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ينبغي قراءة معيار المراجعة (" )701اإلبالغ عن األمور الرئيسة للمراجعة في تقرير المراجع المستقل"
جنبا ً إلى جنب مع معيار المراجعة (" )200األهداف العامة للمراجع المستقل والقيام بالمراجعة وفق ًا
للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية".
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اإلبالغ عن األمور الرئيسة للمراجعة في تقرير المراجع المستقل

مقدمة
نطاق هذا المعيار
.1

يتناول هذا المعيار الدولي للمراجعة مسؤولية المراجع عن اإلبالغ باألمور الرئيسة للمراجعة في
تقرير المراجع .ويهدف إلى تناول كل من حكم المراجع عما يتم إبالغه في تقريره وشكل ومحتوى
ذلك اإلبالغ.

.2

الغرض من اإلبالغ عن األمور الرئيسة للمراجعة هو تعزيز قيمة االتصال في تقرير المراجع عن
طريق توفير المزي د من الشفافية عن المراجعة التي تم تنفيذها .ويوفر اإلبالغ عن األمور الرئيسة
للمراجعة معلومات إضافية لمستخدمي القوائم المالية المستهدفين ("المستخدمين المستهدفين")
لمساعدتهم في فهم تلك األمور التي كانت لها ،بحسب الحكم المهني للمراجع ،األهمية البالغة عند
مراجعة القوائم المالية للفترة الحالية .وقد يساعد اإلبالغ عن األمور الرئيسة للمراجعة أيضا ً
المستخدمين المستهدفين في فهم المنشأة ومجاالت االجتهاد المُهمة من جانب اإلدارة في القوائم
المالية المراجعة (راجع :الفقرات أ–1أ)4

.3

قد يوفر أيضا ً اإلبالغ عن األمور الرئيسة للمراجعة في تقرير المراجع للمستخدمين المستهدفين
أساسا ً لزيادة العمل مع اإلدارة والمكلفين بالحوكمة بشأن بعض األمور المتعلقة بالمنشأة أو بالقوائم
المالية المُراجعة أو بعملية المراجعة التي تم تنفيذها.

.4

يتم اإلبالغ عن األمور الرئيسة للمراجعة في تقرير المراجع في سياق تكوين المراجع لرأيه في
القوائم المالية ككل .وال يُعد اإلبالغ عن األمور الرئيسة للمراجعة في تقرير المراجع:
(أ) بديالً عن اإلفصاحات الواردة في القوائم المالية التي يطلب إطار التقرير المالي المنطبق من
اإلدارة تقديمها ،أو التي ُتعد ضرورية ألي سبب آخر لتحقيق العرض العادل؛ أو
(ب) بديالً إلبداء المراجع لرأي معدل ،عندما يكون ذلك مطلوبا ً بموجب ظروف ارتباط مراجعة
معين وفقا ً لمعيار المراجعة ()705؛1
(ج) بديالً عن عملية التقرير وفقا ً لمعيار المراجعة ( 2)570عند وجود عدم تأكد جوهري فيما
يتعلق بأحداث أو ظروف قد تثير شكوكا ً كبيرة حول قدرة المنشأة على البقاء كمنشأة مستمرة؛
أو
(د) رأيا ً منفصالً عن أمور بعينها( .راجع :الفقرات أ–5أ)8

.5

ينطبق هذا المعيار على عمليات مراجعة مجموعة كاملة من القوائم المالية ذات الغرض العام
لمنشآت مدرجة ،وعلى الظروف التي يقرر المراجع فيها اإلبالغ عن األمور الرئيسة للمراجعة في
تقريره .وينطبق هذا المعيار أيضا ً عندما يكون مطلوبا ً من المراجع بموجب األنظمة أو اللوائح
اإلبالغ عن األمور الرئيسة للمراجعة في تقريره 3.ومع ذلك ،يحظر معيار المراجعة ( )705على
المراجع اإلبالغ عن األمور الرئيسة للمراجعة عندما يمتنع المراجع عن إبداء رأي في القوائم
المالية ،ما لم يكن ذلك اإلبالغ مطلوبا ً بموجب نظام أو الئحة4.

1

معيار المراجعة (" )705التعديالت على الرأي في تقرير المراجع المستقل"

2

معيار المراجعة (" )570االستمرارية" ،الفقرتان  22و23

3

معيار المراجعة (" )700تكوين الرأي والتقرير عن القوائم المالية" ،الفقرتان  30و.31

4

معيار المراجعة ( ،)705الفقرة 29
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تاريخ السريان
يسري هذا المعيار على أعمال مراجعة القوائم المالية المرتبط عليها اعتباراً من  2017/1/1أو
بعد ذلك التاريخ.

.6

األهداف
تتمثل أهداف المراجع في تحديد األمور الرئيسة للمراجعة ،واإلبالغ عنها عن طريق وصفها في
تقرير المراجع ،بعد تكوين رأي في القوائم المالية.

.7

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

.8

األمور الرئيسة للمراجعة :تلك األمور التي كانت لها ،بحسب الحكم المهني للمراجع ،األهمية
البالغة عند مراجعة القوائم المالية للفترة الحالية .ويتم اختيار األمور الرئيسة للمراجعة من بين
األمور التي يتم إبالغها للمكلفين بالحوكمة.

المتطلبات
تحديد األمور الرئيسة للمراجعة
يجب على المراجع أن يحدد من بين األمور التي تم إبالغها للمكلفين بالحوكمة ،تلك األمور التي
تطلبت اهتماما ً كبيراً منه عند تنفيذ المراجعة .وعند إجراء هذا التحديد ،يجب على المراجع أن
يأخذ في الحسبان ما يلي( :راجع :الفقرات أ–9أ)18

.9

.10

(أ)

المجاالت التي يرتفع فيها خطر التحريف الجوهري المقيَّم أو المخاطر المُهمة المحددة
وفقا ً لمعيار المراجعة (( 5.)315راجع :الفقرات أ–19أ)22

(ب)

أحكام المراجع المهمة فيما يتعلق بالمجاالت الواردة في القوائم المالية ،والتي انطوت على
اجتهاد مهم من جانب اإلدارة ،بما في ذلك التقديرات المحاسبية التي تم تحديد أنها تحتوي
على عدم تأكد مرتفع في التقدير( .راجع :الفقرتين أ ،23أ)24

(ج)

التأثير الواقع على المراجعة بسبب األحداث أو المعامالت المهمة التي وقعت خالل الفترة.
(راجع :الفقرتين أ ،25أ)26

يجب على المراجع أن يحدد من بين األمور المحددة وفقا ً للفقرة  9األمور التي كانت لها األهمية
البالغة عند مراجعة القوائم المالية للفترة الحالية ،ومن ث ّم ُتعد هذه األمور هي األمور الرئيسة
للمراجعة( .راجع :الفقرات أ–9أ ،11أ–27أ)30

اإلبالغ عن األمور الرئيسة للمراجعة
.11

يجب أن يوضح المراجع كل أمر من األمور الرئيسة للمراجعة في قسم منفصل ،وباستخدام
عنوان فرعي مناسب ،في تقريره تحت العنوان الرئيسي "األمور الرئيسة للمراجعة" ،ما لم تكن
الظروف الواردة في الفقرتين  14أو  15منطبقة .ويجب أن تنص العبارات االستهاللية في هذا
القسم من تقرير المراجع على أن:
(أ)

5

األمور الرئيسة للمراجعة هي تلك األمور التي كانت لها ،بحسب الحكم المهني للمراجع،
األهمية البالغة عند مراجعة القوائم المالية للفترة الحالية.

معيار المراجعة (" )315تحديد مخاطر التحريف الجوهري وتقييمها من خالل فهم المنشأة وبيئتها"
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(ب)

هذه األمور قد تم تناولها في سياق مراجعة القوائم المالية ككل ،وعند تكوين رأي المراجع
فيها ،وأن المراجع ال يقدم رأيا ً منفصالً في هذه األمور( .راجع :الفقرات أ–31أ)33

األمور الرئيسة للمراجعة ليست بدي ً
ال إلبداء رأي معدل
.12

عندما يكون المراجع مطالبا ً بتعديل الرأي وفقا ً لمعيار المراجعة ( )705نتيجة ألمر ما ،فال يجوز
له أن يُبلغ عن هذا األمر في قسم األمور الرئيسة للمراجعة في تقريره( .راجع :الفقرة أ)5

وصف كل أمر من األمور الرئيسة للمراجعة
.13

يجب أن يتضمن وصف كل أمر من األمور الرئيسة للمراجعة الواردة في القسم ذي الصلة من
تقرير المراجع إشارة إلى اإلفصاحات ذات العالقة ،إن وجدت ،في القوائم المالية ،ويجب أن
يتناول الوصف( :راجع :الفقرات أ–34أ)41
(أ)

السبب في اعتبار األمر أحد األمور التي لها أهمية بالغة عند المراجعة ،ومن ثم تم تحديده
بأنه أمر من األمور الرئيسة للمراجعة؛ (راجع :الفقرات أ–42أ)45

(ب)

كيفية معالجة األمر أثناء المراجعة( .راجع :الفقرات أ–46أ)51

الظروف التي ال يتم فيها ا إلبالغ في تقرير المراجع عن أمر تم تحديده بأنه أحد األمور الرئيسة للمراجعة
.14

يجب على المراجع أن يوضح في تقريره كل أمر من األمور الرئيسة للمراجعة ،ما لم( :راجع:
الفقرات أ–53أ)56
(أ)

تمنع األنظمة أو اللوائح اإلفصاح العلني عن هذا األمر؛ أو (راجع :الفقرة أ)52

(ب)

يرى المراجع ،وذلك في ظروف نادرة للغاية ،أن األمر ينبغي أال يتم اإلبالغ عنه في
تقريره ألن التبعات السلبية للقيام بذلك من المتوقع بدرجة معقولة أن تفوق فوائد المصلحة
العامة المترتبة على هذا اإلبالغ .وال ينطبق ذلك إذا كانت المنشأة قد أفصحت للجمهور
عن معلومات بشأن هذا األمر.

التفاعل بين وصف األمور الرئيسة للمراجعة والعناصر األخرى المطلوب إدراجها في تقرير المراجع
.15

يُعد األمر الذي ينشأ عنه رأي معدل وفقا ً لمعيار المراجعة ( ،)705أو الذي ينشأ عنه عدم تأكد
جوهري فيما يتعلق بأحداث أو ظروف قد تثير شكوكا ً كبيرة حول قدرة المنشأة على البقاء كمنشأة
مستمرة وفقا ً لمعيار المراجعة ( ،) 570يُعد بطبيعته من األمور الرئيسة للمراجعة .ومع ذلك ،ففي
مثل هذه الظروف ،ال يجوز أن يتم إيضاح هذه األمور في قسم األمور الرئيسة للمراجعة في تقرير
المراجع ،وال تنطبق المتطلبات الواردة في الفقرتين  13و .14وبدالً من ذلك ،يجب على المراجع:
(أ)

التقرير عن هذه األمور وفقا ً لمعايير المراجعة المنطبقة؛

(ب)

إدراج إشارة في قسم األمور الرئيسة للمراجعة إلى قسم أساس الرأي المتحفظ (المعارض)
أو إلى قسم عدم التأكد الجوهري المتعلق باالستمرارية( .راجع :الفقرتين أ ،6أ)7

شكل ومحتوى قسم األمور الرئيسة للمراجعة في ظروف أخرى
.16

إذا حدد المراجع ،اعتماداً على حقائق وظروف المنشأة والمراجعة ،أنه ال توجد أمور رئيسة
للمراجعة لإلبالغ عنها ،أو أن األمور الرئيسة للمراجعة المراد اإلبالغ عنها هي فقط تلك األمور
التي تم تناولها في الفقرة  ،15فيجب عليه إدراج عبارة بهذا المعنى في قسم منفصل من تقريره
تحت عنوان "األمور الرئيسة للمراجعة"( .راجع :الفقرات أ–57أ)59
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االتصال بالمكلفين بالحوكمة
.17

يجب على المراجع أن يبلغ المكلفين بالحوكمة بما يلي:
(أ)

تلك األمور التي حدد أنها األمور الرئيسة للمراجعة؛ أو

(ب)

قراره بعدم وج ود أمور رئيسة للمراجعة ليتم اإلبالغ عنها في تقريره ،عندما يكون ذلك
منطبقا ً بنا ًء على حقائق وظروف المنشأة وعملية المراجعة( .راجع :الفقرات أ–60أ)63

التوثيق
.18

يجب على المراجع أن يُضمِّن في توثيقه ألعمال المراجعة ما يلي( 6:راجع :الفقرة أ)64
(أ)

األمور التي تطلبت اهتماما ً كبيراً منه والمحددة وفقا ً للفقرة  ،9ومبرره في تحديد ما إذا
كان كل من هذه األمور يُعد أمراً رئيسا ً للمراجعة أم ال وفقا ً للفقرة 10؛

(ب)

عند االقتضاء ،مبرره في تحديد عدم وجود أي أمور رئيسة للمراجعة لإلبالغ عنها في
تقريره ،أو أن األمور الرئيسة للمراجعة المراد اإلبالغ عنها هي فقط تلك األمور التي تم
تناولها في الفقرة 15؛

(ج)

عند االقتضاء ،مبرره في تحديد عدم اإلبالغ في تقريره عن أمر تم تحديده بأنه أحد
األمور الرئيسة للمراجعة.
***

المواد التطبيقية والمواد التفسيرية األخرى
نطاق هذا المعيار (راجع :الفقرة )2
أ. 1

يمكن وصف األهمية بأنها الوزن النسبي ألهمية أمر ما ،مأخوذاً في سياقه .ويتم الحكم على أهمية
أي أمر من قبل المراجع في السياق الذي يُنظر فيه في هذا األمر .ويمكن أن ُتراعَى األهمية في
سياق العوامل الكمية والنوعية ،مثل الحجم النسبي والطبيعة والتأثير على الموضوع والمصالح
المُعبّر عنها الخاصة بالمستخدمين المستهدفين أو مستلمي التقرير .وينطوي هذا على إجراء تحليل
موضوعي للحقائق والظروف ،بما في ذلك طبيعة ومدى االتصال بالمكلفين بالحوكمة.

أ. 2

لقد أعرب مستخدمو القوائم المالية عن وجود اهتمام لديهم بتلك األمور التي أجرى المراجع بشأنها
الحوارات األكثر جدّية مع المكلفين بالحوكمة كجزء من االتصال المتبادل المطلوب بموجب معيار
المراجعة ( 7،)260وطالبوا بالمزيد من الشفافية حول تلك االتصاالت .فعلى سبيل المثال ،أعرب
المستخدمون عن وجود اهتمام خاص لديهم بفهم األحكام المهمة التي أجراها المراجع عند تكوين
الرأي في القوائم المالية ككل ،ألنها غالبا ً ما تكون ذات عالقة بالمجاالت التي انطوت على
اجتهادات مهمة من جانب اإلدارة عند إعداد القوائم المالية.

أ. 3

إن مطالبة المراجعين باإلبالغ عن األمور الرئيسة للمراجعة في تقرير المراجع قد تعزز أيضا ً
االتصاالت بين المراجع والمكلفين بالحوكمة حول تلك األمور ،وقد تؤدي إلى زيادة انتباه اإلدارة
والمكلفين بالحوكمة إلى اإلفصاحات الواردة في القوائم المالية والتي تمت اإلشارة إليها في تقرير
المراجع.

6

معيار المراجعة (" )230توثيق أعمال المراجعة" ،الفقرات  ،11-8وأ6

7

معيار المراجعة ( " )260االتصال بالمكلفين بالحوكمة"
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أ. 4

يوضح معيار المراجعة ( 8)320أنه من المعقول أن يفترض المراجع أن مستخدمي القوائم المالية:
(أ)

يتمتعون بمعرفة معقولة للمحاسبة ولألنشطة التجارية واالقتصادية ،ولديهم الرغبة في
دراسة المعلومات الواردة في القوائم المالية مع بذل قدر معقول من العناية؛

(ب)

يفهمون أن القوائم المالية قد تم إعدادها وعرضها ومراجعتها تبعا ً لمستويات من األهمية
النسبية؛

(ج)

يدركون حاالت عدم التأكد المالزمة لقياس المبالغ على أساس استخدام التقديرات
واالجتهاد وأخذ األحداث المستقبلية في الحسبان؛

(د)

يتخذون قرارات اقتصادية معقولة على أساس المعلومات الواردة في القوائم المالية.

وألن تقرير المراجع يُرفق بالقوائم المالية المُراجعة ،فإنه يُنظر إلى مستخدمي تقرير المراجع على
أنهم نفس المستخدمين المستهدفين بالقوائم المالية.
العالقة بين األمور الرئيسة للمراجعة ورأي المراجع والعناصر األخرى في تقرير المراجع (راجع :الفقرات
)15 ،12 ،4

8

أ. 5

يضع معيار المراجعة ( )700متطلبات ويوفر إرشادات بشأن تكوين رأي في القوائم المالية 9.وال
يعد اإلبالغ عن األمور الرئيسة للمراجعة بديالً عن اإلفصاحات الواردة في القوائم المالية التي
يطلب إطار التقرير المالي المنطبق من اإلدارة تقديمها ،أو التي ُتعد ضرورية ألي سبب آخر
لتحقيق العرض العادل .ويتناول معيار المراجعة ( )705الظروف التي يخلص فيها المراجع إلى
وجود تحريف جوهري فيما يتعلق بمدى مناسبة أو كفاية اإلفصاحات الواردة في القوائم المالية10.

أ. 6

عندما يُبدي المراجع رأيا ً متحفظا ً أو معارضا ً وفقا ً لمعيار المراجعة ( ،)705فإن تقديم وصف
لألمر الذي نشأ عنه الرأي المعدل في قسم أساس الرأي المتحفظ (المعارض) يساعد في تعزيز فهم
المستخدمين المستهدفين والتعرف على مثل هذه الظروف عند حدوثها .ولذلك ،فإن اإلبالغ عن هذا
األمر بشكل منفصل عن اإلبالغ عن األمور األخرى الرئيسة للمراجعة الموضحة في قسم األمور
الرئيسة للمراجعة يعطيه األهمية المناسبة في تقرير المراجع (انظر الفقرة  .)15ويتضمن ملحق
معيار المراجعة ( ) 705أمثلة توضيحية للكيفية التي تتأثر بها العبارات االستهاللية في قسم األمور
الرئيسة للمراجعة عندما يبدي المراجع رأيا ً متحفظا ً أو معارضاً ،ويتم اإلبالغ عن أمور رئيسة
أخرى للمراجعة في تقرير المراجع .وتوضح الفقرة أ 58من هذا المعيار الكيفية التي يُعرَ ض بها
قسم األمور الرئيسة للمراجعة عندما يقرر المراجع أنه ال توجد أي أمور رئيسة أخرى للمراجعة
من المقرر اإلبالغ عنها في تقرير المراجع خالف األمور التي تم تناولها في قسم أساس الرأي
المتحفظ (المعارض) أو قسم عدم التأكد الجوهري المتعلق باالستمرارية في تقرير المراجع.

أ. 7

عندما يُبدي المراجع رأيا ً متحفظا ً أو معارضاً ،فإن اإلبالغ عن األمور الرئيسة األخرى للمراجعة
سيظل ذا صلة بتعزيز فهم المستخدمين المستهدفين للمراجعة ،وبالتالي تنطبق متطلبات تحديد
األمور الرئيس ة للمراجعة .ومع ذلك ،فعند إبداء رأي معارض في الظروف التي يخلص فيها
المراجع إلى أن التحريفات ،منفردة أو في مجملهاُ ،تع ّد جوهرية وأيضا ً منتشرة في القوائم المالية،
فإنه11:

معيار المراجعة (" )320األهمية النسبية عند تخطيط وتنفيذ المراجعة" ،الفقرة 4

9

معيار المراجعة ( ،)700الفقرات  15-10وأ-1أ15

10

انظر الفقرة أ 7من معيار المراجعة (.)705

11

معيار المراجعة ( ،)705الفقرة 8
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أ. 8

(أ)

بنا ًء على أهمية األمر (األمور) الذي نشأ عنه الرأي المعارض ،قد يقرر المراجع أنه ال
ً
توجد أي أمور أخرى ُتع ّد أموراً
رئيسة للمراجعة .وفي مثل هذه الظروف ،ينطبق
المتطلب الوارد في الفقرة ( 15انظر الفقرة أ.)58

(ب)

إذا تم تحديد أمر واحد أو أكثر لتكون أموراً رئيسة للمراجعة بخالف األمر الذي نشأ عنه
الرأي المعارض ،فمن المهم بصفة خاصة أال يوحي وصف هذه األمور الرئيسة األخرى
للمراجعة بأن القوائم المالية ككل ُتعد ذات مصداقية فيما يتعلق بتلك األمور أكثر مما
ينبغي في ظل الظروف القائمة ،في ضوء الرأي المعارض (انظر الفقرة أ.)47

يضع معيار المراجعة ( 12)706آليات لمراجعي القوائم المالية لجميع المنشآت ليقوموا بتضمين
بالغ إضافي في تقريرهم من خالل استخدام فقرات لفت االنتباه وفقرات األمر اآلخر ،عندما يرى
المراجع أنه من الضروري القيام بذلك .وفي مثل هذه الحاالت ،يتم عرض هذه الفقرات بشكل
منفصل عن قسم األمور الرئيسة للمراجعة في تقرير المراجع .وعند تحديد أمر ليكون أحد األمور
الرئيسة للمراجعة ،فإن استخدام هذه الفقرات ال يُعد بديالً عن وصف كل أمر من األمور الرئيسة
للمراجعة وفقا ً للفقرة  13.13ويقدم معيار المراجعة ( )706مزيداً من اإلرشادات بشأن العالقة بين
األمور الرئيسة للمراجعة وفقرات لفت االنتباه وفقا ً لذلك المعيار14.

تحديد األمور الرئيسة للمراجعة (راجع :الفقرتين )10 ،9
أ. 9

تهدف اآللية التي يتبعها المراجع التخاذ القرارات المتعلقة بتحديد األمور الرئيسة للمراجعة إلى
اختيار عدد أقل من بين األمور التي تم إبالغها للمكلفين بالحوكمة ،وذلك استناداً إلى حكم المراجع
بشأن األمور التي كانت لها األهمية البالغة عند مراجعة القوائم المالية للفترة الحالية.

أ.10

يقتصر تحديد المراجع لألمور الرئيسة للمراجعة على تلك األمور التي كانت لها األهمية البالغة
عند مراجعة القوائم المالية للفترة الحالية ،حتى عندما يتم عرض قوائم مالية مقارنة (بعبارة أخرى،
حتى عندما يشير رأي المراجع إلى كل فترة تم عرض القوائم المالية لها)15.

أ.11

على الرغم من أن تحديد المراجع لألمور الرئيسة للمراجعة هو لمراجعة القوائم المالية للفترة
الحالية ،وعلى الرغم من أن هذا المعيار ال يتطلب من المراجع تحديث األمور الرئيسة للمراجعة
الواردة في تقرير المرا جع للفترة السابقة ،فقد يكون من المفيد للمراجع مع ذلك أن ينظر فيما إذا
كان األمر الذي كان أمراً رئيسا ً للمراجعة عند مراجعة القوائم المالية للفترة السابقة ما زال أمراً
رئيسا ً للمراجعة عند مراجعة القوائم المالية للفترة الحالية.

األمور التي تطلبت اهتمام ًا كبير ًا من المراجع (راجع :الفقرة )9
أ.12

يسلِّم مفهوم االهتمام الكبير من جانب المراجع بأن المراجعة تتم على أساس وجود مخاطر وأنها
تركز على تحديد مخاطر التحريف الجوهري في القوائم المالية وتقييمها ،وعلى تصميم وتنفيذ
إجراءات المراجعة استجا ً
بة لتلك المخاطر ،والحصول على أدلة مراجعة ُتعد كافية ومناسبة لتوفير
أساس لرأي المراجع .وفيما يتعلق برصيد حساب معين أو فئة معينة من المعامالت أو إفصاح
معين ،فكلما ارتفع الخطر المقيَّم لوجود تحريف جوهري على مستوى اإلقرارات ،زادت غالبا ً
األحكام التي ينطوي عليها تخطيط وتنفيذ إجراءات المراجعة وتقويم نتائجها .وعند تصميم
إجراءات مراجعة إضافية ،فإن المراجع مطالب بالحصول على أدلة أكثر إقناعا ً كلما ارتفع تقييمه

12

معيار المراجعة (" )706فقرات لفت االنتباه وفقرات أمور أخرى في تقرير المراجع المستقل"

13

انظر الفقرتين (8ب) و(10ب) من معيار المراجعة (.)706

14

معيار المراجعة ( ،)706الفقرات أ-1أ3

15

معيار المراجعة (" )710المعلومات المقارنة  -األرقام المقابلة والقوائم المالية المقارنة"
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للخطر 16.وعند الحصول على أدلة مراجعة أكثر إقناعا ً بسبب ارتفاع تقييم الخطر ،فقد يقوم
المراجع بزيادة كمية األد لة ،أو الحصول على أدلة أكثر مالءمة أو أفضل في إمكانية االعتماد
عليها ،على سبيل المثال ،عن طريق التركيز بشكل أكبر على الحصول على أدلة من طرف ثالث
أو بالحصول على أدلة مؤيِّدة من عدد من المصادر المستقلة17.
أ.13

وبنا ًء عليه ،فإن األمور التي تشكل تحديا ً للمراجع عند ا لحصول على ما يكفي من أدلة المراجعة
المناسبة ،أو تشكل تحديا ً للمراجع عند تكوين رأي في القوائم المالية قد تكون ذات أهمية خاصة
عند تحديد المراجع لألمور الرئيسة للمراجعة.

أ.14

غالبا ً ما تكون المجاالت التي تحتاج إلى اهتمام كبير من المراجع ذات عالقة بالمجاالت التي
تنطوي على تعقيد واجتهاد كبير من جانب اإلدارة في القوائم المالية ،وبالتالي غالبا ً ما تستلزم
أحكاما ً صعبة أو معقدة من جانب المراجع .وعليه ،يؤثر هذا غالبا ً على استراتيجية المراجع العامة
للمراجعة وتخصيص الموارد ومدى الجهد المبذول في المراجعة فيما يتعلق بتلك األمور .ويمكن
أن تتضمن هذه التأثيرات ،على سبيل المثال ،مدى مشاركة كبار العاملين في ارتباط المراجعة أو
مشاركة الخبير الذي يستعين به المراجع أو غيره من األفراد ذوي الخبرة في مجال متخصص في
المحاسبة أو المراجعة ،سوا ًء كانوا متعاقدين أو موظفين في المكتب للتعامل مع هذه المجاالت.

أ.15

تتطلب معايير المراجعة المختلفة إجراء اتصاالت محددة مع المكلفين بالحوكمة وغيرهم ،وقد
تتعلق هذه االتصاالت بالمجاالت التي تطلبت اهتماما ً كبيراً من المراجع .فعلى سبيل المثال:




يتطلب معيار المراجعة ( )260من المراجع إبالغ المكلفين بالحوكمة بالصعوبات الكبيرة،
إن وجدت ،التي واجهها أثناء المراجعة 18.وتقر معايير المراجعة باحتمال وجود صعوبات
فيما يتعلق بأمور منها ،على سبيل المثال:
o

المعامالت مع األطراف ذات العالقة 19،وبالتحديد القيود المفروضة على قدرة
المراجع في الحصول على أدلة مراجعة تثبت أن جميع الجوانب األخرى من
المعاملة مع طرف ذي عالقة (عدا السعر) ُتعد مكافئة لتلك المعامالت المماثلة
التي تتم على أساس تجاري.

o

القيود على مراجعة المجموعة ،على سبيل المثال ،عندما يُحتمل أن يكون وصول
فريق ارتباط المجموعة إلى المعلومات مقيداً20.

يضع معيار المراجعة ( ) 220متطلبات للشريك المسؤول عن االرتباط فيما يتعلق بإجراء
التشاور المناسب بشأن األمور الصعبة أو المثيرة للجدل 21.فعلى سبيل المثال ،قد يكون
المراجع قد تشاور مع آخرين داخل المكتب أو خارجه على أمر فني مهم ،وهو ما قد يشير
إلى أن هذا األمر ُي عد أحد األمور الرئيسة للمراجعة .ويُعد الشريك المسؤول عن االرتباط
مطالبا ً أيضا ً بمناقشة جملة أمور من بينها األمور المهمة التي تظهر أثناء ارتباط المراجعة
مع فاحص رقابة جودة االرتباط22.

16

معيار المراجعة (" )330استجابات الﻤراجع للمخاطر المُقيَّمة" ،الفقرة (7ب)

17

معيار المراجعة ( ،)330الفقرة أ19

18

معيار المراجعة ( ،)260الفقرتان (16ب) وأ21

19

معيار المراجعة (" )550األطراف ذات العالقة" ،الفقرة أ42

20

معيار المراجعة (" )600اعتبارات خاصة  -عمليات مراجعة القوائم المالية للمجموعة (بما في ذلك عمل مراجعي مكونات
المجموعة)" ،الفقرة (49ب)

21

معيار المراجعة (" )220رقابة الجودة لمراجعة القوائم المالية" ،الفقرة 18

22

معيار المراجعة ( ،)220الفقرة 19
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االعتبارات التي تؤخذ في الحسبان عند تحديد األمور التي تطلبت اهتمام ًا كبير ًا من المراجع (راجع :الفقرة )9
أ.16

قد يضع المراجع في مرحلة التخطيط رؤية مبدئية عن األمور التي من المحتمل أن ّ
تمثل مجاالت
ً
تتطلب اهتماما ً كبيراً منه عند المراجعة ،وبالتالي قد تكون أموراً
رئيسة للمراجعة .وقد يقوم
المراجع بإبالغ تلك األمور للمكلفين بالحوكمة عند مناقشة نطاق المراجعة وتوقيتها المخطط لهما
وفقا ً لمعيار المراجعة ( .) 260ومع ذلك ،فإن تحديد المراجع لألمور الرئيسة للمراجعة يستند إلى
نتائج المراجعة أو األدلة التي يتم الحصول عليها طوال المراجعة.

أ.17

تتضمن الفقرة  9اعتبارات محددة مطلوبة عند تحديد المراجع لتلك األمور التي تطلبت اهتماما ً
كبيراً منه .وتركز هذه االعتبارات على طبيعة األمور التي تم إبالغها للمكلفين بالحوكمة ،والتي
غالبا ً ما ترتبط بأمور تم اإلفصاح عنها في القوائم المالية ،ويُقصد منها أن تعكس مجاالت مراجعة
القوائم المالية التي قد تكون ذات أهمية خاصة للمستخدمين المستهدفين .وحقيقة أن هذه االعتبارات
ُتعد مطلوبة ال يُقصد منها أن تعني ضمنا ً أن األمور المتعلقة بها تكون دائما ً أموراً رئيسة
ً
للمراجعة؛ وإنما المقصود أن األمور المتعلقة بتلك االعتبارات المحددة تعد أموراً
رئيسة للمراجعة
فقط إذا ُحدِّد أن لها األهمية البالغة عند المراجعة وفقا ً للفقرة  .10وحيث إن االعتبارات قد تكون
متداخلة (على سبيل المثال ،األمور المتعلقة بالظروف المبينة في الفقرتين (9ب)( ،ج) يمكن أيضا ً
تحديدها على أنها مخاطر مهمة) ،فإن إمكانية انطباق أكثر اعتبار واحد على أمر معين تم إبالغ
المكلفين بالح وكمة به قد تزيد من احتمالية تحديد المراجع لذلك األمر على أنه أحد األمور الرئيسة
للمراجعة.

أ.18

إضافة إلى األمور التي تتعلق باالعتبارات الخاصة المطلوبة في الفقرة  ،9قد توجد أمور أخرى تم
إبالغها للمكلفين بالحوكمة وتطلبت اهتماما ً كبيراً من المراجع ،وبنا ًء عليه قد يتم تحديدها على أنها
أمور رئيسة للمراجعة وفقا ً للفقرة  .10وقد يكون من بين هذه األمور ،على سبيل المثال ،أموراً
ذات صلة بالمراجعة التي تم تنفيذها ،وقد ال يكون مطلوبا ً اإلفصاح عنها في القوائم المالية .فعلى
سبيل المثال ،قد يكون تطبيق نظام تقنية معلومات جديد (أو إدخال تغييرات كبيرة على نظام تقنية
المعلومات الحالي) خالل الفترة مجال اهتمام كبير من جانب المراجع ،خصوصا ً إذا كان لهذا
التغيير تأثير كبير على استراتيجية المراجع العامة للمراجعة أو كان متعلقا ً بخطر مهم (على سبيل
المثال ،تغييرات النظام التي تؤثر على إثبات االيرادات).

المجاالت التي يرتفع فيها خطر التحريف الجوهري المقيَّم أو المخاطر المُهمة المحددة وفقا ً لمعيار المراجعة
(( )315راجع :الفقرة (9أ))

23

أ.19

يتطلب معيار المراجعة ( ) 260من المراجع االتصال بالمكلفين بالحوكمة بشأن المخاطر المهمة
التي حددها المراجع 23.وتوضح الفقرة أ 13من معيار المراجعة ( )260أن المراجع قد يتصل
أيضا ً بالمكلفين بالحوكمة بشأن كيفية تخطيط المراجع للتعامل مع المجاالت التي ترتفع فيها مخاطر
التحريف الجوهري المقيَّمة.

أ.20

يعرّف معيار المراجعة ( ) 315الخطر المهم بأنه خطر مُحدد ومُقيَّم من مخاطر التحريف
الجوهري ،يتطلب ،بحسب حكم المراجع ،مراعاة خاصة عند المراجعة .وغالبا ً ما يتم تحديد
المجاالت التي انطوت على اجتهادات مهمة من جانب اإلدارة والمعامالت المهمة غير المألوفة
على أنها مخاطر مهمة .ولذلك ،غالبا ً ما تكون المخاطر المهمة مجاالت تتطلب اهتماما ً كبيراً من
المراجع.

أ.21

ومع ذلك ،قد ال يكون هذا هو حال جميع المخاطر المهمة .فعلى سبيل المثال ،يفترض معيار
المراجعة ( ) 240وجود مخاطر غش عند إثبات اإليرادات ويتطلب من المراجع التعامل مع تلك

معيار المراجعة ( ،)260الفقرة 15
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المخاطر المقيَّمة للتحريف الجوهري بسبب الغش على أنها مخاطر مهمة 24.وإضافة لذلك ،يشير
معيار المراجعة ( ) 240إلى أنه بسبب عدم القدرة على توقع الطريقة التي يمكن أن يحدث بها
تجاوز اإلدارة ألدوات الرقابة ،فإن ذلك يعد خطراً لوجود تحريف جوهري بسبب الغش ،ومن ثم
يُعد خطراً مهماً 25.وبنا ًء على طبيعة المخاطر ،فإنها قد ال تتطلب اهتماما ً كبيراً من المراجع،
ولذلك فلن يتم النظر إليها عند تحديد المراجع لألمور الرئيسة للمراجعة وفقا ً للفقرة .10
أ.22

يوضح معيار المراجعة ( ) 315أن تقييم المراجع لمخاطر التحريف الجوهري على مستوى
اإلقرارات قد يتغير خالل سير المراجعة نتيجة الحصول على أدلة مراجعة إضافية 26.وقد يؤدي
إعادة النظر في تقييم المراجع للمخاطر وإعادة تقويم إجراءات المراجعة المخطط لها فيما يتعلق
بمجال معين في القوائم المالية (بعبارة أخرى ،حدوث تغيير كبير في منهج المراجعة ،على سبيل
المثال ،إذا استند تقييم المراجع للمخاطر إلى توقع بأن أدوات رقابة معينة كانت تعمل بشكل فعّال
وحصل المراجع على أدلة مراجعة تثبت أنها لم تكن كذلك خالل فترة المراجعة ،خصوصا ً في
مجال ترتفع فيه مخاطر التحريف الجوهري المقيَّمة) ،إلى تحديد هذا المجال على أنه أحد األمور
التي تتطلب اهتماما ً كبيراً من المراجع.

أحكام المراجع المهمة فيما يتعلق بالمجاالت الواردة في القوائم المالية ،والتي انطوت على اجتهاد مهم من
جانب اإلدارة ،بما في ذلك التقديرات المحاسبية التي تم تحديد أنها تحتوي على عدم تأكد مرتفع في التقدير
(راجع :الفقرة (9ب))
أ.23

يتطلب معيار المراجعة ( ) 260أن يقوم المراجع بإبالغ المكلفين بالحوكمة بوجهات نظره بشأن
الجوانب النوعية المهمة للممارسات المحاسبية في المنشأة ،بما في ذلك السياسات والتقديرات
المحاسبية واإلفصاحات في القوائم المالية 27.وفي كثير من الحاالت ،يتعلق هذا بالتقديرات
المحاسبية المهمة واإلفصاحات المتعلقة بها ،التي من المرجح أن تمثل مجاالت تتطلب اهتماما ً
كبيراً من جانب المراجع ،ويمكن أيضا ً تحديدها على أنها مخاطر مهمة.

أ.24

ومع ذلك ،فقد أكد مستخدمو القوائم المالية اهتمامهم بالتقديرات المحاسبية التي تم تحديد أنها
تحتوي على عدم تأكد مرتفع في التقدير وفقا ً لمعيار المراجعة ( 28)540وربما لم يتم تحديدها على
أنها مخ اطر مهمة .وتعتمد هذه التقديرات بشكل كبير على جملة أمور من بينها اجتهادات اإلدارة،
وغالبا ً ما تكون هي المجاالت األكثر تعقيداً في القوائم المالية ،وقد تتطلب االستعانة بخبير من
جانب كل من اإلدارة والمراجع .وقد أكد المستخدمون أيضا ً على أن السياسات المحاسبية التي لها
تأثير كبير على القوائم المالية (والتغييرات الكبيرة في تلك السياسات) ُتعد ذات صلة بفهمهم للقوائم
ً
وخاصة في الظروف التي تكون فيها ممارسات المنشأة غير ُم ّتسقة مع الممارسات
المالية،
األخرى في صناعتها.

التأثير الواقع على المراجعة بسبب األحداث أو المعامالت المهمة التي وقعت خالل الفترة (راجع :الفقرة
(9ج))
أ.25

قد تمثل األحداث أو المعامالت التي كان لها تأثير كبير على القوائم المالية أو المراجعة مجاالت
اهتمام كبير من المراجع ،وقد يتم تحديدها على أنها مخاطر مهمة .فعلى سبيل المثال ،قد يكون
المراجع قد أجرى مناقشات مكثفة مع اإلدارة والمكلفين بالحوكمة في مراحل مختلفة خالل

24

معيار المراجعة (" )240مسؤوليات الﻤراجع ذات العالقة بالغش عﻨد ﻤراﺠعة القوائم المالية" ،الفقرتان 28 ،27

25

معيار المراجعة ( ،)240الفقرة 32

26

معيار المراجعة ( ،)315الفقرة 31

27

معيار المراجعة ( ،)260الفقرة (16أ)

28

انظر الفقرتين  10و 11من معيار المراجعة (" )540مراجعة التقديرات المحاسبية ،بما في ذلك التقديرات المحاسبية للقيمة العادلة
واإلفصاحات ذات العالقة".
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المراجعة بشأن التأثير الواقع على القوائم المالية بسبب المعامالت المهمة مع األطراف ذات العالقة
أو المعامالت المهمة التي تمت خارج مسار العمل الطبيعي للمنشأة أو التي تبدو غير مألوفة ألي
أسباب أخرى 29.وربما تكون اإلدارة قد قامت باجتهادات صعبة أو معقدة فيما يتعلق بإثبات تلك
المعامالت أو قياسها أو عرضها أو اإلفصاح عنها ،مما قد يكون له تأثير كبير على االستراتيجية
العامة للمراجع.
أ.26

التطورات المهمة في االقتصاد أو المحاسبة أو األنظمة أو الصناعة أو التطورات األخرى التي
أثرت على افتراضات أو اجتهادات اإلدارة قد تؤثر أيضا ً على منهج المراجع العام للمراجعة ،وقد
تؤدي إلى أمر يتطلب اهتماما ً كبيراً من المراجع.

األمور التي لها األهمية البالغة (راجع :الفقرة )10

29

أ.27

ربما تكون األمور التي تطلبت اهتماما ً كبيراً من المراجع قد أدت أيضا ً إلى تفاعل كبير مع
المكلفين بالحوكمة .وغالبا ً ما توفر طبيعة ومدى االتصال بشأن مثل هذه األمور مع المكلفين
بالحوكمة مؤشراً على األمور التي لها األهمية البالغة عند المراجعة .فعلى سبيل المثال ،قد يكون
المراجع قد تفاعل بشكل عميق ومتكرر وجاد مع المكلفين بالحوكمة بشأن األمور األكثر صعوبة
وتعقيداً ،مثل تطبيق السياسات المحاسبية المهمة التي كانت موضع االجتهادات المهمة من جانب
المراجع أو اإلدارة.

أ.28

ينطبق مفهوم األمور التي لها األهمية البالغة في سياق المنشأة والمراجعة التي تم تنفيذها .وعلى
هذا النحو ،فإن تحديد ال مراجع لألمور الرئيسة للمراجعة واإلبالغ عنها يهدف إلى تحديد األمور
الخاصة بالمراجعة واتخاذ أحكام بشأن أهميتها بالنسبة ألمور أخرى في المراجعة.

أ.29

تتضمن االعتبارات األخرى التي قد تكون ذات صلة بتحديد الوزن النسبي ألهمية أمر تم إبالغه
للمكلفين بالحوكمة ،وما إذا كان هذا األمر يُعد أحد األمور الرئيسة للمراجعة ما يلي:


أهمية األمر لفهم المستخدمين المستهدفين للقوائم المالية ككل ،وعلى وجه الخصوص
أهميته النسبية للقوائم المالية.



طبيعة السياسة المحاسبية األساسية المتعلقة باألمر أو درجة التعقيد أو التقدير الشخصي
في اختيار اإلدارة لسياسة مناسبة بالمقارنة مع المنشآت األخرى في صناعتها.



طبيعة التحريفات ذات العالقة باألمر التي بسبب غش أو خطأ ،المصححة والمُجمَّعة غير
المصححة ،وأهميتها النسبية ،من حيث الكم والنوع ،إن وجدت.



طبيعة ومدى جهود المراجعة الالزمة لمعالجة األمر ،بما في ذلك:
o

مدى المهارة أو المعرفة المتخصصة الالزمة لتطبيق إجراءات المراجعة لمعالجة
األمر أو تقويم نتائج تلك اإلجراءات ،إن وجدت

o

طبيعة المشاورات خارج فريق االرتباط بشأن األمر.



طبيعة وخطورة الصعوبات عند تطبيق إجراءات المراجعة ،وتقويم نتائج تلك اإلجراءات،
والحصول على أدلة مالئمة ويمكن االعتماد عليها ،تشكل أساسا ً لرأي المراجع ،وبالتحديد
عندما تصبح أحكام المراجع شخصية بشكل أكبر.



خطورة أي أوجه قصور تم اكتشافها في الرقابة ذات الصلة باألمر.

انظر الفقرات (16أ) و(16ج) وأ ،22والملحق  2من معيار المراجعة (.)260
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أ.30

ما إذا كان األمر ينطوي على عدد من اعتبارات المراجعة المستقلة ،لكنها مرتبطة
ببعضها .فع لى سبيل المثال ،قد تنطوي العقود طويلة األجل على اهتمام كبير من المراجع
فيما يتعلق بإثبات اإليرادات أو الدعاوى القضائية أو االلتزامات األخرى المحتملة ،ويمكن
أن يكون لها تأثير على التقديرات المحاسبية األخرى.

إن تحديد األمور التي كانت لها األهمية البالغة عند مراجعة القوائم المالية للفترة الحالية ،وعددها،
من بين األمور التي تطلبت اهتماما ً كبيراً من المراجع ،يُعد مسألة حكم مهني .وقد يتأثر عدد
األمور الرئيسة للمراجعة التي سيتم إدراجها في تقرير المراجع بحجم ومدى تعقيد المنشأة وطبيعة
أعمالها وبيئتها ،وحقائق وظروف ا رتباط المراجعة .وبشكل عام ،كلما زاد عدد األمور التي تم
ً
تحديدها في البداية لتكون أموراً
رئيسة للمراجعة ،زادت احتمالية حاجة المراجع إلى إعادة النظر
فيما إذا كان كل أمر من هذه األمور يستوفي تعريف األمر الرئيس للمراجعة .فالقوائم الطويلة من
األمور الرئيسة للمر اجعة قد تكون مخالفة لفكرة أن تلك األمور هي التي كانت لها األهمية البالغة
عند المراجعة.

اإلبالغ عن األمور الرئيسة للمراجعة
القسم المنفصل لألمور الرئيسة للمراجعة في تقرير المراجع (راجع :الفقرة )11
أ.31

قد يؤدي وضع القسم المنفصل الخاص باألمور الرئيسة للمراجعة بالقرب من رأي المراجع إلى
إعطاء أهمية لتلك المعلومات وقد يعبّر ذلك عمّا تمثله المعلومات الخاصة باالرتباط من قيمة
متصورة لدى المستخدمين المستهدفين.

أ.32

يُعد ترتيب عرض كل أمر في قسم األمور الرئيسة للمراجعة مسألة حكم مهني .فعلى سبيل المثال،
يمكن تنظيم تلك المعلومات حسب وزنها النسبي ،استناداً إلى حكم المراجع ،أو قد يتوافق ترتيبها
مع طريقة اإلفصاح عنها في القوائم المالية .والمقصد من المتطلب الوارد في الفقرة  11بتضمين
عناوين فرعية هو زيادة التمييز بين األمور.

أ.33

عندما يتم عرض معلومات مالية مقارنة ،يتم تعديل العبارات االستهاللية في قسم األمور الرئيسة
للمراجعة للفت االنتباه إلى حقيقة أن األمور الرئيسة للمراجعة التي تم إيضاحها تتعلق فقط
بمراجعة القوائم المالية للفترة الحالية ،وقد تتضمن هذه العبارات إشارة إلى الفترة المحددة التي
تغطيها تلك القوائم المالية (على سبيل المثال" ،للسنة المنتهية في  31ديسمبر .)"20X1

وصف كل أمر من األمور الرئيسة للمراجعة (راجع :الفقرة )13
أ.34

يُعد كفاية وصف أحد األمور الرئيسة للمراجعة مسألة حكم مهني .ويهدف وصف األمر الرئيس
للمراجعة إلى توفير شرح موجز ومتوازن لتمكين المستخدمين المستهدفين من فهم األسباب التي
ج علت هذا األمر أحد األمور التي كانت لها األهمية البالغة عند المراجعة ،والكيفية التي تم بها
التعامل مع األمر عند المراجعة .ويساعد الحد من استخدام مصطلحات المراجعة التي على درجة
عالية من التقنية أيضا ً في تمكين المستخدمين المستهدفين الذين ليست لديهم معرفة معقولة
بالمراجعة من فهم األساس الذي جعل المراجع يركز على أمور معينة أثناء المراجعة .والمقصود
هو أن تكون المعلومات المقدمة من المراجع متوازنة في طبيعتها ومداها في سياق مسؤوليات كل
طرف (بعبارة أخرى ،على المراجع أن يقدم معلومات مفيدة في شكل مختصر ومفهوم ،دون أن
يكون هو مصدر المعلومات األصلية عن المنشأة).

أ.35

المعلومات األصلية هي أي معلومات عن المنشأة لم تقم المنشأة بإتاحتها للعموم من قبل (على سبيل
المثال ،لم يتم تضمينها في القوائم المالية أو في المعلومات األخرى المتاحة في تاريخ تقرير
المراجع ،أو لم يتم تناولها في االتصاالت األخرى الشفهية أو المكتوبة من قبل اإلدارة أو المكلفين
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بالحوكمة ،مثل اإلعالن المبدئي عن المعلومات المالية أو تقارير إحاطة المستثمرين) .فمثل هذه
المعلومات هي من مسؤولية إدارة المنشأة والمكلفين بالحوكمة فيها.
أ.36

من المناسب أن يسعى المراجع إلى تجنب وصف أمر من األمور الرئيسة للمراجعة إذا كان هذا
الوصف يقدم على نحو غير مناسب معلومات أصلية عن المنشأة .وعاد ًة ،ال يُعد وصف أحد
األمور الرئيسة للمراجعة ،في حد ذاته ،معلومات أصلية ،بل إنه يوضح األمر في سياق المراجعة.
ومع ذلك ،فقد يرى المراجع أنه من الضروري إدراج معلومات إضافية لتوضيح السبب في اعتبار
األمر أحد األمور التي كانت لها األهمية البالغة عند المراجعة ،وبالتالي تم تحديده كأحد األمور
الرئيسة للمراجعة ،ولتوضيح الكيفية التي تم بها التعامل مع األمر عند المراجعة ،بشرط أال يكون
اإلفصاح عن تلك المعلومات محظوراً بموجب نظام أو الئحة .وعندما يحدد المراجع أن تلك
المعلومات ُتعد ضرورية ،فإنه قد يشجع اإلدارة أو المكلفين بالحوكمة على اإلفصاح عن معلومات
إضافية ،بدالً من أن يقوم المراجع بتوفير معلومات أصلية في تقريره.

أ.37

قد تقرر اإلدارة أو المكلفين بالحوكمة إدراج إفصاحات جديدة أو مُحسّنة في القوائم المالية أو في
أي مكان آخر في التقرير السنوي ،تتعلق بأحد األمور الرئيسة للمراجعة في ضوء أن هذا األمر
سيتم اإلبالغ عنه في تقرير المراجع .فعلى سبيل المثال ،قد يتم تضمين تلك اإلفصاحات الجديدة أو
المُحسّنة لتقديم معلومات أكثر دقة عن حساسية االفتراضات الرئيسية المستخدمة في التقديرات
المحاسبية ،أو عن مبرر المنشأة الستخدام سياسة أو ممارسة محاسبية معينة عند وجود بدائل
مقبولة لها بموجب إطار التقرير المالي المنطبق.

أ.38

عرّف معيار المراجعة ( )720مصطلح التقرير السنوي ،وأوضح أن عدداً من الوثائق قد تشكل
جزءاً من التقرير السنوي ،مثل تقرير اإلدارة ،أو تعليقات اإلدارة ،أو االستعراض التشغيلي
والمالي أو تقارير أخرى مماثلة من قبل المكلفين بالحوكمة (على سبيل المثال ،تقرير مجلس
اإلدارة) ،أو بيان رئيس مجلس اإلدارة ،أو بيان حوكمة الشركة ،أو تقارير الرقابة الداخلية وتقييم
المخاطر 30.ويتناول معيار المراجعة ( )720مسؤوليات المراجع فيما يتعلق بالمعلومات األخرى
المضمنة في التقرير السنوي .وعلى الرغم من أن رأي المراجع في القوائم المالية ال يغطي
المعلومات األخرى ،فإن المراجع قد يأخذ في الحسبان هذه المعلومات ،باإلضافة إلى غيرها من
البالغات المتاحة للعموم من جانب المنشأة أو من مصادر أخرى ذات مصداقية ،عند صياغة
الوصف الخاص بأحد األمور الرئيسة للمراجعة.

أ.39

يمكن أيضا ً أن تكون وثائق أعمال المراجعة المُعدّة أثناء المراجعة مفيدة للمراجع في صياغة
الوصف الخاص بأحد األمور الرئيسة للمراجعة .فع لى سبيل المثال ،توفر االتصاالت المكتوبة ،أو
توثيق المراجع لالتصاالت الشفهية ،مع المكلفين بالحوكمة ووثائق أعمال المراجعة األخرى أساسا ً
مفيداً لما يقوم المراجع باإلبالغ به في تقريره .وذلك ألن توثيق أعمال المراجعة وفقا ً لمعيار
المراجعة ( )230يهدف إلى التعامل مع األمور المُهمة التي تظهر أثناء المراجعة ،واالستنتاجات
التي يتم التوصل إليها بشأنها ،واألحكام المهنية المهمة التي يتم اتخاذها للتوصل إلى تلك
االستنتاجات ،ويكون هذا التوثيق بمثابة سجل لطبيعة وتوقيت ومدى إجراءات المراجعة المُنفذة،
ونتائج تلك اإلجراءات ،وأد لة المراجعة التي تم الحصول عليها .وقد يساعد هذا التوثيق المراجع
في وضع وصف لألمور الرئيسة للمراجعة يوضح أهمية األمر ،وقد يساعد التوثيق أيضا ً في
تطبيق المتطلب الوارد في الفقرة .18

اإلشارة إلى مكان اإلفصاح عن األمر في القوائم المالية (راجع :الفقرة )13
أ.40

30

تتطلب الفقرتان ( 13أ) و(ب) أن يتناول وصف كل أمر من األمور الرئيسة للمراجعة السبب في
نظرة المراجع لألمر على أنه أحد األمور التي لها األهمية البالغة عند المراجعة ،والكيفية التي تم

معيار المراجعة (" )720مسؤوليات المراجع ذات العالقة بالمعلومات األخرى" ،الفقرات (12أ) وأ-1أ3
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بها التعامل مع األمر عند المراجعة .وبنا ًء عليه ،ال يُعد وصف األمور الرئيسة للمراجعة مجرد
تكرار لما تم اإلفصاح عنه في القوائم المالية .ومع ذلك ،فإن االشارة إلى أي إفصاحات ذات عالقة
ُتم ّكن المستخدمين المستهدفين من زيادة فهمهم للكيفية التي تعاملت بها اإلدارة مع األمر عند إعداد
القوائم المالية.
أ.41

باإلضافة إلى اإلشارة إلى اإلفصاحات ذات العالقة ،فقد يلفت المراجع االنتباه إلى جوانب رئيسية
فيها .وقد يؤدي مدى اإلفصاح من جانب اإلدارة عن جوانب أو عوامل محددة فيما يتعلق بكيفية
تأثير أمر معين على القوائم المالية للفترة الحالية إلى مساعدة المراجع في إبراز جوانب معينة
للكيفية التي تم التعامل بها مع هذا األمر عند المراجعة ،بما يم ِّكن المستخدمين المستهدفين من فهم
األسباب وراء اعتبار األمر أحد األمور الرئيسة للمراجعة .فعلى سبيل المثال:


عندما تقدّم المنشأة إفصاحا ً جاداً عن التقديرات المحاسبية ،فقد يلفت المراجع االنتباه إلى
اإلفصاح عن االفتراضات الرئيسية ،واإلفصاح عن نطاق النتائج المحتملة ،واإلفصاحات
الكمية والنوعية األخرى المتعلقة بالمصادر الرئيسية لعدم تأكد التقدير أو التقديرات
المحاسبية المُهمّة ،كجزء من تناول السبب في اعتبار أن األمر كان أحد األمور التي لها
األهمية البالغة عند المراجعة والكيفية التي تم التعامل بها مع األمر عند المراجعة.



عندما يخلص المراجع وفقا ً لمعيار المراجعة ( )570إلى أنه ال يوجد عدم تأكد جوهري
فيما يتعلق بأحداث أو ظروف قد تثير شكوكا ً كبيرة حول قدرة المنشأة على البقاء كمنشأة
مستمرة ،فإنه قد يحدد مع ذلك أن واحداً أو أكثر من األمور المتعلقة بهذا االستنتاج
والناتجة عن مجهود المراجع المبذول في العمل بموجب معيار المراجعة (ُ )570تعد
أموراً رئيسة للمراجعة .وفي مثل هذه الظروف ،يمكن أن يتضمن وصف المراجع لألمور
الرئيسة للمراجعة في تقريره جوانب من األحداث أو الظروف التي تم التعرف عليها
والمفصح عنها في القوائم المالية ،مثل خسائر التشغيل الكبيرة ،وتسهيالت االقتراض
المتاحة ،وإمكانية إعادة تمويل الديون ،أو عدم االلتزام باتفاقيات القروض ،والعوامل
المخففة ذات العالقة31.

السبب في قيام المراجع باعتبار األمر أحد األمور التي لها أهمية بالغة عند المراجعة (راجع :الفقرة (13أ))

31

أ.42

يتمثل الهدف من وصف األمور الرئيسة للمراجعة في تقرير المراجع في توفير رؤية ألسباب
تحديد األمر على أنه أمر رئيس للمراجعة .وبنا ًء عليه ،فإن المتطلبات الواردة في الفقرتين  9و10
ومواد التطبيق في الفقرات أ-12أ 29والمتعلقة بتحديد األمور الرئيسة للمراجعة قد تكون مفيدة
أيضا ً للمراجع عند النظر في الكيفية التي سيتم اإلبالغ بها عن تلك األمور في تقرير المراجع.
فعلى سبيل المثال ،من المرجح أن يكون من بين األمور التي يهتم بها المستخدمون المستهدفون
شرح العوامل التي أدت بالمراجع إلى استنتاج أن أمراً معينا ً تطلب اهتماما ً كبيراً منه ،وكانت له
األهمية البالغة عند المراجعة.

أ.43

ُتعد مدى مالءمة المعلومات للمستخدمين المستهدفين أحد العوامل التي تكون محل نظر المراجع
عند تحديد ما ينبغي إدراجه في وصف األمر الرئيس للمراجعة .وقد يشمل هذا ما إذا كان الوصف
سيُم ِّكن من تحقيق فهم أفضل للمراجعة وألحكام المراجع.

أ.44

قد يساعد أيضا ً ربط األمر بشكل مباشر بالظروف الخاصة بالمنشأة في الحد من احتمال أن يصبح
ذلك الوصف موحداً أكثر من الالزم وأقل فائدة بمرور الوقت .فعلى سبيل المثال ،قد يتم تحديد
بعض األمور على أنها أمور رئيسة للمراجعة في صناعة معينة عبر عدد من المنشآت نظراً
لظروف الصناعة أو التعقيد الكامن في عملية التقرير المالي .وعند وصف السبب وراء اعتبار
المراجع لألمر على أنه أحد األمور التي كانت لها أهمية بالغة ،فقد يكون من المفيد أن يقوم

انظر الفقرة أ 3من معيار المراجعة (.)570
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المراجع بتسليط الضوء على جوانب خاصة بالمنشأة (على سبيل المثال ،الظروف التي أثرت على
األحكام األساسية الواردة في القوائم المالية للفترة الحالية) من أجل جعل الوصف أكثر مالءمة
للمستخدمين المستهدفين .وقد يكون هذا مُهما ً أيضا ً عند وصف أحد األمور الرئيسة للمراجعة التي
تتكرر في عدة فترات.
أ.45

قد يتضمن الوصف أيضا ً إشارة إلى االعتبارات الرئيسية التي أدت بالمراجع ،في ظروف
المراجعة ،إلى تحديد أن األمر سيكون أحد األمور التي لها أهمية بالغة ،على سبيل المثال:


األوضاع االقتصادية التي أثرت على قدرة المراجع على الحصول على أدلة المراجعة،
على سبيل المثال نقص السيولة في األسواق الخاصة بأدوات مالية معينة.



السياسات المحاسبية الجديدة أو الناشئة ،على سبيل المثال األمور الخاصة بمنشأة معينة أو
صناعة معينة والتي قام فريق االرتباط بالتشاور بشأنها داخل المكتب.



التغييرات في استراتيجية المنشأة أو نموذج عملها التي كان لها تأثير جوهري على القوائم
المالية.

كيفية معالجة األمر أثناء المراجعة (راجع :الفقرة (13ب))
أ.46

يُعد مدى التفصيل الذي سيتم تقديمه في تقرير المراجع لوصف الكيفية التي تم التعامل بها مع أحد
األمور الرئيسة للمراجعة عند المراجعة مسألة حكم مهني .ووفقا ً للفقرة (13ب) ،فقد يصف
المراجع:


جوانب من استجابته أو منهجيته التي كانت أكثر مالءمة لألمر أو التي كانت خاصة
بالخطر المقيَّم للتحريف الجوهري؛ أو



لمحة مختصرة عن اإلجراءات المنفذة؛ أو



بيانا ً بنتائج اإلجراءات التي نفّذها؛ أو



المالحظات الرئيسية فيما يتعلق باألمر،

أو مزيجا ً من هذه العناصر.
وقد تفرض األنظمة أو اللوائح أو معايير المراجعة الوطنية شكالً أو محتوى معينا ً لوصف أحد
األمور الرئيسة للمراجعة ،أو قد تحدد إدراج واحد أو أكثر من هذه العناصر.
أ.47

من أجل فهم المستخدمين المستهدفين ألهمية أمر رئيس للمراجعة في سياق مراجعة القوائم المالية
ككل ،باإلضافة إلى العالقة بين األمور الرئيسة للمراجعة والعناصر األخرى في تقرير المراجع،
بما في ذلك رأي المراجع ،فقد يكون من الضروري بذل العناية في صياغة وصف األمر الرئيس
للمراجعة بحيث:


ال يوحي بأن األمر لم يتم حله بشكل مناسب من قبل المراجع عند تكوين الرأي في القوائم
المالية.



يربط األمر مباشر ًة بالظروف الخاصة بالمنشأة ،مع تجنب استخدام صياغة عامة أو
موحدة.



يأخذ في الحسبان الكيفية التي يتم تناول األمر بها في اإلفصاحات ذات العالقة في القوائم
المالية ،إن وجدت.



ال يحتوي على آراء منفصلة أو يوحي بوجود مثل هذه اآلراء بشأن العناصر المستقلة في
القوائم المالية.
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أ.48

إن وصف جوانب استجابة المراجع أو منهجه في التعامل مع أمر ما ،وخصوصا ً عندما يتطلب
منهج المراجعة تكييفا ً مهما ً ليتناسب مع حقائق وظروف المنشأة ،قد يساعد المستخدمين المستهدفين
في فهم الظروف غير المألوفة وأحكام المراجع المهمة الالزمة لمواجهة خطر التحريف الجوهري.
وإضافة لذلك ،ربما يكون منهج المراجعة قد تأثر في فترة معينة بالظروف الخاصة بالمنشأة ،أو
باألوضاع االقتصادية ،أو بتطورات الصناعة .وقد يكون من المفيد أيضا ً أن يشير المراجع إلى
طبيعة ومدى االتصاالت التي تمت مع المكلفين بالحوكمة حول األمر.

أ.49

على سبيل المثال ،عند وصف منهج المراجع في التعامل مع تقدير محاسبي تم تحديد أنه ينطوي
على عدم تأكد مرتفع في التقدير ،مثل تقويم األدوات المالية المعقدة ،قد يرغب المراجع في تسليط
الضوء على أنه َعيَنَ أو تعاقد مع أحد الخبراء الذين يستعين بهم .وال تقلل مثل هذه اإلشارة إلى
االستعانة بأحد الخبراء من مسؤولية المراجع عن رأيه في القوائم المالية ،وبالتالي ال تتعارض مع
الفقرتين  14و 15من معيار المراجعة (32.)620

أ.50

ً
خاصة في مجاالت المراجعة المعقدة التي
قد تكون هناك تحديات في وصف إجراءات المراجع،
تخضع للحكم .وعلى وجه الخصوص ،قد يكون من الصعب تلخيص اإلجراءات المن َّفذة بطريقة
موجزة تعلن بشكل كا ٍ
ف عن طبيعة ومدى استجابة المراجع للخطر المقيَّم للتحريف الجوهري ،وما
انطوت عليه االستجابة من أحكام مهمة .ومع ذلك قد يرى المراجع أنه من الضروري وصف
بعض اإلجراءات المنفذة لإلبالغ عن الكيفية التي تم التعامل بها مع األمر عند المراجعة .وقد يكون
ذلك الوصف وصفا ً عاما ً في الغالب ،بدالً من إدراج وصف مفصّل لإلجراءات.

أ.51

وفقا ً لما هو مشار إليه في الفقرة أ ،46قد يشير المراجع أيضا ً إلى نتيجة استجابته في وصف األمر
الرئيس للمراجعة الوارد في تقريره .ولكن في حالة القيام بذلك ،يلزم الحرص لتجنب أن يعطي
المراجع انطباعا ً بأن الوصف يقدم رأيا ً منفصالً عن أحد األمور الرئيسة للمراجعة أو أنه يدعو،
بأي حال من األحوال ،إلى التشكيك في رأي المراجع في القوائم المالية ككل.

الظروف التي ال يتم فيها اإلبالغ في تقرير المراجع عن أمر تم تحديده بأنه أحد األمور الرئيسة للمراجعة
(راجع :الفقرة )14

32

أ.52

قد تمنع األنظمة أو اللوائح اإلفصاح العلني ،سواء من قبل اإلدارة أو المراجع ،عن أمر معين تم
تحديده على أنه أمر رئيس للمراجعة .فعلى سبيل المثال ،قد تحظر األنظمة أو اللوائح على وجه
الخصوص أي إبالغ علن ي من شأنه أن يخل بتحقيق تجريه سلطة معنية في تصرف غير قانوني
فعلي أو مشتبه فيه (على سبيل المثال ،األمور المتعلقة أو التي يبدو أنها تتعلق بغسل األموال).

أ.53

كما هو مشار إليه في الفقرة ( 14ب) ،سيكون من النادر للغاية عدم اإلبالغ عن أمر تم تحديده على
أنه أمر رئيس لل مراجعة ،في تقرير المراجع .ويُعزى هذا إلى افتراض أن توفير قدر أكبر من
الشفافية عن المراجعة للمستخدمين المستهدفين سيكون مفيداً للمصلحة العامة .وبنا ًء عليه ،فإن حكم
المراجع بعدم اإلبالغ عن أحد األمور الرئيسة للمراجعة ال يكون مناسبا ً إال في الحاالت التي يُنظر
ً
نتيجة لذلك اإلبالغ على أنها كبيرة جداً
فيها إلى التبعات السلبية المترتبة على المنشأة أو العموم
لدرجة أنه سيكون من المتوقع بدرجة معقولة أن تفوق هذه التبعات منافع المصلحة العامة من
اإلبالغ عن األمر.

أ.54

يأخذ القرار بعدم اإلبالغ عن أمر رئيس للمراجعة في الحسبان الحقائق والظروف المتعلقة باألمر.
ويساعد االتصال باإلدارة والمكلفين بالحوكمة المراجع على فهم وجهات نظر اإلدارة بشأن مدى
أهمية التبعات السلبية التي قد تنشأ نتيجة اإلبالغ عن األمر .وعلى وجه التحديد ،يساعد االتصال
باإلدارة والمكلفين بالحوكمة على توفير أساس مدرو س لحكم المراجع عند تحديد ما إذا كان سيتم
اإلبالغ عن األمر ،وذلك عن طريق:

معيار المراجعة (" )620استخدام عمل خبير استعان به المراجع"
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مساعدة المراجع في فهم سبب عدم إفصاح المنشأة عن األمر للعموم (على سبيل المثال،
قد تكون األنظمة أو اللوائح أو بعض أطر التقرير المالي تسمح بتأخير اإلفصاح أو بعدم
اإلفصاح عن األمر) ورؤية اإلدارة للتبعات السلبية لإلفصاح ،إن وجدت .وقد تلفت
اإلدارة االنتباه إلى جوانب معينة في األنظمة أو اللوائح أو في مصادر أخرى ملزمة قد
تكون ذات صلة بالنظر في التبعات السلبية (على سبيل المثال ،يمكن أن تتضمن تلك
الجوانب اإلضرار بالمفاوضات التجارية أو الموقف التنافسي للمنشأة) .ومع ذلك ،فإن
وجهات نظر اإلدارة وحدها حول التبعات السلبية ال تخفف من حاجة المراجع إلى تحديد
ما إذا كان من المعقول توقع أن التبعات السلبية ستفوق منافع المصلحة العامة المترتبة
على اإلبالغ وفقا ً للفقرة (14ب).



توضيح ما إذا كانت هناك أي اتصاالت مع سلطات تنظيمية أو تنفيذية أو إشرافية معنية
فيما يتعلق بهذا األمر ،وعلى وجه التحديد ،ما إذا كان يتضح من تلك المناقشات أنها تدعم
إقرار اإلدارة بشأن أسباب عدم مناسبة اإلفصاح العلني عن األمر.



تمكين المراجع ،متى كان ذلك مناسباً ،من تشجيع اإلدارة والمكلفين بالحوكمة على
اإلفصاح العلني عن المعلومات ذات الصلة المتعلقة باألمر .وقد يكون ذلك ممكناً ،على
وجه التحديد ،إذا كانت مخاوف اإلدارة والمكلفين بالحوكمة من اإلبالغ تقتصر على
جوانب محددة تتعلق باألمر ،بحيث تكون هناك معلومات معينة عن األمر أقل حساسية
ويمكن اإلبالغ عنها.

وقد يرى المراجع أيضا ً أنه من الضروري الحصول على إفادة مكتوبة من اإلدارة عن األسباب
وراء عدم مناسبة اإلفصاح العلني عن األمر ،بما في ذلك وجهة نظر اإلدارة حول مدى أهمية
ً
نتيجة لذلك اإلبالغ.
التبعات السلبية التي قد تنشأ
أ.55

قد يكون من الضروري أيضا ً للمراجع أن يأخذ في الحسبان اآلثار المترتبة على اإلبالغ عن أمر
ما تم تحديده على أنه أمر رئيس للمراجعة في ضوء المتطلبات األخالقية ذات الصلة .وإضافة
لذلك ،فقد يكون المراجع مطالبا ً بموجب األنظمة أو اللوائح بالتواصل مع السلطات التنظيمية أو
التنفيذية أو اإلشرافية المعنية فيما يتعلق باألمر ،بغض النظر عمّا إذا كان قد تم اإلبالغ عن األمر
في تقرير المراجع .وقد يكون ذلك التواصل مفيداً أيضا ً في توفير أساس مدروس لنظر المراجع
في التبعات السلبية التي قد تنشأ عن اإلبالغ باألمر.

أ.56

تتصف القضايا التي يأخذها المراجع في الحسبان عند تقرير عدم اإلبالغ عن أمر ما بالتعقيد
وبانطوائها على أحكام مهمة يتخذها المراجع .وبنا ًء عليه ،فقد يرى المراجع أنه من المناسب
الحصول على مشورة قانونية.

شكل ومحتوى قسم األمور الرئيسة للمراجعة في ظروف أخرى (راجع :الفقرة )16
أ.57

أ.58

ينطبق المتطلب الوارد في الفقرة  16في ثالث حاالت:
(أ)

أن يحدد المراجع وفقا ً للفقرة  10أنه ال توجد أي أمور رئيسة للمراجعة (انظر الفقرة
أ.)59

(ب)

أن يحدد المراجع وفقا ً للفقرة  14أنه لن يتم اإلبالغ عن أمر رئيس للمراجعة في تقريره،
ً
وأنه لم يتم تحديد أمور أخرى لتكون أموراً
رئيسة للمراجعة.

(ج)

أن تكون األمور التي تم تحديد أنها األمور الرئيسة للمراجعة هي فقط تلك التي تم اإلبالغ
عنها وفقا ً للفقرة .15

يوضح ما يلي طريقة العرض في تقرير المراجع إذا قرر المراجع أنه ال توجد أمور رئيسة
للمراجعة لإلبالغ عنها:
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األمور الرئيسة للمراجعة
[باستثناء األمر الموضح في قسم أساس الرأي المتحفظ (المعارض)
أو قسم عدم التأكد الجوهري المتعلق باالستمرارية ]،قررنا أنه ال
توجد أي أمور رئيسة للمراجعة [أخرى] ليتم اإلبالغ عنها في
تقريرنا.
أ.59

ينطوي تحديد األمور الرئيسة للمراجعة على اتخاذ أحكام بشأن الوزن النسبي ألهمية األمور التي
تطلبت اهتماما ً كبيراً من المراجع .ولذلك ،فقد يكون من النادر أال يحدد المراجع الذي يقوم
بمراجعة مجموعة كاملة من القوائم المالية ذات الغرض العام لمنشأة مدرجة أمراً رئيسا ً واحداً
على األقل للمراجعة من بين األمور التي تم إبالغها للمكلفين بالحوكمة ليتم اإلبالغ عنه في تقرير
المراجع .ومع ذلك ،ففي ظروف محدودة معينة (على سبيل المثال ،في حالة منشأة مدرجة لديها
عمليات محدودة جداً) قد يحدد المراجع أنه ال توجد أمور رئيسة للمراجعة وفقا ً للفقرة  10ألنه ال
توجد أمور تطلبت اهتماما ً كبيراً منه.

االتصال بالمكلفين بالحوكمة (راجع :الفقرة )17

33

أ.60

المناسب33.

يتطلب معيار المراجعة ( )260أن يتصل المراجع بالمكلفين بالحوكمة في الوقت
ويختلف التوقيت المناسب لالتصاالت المتعلقة باألمور الرئيسة للمراجعة باختالف ظروف
االرتباط .غير أنه يمكن للمراجع أن يُبلغ بوجهات نظره األولية عن األمور الرئيسة للمراجعة عند
مناقشة نطاق المراجعة وتوقيتها المخطط لهما ،وقد يقوم المراجع أيضا ً بمناقشة تلك األمور عندما
يتعلق اتصاله بنتائج المراجعة .وقد يساعد القيام بذلك في الحد من التحديات العملية لمحاولة إجراء
حوار جاد متبادل حول األمور الرئيسة للمراجعة في الوقت الذي يتم فيه وضع القوائم المالية في
صورتها النهائية من أجل إصدارها.

أ.61

يؤدي االتصال بالمكلفين بالحوكمة إلى تمكينهم من أن يكونوا على علم باألمور الرئيسة للمراجعة
التي يعتزم المراجع اإلبالغ عنها في تقريره ،ويتيح لهم الفرصة لالستيضاح إذا لزم األمر .وقد
يرى المراجع أنه من المفيد تزويد المكلفين بالحوكمة بمسودة من تقريره لتيسير هذه المناقشة.
ويؤكد االتصال بالمكلفين بالحوكمة على دورهم المهم في اإلشراف على آلية التقرير المالي ،ويتيح
لهم الفرصة لفهم األساس لقرارات المراجع فيما يتعلق باألمور الرئيسة للمراجعة والكيفية التي
سيتم بها إيضاح هذه األمور في تقرير المراجع .وأيضاً ،فإن االتصال بالمكلفين بالحوكمة يم ِّكنهم
من النظر فيما إذا كانت إضافة إفصاحات جديدة أو تحسين اإلفصاحات القائمة قد يكون مفيداً في
ضوء حقيقة أن هذه األمور سيتم اإلبالغ عنها في تقرير المراجع.

أ.62

يتناول االتصال بالمكلفين بالحوكمة المطلوب بموجب الفقرة (17أ) أيضا ً الظروف النادرة للغاية
التي ال يتم فيها اإلبالغ في تقرير المراجع عن أمر ما تم تحديده على أنه أمر رئيس للمراجعة
(انظر الفقرتين  14وأ.)54

أ.63

إن المتطلب الوارد في الفقرة (17ب) لالتصال بالمكلفين بالحوكمة عندما يحدد المراجع أنه ال
توجد أي أمور رئيسة للمراجعة لإلبالغ عنها في تقريره ،قد يوفر فرصة للمراجع إلجراء المزيد
من النقاش مع اآلخرين الذين هم على دراية بالمراجعة واألمور المهمة التي قد تنشأ (بما في ذلك،
فاحص رقابة جودة االرتباط ،عندما يتم تعيين واحد لذلك) .وقد ُتفضي هذه المناقشات إلى قيام
المراجع بإعادة تقويم قراره بأنه ال توجد أي أمور رئيسة للمراجعة.

معيار المراجعة ( ،)260الفقرة 21
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التوثيق (راجع :الفقرة )18
أ.64

نحو
تتطلب الفقرة  8من معيار المراجعة ( )230أن يقوم المراجع بتوثيق أعمال المراجعة على ٍ
يكفي لتمكين أي مراجع خبير ،لم تكن له صلة في السابق بالمراجعة ،من فهم جملة أمور من بينها
األحكام المهنية المهمة .وفي سياق األمور الرئيسة للمراجعة ،تتضمن هذه األحكام المهنية تحديد
األمور التي تطلبت اهتماما ً كبيراً من المراجع من بين األمور التي تم إبالغها للمكلفين بالحوكمة،
وأيضا ً ما إذا كان كل أمر من هذه األمور يُعد أمراً رئيسا ً للمراجعة من عدمه .ومن المرجح أن
تكون أحكام المراجع في هذا الشأن مدعومة بالوثائق الخاصة باتصاالت المراجع مع المكلفين
بالحوكمة ووثائق أعمال المراجعة المتعلقة بكل أمر (انظر الفقرة أ ،)39باإلضافة إلى بعض وثائق
أعمال المراجعة األخرى المتعلقة باألمور المهمة التي تظهر أثناء المراجعة (على سبيل المثال،
مذكرة اإلنجاز) .ومع ذلك ،ال يتطلب هذا المعيار من المراجع توثيق أسباب عدم اعتبار األمور
األخرى التي تم إبالغها للمكلفين بالحوكمة من األمور التي تطلبت اهتماما ً كبيراً منه.
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