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الملحق الثاني :مثال توضيحي لخطاب اإلفادة
ينبغي قراءة معيار المراجعة (" )580اإلفادات المكتوبة" جنبا ً إلى جنب مع معيار المراجعة ()200

"األهداف العامة للمراجع المستقل والقيام بالمراجعة وفق ًا للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة
العربية السعودية".
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مقدمة
نطاق هذا المعيار
.1

يتناول هذا المعيار الدولي للمراجعة مسؤولية المراجع عن الحصول على إفادات مكتوبة من
اإلدارة ومن المكلفين بالحوكمة ،حسب مقتضى الحال ،عند مراجعة القوائم المالية.

.2

يحتوي الملحق ( )1على قائمة بمعايير المراجعة األخرى التي تحتوي على متطلبات محددة
لمواضيع اإلفادات المكتوبة .وال ُتحد هذه المتطلبات المحددة الواردة في معايير المراجعة األخرى
من تطبيق هذا المعيار.

اإلفادات المكتوبة كأدلة مراجعة
.3

أدلة المراجعة هي المعلومات التي يستخدمها المراجع في التوصل إلى االستنتاجات التي يبني رأيه
على أساسها 1.واإلفادات المكتوبة هي معلومات ضرورية يطلبها المراجع بخصوص مراجعة
القوائم المالية للمنشأة .وعليه ،فإن اإلفادات المكتوبة ُتعد أدلة مراجعة ،شأنها شأن الردود على
االستفسارات( .راجع :الفقرة أ)1

.4

رغم أن اإلفادات المكتوبة توفر أدلة مراجعة ضرورية ،فإنها ال توفر ،في حد ذاتها ،ما يكفي من
أدلة المراجعة المناسبة بشأن أي من األمور التي تتناولها .وعالو ًة على ذلك ،فحقيقة أن اإلدارة قد
قدمت إفادات مكتوبة يمكن االعتماد عليها ال تؤثر على طبيعة أو مدى أدلة المراجعة األخرى التي
يحصل عليها المراجع بشأن الوفاء بمسؤوليات اإلدارة ،أو بشأن إقرارات معينة.

تاريخ السريان
يسري هذا المعيار على أعمال مراجعة القوائم المالية المرتبط عليها اعتباراً من  2017/1/1أو
بعد ذلك التاريخ.

.5

األهداف
.6

تتمثل أهداف المراجع فيما يلي:
(أ)

الحصول على إفادات مكتوبة من اإلدارة ،ومن المكلفين بالحوكمة ،حسب مقتضى الحال،
بأنهم يعتقدون أنهم قد أوفوا بمسؤوليتهم عن إعداد القوائم المالية وعن اكتمال المعلومات
المقدمة للمراجع؛

(ب)

دعم أدلة المراجعة األخرى ذات الصلة بالقوائم المالية أو إقرارات معينة في القوائم
المالية ،من خالل اإلفادات المكتوبة إذا رأى المراجع أنها ضرورية ،أو كانت مطلوبة
بموجب معايير المراجعة األخرى؛

(ج)

االستجابة بشكل مناسب لإلفادات المكتوبة التي تقدمها اإلدارة والمكلفون بالحوكمة ،حسب
مقتضى الحال ،أو في حالة عدم قيام اإلدارة أو المكلفين بالحوكمة ،حسب مقتضى الحال،
بتقديم اإلفادات المكتوبة التي يطلبها المراجع.

التعريفات
.7

1

ألغراض معايير المراجعة ،يكون للمصطلح اآلتي المعنى المبين قرينه أدناه:

معيار المراجعة (" )500أدلة المراجعة" ،الفقرة (5ج)
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إفادة مكتوبة :بيان مكتوب تقدمه اإلدارة إلى المراجع للمصادقة على بعض األمور أو لدعم أدلة
مراجعة أخرى .وال تتضمن اإلفادات المكتوبة ،في هذا السياق ،القوائم المالية أو اإلقرارات الواردة
فيها أو السجالت والدفاتر الداعمة.
ألغراض هذا المعيار ،يُنبغي أن ُتقرأ اإلشارات إلى "اإلدارة" على أنها "اإلدارة والمكلفون
بالحوكمة ،حسب مقتضى الحال" .وعالوة على ذلك ،ففي حالة إطار العرض العادل ،تتحمل
اإلدارة المسؤولية عن اإلعداد والعرض العادل للقوائم المالية ،وفقا ً إلطار التقرير المالي المنطبق؛
أو إعداد القوائم المالية التي تعطي صورة حقيقية وعادلة وفقا ً إلطار التقرير المالي المنطبق.

.8

المتطلبات
اإلدارة التي ُتطلب منها اإلفادات المكتوبة
يجب على المراجع أن يطلب اإلفادات المكتوبة من اإلدارة التي تتحمل المسؤوليات المناسبة عن
القوائم المالية ،والتي لديها المعرفة باألمور ذات الصلة( .راجع :الفقرات أ–2أ)6

.9

اإلفادات المكتوبة بشأن مسؤوليات اإلدارة

إعداد القوائم المالية
.10

يجب على المراجع أن يطلب من اإلدارة تقديم إفادة مكتوبة بأنها قد أوفت بمسؤوليتها عن إعداد
القوائم المالية وفقا ً إلطار التقرير المالي المنطبق ،بما في ذلك ،عند االقتضاء ،عرضها العادل ،كما
هو موضح في شروط ارتباط المراجعة( 2.راجع :الفقرات أ–7أ ،9أ ،14أ)22

المعلومات المقدمة واكتمال المعامالت
.11

يجب على المراجع أن يطلب من اإلدارة تقديم إفادة مكتوبة:
(أ)

بأنها قد وفرت للمراجع جميع المعلومات المالئمة والوصول إلى ما يريده كما هو متفق
عليه في شروط ارتباط المراجعة؛3

(ب)

بأن جميع المعامالت قد تم تسجيلها ،وأنها منعكسة في القوائم المالية( .راجع :الفقرات
أ–7أ ،9أ ،14أ)22

وصف مسؤوليات اإلدارة في اإلفادات المكتوبة
.12

يجب وصف مسؤوليات اإلدارة في اإلفادات المكتوبة المطلوبة بموجب الفقرتين  10و11
بالطريقة الموصوفة بها هذه المسؤوليات في شروط ارتباط المراجعة.

اإلفادات المكتوبة األخرى
.13

تتطلب معايير المراجعة األخرى من المراجع أن يطلب الحصول على إفادات مكتوبة .وباإلضافة
إلى هذه اإلفادات المطلوبة بموجب المعايير ،فإذا رأى المراجع أنه من الضروري الحصول على
إفادة مكتوبة أو أكثر لدعم أدلة المراجعة األخرى ذات الصلة بالقوائم المالية أو بإقرار معين أو
أكثر في القوائم المالية ،فيجب عليه أن يطلب الحصول على مثل هذه اإلفادات المكتوبة األخرى.
(راجع :الفقرات أ–10أ ،13أ ،14أ)22

2

معيار المراجعة (" )210االتفاق على شروط ارتباطات المراجعة" ،الفقرة (6ب)()1

3
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تاريخ اإلفادات المكتوبة والفترات التي تغطيها
.14

يجب أن يكون تاريخ اإلفادات المكتوبة أقرب تاريخ ممكن عمليا ً لتاريخ تقرير المراجع عن القوائم
المالية ،ولكن ليس بعد ذلك التاريخ .ويجب أن تكون اإلفادات المكتوبة لجميع القوائم المالية،
وللفترة (الفترات) المشار إليها في تقرير المراجع( .راجع :الفقرات أ–15أ)18

شكل اإلفادات المكتوبة
.15

يجب أن تكون اإلفادات المكتوبة في شكل خطاب إفادة موجه إلى المراجع .وإذا كانت األنظمة أو
اللوائح تتطلب من اإلدارة تقديم بيانات عامة مكتوبة بشأن مسؤولياتها ،ورأى المراجع أن تلك
البيانات توفر بعض أو جميع اإلفادات المطلوبة بموجب الفقرة  10أو  ،11فإن األمور ذات الصلة
التي تغطيها تلك البيانات ال يلزم تضمينها في خطاب اإلفادة( .راجع :الفقرات أ–19أ)21

الشك ف ي إمكانية االعتماد على اإلفادات المكتوبة وعدم تقديم اإلفادات المكتوبة المطلوبة

الشك في إمكانية االعتماد على اإلفادات المكتوبة
.16

إذا كان لدى المراجع مخاوف بشأن كفاءة اإلدارة أو نزاهتها أو قيمها األخالقية أو عنايتها ،أو
بشأن التزامها بذلك أو إنفاذها له ،في جب عليه تحديد تأثير ما قد تحمله مثل هذه المخاوف على
إمكانية االعتماد على اإلفادات (الشفهية أو المكتوبة) وأدلة المراجعة بشكل عام( .راجع :الفقرتين
أ ،24أ)25

.17

وعلى وجه الخصوص ،إذا كانت اإلفادات المكتوبة غير متسقة مع أدلة المراجعة األخرى ،فيجب
على المراجع ت نفيذ إجراءات مراجعة لمحاولة حل هذا األمر .وإذا ظل األمر دون حل ،فيجب على
المراجع أن يعيد النظر في تقييم كفاءة اإلدارة أو نزاهتها أو قيمها األخالقية أو عنايتها ،أو في
التزامها بذلك أو إنفاذها له ،ويجب أن يحدد التأثير الذي قد يكون لمثل هذه المخاوف على إمكانية
االعتماد على اإلفادات (الشفهية أو المكتوبة) وأدلة المراجعة بشكل عام( .راجع :الفقرة أ)23

.18

إذا استنتج المراجع أن اإلفادات المكتوبة ال يمكن االعتماد عليها ،فيجب عليه اتخاذ التصرفات
المناسبة ،بما في ذلك تحديد التأثير المحتمل على الرأي في تقريره وفقا ً لمعيار المراجعة
مع مراعاة المتطلب الوارد في الفقرة  20من هذا المعيار.

(4،)705

عدم تقديم اإلفادات المكتوبة المطلوبة
.19

4

إذا لم تقدم اإلدارة واحداً أو أكثر من اإلفادات المكتوبة المطلوبة ،فيجب على المراجع:
(أ)

مناقشة األمر مع اإلدارة؛

(ب)

إعادة تقويم نزاهة اإلدارة ،وتقويم التأثير المحتمل لذلك على إمكانية االعتماد على
اإلفادات (الشفهية أو المكتوبة) ،وأدلة المراجعة بشكل عام؛

(ج)

اتخاذ التصرفات المناسبة ،بما في ذلك تحديد التأثير المحتمل على الرأي في تقرير
المراجع وفقا ً لمعيار المراجعة ( ،)705مع مراعاة المتطلب الوارد في الفقرة  20من هذا
المعيار.

معيار المراجعة (" )705التعديالت على الرأي في تقرير المراجع المستقل"
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اإلفادات المكتوبة بشأن مسؤوليات اإلدارة
.20

يجب على المراجع االمتناع عن إبداء رأي في القوائم المالية وفقا ً لمعيار المراجعة ( )705في
الحاالت اآلتية:
(أ)

إذا استنتج أن هناك شكوك في نزاهة اإلدارة ،بما يكفي لجعل اإلفادات المكتوبة المطلوبة
بموجب الفقرتين  10و 11ال يمكن االعتماد عليها؛ أو

(ب)

إذا لم تقدم اإلدارة اإلفادات المكتوبة المطلوبة بموجب الفقرتين  10و( .11راجع:
الفقرتين أ ،26أ)27
***

المواد التطبيقية والمواد التفسيرية األخرى
اإلفادات المكتوبة كأدلة مراجعة (راجع :الفقرة )3
أ.1

ُتعد اإلفادات المكتوبة مصدراً مهما ً ألدلة المراجعة .وإذا عدَّلت اإلدارة اإلفادات المكتوبة المطلوبة
أو لم تقم بتقديمها ،فيمكن أن ينبّه ذلك المراجع إلى احتمال وجود إشكالية مهمة أو أكثر .وإضافة
لذلك ،فإن تقديم طلب للحصول على إفادات مكتوبة ،وليست شفهية ،قد يدفع اإلدارة في حاالت
عديدة إلى أن تأخذ في حسبانها مثل هذه األمور بشكل أكثر جدية ،مما يعزز جودة اإلفادات.

اإلدارة التي ُتطلب منها اإلفادات المكتوبة (راجع :الفقرة )9
أ.2

ُتطلب اإلفادات المكتوبة من أولئك المسؤولين عن إعداد القوائم المالية .ويمكن أن يختلف أولئك
األفراد اعتماداً على هيكل الحوكمة في المنشأة ،واألنظمة أو اللوائح ذات الصلة؛ ومع ذلكُ ،تعد
اإلدارة في غالب األحيان (وليس المكلفين بالحوكمة) هي الطرف المسؤول .وبنا ًء عليه ،قد ُتطلب
اإلفادات المكتوبة من الرئيس التنفيذي للمنشأة والمدير المالي ،أو من يعادلهم من األشخاص في
المنشآت التي ال تستخدم مثل هذه المسميات الوظيفية .ومع ذلك ،وفي بعض الظروف توجد
أطراف أخرى ،مثل المكلفين بالحوكمة ،يكونون مسؤولين أيضا ً عن إعداد القوائم المالية.

أ.3

بسبب مسؤوليتها عن إعداد القوائم المالية ،ومسؤوليتها عن القيام بأعمال المنشأة ،فإنه من المتوقع
أن يكون لدى اإلدارة معرفة كافية باآللية التي تتبعها المنشأة في إعداد القوائم المالية واإلقرارات
الواردة فيها ،والتي تستند إليها في تقديم اإلفادات المكتوبة.

أ.4

ومع ذلك ،قد تقرر اإلدارة في بعض الحاالت إجراء استفسارات من آخرين شاركوا في إعداد
وعرض القوائم المالية واإلقرارات الواردة فيها ،بما في ذلك األفراد الذين يملكون معرفة
متخصصة فيما يتعلق باألمور التي ُتطلب اإلفادات المكتوبة بشأنها .وقد يكون من بين هؤالء
األفراد:

أ.5



إكتواري مسؤول عن قياسات محاسبية محددة بطريقة إكتوارية.



طاقم مهندسين ممن ق د يضطلعون بمسؤولية قياس االلتزامات البيئية ولديهم معرفة
متخصصة بها.



مستشار داخلي قد يوفر معلومات ضرورية عن مخصصات المطالبات القانونية.

في بعض الحاالت ،قد تستخدم اإلدارة لغة متحفظة في اإلفادات المكتوبة تشير إلى أن اإلفادات
مُعدَّة على حد علم اإلدارة واقتناعها .ومن المعقول أن يقبل المراجع مثل هذه الصيغة إذا كان
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مقتنعا ً بأن اإلفادات قد أُعدت بواسطة َمنْ لديهم مسؤوليات ومعرفة مناسبة باألمور المُتضمَّنة في
اإلفادات.
أ.6

لتأكيد حاجة اإلدارة إلى تقديم إفادات مدروسة ،قد يطلب المراجع من اإلدارة أن تذكر في اإلفادات
المكتوبة مصادقة بأنها قامت بتلك االستفسارات التي تراها مناسبة لتمكينها من تقديم اإلفادات
المطلوبة .ومن غير المتوقع أن تتطلب مثل هذه االستفسارات في العادة آلية داخلية رسمية غير
تلك التي وضعتها المنشأة بالفعل.

اإلفادات المكتوبة بشأن مسؤوليات اإلدارة (راجع :الفقرتين )11 ،10
أ.7

ال ُتعد أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها أثناء المراجعة بشأن وفاء اإلدارة بمسؤولياتها المشار
إليها في الفقرتين  10و ،11ال ُتعد أدلة كافية بدون الحصول على مصادقة من اإلدارة بأنها تعتقد
أنها قد أوفت بتلك المسؤوليات .ويُعزى السبب في ذلك إلى عدم قدرة المراجع على أن يفصل ،فقط
بنا ًء على أدلة المراجعة األخرى ،فيما إذا كانت اإلدارة قد أعدت وعرضت القوائم المالية ووفرت
المعلومات للمراجع على أساس ما تم االتفاق عليه من أنها تقر بعلم مسؤولياتها وتفهمها .فعلى
سبيل المثال ،ال يمكن أن يستنتج المرا جع أن اإلدارة قد وفرت له جميع المعلومات المالئمة كما هو
متفق عليه في شروط ارتباط المراجعة ،بدون سؤالها حول ما إذا كان قد تم توفير مثل هذه
المعلومات ،واستالم مصادقة على ذلك.

أ.8

تستند اإلفادات المكتوبة التي تتطلبها الفقرتان  10و 11إلى ما تم االتفاق عليه في شروط ارتباط
المراجعة من أن اإلدارة تقر بعلم مسؤولياتها وتفهمها ،ويكون ذلك من خالل طلب مصادقة بأنها قد
أوفت بهذه المسؤوليات .ويمكن أن يطلب المراجع من اإلدارة أيضا ً إعادة المصادقة على إقرارها
بعلم مسؤولياتها وفهمها لها في اإلفادات المكتوبة .وهو أمر شائع في دول معينة ،لكنه على أية
حال قد يكون مناسبا ً بصفة خاصة في الحاالت اآلتية:


عندما ال يصبح أولئك الذين وقعوا على شروط ارتباط المراجعة بالنيابة عن المنشأة
مُحمَّلين بالمسؤوليات ذات صلة؛ أو



عندما تكون شروط ارتباط المراجعة مُعدَّة في سنة سابقة؛ أو



عندما يوجد أي مؤشر على سوء فهم اإلدارة لتلك المسؤوليات؛ أو



عندما يكون من المناسب القيام بذلك بسبب تغيرات في الظروف.

واتساقا ً مع متطلبات معيار المراجعة ( 5،)210فإن إعادة المصادقة على إقرار اإلدارة بعلم
مسؤولياتها وفهمها لها ،ال تكون حسب أفضل ما تعرفه اإلدارة وتعتقده (كما سبق مناقشته في فقرة
أ 5من هذا المعيار).

اعتبارات خاصة بمنشآت القطاع العام
أ.9

5

قد تكون التكليفات الرسمية الصادرة لمراجعة القوائم المالية لمنشآت القطاع العام أوسع نطاقا ً منها
ً
ونتيجة لذلك ،فإن االفتراض األساس المتعلق بمسؤوليات اإلدارة ،الذي يتم على
للمنشآت األخرى.
أساسه مراجعة القوائم المالية لمنشآت القطاع العام ،قد تنشأ عنه إفادات مكتوبة إضافية .وقد
تتضمن هذه اإلفادات المكتوبة إفادات تؤكد أن المعامالت واألحداث قد تم تنفيذها وفقا ً لنظام أو
الئحة أو أمر ملزم آخر.

معيار المراجعة ( ،)210الفقرة (6ب)
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اإلفادات المكتوبة األخرى (راجع :الفقرة )13

اإلفادات المكتوبة اإلضافية بشأن القوائم المالية
أ.10

باإلضافة إلى اإلفادة المكتوبة المطلوبة بموجب الفقرة  ،10قد يرى المراجع أنه من الضروري
طلب إفادات مكتوبة أخرى عن القوائم المالية .وقد تكون مثل هذه اإلفادات المكتوبة مكمّلة لإلفادة
المكتوبة المطلوبة بموجب الفقرة ( ،)10لكنها ال تشكل جزءاً منها .وقد تتضمن هذه اإلفادات،
إفادات بشأن ما يلي:


ما إذا كان اختيار وتطبيق السياسات المحاسبية مناسباً؛



ما إذا كان قد تم إثبات أمور كالمذكورة أدناه ،متى كانت ذات صلة بموجب إطار التقرير
المالي المنطبق ،أو قياسها ،أو عرضها ،أو اإلفصاح عنها وفقا ً لذلك اإلطار:
o

o

الخطط أو النوايا التي قد تؤثر على القيمة الدفترية لألصول وااللتزامات أو
تصنيفها؛
االلتزامات ،الفعلية والمحتملة على السواء؛

o

ملكية األصول أو السيطرة عليها ،واالمتيازات أو الرهون على األصول،
واألصول المرهونة كضمان؛

o

الجوانب في األنظمة واللوائح واالتفاقيات التعاقدية ،التي قد تؤثر على القوائم
المالية ،بما في ذلك عدم االلتزام بها.

اإلفادات المكتوبة اإلضافية بشأن المعلومات المقدمة للمراجع
أ.11

باإلضافة إلى اإلفادة المكتوبة المطلوبة بموجب الفقرة  ،11قد يرى المراجع أنه من الضروري أن
يط لب من اإلدارة تقديم إفادة مكتوبة بأنها قد أبلغت المراجع بجميع أوجه القصور في الرقابة
الداخلية التي تعلم بها اإلدارة.

اإلفادات المكتوبة بشأن إقرارات معينة
أ.12

أ.13

عند الحصول على أدلة بشأن ،أو عند تقويم ،االجتهادات والنوايا ،فقد يأخذ المراجع في الحسبان
واحداً أو أكثر مما يلي:


سوابق المنشأة في تنفيذ نواياها المعلنة.



األسباب وراء اختيار المنشأة لمسلك معين.



قدرة المنشأة على االستمرار في مسلك محدد.



وجود أو نقص أية معلومات أخرى يمكن أن يكون قد تم الحصول عليها خالل سير
المراجعة ،قد ال تتسق مع اجتهاد اإلدارة أو نيتها.

باإلضافة إلى ذلك ،قد يرى المراجع أنه من الضروري أن يطلب من اإلدارة تقديم إفادات مكتوبة
بشأن إقرارات محددة في القوائم المالية؛ وعلى وجه الخصوص ،لدعم الفهم الذي توصل إليه
المراجع من أدلة المراجعة األخرى حول اجتهاد اإلدارة أو مقصدها فيما يتعلق بإقرار محدد أو
حول مدى اكتمال هذا اإلقرار .فعلى سبيل المثال ،إذا كان مقصد اإلدارة يُعد مهما ً بالنسبة ألساس
تسعير االستثمارات ،فقد ال يكون من الممكن الحصول على ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة
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بدون إفادة مكتوبة من اإلدارة بشأن نواياها .وعلى الرغم من أن مثل هذه اإلفادات المكتوبة توفر
أدلة مراجعة ضرورية ،فإنها ال توفر بمفردها ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة لذلك اإلقرار.
اإلبالغ بمبلغ الحد المسموح (راجع :الفقرات )13 ،11 ،10
أ.14

يتطلب المعيار ( ) 450أن يقوم المراجع بجمع التحريفات المكتشفة أثناء المراجعة بخالف تلك التي
من الواضح أنها ليست ذات شأن 6.وقد يحدد المراجع حداً ال يمكن اعتبار التحريفات التي تتجاوزه
أنها ليست ذات شأن بشكل واضح .وبنفس الطريقة ،قد يأخذ المراجع في الحسبان إبالغ اإلدارة
بذلك الحد ألغراض اإلفادات المكتوبة التي يطلبها.

تاريخ اإلفادات المكتوبة والفترات التي تغطيها (راجع :الفقرة )14
أ.15

ألن اإلفادات المكتوبة ُتعد أدلة مراجعة ضرورية ،فإنه ال يمكن إبداء رأي المراجع ،وال يمكن
تأريخ تقرير المراجع ،قبل تاريخ اإلفادات المكتوبة .وعالو ًة على ذلك ،وألن المراجع معني
باألحداث التي تقع حتى تاريخ تقرير المراجع والتي قد تتطلب إجراء تعديل أو إفصاح في القوائم
المالية ،فإن اإلفادات المكتوبة ُتؤرخ بأقرب تاريخ ممكن عمليا ً لتاريخ تقرير المراجع عن القوائم
المالية ،ولكن ليس بعد ذلك التاريخ.

أ.16

في بعض الظروف ،قد يكون من المناسب للمراجع الحصول على إفادة مكتوبة بشأن إقرار معين
في القوائم المالية خالل سير المراجعة .وفي هذه الحالة ،فقد يكون من الضروري طلب إفادة
مكتوبة مُحدَّثة.

أ.17

تغطي اإلفادات المكتوبة جميع الفترات المشار إليها في تقرير المراجع ،ألن اإلدارة تحتاج إلى أن
تؤكد مجدداً أن اإلفادات المكتوبة التي قدمتها في وقت سابق فيما يتعلق بالفترات السابقة ال تزال
مناسبة .ويمكن أن يتفق المراجع واإلدارة على شكل اإلفادة المكتوبة التي ُتحدِّث اإلفادات المكتوبة
المتعلقة بالفترات السابقة عن طريق تناول ما إذا كانت هناك أي تغييرات على تلك اإلفادات
المكتوبة ،وإذا كان األمر كذلك ،فما هي تلك التغييرات.

أ.18

يمكن أن تنشأ مواقف إذا لم تكن اإلدارة الحالية حاضرة خالل جميع الفترات المشار إليها في تقرير
المراجع .وقد يُقر هؤالء األشخاص بأنهم ليسوا في وضع يم ِّكنهم من تقديم بعض أو جميع اإلفادات
المكتوبة ،ألنهم لم يكونوا في مناصبهم خالل الفترة ذات الصلة .ومع ذلك ،فإن هذه الحقيقة ال تقلل
من مسؤوليات هؤالء األشخاص عن القوائم المالية ككل .وعليه ،فإن المتطلب الذى ينص على أن
المراجع يطلب منهم إفادات مكتوبة تغطي كل الفترة (الفترات) ذات الصلة ال يزال منطبقاً.

شكل اإلفادات المكتوبة (راجع :الفقرة )15
أ.19

يلزم أن تكون اإلفادات المكتوبة مُضمَّنة في خطاب اإلفادة الموجه إلى المراجع .غير أنه في بعض
الدول قد تكون اإلدارة مطالبة بموجب األنظمة أو اللوائح أن تصدر بيانا ً عاما ً مكتوبا ً بشأن
مسؤولياتها .وبالرغم من أن مثل هذا البيان يُعد إفادة لمستخدمي القوائم المالية ،أو للسلطات
المعنية ،فقد يقرر المراجع أنه يمثل شكالً مناسبا ً لإلفادة المكتوبة فيما يتعلق ببعض أو جميع
اإلفادات المطلوبة بموجب الفقرة  10أو  .11وبالتالي ،ال تكون هناك حاجة لتضمين األمور ذات
الصلة التي يغطيها مثل هذا البيان في خطاب اإلفادة .ومن بين العوامل التي قد تؤثر على قرار
المراجع ما يلي:


ما إذا كان البيان يتضمن مصادقة بشأن الوفاء بالمسؤوليات المشار إليها في الفقرتين 10
و.11

6
معيار المراجعة (" )450تقويم التحريفات المكتشفة خالل المراجعة" ،الفقرة 5
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ما إذا كان البيان مقدما ً أو معتمداً من أولئك الذين يطلب منهم المراجع اإلفادات المكتوبة
ذات الصلة.



ما إذا تم تقديم نسخة للمراجع من البيان في أقرب تاريخ ممكن عمليا ً لتاريخ تقرير
المراجع عن القوائم المالية ،ولكن ليس بعد ذلك التاريخ (انظر الفقرة .)14

أ.20

ال تحتوي البيانات الرسمية الخاصة بااللتزام باألنظمة أو اللوائح ،أو البيانات الرسمية الخاصة
باعتماد القوائم المالية ،على ما يكفي من المعلومات الالزمة حتى يقتنع المراجع بأن جميع اإلفادات
الضرورية قد تم تقديمها مع الوعي بالمقصود منها .وال يُعد أيضا ً التعبير عن مسؤوليات اإلدارة
في نظام أو الئحة بديالً لإلفادات المكتوبة التي يتم طلبها.

أ.21

يقدم الملحق ( )2مثاالً توضيحيا ً لخطاب إفادة.

االتصال بالمكلفين بالحوكمة (راجع :الفقرات )13 ،11 ،10
أ.22

يتطلب معيار المراجعة ( ) 260من المراجع أن يبلغ المكلفين بالحوكمة باإلفادات المكتوبة التي
طلبها من اإلدارة7.

الشك في إمكانية االع تماد على اإلفادات المكتوبة وعدم تقديم اإلفادات المكتوبة المطلوبة
الشك في إمكانية االعتماد على اإلفادات المكتوبة (راجع :الفقرتين )17 ،16
أ.23

في حالة اكتشاف أوجه عدم اتساق بين واحد أو أكثر من اإلفادات المكتوبة وأدلة المراجعة التي تم
الحصول عليها من مصدر آخر ،فقد ينظر المراجع فيما إذا كان تقييم المخاطر ال يزال مناسباً،
وإن لم يكن كذلك ،فإنه قد يعيد النظر في تقييم المخاطر ،ويحدد طبيعة وتوقيت ومدى إجراءات
المراجعة اإلضافية الالزمة لالستجابة للمخاطر المقيَّمة.

أ.24

إن المخاوف بشأن كفاءة اإلدارة أو نزاهتها أو قيمها األخالقية أو عنايتها ،أو بشأن التزامها بذلك
أو إنفاذها له ،قد يدفع المراجع إلى استنتاج أن خطر قيام اإلدارة بإساءة العرض في القوائم المالية
سيحول دون القيام بالمراجعة .وفي هذه الحالة ،قد ينظر المراجع في االنسحاب من االرتباط،
عندما يكون االنسحاب ممكنا ً بم وجب األنظمة أو اللوائح المنطبقة ،ما لم يتخذ المكلفون بالحوكمة
تدابير تصحيحية مناسبة .ومع ذلك فإن مثل هذه التدابير التصحيحية قد ال تكون كافية لتمكين
المراجع من إصدار رأي مراجعة غير معدل.

أ.25

يتطلب معيار المراجعة ( )230أن يقوم المراجع بتوثيق األمور المهمة التي تظهر أثناء المراجعة
واالستنتاجات المتوصل إليها بشأن هذه األمور واألحكام المهنية المهمة التي تم اتخاذها في
التوصل إلى تلك االستنتاجات 8.وربما يكون المراجع قد قام بتحديد قضايا مهمة تتعلق بكفاءة
اإلدارة أو نزاهتها أو قيمها األخالقية أو عنايتها ،أو بشأن التزامها بذلك أو إنفاذها له ،لكنه بالرغم
من ذلك استنتج أن اإلفادات المكتوبة يمكن االعتماد عليها .وفي مثل هذه الحالة ،يتم توثيق هذا
األمر المهم وفقا ً لمعيار المراجعة (.)230

اإلفادات المكتوبة بشأن مسؤوليات اإلدارة (راجع :الفقرة )20
أ.26

كما هو موضح في الفقرة أ ،7ال يكون المراجع قادراً على إصدار حكم ،فقط بنا ًء على أدلة
المراجعة األخرى ،بشأن ما إذا كانت اإلدارة قد أوفت بمسؤولياتها المشار إليها في الفقرتين 10
و .11وبنا ًء عليه ،فإذا استنتج المراجع كما هو موضح في الفقرة (20أ) أن اإلفادات المكتوبة

7

معيار المراجعة (" )260االتصال بالمكلفين بالحوكمة" ،الفقرة (16ج)()2

8

معيار المراجعة (" )230توثيق أعمال المراجعة" ،الفقرتان (8ج) و10
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بشأن هذه األمور ال يمكن االعتماد عليها ،أو إذا لم تقدم اإلدارة تلك اإلفادات المكتوبة ،فال يكون
المراجع قادراً على الحصول على ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة .وهذا الشكل من أشكال عدم
القدرة ال تقتصر تأثيراته المحتملة على عناصر أو حسابات أو بنود معينة في القوائم المالية ،ولذلك
ُتعد تأثيراته تأثيرات منتشرة .ويتطلب معيار المراجعة ( )705أن يمتنع المراجع عن إبداء رأي
في القوائم المالية في مثل هذه الظروف9.
أ.27

9

إن تعديل اإلفادة المكتوبة عمّا يكون المراجع قد طلبه ال يعني بالضرورة أن اإلدارة لم تقدم اإلفادة
المكتوبة .غير أن السبب الذي يستند إليه مثل هذا التعديل قد يؤثر على الرأي في تقرير المراجع.
فعلى سبيل المثال:


قد تنص اإلفادة المكتوبة بشأن وفاء اإلدارة بمسؤوليتها عن إعداد القوائم المالية على أن
اإلدارة تعتقد أن القوائم المالية مُعدَّة وفقا ً إلطار التقرير المالي المنطبق ،باستثناء عدم
االلتزام الجوهري بمتطلب معين في ذلك اإلطار .وال ينطبق المتطلب الوارد في الفقرة
 ، 20ألن المراجع استنتج أن اإلدارة قد قدمت إفادات مكتوبة يمكن االعتماد عليها .لكن
المراجع مطالب بأن يأخذ في الحسبان تأثير عدم االلتزام على الرأي في تقرير المراجع
وفقا ً لمعيار المراجعة (.)705



قد تنص اإلفادة المكتوبة بشأن مسؤولية اإلدارة عن تزويد المراجع بجميع المعلومات
المالئمة المتفق عليها في شروط ارتباط المراجعة على أن اإلدارة تعتقد أنها قد زودت
المراجع بمثل هذه المعلومات ،باستثناء المعلومات التي دُمرت في حريق .وال ينطبق
المتطلب الوارد في الفقرة  ،20ألن المراجع استنتج أن اإلدارة قد قدمت إفادات مكتوبة
يمكن االعتماد عليها .لكن المراجع مطالب بأن يأخذ في الحسبان تأثيرات انتشار
المعلومات التي دمرها الحريق على القوائم المالية ،وتأثير ذلك على الرأي في تقرير
المراجع ،وفقا ً لمعيار المراجعة (.)705

معيار المراجعة ( ،)705الفقرة 9
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الملحق األول
(راجع :الفقرة )2

قائمة بمعايير المراجعة التي تحتوي على متطلبات لإلفادات المكتوبة
يحدد هذا الملحق فقرات وردت في معايير المراجعة األخرى وتتطلب إفادات مكتوبة خاصة بموضوعات
محددة .وال تعد هذه القائمة بديالً عن النظر في المتطلبات وما يتعلق بها من مواد تطبيقية ومواد تفسيرية
أخرى في معايير المراجعة.


معيار المراجعة (" )240مسؤوليات المراجع ذات العالقة بالغش عند مراجعة القوائم المالية" ،الفقرة
40



معيار المراجعة (( )250المُعدَّل) "ﻤراعاة األنظمة واللوائح عﻨد ﻤراﺠعة القوائم المالية" ،الفقرة 17



معيار المراجعة (" )450تقويم التحريفات المكتشفة خالل المراجعة" ،الفقرة 14



معيار المراجعة (" )501أدلة المراجعة – اعتبارات معينة لبنود مُختارة" ،الفقرة 12



معيار المراجعة (" )540مراجعة التقديرات المحاسبية ،بما في ذلك التقديرات المحاسبية للقيمة العادلة
واإلفصاحات ذات العالقة" ،الفقرة 22



معيار المراجعة (" )550األطراف ذات العالقة" ،الفقرة 26



معيار المراجعة (" )560األحداث الالحقة" ،الفقرة 9



معيار المراجعة (" )570االستمرارية" ،الفقرة (16هـ)



معيار المراجعة (" )710المعلومات المقارنة  -األرقام المقابلة والقوائم المالية المقارنة" ،الفقرة 9



معيار المراجعة (" )720مسؤوليات المراجع ذات العالقة بالمعلومات األخرى" ،الفقرة (13ج)
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الملحق الثاني
(راجع :الفقرة أ)21

مثال توضيحي لخطاب اإلفادة
يتضمن الخطاب التوضيحي التالي إفادات مكتوبة يتطلبها هذا المعيار ومعايير المراجعة األخرى .ويُفترض
في هذا التوضيح أن إطار التقرير المالي المنطبق هو المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة
العربية السعودية؛ وأن المتطلب الوارد في معيار المراجعة ( 1)570للحصول على إفادة مكتوبة غير ذي
صلة؛ وأنه ال توجد استثناءات لإلفادات المكتوبة المطلوبة .وفي حالة وجود استثناءات ،فإن اإلفادات ستحتاج
إلى تعديل لتعكس هذه االستثناءات.
(الترويسة الخاصة بالمنشأة)
(التاريخ)

(إلى المراجع)

نقدم لكم خطاب اإلفادة الماثل بخصوص مراجعتكم للقوائم المالية للشركة (س) للسنة المنتهية في  31ديسمبر
××  220بغرض إبداء الرأي فيما إذا كانت القوائم المالية معروضة بشكل عادل ،من جميع الجوانب
الجوهرية( ،أو تعطي صورة حقيقية وعادلة) ،وفقا ً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية
السعودية.

ونحن نؤكد ما يلي (على حد علمنا واعتقادنا ،وبعد قيامنا باالستفسارات التي رأينا أنها ضرورية لغرض إعالم
أنفسنا بشكل مناسب):
القوائم المالية


أننا قد و ّفينا بمسؤولياتنا ،كما هي موضحة في شروط ارتباط المراجعة بتاريخ [يتم إضافة التاريخ]،
عن إعداد القوائم المالية وفقا ً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية؛
ونؤكد على وجه الخصوص أن القوائم المالية معروضة بشكل عادل (أو تعطي صورة حقيقية
وعادلة) وفقا ً لتلك المعايير.



أن االفتراضات المهمة التي استخدمناها في إجراء التقديرات المحاسبية ،بما في ذلك تلك المقاسة
بالقيمة العادلةُ ،تعد معقولة( .معيار المراجعة ())540



أن ال عالقات والمعامالت مع األطراف ذات العالقة قد تمت المحاسبة واإلفصاح عنها بصورة مناسبة
وفقا ً لمتطلبات المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية( .معيار المراجعة
())550



أن جميع األحداث الالحقة لتاريخ القوائم المالية ،التي تتطلب المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة
في المملكة العربية السعودية إجراء تعديل أو إفصاح لها قد تم التعديل أو اإلفصاح عنها( .معيار
المراجعة ())560



أن تأثيرات التحريفات غير المصححة ُتعد غير جوهرية ،سوا ًء منفردة أو في مجملها ،بالنسبة للقوائم
المالية ككل .ومرفق بخطاب اإلفادة قائمة بالتحريفات غير المصححة( .معيار المراجعة ())450

1

معيار المراجعة (" )570االستمرارية"

2

عندما يكون تقرير المراجع عن أكثر من فترة واحدة ،فإنه يعدل التاريخ بحيث يرتبط الخطاب بجميع الفترات التي يغطيها تقرير
المراجع.
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[أي أمور أخرى قد يرى المراجع أنها مناسبة (انظر الفقرة أ 10من هذا المعيار)].

المعلومات المقدمة


أننا قمنا بتزويدكم بما

يلي3:

إمكانية الوصول إلى جميع المعلومات التي ندرك أنها ذات صلة بإعداد القوائم المالية ،مثل السجالت
والوثائق واألمور األخرى؛
المعلومات اإلضافية التي طلبتموها منا لغرض المراجعة؛
إمكانية الوصول غير المقيد إلى أي أشخاص من داخل المنشأة ،ممن ترون ضرورة الحصول منهم
على أدلة المراجعة.


أن جميع المعامالت قد تم تسجيلها في السجالت المحاسبية وانعكست في القوائم المالية.



بشكل جوهري نتيجة للغش.
أننا أفصحنا لكم عن نتائج تقييمنا لخطر احتمال تحريف القوائم المالية
ٍ
(معيار المراجعة ())240



أننا أفصحنا لكم عن جميع المعلومات المتعلقة بأي غش ،أو غش مشتبه فيه ،نكون على علم به ويؤثر
على المنشأة ومتورط فيه:
o

اإلدارة؛ أو

o

الموظفون الذي لهم أدوار مهمة في الرقابة الداخلية؛ أو

o

أشخاص آخرون ،عندما يُحتمل أن يكون للغش تأثير جوهري على القوائم المالية( .معيار
المراجعة ())240



أننا أفصحنا لكم عن جميع المعلومات المتعلقة بأي مزاعم أبلغ عنها موظفون أو موظفون سابقون أو
م حللون أو سلطات تنظيمية أو آخرون ،تدل على وجود غش ،أو غش مشتبه فيه ،يؤثر على القوائم
المالية للمنشأة( .معيار المراجعة ())240



أننا أفصحنا لكم عن جميع الحاالت المعروفة لعدم االلتزام ،أو عدم االلتزام المُشتبه فيه ،باألنظمة
واللوائح ،والتي يجب أخذ تأثيراتها في الحسبان عند إعداد القوائم المالية( .معيار المراجعة ())250



أننا أفصحنا لكم عن هوية األطراف ذات العالقة بالمنشأة وجميع العالقات والمعامالت مع األطراف
ذات العالقة التي لدينا علم بها( .معيار المراجعة ())550



[أي أمور أخرى يرى المراجع أنها ضرورية (انظر الفقرة أ 11من هذا المعيار)]

اإلدارة

3

اإلدارة

في حالة قيام المراجع بتضمين أمور أخرى تتعلق بمسؤوليات اإلدارة في خطاب ارتباط المراجعة ،وفقا ً لمعيار المراجعة ()210
"االتفاق على شروط ارتباطات المراجعة" ،فيمكن النظر في إدراج هذه األمور في اإلفادات المكتوبة من اإلدارة أو المكلفين
بالحوكمة.
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