قد يؤثر على
•
ً
طبيعة املوارد املطلوبة ،وأيضا الطريقة التي سيتم بها توجيه عمل فريق االرتباط وطريقة اإلشراف عليه وفحصه.
ً
قد تكون املعلومات التي تم الحصول عليها أثناء آلية القبول واالستمرار ذات صلة أيضا عند االلتزام بمتطلبات معايير املراجعة األخرى،
إضافة إلى هذا املعيار ،على سبيل املثال فيما يخص:
ً
وفقا ملتطلبات معيار املراجعة (31.)210
تكوين فهم لشروط ارتباط املراجعة،
•
ً
وفقا ملعيار املراجعة (( )315املُ َّ
التعرف على مخاطر التحريف الجوهري وتقييمهاً ،
عدل في
سواء كانت بسبب الخطأ أو الغش،
•
عام  )2019ومعيار املراجعة ()240؛32
ً
فهم املجموعة ومكوناتها وبيئاتها ،في حالة مراجعة القوائم املالية للمجموعات وفقا ملعيار املراجعة ( ،)600وتوجيه عمل
•
مراجعي املكونات واإلشراف عليه وفحصه؛
ً
تحديد ما إذا كان سيتم إشراك أحد الخبراء الذين يستعين بهم املراجع وفقا ملعيار املراجعة ( ،)620وتحديد طريقة ذلك
•
اإلشراك؛
ً
وفقا ملعيار املراجعة ( 33)260ومعيار املراجعة (34.)265
هيكل حوكمة املنشأة
•

31

معيار املراجعة (" )210االتفاق على شروط ارتباطات املراجعة" ،الفقرة 9

32

معيار املراجعة (" )240مسؤوليات املراجع ذات العالقة بالغش عند مراجعة القوائم املالية"

33

معيار املراجعة ( " )260االتصال باملكلفين بالحوكمة"
معيار املراجعة (" )265إبالغ أوجه القصور في الرقابة الداخلية للمكلفين بالحوكمة واإلدارة"

34
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أ.55

أ.56
أ.57

قد تتطلب األنظمة أو اللوائح أو املتطلبات املسلكية ذات الصلة من املراجع الالحق أن يطلب من املراجع السابق ،قبل قبول ارتباط
املراجعة ،أن يزوده باملعلومات التي يعرفها فيما يتعلق بأي حقائق أو ظروف ،والتي بحسب الحكم املنهي للمراجع السابق ،يحتاج
املراجع الالحق إلى العلم بها قبل اتخاذ قراره بشأن قبول االرتباط .وفي بعض الظروف ،قد يتعين على املراجع السابق أن يقدم للمراجع
الالحق املقترحً ،
بناء على طلب منه ،معلومات عن حاالت عدم االلتزام باألنظمة واللوائح ،املحدد حدوثها أو املشتبه في حدوثها .فعلى
ً
سبيل املثال ،في حال انسحاب املراجع السابق من االرتباط ،نتيجة لحالة عدم التزام باألنظمة واللوائح ،محدد حدوثها أو مشتبه في
حدوثها ،فإن قواعد سلوك وآداب املهنة تتطلب أن يقدم املراجع السابقً ،
بناء على طلب من املراجع الالحق املقترح ،جميع الحقائق
واملعلومات األخرى ذات الصلة املتعلقة بعدم االلتزام ،والتي بحسب رأي املراجع السابق ،يحتاج املراجع الالحق املقترح إلى العلم بها
قبل اتخاذ قراره بشأن قبول ارتباط املراجعة.
ً
عندما يكون املكتب ملزما بقبول ارتباط املراجعة أو االستمرار فيه بمقتض ى األنظمة أو اللوائح ،فقد يأخذ الشريك املسؤول عن
االرتباط في الحسبان املعلومات التي حصل عليها املكتب بشأن طبيعة االرتباط وظروفه.
عند اتخاذ قرار بشأن التصرف الالزم ،قد يستنتج املكتب والشريك املسؤول عن االرتباط أنه من املناسب االستمرار في ارتباط
املراجعة ،وإذا قررا ذلك ،فإنها يحددان الخطوات اإلضافية الالزمة على مستوى االرتباط (على سبيل املثال ،تخصيص املزيد من
املوظفين أو تخصيص موظفين يتمتعون بخبرات خاصة) .وإذا كان لدى الشريك املسؤول عن االرتباط مخاوف أخرى أو إذا لم يكن
ً
مقتنعا بأن األمر قد تم التعامل معه بشكل مناسب ،فقد ُيعمل في هذه الحالة بسياسات أو إجراءات املكتب الخاصة بحل االختالف
في اآلراء.

اعتبارات خاصة بمنشآت القطاع العام (راجع :الفقرات )24–22
ً
أ .58في القطاع العام ،قد يتم تعيين املراجعين وفقا لإلجراءات النظامية وقد ال يلزم على املراجع في القطاع العام وضع جميع السياسات
أو اإلجراءات املتعلقة بقبول ارتباطات املراجعة واالستمرار فيها .ومع ذلك ،فإن املتطلبات واالعتبارات املوضحة في الفقرات 24–22
وأ–49أ ،57الخاصة بقبول العالقات مع العمالء وقبول االرتباطات واالستمرار في تلك العالقات واالرتباطات ،قد تكون ذات قيمة
للمراجعين في القطاع العام عند تقييم املخاطر وأداء املسؤوليات املتعلقة بإعداد التقرير.
موارد االرتباط (راجع :الفقرات )28–25
ً
أ .59وفقا ملعيار إدارة الجودة ( ،)1تشمل املوارد التي يقوم املكتب بتخصيصها أو توفيرها لدعم تنفيذ ارتباطات املراجعة ما يلي:
•

املوارد البشرية؛

•

املوارد التقنية؛

•

املوارد الفكرية.

أ.60

يتولى املكتب ،في األساس ،تخصيص املوارد أو توفيرها الرتباط املراجعة ،غير أنه قد توجد ظروف يحصل فيها فريق االرتباط بنفسه
ً
على املوارد ألجل ارتباط املراجعة .وقد تكون هذه هي الحال ،على سبيل املثال ،عندما يكون مراجع أحد املكونات مطالبا بموجب نظام
ً
أو الئحة أو لسبب آخر بإبداء رأي مراجعة في القوائم املالية للمكون ،وتقوم إدارة املكون أيضا بتعيين مراجع املكون لتنفيذ إجراءات
املراجعة بالنيابة عن فريق ارتباط املجموعة 35.ففي هذه الظروف ،قد تتطلب سياسات أو إجراءات املكتب من الشريك املسؤول عن
ً
االرتباط اتخاذ تصرفات مختلفة ،كالقيام مثال بطلب الحصول على معلومات من مراجع املكون ،لتحديد ما إذا كان قد تم تخصيص
أو توفير موارد كافية ومناسبة.

أ.61

قد يتمثل أحد االعتبارات ذات الصلة للشريك املسؤول عن االرتباط ،عند االلتزام باملتطلبات الواردة في الفقرتين  25و ،26فيما إذا
ّ
كانت املوارد التي تم تخصيصها أو توفيرها لفريق االرتباط تمكنه من الوفاء باملتطلبات املسلكية ذات الصلة ،بما في ذلك مبادئ سلوك
وآداب املهنة مثل الكفاءة املهنية والعناية الواجبة.

35
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املوارد البشرية
أ.62

ً
تشمل املوارد البشرية أعضاء فريق االرتباط (انظر أيضا الفقرات أ ،5أ–15أ ،)21وعند االقتضاء ،الخبير الخارجي الذي يستعين به
املراجع واألفراد من داخل وظيفة املراجعة الداخلية لدى املنشأة الذين يقومون بتقديم املساعدة املباشرة أثناء املراجعة.

املوارد التقنية
أ.63

قد يساعد استخدام املوارد التقنية في ارتباط املراجعة املراجع في الحصول على ما يكفي من أدلة املراجعة املناسبة .وقد تسمح األدوات
ً
نحو أكثر فاعلية وكفاءة .وقد تسمح األدوات التقنية للمراجع أيضا بتقويم كميات كبيرة من
التقنية للمراجع بإدارة املراجعة على ٍ
ً
البيانات بشكل أكثر سهولة ،على سبيل املثال ،لتقديم وجهات نظر أكثر عمقا أو للتعرف على االتجاهات غير املعتادة أو لنقد إقرارات
ً
ّ
يعزز قدرة املراجع على ممارسة نزعة الشك املنهي .وقد يتم استخدام األدوات التقنية أيضا لعقد
اإلدارة بصورة أكثر فاعلية ،مما ِّ
االجتماعات وتوفير أدوات اتصال لفريق االرتباط .ومع ذلك ،فقد يؤدي االستخدام غير املناسب لهذه املوارد التقنية إلى زيادة خطر
االعتماد الزائد على املعلومات الناتجة منها ألغراض اتخاذ القرارات ،أو قد يخلق ذلك تهديدات تمس االلتزام باملتطلبات املسلكية ذات
الصلة ،مثل املتطلبات املتعلقة بالسرية.

أ.64

قد تشتمل سياسات أو إجراءات املكتب على اعتبارات أو مسؤوليات ضرورية لفريق االرتباط عند استخدام األدوات التقنية املعتمدة
من املكتب لتنفيذ إجراءات املراجعة وقد تتطلب تلك السياسات أو اإلجراءات إشراك أفراد يحظون بمهارات أو خبرات متخصصة في
تقويم املخرجات أو تحليلها.

أ.65

عندما يطلب الشريك املسؤول عن االرتباط من أفراد ينتمون إلى مكتب آخر استخدام أدوات وأساليب آلية عند تنفيذ إجراءات
املراجعة ،فقد تشير االتصاالت مع هؤالء األفراد إلى ضرورة االلتزام بتعليمات فريق االرتباط أثناء استخدام هذه األدوات واألساليب
اآللية.

أ.66

قد تحظر سياسات أو إجراءات املكتب على وجه التحديد استخدام تطبيقات معينة أو خصائص معينة في تطبيقات تقنية املعلومات
(على سبيل املثال ،البرمجيات التي لم يعتمدها املكتب بعد لالستخدام على وجه التحديد) .أو قد تتطلب سياسات أو إجراءات املكتب
من فريق االرتباط اتخاذ تصرفات معينة قبل استخدام تطبيقات تقنية املعلومات غير املعتمدة من املكتب لتحديد مدى مناسبتها
لالستخدام ،على سبيل املثال ،عن طريق املطالبة بما يلي:

أ.67

•

امتالك فريق االرتباط للكفاءات والقدرات املناسبة الستخدام تطبيق تقنية املعلومات.

•

اختبار عمل تطبيق تقنية املعلومات وأمنه.

•

تضمين وثائق معينة في ملف املراجعة.

قد يمارس الشريك املسؤول عن االرتباط الحكم املنهي عند النظر فيما إذا كان استخدام تطبيق تقنية املعلومات في ارتباط املراجعة
ً
ً
مناسبا في سياق االرتباط ،وفي طريقة استخدام التطبيق في حال ما إذا كان مناسبا .وتشمل العوامل التي قد تتم مراعاتها عند تحديد
ً
ما إذا كان تطبيق معين من تطبيقات تقنية املعلومات ،التي لم يعتمدها املكتب لالستخدام على وجه التحديد ،مناسبا لالستخدام في
ارتباط املراجعة ما إذا كان:
•

استخدام تطبيق تقنية املعلومات وأمنه يلتزم بسياسات أو إجراءات املكتب.

•

تطبيق تقنية املعلومات يعمل على النحو املنشود.

•

العاملون يحظون بالكفاءات والقدرات الالزمة الستخدام تطبيق تقنية املعلومات.

املوارد الفكرية
أ.68

تشمل املوارد الفكرية ،على سبيل املثال ،منهجيات املراجعة أو أدوات التنفيذ أو األدلة اإلرشادية ألعمال املراجعة أو البرامج
النموذجية أو القوالب أو قوائم التحقق أو النماذج.
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أ.69

قد يؤدي استخدام املوارد الفكرية في ارتباط املراجعة إلى تيسير التطبيق والفهم املتسق للمعايير املهنية ،واألنظمة واللوائح ،وسياسات
ً
أو إجراءات املكتب ذات العالقة .ولهذا الغرض ،قد يتعين على فريق االرتباط ،وفقا لسياسات أو إجراءات املكتب ،استخدام منهجية
ً
املراجعة الخاصة باملكتب واستخدام أدوات وإرشادات محددة .وقد ينظر فريق االرتباط أيضا فيما إذا كان من املناسب واملالئم
استخدام موارد فكرية أخرى ً
بناء على طبيعة االرتباط وظروفه ،على سبيل املثال ،استخدام منهجية خاصة بإحدى الصناعات أو ما
يتعلق بها من أدلة إرشادية وأدوات مساعدة للتنفيذ.

املوارد الكافية واملناسبة لتنفيذ االرتباط (راجع :الفقرة )25
أ.70

عند التحقق مما إذا كان قد تم تخصيص أو توفير موارد كافية ومناسبة لفريق االرتباط لتنفيذ االرتباط ،قد يعتمد الشريك املسؤول
عن االرتباط في الظروف االعتيادية على سياسات أو إجراءات املكتب ذات العالقة (بما فيها املوارد) املوضحة في الفقرة أ .6وعلى سبيل
املثالً ،
بناء على املعلومات التي قام املكتب بنقلها ،قد يستطيع الشريك املسؤول عن االرتباط االعتماد على برامج التطوير والتنفيذ
والصيانة التقنية عند استخدامه للتقنيات املعتمدة من املكتب لتنفيذ إجراءات املراجعة.

كفاءات وقدرات فريق االرتباط (راجع :الفقرة )26
أ.71

أ.72

ً
عند التحقق من امتالك فريق االرتباط للكفاءات والقدرات املناسبة ،قد يأخذ الشريك املسؤول عن االرتباط في الحسبان أمورا تتعلق
بالفريق مثل:
•

فهم ارتباطات املراجعة ذات الطبيعة ودرجة التعقيد املماثلة ،والخبرة العملية فيها ،من خالل املشاركة والتدريب املناسبين.

•

فهم املعايير املهنية واملتطلبات النظامية والتنظيمية املنطبقة.

•

الخبرة في مجاالت املحاسبة أو املراجعة املتخصصة.

•

الخبرة في تقنية املعلومات التي تستخدمها املنشأة أو األدوات أو األساليب اآللية التي سيستخدمها فريق االرتباط عند
التخطيط الرتباط املراجعة وتنفيذه.

•

املعرفة بالقطاعات ذات الصلة التي تعمل فيها املنشأة الخاضعة للمراجعة.

•

القدرة على ممارسة نزعة الشك املنهي والحكم املنهي.

•

فهم سياسات أو إجراءات املكتب.

ً
أعضاء في فريق االرتباط .ويشتمل معيار املراجعة (36)610
ال ُيعد املراجعون الداخليون والخبراء الخارجيون الذين يستعين بهم املراجع
ومعيار املراجعة ( 37)620على متطلبات وإرشادات فيما يتعلق بتقييم كفاءات وقدرات املراجعين الداخليين والخبراء الخارجيين الذين
يستعين بهم املراجع ،على الترتيب.

إدارة املشروعات
أ.73

عندما يضم فريق االرتباط العديد من األعضاء ،على سبيل املثال أثناء مراجعة املنشآت الكبيرة أو املعقدة ،قد يقوم الشريك املسؤول
عن االرتباط بإشراك فرد يحظى بمهارات أو معارف متخصصة في إدارة املشروعات ،ويدعمه بموارد املكتب التقنية والفكرية املناسبة.
ً
ً
ً
وفي املقابل ،في ارتباطات مراجعة املنشآت األقل تعقيدا التي تضم عددا محدودا من األعضاء في فريق االرتباط ،قد يتولى مهام إدارة
املشروعات عضو في فريق االرتباط من خالل وسائل أقل رسمية.

أ.74

قد تدعم األساليب واألدوات الخاصة بإدارة املشروعات فريق االرتباط في إدارة جودة ارتباط املراجعة ،على سبيل املثال عن طريق:
•

زيادة قدرة فريق االرتباط على ممارسة نزعة الشك املنهي من خالل التخفيف من قيود امليزانية أو الوقت التي قد تعيق ممارسة
نزعة الشك املنهي؛ أو

36
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•

تيسير تنفيذ أعمال املراجعة في الوقت املحدد إلدارة قيود الوقت بفاعلية في نهاية آلية املراجعة عند احتمال ظهور املزيد من
األمور الصعبة أو املثيرة للجدل؛ أو

•

متابعة التقدم في املراجعة مقارنة بخطة املراجعة 38،بما في ذلك إنجاز املراحل الرئيسية ،مما قد يساعد فريق االرتباط في
التعرف بشكل استباقي على ضرورة إجراء تعديالت في الوقت املناسب على خطة املراجعة واملوارد التي تم تخصيصها؛ أو

•

تيسير االتصال بين أعضاء فريق االرتباط ،على سبيل املثال ،تنسيق الترتيبات مع مراجعي املكونات والخبراء الذين يستعين
بهم املراجع.

عدم كفاية املوارد أو عدم مناسبتها (راجع :الفقرة )27
أ.75

يتناول معيار إدارة الجودة ( )1التزام املكتب بالجودة من خالل ثقافته املنتشرة عبر املكتب ،مما ّ
يقر ويعزز دور املكتب في خدمة
نحو ثابت ،وأهمية الجودة في القرارات والتصرفات االستراتيجية
املصلحة العامة عن طريق تنفيذ االرتباطات بجودة عالية على ٍ
ً
للمكتب ،بما في ذلك األولويات املالية والتشغيلية للمكتب .ويتناول معيار إدارة الجودة ( )1أيضا مسؤوليات املكتب عن التخطيط
الحتياجاته من املوارد ،والحصول على املوارد أو توزيعها أو تخصيصها على نحو يتسق مع التزام املكتب بالجودة .ولكن ،في ظروف
ً
معينة ،قد تفرض األولويات املالية والتشغيلية للمكتب قيودا على املوارد التي تم تخصيصها أو توفيرها لفريق االرتباط .وفي هذه
الظروف ،ال تطغى هذه القيود على مسؤولية الشريك املسؤول عن االرتباط عن تحقيق الجودة على مستوى االرتباطات ،بما في ذلك
مسؤوليته عن التحقق من أن املوارد التي قام املكتب بتخصيصها أو توفيرها كافية ومناسبة لتنفيذ ارتباط املراجعة.

أ.76

في ارتباطات مراجعة القوائم املالية للمجموعات ،عندما ال تتوفر موارد كافية أو مناسبة فيما يتعلق بالعمل الذي ينفذه مراجع أحد
املكونات على املكون ،قد يناقش الشريك املسؤول عن االرتباط األمر مع مراجع املكون أو مع اإلدارة أو املكتب لتوفير املوارد الكافية
واملناسبة.
ً
ُيعد تحديد الشريك املسؤول عن االرتباط ملا إذا كانت هناك حاجة لتوفير موارد إضافية على مستوى االرتباط أمرا يخضع للحكم
ً
املنهي ويتأثر ذلك بمتطلبات هذا املعيار وبطبيعة ارتباط املراجعة وظروفه .ووفقا ملا هو موضح في الفقرة أ ،11فقد يحدد الشريك
املسؤول عن االرتباط في ظروف معينة عدم فاعلية استجابات املكتب ملخاطر الجودة في سياق االرتباط املحدد ،ويشمل ذلك عدم
كفاية موارد معينة تم تخصيصها أو توفيرها لفريق االرتباط .وفي تلك الظروف ،يتعين على الشريك املسؤول عن االرتباط اتخاذ
ً
التصرف املناسب ،بما في ذلك نقل تلك املعلومات إلى األفراد املعنيين وفقا للفقرة  27والفقرة (39ج) .وعلى سبيل املثال ،في حالة عدم
احتواء أحد برامج املراجعة اإللكترونية ،التي قام املكتب بتوفيرها ،على إجراءات املراجعة الجديدة أو املعدلة فيما يخص اللوائح
ً
ّ
يمكنه من اتخاذ الخطوات الالزمة
الصادرة حديثا بشأن إحدى الصناعات ،فإن نقل تلك املعلومة في الوقت املناسب إلى املكتب ِّ
ّ
يمكن فريق االرتباط من االلتزام باللوائح الجديدة أثناء تنفيذ ارتباط
لتحديث البرنامج وإعادة إصداره على الفور أو توفير مورد بديل ِّ
املراجعة.

أ.77

أ .78إذا كانت املوارد التي تم تخصيصها أو توفيرها غير كافية أو غير مناسبة في ظل ظروف االرتباط ولم يتم توفير موارد إضافية أو بديلة،
فقد تشمل التصرفات املناسبة:
ً
• تغيير املنهج املخطط له فيما يخص طبيعة وتوقيت ومدى التوجيه واإلشراف والفحص (انظر أيضا الفقرة أ.)94
ً
• مناقشة تمديد املواعيد النهائية إلعداد التقارير مع اإلدارة أو املكلفين بالحوكمة ،متى كان ذلك ممكنا بموجب األنظمة أو اللوائح
املنطبقة.
•
•

38

اتباع سياسات أو إجراءات املكتب لحل االختالف في اآلراء في حالة عدم حصول الشريك املسؤول عن االرتباط على املوارد الالزمة
الرتباط املراجعة.
ً
اتباع سياسات أو إجراءات املكتب لالنسحاب من ارتباط املراجعة ،متى كان ذلك ممكنا بموجب األنظمة أو اللوائح املنطبقة.
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اعتبارات خاصة بمنشآت القطاع العام (راجع :الفقرات )28–25
أ.79

في القطاع العام ،قد تكون املهارات املتخصصة ضرورية للوفاء بشروط التكليف الرسمي باملراجعة في دولة معينة .وقد تشمل هذه
املهارات فهم الترتيبات املنطبقة إلعداد التقارير ،بما في ذلك رفع التقارير إلى سلطة إصدار األنظمة أو إلى جهة حاكمة أخرى أو إعداد
التقارير التي تخدم املصلحة العامة .وقد يشمل النطاق األوسع للمراجعة في القطاع العام ،على سبيل املثال ،بعض الجوانب الخاصة
بمراجعة األداء.

تنفيذ االرتباط
التدرج (راجع :الفقرة )29
أ.80

ً
عندما ال يتولى الشريك املسؤول عن االرتباط تنفيذ املراجعة بالكامل ،أو عند مراجعة منشآت ذات طبيعة وظروف أكثر تعقيدا ،قد
يكون من الضروري للشريك املسؤول عن االرتباط إسناد مهام التوجيه واإلشراف والفحص إلى أعضاء آخرين في فريق االرتباط .ومع
ذلك ،وفي إطار املسؤولية العامة للشريك املسؤول عن االرتباط عن إدارة الجودة وتحقيقها في ارتباط املراجعة وعن املشاركة بصورة
كافية ومناسبة في االرتباط ،يتعين على الشريك املسؤول عن االرتباط ضمان تنفيذ الجوانب الخاصة بطبيعة وتوقيت ومدى التوجيه
ً
واإلشراف والفحص وفقا للفقرة  .30وفي هذه الظروف ،قد يقوم العاملون أو أعضاء فريق االرتباط ،بمن فيهم مراجعو املكونات،
بتوفير معلومات للشريك املسؤول عن االرتباط لتمكينه من التحقق من األمور التي تتطلبها الفقرة .30

التوجيه واإلشراف والفحص (راجع :الفقرة )30
ً
أ .81وفقا ملعيار إدارة الجودة ( ،)1يتعين على املكتب تحديد هدف للجودة يتناول طبيعة وتوقيت ومدى توجيه فرق االرتباطات واإلشراف
ً
عليها وفحص أعمالها .ويتطلب معيار إدارة الجودة ( )1أيضا التخطيط لهذا التوجيه واإلشراف والفحص ،وتنفيذه ،على أساس أن
العمل الذي ينفذه أعضاء فريق االرتباط األقل خبرة يخضع للتوجيه واإلشراف والفحص من قبل أعضاء فريق االرتباط األكثر خبرة.
أُ .82يعد توجيه فريق االرتباط واإلشراف عليه وفحصه عمله من االستجابات على مستوى املكتب التي يتم تطبيقها على مستوى
االرتباطات ،ويمكن للشريك املسؤول عن االرتباط زيادة تكييف هذه االستجابات من حيث طبيعتها وتوقيتها ومداها عند إدارة جودة
ارتباط املراجعةً .
وبناء عليه ،سيختلف منهج التوجيه واإلشراف والفحص من كل ارتباط لآلخر ،مع األخذ في الحسبان طبيعة االرتباط
ً
وظروفه .وسيشتمل املنهج عادة على مزيج من سياسات أو إجراءات املكتب واالستجابات الخاصة بكل ارتباط.
أ.83

يوفر املنهج الخاص بتوجيه أعضاء فريق االرتباط واإلشراف عليهم وفحص عملهم الدعم للشريك املسؤول عن االرتباط في الوفاء
ً
بمتطلبات هذا املعيار ،وفي استنتاجه لكفاية ومناسبة مشاركته طوال ارتباط املراجعة وفقا للفقرة .40

أ.84

تتيح املناقشات واالتصاالت الدائمة بين أعضاء فريق االرتباط ألعضاء الفريق األقل خبرة طرح األسئلة على أعضاء الفريق األكثر خبرة
ً
ّ
وتمكن من تنفيذ التوجيه واإلشراف والفحص بفاعلية وفقا للفقرة
(بما في ذلك على الشريك املسؤول عن االرتباط) في الوقت املناسب ِّ
.30

التوجيه
أ.85

قد يشتمل توجيه فريق االرتباط على إحاطة أعضاء الفريق بمسؤولياتهم ،مثل:
•

املساهمة في إدارة الجودة وتحقيقها على مستوى االرتباطات من خالل سلوكياتهم واتصاالتهم وتصرفاتهم الشخصية.

•

التحلي بعقلية متسائلة واإلملام بالتحيزات غير املقصودة أو املقصودة للمراجعين أثناء ممارسة نزعة الشك املنهي عند جمع
أدلة املراجعة وتقويمها (انظر الفقرة أ.)35

•

الوفاء باملتطلبات املسلكية ذات الصلة.

•

مسؤوليات كل شريك عند مشاركة أكثر من شريك واحد في ارتباط املراجعة.

•

مسؤوليات كل عضو في فريق االرتباط عن تنفيذ إجراءات املراجعة ومسؤوليات األعضاء األكثر خبرة عن توجيه األعضاء
األقل خبرة واإلشراف عليهم وفحص عملهم.
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•

فهم أهداف العمل الذي سيتم تنفيذه والتعليمات التفصيلية بشأن طبيعة وتوقيت ومدى إجراءات املراجعة املخطط لها
املنصوص عليه في االستراتيجية العامة للمراجعة وخطة املراجعة.

•

مواجهة التهديدات التي تمس تحقيق الجودة ،واالستجابات املتوقعة من فريق االرتباط .فعلى سبيل املثال ،ال ينبغي أن تؤدي
القيود على امليزانية أو القيود على املوارد إلى قيام أعضاء فريق االرتباط بتعديل إجراءات املراجعة املخطط لها أو عدم
تنفيذها.

اإلشراف
أ.86

قد يشتمل اإلشراف على أمور مثل:
•

متابعة التقدم في ارتباط املراجعة ،ويشمل ذلك متابعة ما يلي:
o

التقدم املحرز مقارنة بخطة املراجعة؛

o

ما إذا كان قد تم تحقيق الهدف من العمل الذي تم تنفيذه؛

o

الكفاية الدائمة للموارد التي تم تخصيصها.

•

اتخاذ التصرف املناسب ملواجهة القضايا التي تنشأ أثناء االرتباط ،بما في ذلك على سبيل املثال ،إعادة إسناد إجراءات
ً
ً
املراجعة املخطط لها إلى أعضاء فريق االرتباط األكثر خبرة عندما تكون القضايا أكثر تعقيدا مما كان متوقعا في البداية.

•

تحديد األمور التي تستدعي التشاور أو النظر فيها من ِّقبل أعضاء فريق االرتباط األكثر خبرة أثناء ارتباط املراجعة.

•

تقديم اإلرشاد والتدريب على رأس العمل ملساعدة أعضاء فريق االرتباط في تنمية املهارات أو الكفاءات.

•

توفير بيئة تتيح ألعضاء فريق االرتباط طرح مخاوفهم دون خوف من ردود الفعل االنتقامية.

الفحص
أ.87

يوفر فحص عمل فريق االرتباط الدعم الستنتاج الوفاء بمتطلبات هذا املعيار.

أ.88

يتألف فحص عمل فريق االرتباط من النظر ،على سبيل املثال ،فيما إذا كان:
•

قد تم تنفيذ العمل بما يتفق مع سياسات أو إجراءات املكتب واملعايير املهنية واملتطلبات النظامية والتنظيمية املنطبقة؛
ُ
قد أثيرت أمور مهمة إلمعان النظر فيها؛

•

قد جرت مشاورات مناسبة وتم توثيق االستنتاجات الناتجة عنها وتم تطبيقها؛

•

توجد حاجة إلعادة النظر في طبيعة وتوقيت ومدى العمل الذي تم تنفيذه؛

•

العمل املنفذ يدعم االستنتاجات التي تم التوصل إليها ،وأنه قد تم توثيقه بالصورة املناسبة؛
ً
ً
مجموع األدلة التي تم الحصول عليها كافيا ومناسبا لتوفير أساس لرأي املراجع؛

•

قد تم تحقيق األهداف من إجراءات املراجعة.

•

•

أ.89

قد تشتمل سياسات أو إجراءات املكتب على متطلبات خاصة بشأن ما يلي:
•

طبيعة توثيق أعمال املراجعة ،وتوقيته ومدى فحصه؛

•

مختلف أنواع الفحص التي قد تكون مناسبة في املواقف املختلفة (على سبيل املثال ،فحص كل ورقة من أوراق العمل أو
أوراق عمل مختارة)؛

•

من يلزم تحديدهم من بين أعضاء فريق االرتباط لتنفيذ مختلف أنواع الفحص.
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فحص الشريك املسؤول عن االرتباط (راجع :الفقرات )34–30
ً
وفقا ملتطلبات معيار املراجعة ( ،)230يوثق الشريك املسؤول عن االرتباط تاريخ الفحص ومداه39.
أ.90
ّ
ً
يمكن فحص الشريك املسؤول عن االرتباط لتوثيق أعمال املراجعة ،أوال بأول خالل املراحل املناسبة طوال ارتباط املراجعة ،من حل
أ.91
ِّ
األمور املهمة على النحو الذي يحوز على رضا الشريك املسؤول عن االرتباط في تاريخ تقرير املراجع أو قبله .وال يلزم أن يفحص الشريك
املسؤول عن االرتباط جميع الوثائق الخاصة بتوثيق أعمال املراجعة.
أ.92

أ.93
39

يمارس الشريك املسؤول عن االرتباط الحكم املنهي عند التعرف على مجاالت األحكام املهمة التي اتخذها فريق االرتباط .وقد تحدد
ً
ً
ّ
تمثل أحكاما مهمة .وقد تشتمل األحكام املهمة فيما يتعلق بارتباط
سياسات أو إجراءات املكتب أمورا معينة من الشائع التوقع بأن ِّ
املراجعة على أمور تتعلق باالستراتيجية العامة للمراجعة وخطة املراجعة الخاصة بإجراء االرتباط وأمور تتعلق بتنفيذ االرتباط
واالستنتاجات العامة التي توصل إليها فريق االرتباط ،ومن ذلك على سبيل املثال:
•

األمور التي تتعلق بالتخطيط لالرتباط ،مثل األمور التي تتعلق بتحديد األهمية النسبية.

•

تكوين فريق االرتباط ،بما في ذلك:
o

العاملون ذوو الخبرة في أحد مجاالت املحاسبة أو املراجعة املتخصصة؛

o

االستعانة بعاملين من مراكز تقديم الخدمات.

•

القرار بإشراك أحد الخبراء الذين يستعين بهم املراجع ،بما في ذلك القرار بإشراك خبير خارجي.

•

نظر فريق االرتباط في املعلومات التي تم الحصول عليها أثناء آلية القبول واالستمرار واالستجابات املقترحة لتلك املعلومات.

•

آلية فريق االرتباط لتقييم املخاطر ،بما في ذلك املواقف التي تتطلب فيها مراعاة عوامل الخطر املالزم وتقييم الخطر املالزم
ً
أحكاما مهمة من جانب فريق االرتباط.

•

نظر فريق االرتباط في العالقات واملعامالت مع األطراف ذات العالقة واإلفصاحات املتعلقة بها.

•

نتائج اإلجراءات التي نفذها فريق االرتباط بشأن املجاالت املهمة لالرتباط ،مثل االستنتاجات فيما يخص تقديرات محاسبية
أو سياسات محاسبية معينة أو اعتبارات معينة تتعلق باالستمرارية.

•

تقويم فريق االرتباط للعمل الذي نفذه الخبراء واالستنتاجات املستنبطة منه.

•

في حالة مراجعة املجموعات:
o

االستراتيجية العامة املقترحة ملراجعة املجموعة والخطة املقترحة ملراجعة املجموعة؛

o

القرارات املتعلقة بإشراك مراجعي املكونات ،بما في ذلك كيفية توجيههم واإلشراف عليهم وفحص عملهم ،بما في ذلك
على سبيل املثال ،عند وجود مجاالت يرتفع فيها خطر التحريف الجوهري الذي تم تقييمه للمعلومات املالية الخاصة
بأحد املكونات؛

o

تقويم العمل الذي نفذه مراجعو املكونات واالستنتاجات املستنبطة منه.

•

كيفية معالجة األمور التي أثرت على االستراتيجية العامة للمراجعة وخطة املراجعة.

•

أهمية التحريفات املصححة وغير املصححة التي تم التعرف عليها أثناء االرتباط والتصرف املتخذ بشأنها.

•

رأي املراجعة املقترح واألمور التي سيتم نقلها في تقرير املراجع ،مثل األمور الرئيسة للمراجعة أو إدراج فقرة بعنوان "عدم
التأكد الجوهري املتعلق باالستمرارية".

يمارس الشريك املسؤول عن االرتباط الحكم املنهي عند تحديد األمور األخرى التي سيقوم بفحصها ،على سبيل املثالً ،
بناء على ما يلي:
معيار املراجعة ( ،)230الفقرة (9ج)
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•

طبيعة ارتباط املراجعة وظروفه.

•

أعضاء فريق االرتباط الذين قاموا بتنفيذ العمل.

•

األمور التي تتعلق باملكتشفات الحديثة من عمليات التقص ي.

•

متطلبات سياسات أو إجراءات املكتب.

الطبيعة والتوقيت واملدى
أ.94

ً
يتعين التخطيط للجوانب الخاصة بطبيعة وتوقيت ومدى التوجيه واإلشراف والفحص ،وتنفيذ تلك الجوانب ،وفقا لسياسات أو
إجراءات املكتب ،إضافة إلى املعايير املهنية واملتطلبات النظامية والتنظيمية املنطبقة .وعلى سبيل املثال ،قد تشتمل سياسات أو
إجراءات املكتب على ما يلي:
•

ضرورة أن يخضع العمل املخطط لتنفيذه في تاريخ أولي للتوجيه واإلشراف والفحص في نفس وقت تنفيذ اإلجراءات وليس في
نهاية الفترة ،حتى يتسنى اتخاذ أي تصرفات تصحيحية ضرورية في الوقت املناسب.

•

ضرورة فحص الشريك املسؤول عن االرتباط ألمور معينة وقد يحدد املكتب الظروف أو االرتباطات التي من املتوقع أن يتم
فيها فحص تلك األمور.

التدرج
أ.95

قد يتم تكييف منهج التوجيه واإلشراف والفحص ً
بناء على ما يلي ،على سبيل املثال:
•

التجارب السابقة لعضو فريق االرتباط مع املنشأة واملجال الذي سيتم مراجعته .وعلى سبيل املثال ،إذا كان العمل املتعلق
بنظام معلومات املنشأة يقوم بتنفيذه نفس العضو في فريق االرتباط الذي نفذ ذلك العمل في الفترة السابقة وال توجد تغييرات
مهمة في نظام املعلومات ،فقد يقل مدى ومعدل توجيه العضو واإلشراف عليه ويقل مستوى تفصل فحص أوراق العمل
ذات الصلة.
ً
مدى تعقيد ارتباط املراجعة .وعلى سبيل املثال ،إذا وقعت أحداث مهمة جعلت ارتباط املراجعة أكثر تعقيدا ،فقد يزيد مدى
ومعدل توجيه عضو فريق االرتباط واإلشراف عليه ويزيد مستوى تفصل فحص أوراق العمل ذات الصلة.

•

مخاطر التحريف الجوهري التي تم تقييمها .وعلى سبيل املثال ،قد يتطلب ارتفاع خطر التحريف الجوهري الذي تم تقييمه
ً
زيادة مقابلة في مدى ومعدل توجيه أعضاء فريق االرتباط واإلشراف عليهم وإجراء فحص أكثر تفصيال لعملهم.

•

كفاءات وقدرات كل عضو من أعضاء فريق االرتباط الذين ينفذون أعمال املراجعة .وعلى سبيل املثال ،قد يحتاج أعضاء
ً
ً
فريق االرتباط األقل خبرة إلى تعليمات أكثر تفصيال وإلى التفاعل معهم بمعدل أعلى أو بطريقة أكثر قربا أثناء تنفيذ العمل.

•

الطريقة املتوقعة لفحص العمل الذي تم تنفيذه .وعلى سبيل املثال ،في بعض الظروف ،قد ال تكون الفحوصات التي تتم عن
بعد ّ
فعالة في تقديم التوجيه املطلوب وقد يلزم استكمالها بتفاعالت شخصية.

•

هيكل فريق االرتباط ومكان تواجد أعضائه .وعلى سبيل املثال ،فإن توجيه األفراد املتواجدين في مراكز تقديم الخدمات
واإلشراف عليهم وفحص عملهم قد:

•

أ.96

o

يكون أكثر رسمية وهيكلة مما يتم مع أعضاء فريق االرتباط املتواجدين جميعهم في نفس املكان؛ أو

o

يستخدم تقنية املعلومات لتيسير االتصال بين أعضاء فريق االرتباط.

قد يستدعي التعرف على تغيرات في ظروف االرتباط إعادة تقويم املنهج املخطط له الخاص بطبيعة أو توقيت أو مدى التوجيه أو
اإلشراف أو الفحص .وعلى سبيل املثال ،في حالة زيادة خطر التحريف الجوهري الذي تم تقييمه على مستوى القوائم املالية بسبب
حدوث معاملة معقدة ،فقد يجد الشريك املسؤول عن االرتباط حاجة إلى تغيير مستوى الفحص املخطط تنفيذه للعمل املتعلق بتلك
املعاملة.
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أ.97

ً
وفقا للفقرة (30ب) ،فإن الشريك املسؤول عن االرتباط مطالب بالتحقق من مراعاة منهج التوجيه واإلشراف والفحص لطبيعة
ارتباط املراجعة وظروفه .وعلى سبيل املثال ،إذا أصبح من غير املتاح ألحد أعضاء فريق االرتباط األكثر خبرة املشاركة في اإلشراف على
فريق االرتباط وفحص عمله ،فقد يجد الشريك املسؤول عن االرتباط حاجة إلى زيادة مدى اإلشراف على أعضاء فريق االرتباط األقل
خبرة وفحص عملهم.

فحص االتصاالت املرسلة إلى اإلدارة أو املكلفين بالحوكمة أو السلطات التنظيمية (راجع :الفقرة )34
أ.98

يستخدم الشريك املسؤول عن االرتباط الحكم املنهي عند تحديد االتصاالت الكتابية التي سيتم فحصها ،مع األخذ في الحسبان طبيعة
ارتباط املراجعة وظروفه .وعلى سبيل املثال ،قد ال يكون من الضروري للشريك املسؤول عن االرتباط فحص االتصاالت املتبادلة بين
فريق االرتباط واإلدارة في سياق املراجعة املعتاد.

التشاور (راجع :الفقرة )35
أ.99

يتطلب معيار إدارة الجودة ( )1من املكتب تحديد هدف للجودة يتناول التشاور بشأن األمور الصعبة أو املثيرة للجدل وطريقة تطبيق
االستنتاجات التي يتم االتفاق عليها .وقد يكون من املناسب أو الضروري التشاور بشأن ما يلي ،على سبيل املثال:
•

القضايا املعقدة أو غير املألوفة (مثل القضايا املتعلقة بالتقدير املحاسبي الذي تحيط به درجة عالية من عدم التأكد)؛

•

املخاطر املهمة؛

•

املعامالت املهمة التي تمت خارج مسار العمل الطبيعي للمنشأة ،أو التي تبدو غير معتادة ألي أسباب أخرى؛

•

القيود التي تفرضها اإلدارة؛

•

عدم االلتزام باألنظمة أو اللوائح.

أ .100يمكن تحقيق التشاور ّ
الفعال في األمور الفنية والسلوكية املهمة وغيرها ،داخل املكتب أو خارجه ،عند االقتضاء ،عندما يكون الذين
يتم استشارتهم:
•

قد تم تزويدهم بجميع الحقائق ذات الصلة التي ستمكنهم من تقديم مشورة مدروسة؛

•

يتمتعون باملعرفة واألقدمية والخبرة املناسبة.

أ .101قد يكون من املناسب لفريق االرتباط ،في سياق سياسات أو إجراءات املكتب ،طلب املشورة من خارج املكتب ،على سبيل املثال عندما
يفتقر املكتب إلى املوارد الداخلية املناسبة .وقد يستفيد فريق االرتباط من الخدمات االستشارية التي تقدمها املكاتب ،أو الهيئات
املهنية والتنظيمية ،أو املنشآت التجارية التي تقدم خدمات رقابة الجودة ذات الصلة.
ً
أ .102قد تكون الحاجة إلى التشاور خارج فريق االرتباط بشأن أحد األمور الصعبة أو املثيرة للجدل مؤشرا على أن ذلك األمر ُيعد من األمور
الرئيسة للمراجعة40.
فحص جودة االرتباط (راجع :الفقرة )36
ً
أ .103يحتوي معيار إدارة الجودة ( )1على متطلبات بأن يضع املكتب سياسات أو إجراءات تتناول فحوصات جودة االرتباطات وفقا ملعيار
إدارة الجودة ( ،41)2وتتطلب إجراء فحص لجودة أنواع معينة من االرتباطات 42.ويناقش معيار إدارة الجودة ( )2مسألة تعيين فاحص
جودة االرتباط وأهليته ومسؤوليات فاحص جودة االرتباط فيما يتعلق بتنفيذ فحص جودة االرتباط وتوثيقه.

40

معيار املراجعة ( ،)701الفقرتان  9وأ14

41

معيار إدارة الجودة (" ،)2فحوصات جودة االرتباطات"

42

معيار إدارة الجودة ( ،)1الفقرة (34و)
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االنتهاء من فحص جودة االرتباط قبل تأريخ تقرير املراجع (راجع :الفقرة (36د))
أ .104يتطلب معيار املراجعة ( )700أن َّ
يؤرخ تقرير املراجع بتاريخ ال يسبق التاريخ الذي حصل فيه املراجع على ما يكفي من أدلة املراجعة
ً
املناسبة التي تشكل أساسا لرأيه في القوائم املالية 43.وفي حال انطباق معيار إدارة الجودة ( )2وهذا املعيار على ارتباط املراجعة ،فإنهما
يتطلبان منع الشريك املسؤول عن االرتباط من تأريخ تقرير االرتباط إلى حين استالمه إلشعار من فاحص جودة االرتباط يفيد بانتهائه
من فحص جودة االرتباط .وعلى سبيل املثال ،إذا نقل فاحص جودة االرتباط إلى الشريك املسؤول عن االرتباط مخاوفه بشأن األحكام
املهمة التي اتخذها فريق االرتباط أو أبلغه بعدم مناسبة االستنتاجات التي تم التوصل إليها ً
فعندئذ ال يعد فحص
بناء على هذه األحكام
ٍ
جودة االرتباط قد تم االنتهاء منه44.
أ .105قد يساعد فحص جودة االرتباط ،الذي يتم في الوقت املناسب وفي املراحل املناسبة أثناء ارتباط املراجعة ،فريق االرتباط في حل األمور
التي يتم إثارتها ،على الفور وعلى النحو الذي يحوز على رضا فاحص جودة االرتباط ،في تاريخ تقرير املراجع أو قبله.
أ .106قد تساعد االتصاالت املتكررة طوال ارتباط املراجعة بين فريق االرتباط وفاحص جودة االرتباط في تيسير الفحص ّ
الفعال لجودة
االرتباط في الوقت املناسب .وإضافة إلى قيام الشريك املسؤول عن االرتباط بمناقشة األمور املهمة مع فاحص جودة االرتباط ،فإنه
قد يقوم بإسناد املسؤولية عن تنسيق الطلبات التي ترد من فاحص جودة االرتباط إلى عضو آخر في فريق االرتباط.
االختالف في اآلراء (راجع :الفقرتين )38 ،37
أ .107يتطلب معيار إدارة الجودة ( )1من املكتب تحديد هدف للجودة يتناول االختالف في اآلراء الذي يحدث داخل فريق االرتباط ،أو بين
فريق االرتباط وفاحص جودة االرتباط أو األفراد الذين يتولون تنفيذ األنشطة ضمن نظام إدارة الجودة الخاص باملكتب .ويتطلب
ً
معيار إدارة الجودة ( )1أيضا لفت انتباه املكتب إلى االختالف في اآلراء وحل هذه االختالفات.
أ .108في بعض الظروف ،قد ال يرض ى الشريك املسؤول عن االرتباط عن طريقة حل االختالف في الرأي .وفي تلك الظروف ،قد تشمل
التصرفات املناسبة للشريك املسؤول عن االرتباط ،على سبيل املثال:
•

الحصول على مشورة قانونية؛ أو

•

ً
االنسحاب من ارتباط املراجعة ،متى كان ذلك ممكنا بموجب األنظمة أو اللوائح املنطبقة.

املتابعة والتصحيح (راجع :الفقرة )39
أ .109ينص معيار إدارة الجودة ( )1على متطلبات آللية املتابعة والتصحيح الخاصة باملكتب .ويتطلب معيار إدارة الجودة ( )1من املكتب أن
ينقل إلى فرق االرتباطات املعلومات املتعلقة بآلية املتابعة والتصحيح الخاصة باملكتب لتمكينهم من اتخاذ التصرف العاجل واملناسب
ً
ً
وفقا ملسؤولياتهم 45.وقد يستخدم املكتب أيضا في آلية املتابعة والتصحيح الخاصة به املعلومات التي يقوم أعضاء فريق االرتباط
بتوفيرها ،وقد تساعد ممارسة الحكم املنهي ونزعة الشك املنهي أثناء تنفيذ املراجعة أعضاء فريق االرتباط في االنتباه الدائم للمعلومات
التي قد تكون ذات صلة بتلك اآللية.
أ .110قد تكون املعلومات التي يقوم املكتب بتوفيرها ذات صلة بارتباط املراجعة ،على سبيل املثال عندما تتعلق بمكتشفات عن ارتباط آخر
يقوم بتنفيذه الشريك املسؤول عن االرتباط أو األعضاء اآلخرون في فريق االرتباط أو بمكتشفات تم الحصول عليها من الفرع املحلي
للمكتب أو عندما تتعلق بنتائج التقصيات الخاصة باملراجعات السابقة للمنشأة.
أ .111عند النظر في املعلومات التي يقوم املكتب بنقلها من خالل آلية املتابعة والتصحيح الخاصة به وكيفية تأثير تلك املعلومات على ارتباط
املراجعة ،قد ينظر الشريك املسؤول عن االرتباط في التصرفات التصحيحية التي قام املكتب بتصميمها وتطبيقها لعالج أوجه القصور
التي تم التعرف عليها ،وقد يقوم بنقل تلك التصرفات إلى فريق االرتباط إذا كانت ذات صلة بطبيعة االرتباط وظروفه .وقد يحدد

43

معيار املراجعة ( ،)700الفقرة 49

44

معيار إدارة الجودة ( ،)2الفقرة 26

45

معيار إدارة الجودة ( ،)1الفقرة 47
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ً
الشريك املسؤول عن االرتباط أيضا ما إذا كانت توجد حاجة التخاذ تصرفات تصحيحية إضافية على مستوى االرتباط .وعلى سبيل
املثال ،قد يحدد الشريك املسؤول عن االرتباط:
•

الحاجة إلى االستعانة بأحد خبرائه؛ أو

•

الحاجة إلى تعزيز طبيعة وتوقيت ومدى التوجيه واإلشراف والفحص في أحد مجاالت املراجعة التي تم التعرف على قصور
فيها.

وفي حالة عدم تأثير القصور الذي تم التعرف عليه على جودة املراجعة (على سبيل املثال ،إذا كان يتعلق بمورد تقني لم يقم فريق
عندئذ التخاذ أي تصرفات أخرى.
االرتباط باستخدامه) فقد ال توجد حاجة
ٍ
ً
أ .112ال يشير التعرف على وجود قصور في نظام إدارة الجودة الخاص باملكتب بالضرورة إلى أنه لم يتم تنفيذ ارتباط املراجعة وفقا للمعايير
ً
املهنية واملتطلبات النظامية والتنظيمية املنطبقة ،أو إلى أن تقرير املراجع لم يكن مناسبا في ظل الظروف القائمة.
تحمل املسؤولية العامة عن إدارة الجودة وتحقيقها (راجع :الفقرة )40
أ .113يتطلب معيار إدارة الجودة ( )1من املكتب تحديد هدف للجودة يتناول فهم ووفاء فريق االرتباط بمسؤولياته فيما يتصل باالرتباط.
ً
ويتطلب معيار إدارة الجودة ( )1أيضا أن يشتمل هدف الجودة على املسؤولية العامة للشركاء املسؤولين عن االرتباطات عن إدارة
الجودة وتحقيقها في االرتباطات ومشاركتهم فيها بصورة كافية ومناسبة طوال مدتها.
أ .114تشمل االعتبارات ذات الصلة عند تناول الفقرة  40تحديد كيف أن الشريك املسؤول عن االرتباط قد التزم بمتطلبات هذا املعيار ،في
ضوء طبيعة ارتباط املراجعة وظروفه ،وكيف أن توثيق أعمال املراجعة يثبت مشاركة الشريك املسؤول عن االرتباط طوال ارتباط
املراجعة ،على النحو املوضح في الفقرة أ.118
أ .115من أمثلة املؤشرات على احتمال عدم مشاركة الشريك املسؤول عن االرتباط بصورة كافية ومناسبة في االرتباط ما يلي:
•

عدم قيام الشريك املسؤول عن االرتباط بفحص عملية التخطيط الرتباط املراجعة ،في الوقت املناسب ،بما في ذلك فحص
تقييم مخاطر التحريف الجوهري وتصميم االستجابات لتلك املخاطر.
ُ
كاف بطبيعة مسؤولياتهم
نحو ٍ
األدلة على أن من أسندت إليهم املهام أو التصرفات أو اإلجراءات لم يتم إحاطتهم على ٍ
وصالحياتهم ،ونطاق العمل املسند إليهم وأهدافه ،وأنه لم يتم تزويدهم بالتعليمات األخرى الضرورية واملعلومات ذات الصلة.

•

عدم وجود أدلة على قيام الشريك املسؤول عن االرتباط بتوجيه األعضاء اآلخرين في فريق االرتباط واإلشراف عليهم وفحص
عملهم.

•

أ .116إذا لم توفر مشاركة الشريك املسؤول عن االرتباط األساس له لتحديد مناسبة األحكام املهمة التي تم اتخاذها واالستنتاجات التي تم
ً
التوصل إليها ،فإنه لن يكون قادرا على التوصل إلى تحديد األمور التي تتطلبها الفقرة  .40وإضافة إلى مراعاة سياسات أو إجراءات
املكتب التي قد تنص على التصرفات الضرورية التي سيتم اتخاذها في هذه الظروف ،تشمل التصرفات املناسبة التي قد يقوم الشريك
املسؤول عن االرتباط باتخاذها ،على سبيل املثال ،ما يلي:
•

تحديث خطة املراجعة وتغييرها؛ أو

•

إعادة تقويم املنهج املخطط له الخاص بطبيعة ومدى الفحص وتعديل ذلك املنهج لزيادة مشاركة الشريك املسؤول عن
االرتباط؛ أو

•

التشاور مع العاملين املسند إليهم املسؤولية التشغيلية عن الجانب ذي الصلة في نظام إدارة الجودة الخاص باملكتب.
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التوثيق (راجع :الفقرة )41
ً
ً
أ .117وفقا ملعيار املراجعة ( 46،)230يوفر توثيق أعمال املراجعة دليال على أن املراجعة مستوفية ملتطلبات معايير املراجعة .ومع ذلك ،فليس
ً
من الضروري أو العملي للمراجع توثيق كل أمر تم النظر فيه أو كل حكم منهي تم القيام به أثناء املراجعة .وليس من الضروري أيضا
للمراجع أن يوثق بشكل منفصل (في قائمة من قوائم التحقق على سبيل املثال) االلتزام باألمور التي يظهر االلتزام بها من خالل
املستندات املُ َّ
ضمنة في ملف املراجعة.
أ .118يمكن توثيق تنفيذ متطلبات هذا املعيار ،بما في ذلك إثبات مشاركة الشريك املسؤول عن االرتباط وتحديده لألمور الواردة في الفقرة
 ،40بطرق مختلفة ً
بناء على طبيعة ارتباط املراجعة وظروفه .فعلى سبيل املثال:
•

يمكن توثيق توجيه فريق االرتباط من خالل التوقيعات باملوافقة على خطة املراجعة وأنشطة إدارة املشروعات؛ أو

•

قد توفر محاضر اجتماعات فريق االرتباط أدلة على وضوح واتساق وفاعلية اتصاالت الشريك املسؤول عن االرتباط
وتصرفاته األخرى فيما يتعلق بالثقافة والسلوكيات املأمولة التي تبدي التزام املكتب بالجودة؛ أو

•

قد توفر جداول األعمال الناتجة عن املناقشات بين الشريك املسؤول عن االرتباط واألعضاء اآلخرين في فريق االرتباط ،وعند
االقتضاء فاحص جودة االرتباط ،والتوقيعات باملوافقة ذات العالقة وسجالت الوقت الذي قضاه الشريك املسؤول عن
االرتباط في االرتباط ،أدلة على مشاركة الشريك املسؤول عن االرتباط طوال ارتباط املراجعة وإشرافه على األعضاء اآلخرين
في فريق االرتباط؛ أو

•

توفر التوقيعات باملوافقة من الشريك املسؤول عن االرتباط واألعضاء اآلخرين في فريق االرتباط أدلة على فحص أوراق
العمل.

أ .119عند التعامل مع الظروف التي قد تفرض مخاطر على تحقيق الجودة في ارتباط املراجعة ،قد يكون من املهم ممارسة نزعة الشك املنهي،
وتوثيق نظر املراجع في تلك الظروف .وعلى سبيل املثال ،إذا حصل الشريك املسؤول عن االرتباط على معلومات كان من املمكن أن
تتسبب في رفض املكتب لالرتباط (راجع الفقرة  ،)24فقد يشتمل التوثيق على توضيحات لكيفية تعامل فريق االرتباط مع تلك
الظروف.
كاف ،للتشاور مع املهنيين اآلخرين فيما يتعلق باألمور الصعبة أو املثيرة للجدل في فهم:
أ .120يسهم التوثيق ،الكامل واملفصل بشكل ٍ
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•

طبيعة ونطاق القضايا التي تم التشاور بشأنها؛

•

نتائج التشاور ،بما في ذلك أي قرارات تم اتخاذها واألساس الذي بنيت عليه تلك القرارات وكيفية تنفيذها.

معيار املراجعة ( ،)230الفقرة أ7
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