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مقدمة
نطاق هذا المعيار
يتناول هذا المعيار الدولي للمراجعة مسؤولية المراجع عن مراعاة األنظمة واللوائح عند مراجعة
القوائم المالية .وال ينطبق هذا المعيار على ارتباطات التأكيد األخرى التي يتم تكليف المراجع فيها
باختبار االلتزام بأنظمة أو لوائح معينة والتقرير عن ذلك بشكل منفصل.

.1

تأثير األنظمة واللوائح
يختلف تأثير األنظمة واللوائح على القوائم المالية اختالفا ً كبيراً .وتشكل تلك األنظمة واللوائح التي
تخضع لها المنشأة اإلطار النظامي والتنظيمي .وتؤثر أحكام بعض األنظمة أو اللوائح تأثيراً
مباشراً على القوائم المالية ،حيث تحدد ما يجب أن تتضمنه القوائم المالية للمنشأة من مبالغ
وإفصاحات .وتوجد أنظمة أو لوائح أخرى يجب أن تلتزم بها اإلدارة أو تفرض األحكام التي يُسمح
في إطارها للمنشأة بممارسة أعمالها لكن دون أن يكون لها تأثير مباشر على القوائم المالية للمنشأة.
وتعمل ﺒعض الﻤﻨﺸﺂت في صناعات تخضع لتنظيم صارم (مثل البنوك والشركات الكيماوية).
وتوجد منشﺂت أخرى ال تخضع إال لألنظمة واللوائح العديدة التي تتعلق عموما ً بالنواحي التشغيلية
للعمل (مثل تلك الﻤﺘعلقة ﺒالﺴالﻤة والﺼﺤة المهنية وتكافؤ فرص العمل) .وقد ﻴﻨﺘﺞ عن عدم
االلﺘزام باألنظمة واللوائح غرامات أو دعاوى قضائية أو تبعات أخرى قد يكون لها تأثير جوهري
على القواﺌم الﻤالﻴة.

.2

المسؤولية عن االلتزام باألنظمة واللوائح (راجع :الفقرات أ-1أ)8
تتحمل اإلدارة ،تحت إشراف المكلفين بالحوكمة ،مسؤولية التأكد من أن عمليات المنشأة تتم وفقا ً
ألحكام األنظمة واللوائح ،بما في ذلك االلتزام بأحكام األنظمة واللوائح التي تحدد المبالغ
واإلفصاحات المقرر عنها في القوائم المالية للمنشأة.

.3

مسؤولية المراجع
.4

تهدف متطلبات هذا المعيار إلى مساعدة المراجع في تحديد حدوث تحريف جوهري في القوائم
المالية بسبب عدم االلتزام باألنظمة واللوائح .إال أن المراجع ليس مسؤوالً عن ﻤﻨع عدم االلﺘزام،
وال يُتوقع منه أن يكتشف عدم االلتزام بجميع األنظمة واللوائح.

.5

ُيعَد المراجع مسؤوالً عن الوصول على تأكيد معقول بأن القوائم المالية ككل تخلو من التحريف
الجوهري ،سوا ًء بسبب غش أو خطأ 1.ويأخذ المراجع في حسبانه عند مراجعة القوائم المالية
اإلطار النظامي والتنظيمي المنطبق .وبسبب القيود المالزمة لعملية المراجعة ،يوجد خطر ال يمكن
تفاديه يتمثل في أن بعض التحريفات الجوهرية في القوائم المالية قد ال يتم اكتشافها ،على الرغم
من التخطيط لعملية المراجعة وتنفيذها بشكل سليم وفقا ً لمعايير المراجعة 2.وفي سياق األنظمة
واللوائح ،تكون التأثيرات المحتملة للقيود المالزمة للمراجعة على قدرة المراجع على اكتشاف
التحريفات الجوهرية أكبر ألسباب مثل ما يلي:


1
2

وﺠود أنظمة ولوائح عديدة ﺘرتبط بشكل أساسي بالجوانب التشغيلية للﻤﻨﺸأة ،وال تؤثر عادة
على القواﺌم الﻤالﻴة وال تتضمنها ﻨُظُم ﻤعلوﻤات المنشأة ذات الصلة بالتقرير الﻤالي.

معيار المراجعة (" )200األهداف العامة للمراجع المستقل والقيام بالمراجعة وفقا ً للمعايير الدولية للمراجعة" ،الفقرة 5
معيار المراجعة ( ،)200الفقرتين أ 53وأ54
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احتمال انطواء حالة عدم االلﺘزام على سلوك يهدف إلى إخفائها ،مثل التواطؤ أو التزوير
أو تعمد عدم تسجيل الﻤعاﻤالت أو ﺘﺠاوز اإلدارة ألدوات الرقابة أو التحريف المتعمد في
اإلفادات المقدمة إلى المراجع.



اختصاص المحاكم أو الهيئات القضائية األخرى المعنية بالفصل فيما إذا كان تصرف ما
يُشكل عدم التزام.

وعاد ًة ،كلما ابتعدت حالة عدم االلتزام عن المعامالت واألحداث التي يظهر أثرها في القوائم
المالية ،قلت احتمالية إدراك المراجع لها أو علمه بها.
.6

يميز هذا المعيار مسؤوليات المراجع فيما يتعلق بااللتزام بنوعين مختلفين من األنظمة واللوائح كما
يلي( :راجع :الفقرات أ ،6أ ،12أ)13
(أ)

أحكام األنظمة واللوائح المتعارف بشكل عام على أن لها تأثيراً مباشراً على تحديد المبالغ
واإلفصاحات الجوهرية في القوائم المالية ،مثل األنظمة واللوائح الخاصة بالزكاة()
والضريبة ومعاشات التقاعد (انظر الفقرة )14؛ (راجع :الفقرة أ)12؛

(ب)

األنظمة واللوائح األخرى التي ليس لها تأثير مباشر على تحديد المبالغ واإلفصاحات في
القوائم المالية ،إال أن االلتزام بها قد يكون أساسيا ً في الجوانب التشغيلية للعمل ،أو قدرة
المنشأة على االستمرار في عملها ،أو لتفادي عقوبات جوهرية (على سبيل المثال ،االلتزام
بشروط رخصة تشغيل معينة ،أو االلتزام بالمتطلبات التنظيمية المتعلقة بالمالءة ،أو
االلتزام باللوائح البيئية)؛ وبالتالي فقد يكون لعدم االلتزام بهذه األنظمة واللوائح تأثير
جوهري على القوائم المالية (انظر الفقرة ( )15راجع :الفقرة أ)13

.7

في هذا المعيار ،تم تحديد متطلبات مختلفة لكل نوع من نوعي األنظمة واللوائح المذكورين أعاله.
فبالنسبة للنوع المشار إليه في الفقرة ( 6أ) ،تتمثل مسؤولية المراجع في الحصول على ما يكفي من
أدلة المراجعة المناسبة عن مدى االلتزام بأحكام تلك األنظمة واللوائح .وبالنسبة للنوع المشار إليه
في الفقرة ( 6ب) ،تقتصر مسؤولية المراجع على اتخاذ إجراءات مراجعة محددة للمساعدة في
تحديد مدى عدم االلتزام بتلك األنظمة واللوائح التي قد يكون لها تأثير جوهري على القوائم المالية.

.8

يتطلب هذا المعيار أن يظل المراجع منتبها ً الحتمال أن إجراءات المراجعة األخرى المطبقة
لغرض تكوين رأي في القوائم المالية قد تلفت انتباهه إلى حاالت عدم التزام .وفي هذا السياق فإنه
من المهم الحفاظ على نزعة الشك المهني طوال المراجعة ،وفقا ً لمتطلبات معيار المراجعة رقم
( 3،)200مع األخذ في الحسبان مدى األنظمة واللوائح التي تؤثر على المنشأة.

.9

قد يتحمل المراجع مسؤوليات إضافية تختلف عن هذا المعيار أو تتجاوزه بموجب أنظمة أو لوائح
أو متطلبات أخالقية ذات صلة ،فيما يتعلق بعدم التزام المنشأة باألنظمة واللوائح ،ومثال ذلك:
(راجع :الفقرة أ)8
(أ)

االستجابة لعدم االلتزام باألنظمة واللوائح ،المحدد حدوثه أو المشتبه في حدوثه ،بما في
ذلك المتطلبات المتعلقة باتصاالت محددة مع اإلدارة والمكلفين بالحوكمة ،وتقييم مدى
مناسبة استجابتهم لعدم االلتزام ،وتحديد ما إذا كان هناك حاجة لتصرف إضافي؛

(ب)

إبالغ المراجعين اآلخرين بما يتم تحديده أو االشتباه فيه من حاالت عدم االلتزام باألنظمة
واللوائح (على سبيل المثال ،عند مراجعة القوائم المالية لمجموعة)؛



تم إضافة الزكاة بما يتفق مع األنظمة واللوائح السعودية.
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(ج)

متطلبات التوثيق فيما يتعلق بحاالت عدم االلتزام باألنظمة واللوائح ،المحدد حدوثها أو
المشتبه في حدوثها.

قد يوفر االلتزام بأية مسؤوليات إضافية المزيد من المعلومات ذات الصلة بعمل المراجع وفقا ً لهذا
المعيار ومعايير المراجعة األخرى (علی سبيل المثال ،فيما يتعلق بنزاهة اإلدارة أو المكلفين
بالحوکمة ،حسب مقتضى الحال).
تاريخ السريان
يسري هذا المعيار على أعمال مراجعة القوائم المالية للفترات التي تبدأ في  2017/12/15أو بعد
ذلك التاريخ.

.10

األهداف
تتمثل أهداف المراجع فيما يلي:

.11

(أ)

الحصول على ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة عن االلتزام بأحكام األنظمة واللوائح
المتعارف بشكل عام على أن لها تأثيراً مباشراً على تحديد المبالغ واإلفصاحات الجوهرية
في القوائم المالية؛

(ب)

تنفيذ إجراءات مراجعة محددة للمساعدة في تحديد حاالت عدم االلتزام باألنظمة واللوائح
األخرى التي قد يكون لها تأثير جوهري على القوائم المالية؛

(ج)

االستجابة بشكل مناسب لما يتم الوقوف عليه أثناء المراجعة من حاالت عدم االلتزام
باألنظمة واللوائح ،المحدد حدوثها أو المشتبه في حدوثها.

تعريف
ألغراض هذا المعيار ،يكون للمصطلح التالي المعنى الموضح قرينه أدناه:

.12

عدم االلتزام  -تصرفات المن شأة أو المكلفين بالحوكمة أو اإلدارة أو األفراد اآلخرين الذين يعملون
لصالح المنشأة أو بتوجيهات منها ،باالمتناع عن فعل أو ارتكابه ،سوا ًء عن قصد أو غير قصد،
بالمخالفة لألنظمة أو اللوائح السارية .وال يشمل عدم االلتزام سوء السلوك الشخصي غير المتعلق
بأنشطة أعمال المنشأة( .راجع :الفقرتين أ ،9أ)10

المتطلبات
مراعاة المراجع لاللتزام باألنظمة واللوائح
.13

4

في إطار التوصل إلى فهم للمنشأة وبيئتها ،وفقا ً لمعيار المراجعة ( 4،)315يجب على المراجع أن
عام لما يلي:
فهم ٍ
يتوصل إلى ٍ
(أ)

اإلطار النظامي والتنظيمي الذي تخضع له المنشأة والصناعة أو القطاع الذي تعمل فيه
المنشأة؛

(ب)

كيفية التزام المنشأة بذلك اإلطار( .راجع :الفقرة أ)11

معيار المراجعة (" )315تحديد مخاطر التحريف الجوهري وتقييمها من خالل فهم المنشأة وبيئتها" ،الفقرة 11
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.14

يجب على المراجع أن يحصل على ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة عن االلتزام بأحكام
األنظمة واللوائح المتعارف بشكل عام على أن لها تأثيراً مباشراً على تحديد المبالغ واإلفصاحات
الجوهرية في القوائم المالية( .راجع :الفقرة أ)12

.15

يجب على المراجع ﺘﻨفﻴذ إجراءات الﻤراﺠعة اآلتية للمساعدة في تحديد ﺤاالت عدم االلﺘزام
باألنظمة واللوائح األخرى ،التي قد يكون لها تأثير جوهري على القواﺌم الﻤالﻴة( :راجع :الفقرتين
أ ،13أ)14
(أ)

االﺴﺘفﺴار ﻤن اإلدارة والمكلفين بالحوكمة ،حسب مقتضى الحال ،عمّا إذا كانت الﻤﻨﺸأة
ﻤلﺘزﻤة ﺒهذه األنظمة واللوائح؛

(ب)

التحقق من الﻤراﺴالت ،إن وجدت ،المتبادلة ﻤع ﺴلطات الترخيص أو السلطات التنظيمية
ذات الصلة.

.16

يجب على المراجع أن يظل منتبها ً أثناء المراجعة الحتمال أن إجراءات المراجعة األخرى المطبقة
قد تلفت انتباهه إلى حاالت عدم التزام ،أو عدم التزام مشتبه فيه ،باألنظمة واللوائح( .راجع :الفقرة
)15

.17

يجب على الﻤرا جع أن يطلب من اإلدارة والمكلفين بالحوكمة ،حسب مقتضى الحال ،تقديم إفادات
ﻤﻜﺘوﺒة ﺒأنه قد تم اإلفصاح له عن جميع الحاالت المعروفة لعدم االلتزام ،أو عدم االلتزام المشتبه
فيه ،باألنظمة واللوائح والتي يجب أخذ تأثيراتها في الحسبان عﻨد إعداد القوائم الﻤالﻴة( .راجع:
الفقرة أ)16

.18

في حال عدم وجود أية حالة من حاالت عدم االلتزام المحدد حدوثها أو المشتبه في حدوثها ،ال
يكون المراجع مطالبا ً بتنفيذ إجراءات مراجعة تتعلق بمدى التزام المنشأة باألنظمة واللوائح خالف
اإلجراءات المبينة في الفقرات .17-13

إجراءات المراجعة عند تحديد حدوث عدم التزام أو االشتباه في حدوثه
.19

عﻨدﻤا ﻴصبح الﻤراجع مدركا ً لمعلومات تتعلق بحالة عدم التزام ،أو عدم التزام مشتبه فيه ،باألنظمة
واللوائح ،فيجب عليه( :راجع :الفقرتين أ ،17أ)18
(أ)

أن يتوصل إلى فهم لطبيعة التصرف والظروف الﺘي حدث فيها؛

(ب)

أن يحصل على المزيد من المعلومات لتقويم التأثير المحتمل على القواﺌم الﻤالﻴة( .راجع:
الفقرة أ)19

.20

إذا اشتبه الﻤراجع في وجود عدم الﺘزام ،فيجب عليه ،ما لم يكن ذلك محظور ًا بموجب األنظمة أو
اللوائح ،مناقشة األمر ﻤع المستوى اإلداري المناسب والمكلفين بالحوكمة ،حسب مقتضى الحال.
وإذا لم تقدم اإلدارة أو المكلفون بالحوكمة ،حسب مقتضى الحال ،معلومات كافية تؤيد التزام
المنشأة باألنظمة واللوائح ،ورأى المراجع بحسب حكمه أن عدم االلتزام المشتبه فيه قد يكون له
تأثير جوهري على القوائم المالية ،فيجب أن ينظر المراجع في مدى الحاجة للحصول على مشورة
قانونية( .راجع :الفقرات أ-20أ)22

.21

إذا لم يكن ممكنا ً الحصول على معلومات كافية عن عدم االلﺘزام المشتبه فيه ،فيجب على الﻤراجع
تقويم تأثير االفتقار إلى ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة على رأيه.

.22

يجب على المراجع أن يُقوِّ م اآلثار المترتبة على عدم االلتزام المحدد حدوثه أو المشتبه في حدوثه
بالنسبة لجوانب المراجعة األخرى ،بما في ذلك تقييم المراجع للخطر وإمكانية االعتماد على
اإلفادات المكتوبة ،وأن يتخذ التصرف المناسب( .راجع :الفقرات أ ،23أ)25
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اإلبالغ والتقرير عن عدم االلتزام المحدد حدوثه أو المشتبه في حدوثه

اإلبالغ عن عدم االلتزام المحدد حدوثه أو المشتبه في حدوثه للمكلفين بالحوكمة
.23

ما لم يكن ذلك محظوراً بموجب األنظمة أو اللوائح ،يجب على المراجع إبالغ المكلفين بالحوكمة
باألمور المتعلقة بعدم االلتزام باألنظمة واللوائح التي تنمو إلى علمه خالل سير المراجعة ،ما لم
يكن جميع المكلفين بالحوكمة مشاركين في إدارة المنشأة ،وبالتالي يكونون مدركين لألمور المتعلقة
بعدم االلتزام المحدد حدوثه أو المشتبه في حدوثه ،التي قام المراجع فعالً باإلبالغ عنها 5،إال إذا
كان من الواضح أن تلك األمور ليست لها تبعات مهمة.

.24

إذا اعتقد المراجع ،بحسب حكمه ،أن عدم االلتزام المشار إليه في الفقرة  23يعد تصرفا ً متعمداً
وجوهرياً ،فيجب عليه إبالغ األمر للمكلفين بالحوكمة في أقرب وقت ممكن عملياً.

.25

في حالة اشتباه المراجع في أن اإلدارة أو المكلفين بالحوكمة متورطون في عدم االلتزام ،فيجب
عليه إبالغ األمر إلى المستوى األعلى التالي في السلطة داخل المنشأة ،إن كان موجوداً ،مثل لجنة
المراجعة أو المجلس المشرف .وعندما ال توجد سلطة أعلى ،أو إذا كان المراجع يعتقد أنه لن يتم
اتخاذ تصرف بشأن ما تم اإلبالغ عنه ،أو كان غير متأكد بشأن الشخص الذي سيقدَّم له التقرير،
فيجب على المراجع أن ينظر في مدى الحاجة للحصول على مشورة قانونية.

اآلثار المحتملة في تقرير المراجع المترتبة على عدم االلتزام المحدد حدوثه أو المشتبه في حدوثه (راجع:
الفقرتين أ ،26أ)27
.26

إذا خلص الﻤراجع إلى أن عدم االلﺘزام المحدد حدوثه أو المشتبه في حدوثه له ﺘأﺜﻴر جوهري على
القواﺌم الﻤالﻴة ،ولم تعكس القوائم المالية هذا التأثير ﺒﺸﻜل كافٍ  ،فيجب عليه ،وفقا ً لمعيار المراجعة
( ،)705أن يبدي رأيا ً متحفظا ً أو رأيا ً معارضا ً في القوائم المالية6.

.27

إذا منعت اإلدارة أو المكلفون بالحوكمة المراجع ﻤن الﺤﺼول على ما يكفي من أدلة المراجعة
المناسبة لتقويم ما إذا كان عدم االلﺘزام ،الذي ربما يكون له تأثير جوهري على القواﺌم الﻤالﻴة ،قد
حدث أو من المرجح أنه قد حدث ،فيجب على الﻤراجع أن يبدي رأيا ً متحفظا ً أو أن يمتنع عن إبداء
الرأي في القواﺌم الﻤالﻴة ،على أساس تقييد ﻨطاق الﻤراﺠعة وفقا ً لمعيار المراجعة (7.)705

.28

إذا لم يكن الﻤراجع قادراً على ﺘﺤدﻴد ﻤا إذا ﻜان هﻨاك عدم الﺘزام قد حدث ﺒﺴﺒب قﻴود فرﻀﺘها
الظروف ،ولﻴس اإلدارة أو المكلفون بالحوكمة ،فيجب على المراجع تقويم التأثير على رأيه وفقا ً
لمعيار المراجعة (.)705

التقرير عن عدم االلتزام المحدد حدوثه أو المشتبه في حدوثه لسلطة معنية خارج المنشأة
.29

5
6
7

إذا حدد المراجع حدوث ،أو اشتبه في حدوث ،عدم التزام باألنظمة واللوائح ،فيجب عليه أن يحدد
ما إذا كانت األنظمة أو اللوائح أو المتطلبات األخالقية ذات الصلة( :راجع :الفقرات أ-28أ)34
(أ)

تتطلب من المراجع تقديم تقرير لسلطة معنية خارج المنشأة.

(ب)

تفرض مسؤوليات قد يكون من المناسب ،بحسب الظروف ،التقرير بموجبها لسلطة معنية
خارج المنشأة.

معيار المراجعة (" )260االتصال بالمكلفين بالحوكمة" ،الفقرة 13
معيار المراجعة (" )705التعديالت على الرأي في تقرير المراجع المستقل" ،الفقرتين  7و8
معيار المراجعة ( ،)705الفقرتين  7و9
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التوثيق
.30

يجب على المراجع أن يُضمِّن في توثيقه ألعمال المراجعة 8عدم االلتزام باألنظمة واللوائح ،المحدد
حدوثه أو المشتبه في حدوثه ،إضافة إلى ما يلي( :راجع :الفقرتين أ ،35أ)36
(أ)

إجراءات المراجعة المنفذة واألحكام المهنية المهمة المتخذة واالستنتاجات التي تم التوصل
إليها بشأن عدم االلتزام؛

(ب)

المناقشات التي جرت مع اإلدارة والمكلفين بالحوكمة وغيرهم بشأن األمور المهمة ذات
العالقة بعدم االلتزام ،بما في ذلك كيفية استجابة اإلدارة ،وعند االقتضاء ،المكلفين
بالحوكمة لذلك األمر.
***

المواد التطبيقية والمواد التفسيرية األخرى
المسؤولية عن االلتزام باألنظمة واللوائح (راجع :الفقرات )9-3
أ.1

تتحمل اإلدارة ،تحت إشراف المكلفين بالحوكمة ،مسؤولية التأكد من أن عمليات المنشأة تتم وفقا ً
لألنظمة واللوائح .وقد تؤثر األنظمة واللوائح على القوائم المالية للمنشأة بطرق مختلفة ،على سبيل
المثال ،قد تؤثر وبشكل مباشر على إفصاحات محددة مطلوبة من المنشأة في القوائم المالية ،أو قد
تفرض إطار التقرير المالي المنطبق .وقد تحدد أيضا ً حقوقا ً والتزامات قانونية معينة للمنشأة ،يتم
إثبات بعضها في قوائمها المالية .وب اإلضافة إلى ذلك ،فإن األنظمة واللوائح قد تفرض عقوبات في
حالة عدم االلتزام.

أ.2

فﻴﻤا يلي أمثلة ألنواع الﺴﻴاﺴات واإلجراءات التي قد تطبقها المنشأة لمساعدتها في منع حدوث
حاالت عدم االلﺘزام باألنظمة واللوائح واكتشاف حدوثها:


ﻤﺘاﺒعة الﻤﺘطلﺒات النظامية والﺘأﻜد ﻤن أن إجراءات الﺘﺸغﻴل مصممة للوفاء بهذه
الﻤﺘطلﺒات.



إنشاء وﺘﺸغﻴل نظم رقاﺒة داﺨلﻴة مناسبة.



وﻀع قواعد للسلوك المهني واإلعالن عﻨها واتباعها.



الﺘأﻜد ﻤن ﺘدرﻴب العاﻤلﻴن بشكل مناسب على قواعد السلوك المهني وفهﻤهم لها.



ﻤﺘاﺒعة االلﺘزام ﺒقواعد السلوك المهني ،واﺘﺨاذ اإلجراءات الﺘأدﻴﺒﻴة الﻤﻨاﺴﺒة ﺘﺠاه من ال
يلتزم بها من الموظفين.



إﺸراك ﻤﺴﺘﺸارﻴن قانونيين للﻤﺴاعدة في ﻤﺘاﺒعة الﻤﺘطلﺒات القانونية.



االﺤﺘفاظ ﺒسجل لألنظمة واللوائح المهمة التي ﻴﺠب على الﻤﻨﺸأة االلﺘزام ﺒها في إطار
الصناعة التي تنتمي إليها وﺴﺠل للشكاوى.

وفي الﻤﻨﺸﺂت األكبر ،قد يُضاف إلى هذه الﺴﻴاﺴات واإلجراءات تحديد مسؤوليات مناسبة لما يلي:

8



وظيفة الﻤراﺠعة الداﺨلﻴة.



لﺠﻨة الﻤراﺠعة.

معيار المراجعة (" )230توثيق أعمال المراجعة" ،الفقرات  ،11-8وأ6
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وظيفة االلﺘزام ﺒاألنظمة واللوائح.

مسؤولية المراجع
أ.3

قد ينتﺞ عن عدم التزام المنشأة باألنظمة واللوائح تحريف جوهري في القوائم المالية .وقد يؤثر
اكتشا ف عدم االلتزام ،بغض النظر عن أهميته النسبية ،على جوانب أخرى لعملية المراجعة ،بما
في ذلك على سبيل المثال ،نظر المراجع في نزاهة اإلدارة أو المكلفين بالحوكمة أو الموظفين.

أ.4

إن الفصل فيما إذا كان تصرف ما يُشكل عدم التزام باألنظمة واللوائح هو أمر تختص به المحاكم
أو الجهات القضائية األخرى المعنية ،وعاد ًة ما يكون خارج نطاق االختصاص المهني للمراجع.
وبالرغم من ذلك ،فإن تدريب المراجع وخبرته وفهمه للمنشأة والصناعة أو القطاع الذي تنتمي
إليه ،قد يوفر أساسا ً إلدراك أن بعض التصرفات التي تنمو إلى علمه قد تشكل عدم التزام باألنظمة
واللوائح.

أ.5

وفقا ً لﻤﺘطلﺒات نظامية خاصة ،قد ﻴُطلب ﻤن الﻤراجع أن يقوم على وﺠه الﺨﺼوص ،ﻜﺠزﺀ ﻤن
ﻤراﺠعة القواﺌم الﻤالﻴة ،بالتقرير عمّا إذا كانت الﻤﻨﺸأة ملتزمة بأﺤﻜام أنظمة أو لوائح معينة .وفي
هذه الظروف ،يتعامل معيار المراجعة ( 9)700أو معيار المراجعة ( 10)800مع كيفية تناول هذه
المسؤوليات في تقرير المراجع .وعالو ًة على ذلك ،ومتى وجدت متطلبات تقرير محددة نظامياً،
فقد يكون من الضروري أن تتضمن خطة المراجعة اختبارات مناسبة لاللتزام بأحكام هذه األنظمة
واللوائح.

أنواع األنظمة واللوائح (راجع :الفقرة )6
أ.6

قد تؤثر طبيعة وظروف المنشأة على ما إذا كانت األنظمة واللوائح ذات الصلة واقعة ضمن نوعي
األنظمة واللوائح المبينة في الفقرتين (6أ) أو (6ب) .ومن أمثلة األنظمة واللوائح التي قد تكون
مشمولة في النوعين الموضحين في الفقرة  ،6تلك التي تتناول:


الغش والفساد والرشوة.



غسل األموال وتمويل اإلرهاب ومتحصالت الجريمة.



أسواق األوراق المالية والتداول فيها.



المنتجات والخدمات المصرفية والمنتجات والخدمات المالية األخرى.



حماية البيانات.



التزامات ومدفوعات الضرائب



حماية البيئة.



الصحة والسالمة العامة.

والزكاة()

ومعاشات التقاعد.

اعتبارات خاصة بمنشﺂت القطاع العام
أ.7

9
10



في القطاع العام ،قد تكون هناك مسؤوليات مراجعة إضافية فيما يتعلق بمراعاة األنظمة واللوائح
التي قد ترتبط بمراجعة القوائم المالية أو قد تمتد إلى جوانب أخرى من عمليات المنشأة.

معيار المراجعة (" )700تكوين الرأي والتقرير عن القوائم المالية" ،الفقرة 43
ً
معيار المراجعة (" )800اعتبارات خاصة  -عمليات مراجعة القوائم المالية المعدة وفقا ألطر ذات غرض خاص" ،الفقرة 11
تم إضافة الزكاة بما يتفق مع األنظمة واللوائح السعودية.
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المسؤوليات اإلضافية المحددة بموجب أنظمة أو لوائح أو متطلبات أخالقية ذات صلة (راجع :الفقرة )9
أ.8

قد تتطلب أنظمة أو لوائح أو متطلبات أخالقية ذات صلة من المراجع تنفيذ إجراءات إضافية
واتخاذ مزيد من التصرفات .فعلى سبيل المثال ،تتطلب قواعد أخالقيات المهنة للمحاسبين المهنيين
الصادرة عن مجلس المعايير الدولية ألخالقيات المهنة للمحاسبين من المراجع اتخاذ خطوات
لالستجابة لحاالت عدم االلتزام باألنظمة واللوائح ،المحدد حدوثها أو المشتبه في حدوثها ،وتحديد
ما إذا كانت هناك حاجة التخاذ المزيد من التصرفات .وقد تشمل تلك الخطوات اإلبالغ عن حالة
عد م االلتزام باألنظمة واللوائح ،المحدد حدوثها أو المشتبه في حدوثها ،إلى المراجعين اآلخرين
داخل المجموعة ،بما في ذلك الشريك المسؤول عن ارتباط المجموعة أو مراجعي مكونات
المجموعة أو المراجعين اآلخرين الذين ينفذون عمالً في مكونات المجموعة ألغراض أخرى
خالف مراجعة القوائم المالية للمجموعة11.

تعريف (راجع :الفقرة )12
أ.9

تشمل التصرفات التي تؤدي إلى عدم االلتزام باألنظمة واللوائح ،المعامالت التي تبرمها المنشأة أو
التي يبرمها باسمها أو بالنيابة عنها المكلفون بالحوكمة أو اإلدارة أو أفراد آخرون يعملون لصالح
المنشأة أو بتوجيهات منها.

أ.10

يشمل عدم االلتزام أيضا ً سوء السلوك الشخصي المتعلق بأنشطة أعمال المنشأة ،على سبيل المثال،
في الحاالت التي يقبل فيها شخص في مركز إداري كبير ،بصفته الشخصية ،رشوة من أحد
موردي المنشأة ،وفي مقابل ذلك يضمن تعيين المورد لتقديم خدمات أو عقود للمنشأة.

مراعاة المراجع لاللتزام باألنظمة واللوائح
التوصل إلى فهم لإلطار النظامي والتنظيمي (راجع :الفقرة )13
أ.11

11

للتوصل إلى فهم عام لإلطار النظامي والتنظيمي ،وكيفية التزام المنشأة بذلك اإلطار ،فقد يقوم
المراجع ،على سبيل المثال ،بما يلي:


استخدام فهمه الحالي لعوامل الصناعة التي تنتمي إليها المنشأة والعوامل الﺘﻨظﻴﻤﻴة
والﺨارﺠﻴة األﺨرى الخاصة بها؛



تحديث فهمه لتلك األنظمة واللوائح التي تحدد بشكل مباشر المبالغ واإلفصاحات المقرر
عنها في القوائم المالية؛



االستفسار ﻤن اإلدارة عن األنظمة أو اللوائح الﺘي قد ﻴﺘوقع أن ﻴﻜون لها ﺘأﺜﻴر أساسي على
عمليات الﻤﻨﺸأة؛



االستفسار ﻤن اإلدارة عن سياسات وإجراءات المنشأة المتعلقة بااللتزام باألنظمة واللوائح؛



االستفسار من اإلدارة عن الﺴﻴاﺴات أو اإلجراءات المتبعة لمعرفة وتقويم الﻤطالﺒات
القﻀاﺌﻴة والﻤﺤاﺴﺒة عنها.

انظر على سبيل المثال البندين  21-225و 22-225من قواعد أخالقيات المهنة.
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األنظمة واللوائح المتعارف على أن لها تأثير ًا مباشر ًا على تحديد المبالغ واإلفصاحات الجوهرية في القوائم
المالية (راجع :الفقرتين )14 ،6
أ.12

توجد أنظمة ولوائح معينة راسخة ومعروفة للمنشأة وداخل الصناعة أو القطاع الذي تعمل فيه،
وذات صلة بالقوائم المالية للمنشأة (كما هو مبين في الفقرة (6أ)) .وقد تتضمن هذه األنظمة
واللوائح أموراً ترتبط ،على سبيل المثال ،بما يلي:


شكل ومحتوى القوائم المالية؛ أو



قضايا التقرير المالي الخاصة بالصناعة؛ أو



المحاسبة عن المعامالت الخاضعة لعقود حكومية؛ أو



استحقاق أو إثبات مصروفات

الزكاة()

وضريبة الدخل أو تكاليف معاشات التقاعد.

وقد تكون بعض أحكام تلك األنظمة واللوائح ذات صلة مباشرة بإقرارات محددة في القوائم المالية
(على سبيل المثال ،اكتمال مخصصات الزكاة(*) وضريبة الدخل) ،فيما قد يكون البعض اآلخر ذا
صلة مباشرة بالقوائم المالية ككل (على سبيل المثال ،القوائم المطلوبة التي تشكل مجموعة كاملة
من القوائم المالية) .ويتمثل هدف المتطلب الوارد في الفقرة  14في أن يقوم المراجع بالحصول
على ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة فيما يتعلق بتحديد المبالغ واإلفصاحات في القوائم المالية
عمالً باألحكام ذات الصلة في تلك األنظمة واللوائح.
وقد ينتﺞ عن عدم االلتزام باألحكام األخرى لهذه األنظمة واللوائح واألنظمة واللوائح األخرى
غرامات أو دعاوى قضائية أو تبعات أخرى على المنشأة ،قد يلزم إظهار التكاليف المتعلقة بها في
القوائم المالية ،ولكن ال تعد ذات تأثير مباشر على القوائم المالية كما هو مبين في الفقرة (6أ).

إجراءات تحديد حاالت عدم االلتزام  -األنظمة واللوائح األخرى (راجع :الفقرتين )15 ،6
أ.13

قد تحتاج بعض األنظمة واللوائح األخرى إلى انتباه خاص من جانب المراجع ألن لها تأثيراً أساسيا ً
على عمليات المنشأة (كما هو مبين في الفقرة (6ب)) .وقد يتسبب عدم االلتزام باألنظمة واللوائح
التي لها تأثير أساسي على عمليات المنشأة في توقف عمليات المنشأة ،أو التشكيك في استمرار
المنشأة كمنشأة مستمرة 12.فعلى سبيل المثال ،يمكن أن يكون لعدم االلتزام بمتطلبات ترخيص
المنشأة أو متطلب آخر لتنفيذ عمليات المنشأة مثل هذا األثر (مثل عدم التزام البنك بمتطلبات رأس
المال أو االستثمار) .ويوجد أيضا ً العديد من األنظمة واللوائح التي تتعلق بشكل أساسي بالجوانب
التشغيلية للمنشأة التي ال تؤثر عاد ًة على القوائم المالية وال تتضمنها ُن ُ
ظم معلومات المنشأة ذات
الصلة بالتقرير المالي.

أ.14

نظراً ألن تبعات األنظمة واللوائح األخرى على التقرير المالي يمكن أن تتنوع تبعا ً لعمليات
المنشأة ،فإن إجراءات المراجعة التي تتطلبها الفقرة ( )15موجهة إلى لفت انتباه المراجع إلى
حاالت عدم االلتزام باألنظمة واللوائح التي قد يكون لها تأثير جوهري على القوائم المالية.

عدم االلتزام الذي يعلم به المراجع من خالل إجراءات المراجعة األخرى (راجع :الفقرة )16
أ.15

قد تلفت إجراءات المراجعة المطبقة لتكوين رأي في القوائم المالية انتباه المراجع إلى حاالت عدم
التزام ،أو عدم التزام مشتبه فيه ،باألنظمة واللوائح .وقد تشمل هذه اإلجراءات على سبيل المثال ما
يلي:



تم إضافة الزكاة بما يتفق مع األنظمة واللوائح السعودية.

12

راجع معيار المراجعة (" )570االستمرارية"
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قراءة المحاضر؛



االستفسار من إدارة المنشأة والمستشار القانوني الداخلي أو المستشار القانوني الخارجي
عن الدعاوى القضائية والمطالبات والتقديرات؛



إجراء االختبارات األساسية لتفاصيل فئات معامالت أو أرصدة حسابات أو إفصاحات.

اإلفادات المكتوبة (راجع :الفقرة )17
أ.16

نظراً ألن تأثير األنظمة واللوائح على القوائم المالية يمكن أن يختلف بشكل كبير ،فإن اإلفادات
المكتوبة توفر أدلة المراجعة الضرورية بشأن معرفة اإلدارة بحاالت عدم االلتزام باألنظمة أو
اللوائح ،المحدد حدوثها أو المشتبه في حدوثها ،التي قد يكون له تأثير جوهري على القوائم المالية.
ومع ذلك ،فإن اإلفادات المكتوبة في حد ذاتها ال توفر ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة،
وبالتالي ،ال تؤثر على طبيعة ومدى أدلة المراجعة األخرى التي يجب أن يحصل عليها المراجع13.

إجراءات المراجعة عند تحديد حدوث عدم التزام أو االشتباه في حدوثه
مؤشرات عدم االلتزام باألنظمة واللوائح (راجع :الفقرة )19

13

أ.17

قد يصبح المراجع مدركا ً لمعلومات بشأن حالة عدم التزام باألنظمة واللوائح ،نتيجة تنفيذ إجراءات
خالف تلك الواردة في الفقرات ( 17-13على سبيل المثال ،عندما ينبّه مبلغ ما المراجع إلى حالة
عدم التزام).

أ.18

قد تمثل األمور اآلتية مؤشراً على عدم التزام باألنظمة واللوائح:


تحقيقات من قبل سلطات تنظيمية ودوائر حكومية ،أو دفع غرامات أو فرض عقوبات.



مدفوعات لخدمات غير محددة أو قروض لمستشارين أو ألطراف ذات عالقة أو لموظفين
أو موظفين حكوميين.



عموالت مبيعات أو أتعاب وكالء تظهر بشكل مُبالغ فيه بالمقارنة مع المبالغ التي تدفعها
المنشأة عاد ًة أو التي ُتدفع في الصناعة التي تنتمي إليها ،أو بالمقارنة مع الخدمات التي تم
استالمها بالفعل.



الشراء بأسعار أعلى أو أقل من سعر السوق بشكل كبير.



مدفوعات نقدية غير عادية ،أو مشتريات في صورة شيكات ص ّرافين ُتدفع لحاملها ،أو
تحويالت لحسابات بنكية مرقمة.



معامالت غير عادية مع شركات مسجلة في دول توفر مالذات ضريبية.



مدفوعات مقابل سلع أو خدمات قُدمت إلى دولة خالف دولة المنشأ.



مدفوعات بدون وثيقة رقابية مالئمة على عملية الصرف.



وجود نظام معلومات يفشل ،سواء بسبب تصميمه أو بشكل عرضي ،في توفير مسار
تتبعي كا ٍ
ف للمراجعة أو في توفير أدلة كافية.



معامالت غير مصرح بها أو معامالت مسجلة بشكل غير سليم.



تعليقات سلبية من وسائل اإلعالم.

معيار المراجعة (" )580اإلفادات المكتوبة" ،الفقرة 4

ترجمة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

11

معيار المراجعة (( )250المعدل)

مراعاة األنظمة واللوائح عند مراجعة القوائم المالية

أمور ذات صلة بتقويم المراجع (راجع :الفقرة (19ب))
أ.19

تشمل األمور ذات الصلة بتقويم المراجع للتأثير المحتمل على القوائم المالية ما يلي:


التبعات المالية المحتملة لعدم االلتزام باألنظمة أو اللوائح ،المحدد حدوثه أو المشتبه في
حدوثه ،على القوائم المالية بما في ذلك ،على سبيل المثال ،فرض غرامات وعقوبات
وتعويضات ،والتهديد بمصادرة األصول ،والوقف الجبري للعمليات ،والدعاوى القضائية.



ما إذا كانت التبعات المالية المحتملة تتطلب اإلفصاح.



ما إذا كانت التبعات المالية المحتملة خطيرة بشكل يدعو إلى الشك في العرض العادل
للقوائم المالية ،أو بشكل يجعل القوائم المالية مضللة بأية صورة أخرى.

إجراءات المراجعة وإبالغ اإلدارة والمكلفين بالحوكمة بعدم االلتزام ،المحدد حدوثه أو المشتبه في حدوثه
(راجع :الفقرة )20
أ.20

يتطلب األمر من المراجع مناقشة عدم االلتزام المشتبه في حدوثه مع المستوى اإلداري المناسب
ومع المكلفين بالحوكمة ،حسب مقتضى الحال ،ألنهم قد يكونون قادرين على تقديم أدلة مراجعة
إضافية .فعلى سبيل المثال ،قد يتأكد المراجع من أن اإلدارة والمكلفين بالحوكمة ،حسب مقتضى
الحال ،ل ديهم الفهم نفسه للحقائق والظروف ذات الصلة بالمعامالت أو األحداث التي أدت إلى عدم
االلتزام باألنظمة واللوائح المشتبه في حدوثه.

أ .21ومع ذلك ،قد تقيد األنظمة أو اللوائح في بعض الدول إبالغ المراجع عن أمور معينة لإلدارة
والمكلفين بالحوكمة .وقد تحظر األنظمة أو اللوائح على وجه التحديد تقديم إبالغ ،أو اتخاذ أي
تصرف آخر ،قد يخل بالتحقيق الذي تجريه سلطة معنية في فعل غير نظامي فعلي أو مشتبه فيه،
بما في ذلك تنبيه المنشأة ،على سبيل المثال ،عندما يكون المراجع مطالبا ً بتقديم تقرير عن عدم
االلتزام المحدد حدوثه أو المشتبه في حدوثه إلى سلطة معنية وفقا ً لقوانين مكافحة غسل األموال.
وفي مثل تلك الظروف ،قد تكون القضايا التي ينظر فيها المراجع معقدة ،وقد يرى المراجع أنه من
المناسب الحصول على مشورة قانونية.
أ.22

إذا لم تقدم اإلدارة أو المكلفون بالحوكمة ،حسب مقتضى الحال ،معلومات كافية للمراجع تفيد بأن
المنشأة ملتزمة في الواقع باألنظمة واللوائح ،فقد يرى المراجع أنه من المناسب التشاور مع
المستشار القانوني الداخلي أو الخارجي للمنشأة بشأن تطبيق األنظمة واللوائح حسب الظروف ،بما
في ذلك بشأن احتمال حدوث غش والتأثيرات المحتملة على القوائم المالية .وإذا رأى المراجع أن
التشاور مع المستشار القانوني للمنشأة غير مناسب ،أو إذا لم يقتنع برأي المستشار القانوني ،فقد
يري أنه من المناسب التشاور بشكل سري مع أشخاص آخرين داخل المكتب أو مكتب آخر في
الشبكة أو مع هيئة مهنية أو مع المستشار القانوني للمراجع ،بشأن ما إذا كانت هناك مخالفة
لألنظمة واللوائح ،بما في ذلك احتمال حدوث غش والتبعات النظامية المحتملة لذلك ،وما هي
التصرفات األخرى ،إن وجدت ،التي قد يتخذها المراجع.

تقويم اآلثار المترتبة على عدم االلتزام المحدد حدوثه أو المشتبه في حدوثه (راجع :الفقرة )22
أ23

وفقا ً لمتطلبات الفقرة  ، 22فإن المراجع يقوِّ م اآلثار المترتبة على عدم االلتزام المحدد حدوثه أو
المشتبه في حدوثه بالنسبة لجوانب المراجعة األخرى ،بما في ذلك تقييم المراجع للمخاطر وإمكانية
االعتماد على اإلفادات المكتوبة .وسوف تعتمد اآلثار المترتبة على عدم التزام معين محدد حدوثه
أو مشتبه في حدوثه ،على عالقة ارتكاب الفعل وإخفائه ،إن وجد ،بأنشطة الرقابة المحددة
وبالمستوى اإلداري أو األفراد المتورطين الذين يعملون لصالح المنشأة أو بتوجيهات منها،
وبخاصة اآلثار المترتبة الناتجة عن تورط أعلى سلطة في المنشأة .وحسبما هو موضح في الفقرة
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 ،9فإن التزام المراجع باألنظمة أو اللوائح أو المتطلبات األخالقية ذات الصلة يمكن أن يوفر مزيداً
من المعلومات ذات الصلة بمسؤوليات المراجع وفقا ً للفقرة .22
أ.24

أ.25

من أمثلة الظروف التي قد تؤدي إلى قيام المراجع بتقويم ما يترتب على عدم االلتزام المحدد
حدوثه أو المشتبه في حدوثه من آثار على إمكانية االعتماد على اإلفادات المكتوبة المستلمة من
اإلدارة ،وحسب مقتضى الحال ،من المكلفين بالحوكمة ،ما يلي:


اشتباه المراجع في تورط اإلدارة والمكلفين بالحوكمة ،حسب مقتضى الحال ،أو في
عزمهم على التورط في أي عدم التزام محدد حدوثه أو مشتبه في حدوثه أو امتالك
المرجع ألدلة على ذلك.



إدراك المراجع لعلم اإلدارة والمكلفين بالحوكمة ،حسب مقتضى الحال ،بعدم االلتزام،
وخالفا ً للمتطلبات النظامية أو التنظيمية ،عدم قيامهم باإلبالغ عن األمر أو التصريح
باإلبالغ عنه لسلطة معنية خالل فترة معقولة.

في ظروف معينة ،قد ينظر المراجع في االنسحاب من االرتباط ،متى كان مسموحا ً بذلك بموجب
األنظمة أو اللوائح ،على سبيل المثال عندما ال تتخذ اإلدارة أو المكلفون بالحوكمة التصرف
التصحيحي الذي يراه المراجع مناسبا ً في ظل الظروف القائمة ،أو عندما يثير عدم االلتزام المحدد
حدوثه أو المشتبه في حدوثه شكوكا ً حول نزاهة اإلدارة أو المكلفين بالحوكمة ،حتى ولو كان عدم
االلتزام غير جوهري بالنسبة للقوائم المالية .وقد يرى المراجع أنه من المناسب الحصول على
مشورة قانونية لتحديد ما إذا كان االنسحاب من االرتباط مناسباً .وعندما يقرر المراجع أن
االنسحاب من االرتباط سيكون مناسباً ،فإن فعل ذلك لن يكون بديالً عن االلتزام بالمسؤوليات
األخرى بموجب األنظمة أو اللوائح أو المتطلبات األخالقية ذات الصلة لالستجابة إلى عدم االلتزام
المحدد حدوثه أو المشتبه في حدوثه .وعالوة على ذلك ،تشير الفقرة أ8أ من معيار المراجعة
( 14)220إلى أن بعض المتطلبات األخالقية قد تتطلب من المراجع السابق ،بنا ًء على طلب من
المراجع التالي المقترح ،تقديم معلومات بشأن عدم االلتزام باألنظمة واللوائح إلى المراجع التالي.

اإلبالغ والتقرير عن عدم االلتزام المحدد حدوثه أو المشتبه في حدوثه
اآلثار المحتملة في تقرير المراجع المترتبة على عدم االلتزام المحدد حدوثه أو المشتبه في حدوثه (راجع:
الفقرات )28-26
أ.26

يتم اإلبالغ عن عدم االلتزام باألنظمة واللوائح ،المحدد حدوثه أو المشتبه في حدوثه ،في تقرير
المراجع عندما يعدل المراجع الرأي وفقا ً للفقرات  .28-26وفي بعض الظروف األخرى ،قد يقوم
المراجع باإلبالغ عن عدم االلتزام المحدد حدوثه أو المشتبه في حدوثه في تقرير المراجع ،علی
سبيل المثال:


عندما يتحمل المراجع مسؤوليات تقرير أخرى ،باإلضافة إلى مسؤوليات المراجع بموجب
المعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ،وفقا ً لما هو منصوص
عليه في الفقرة  43من معيار المراجعة ()700؛ أو



عندما يقرر المراجع أن عدم االلتزام المحدد حدوثه أو المشتبه في حدوثه يعد أحد األمور
الرئيسة للمراجعة ،وبالتالي يقوم باإلبالغ عن األمر وفقا ً لمعيار المراجعة ( 15،)701ما
لم تنطبق الفقرة  14من ذلك المعيار؛ أو
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أ.27

في حاالت استثنائية ،عندما ال تتخذ اإلدارة أو المكلفون بالحوكمة التصرف التصحيحي
الذي يراه المراجع مناسبا ً في ظل الظروف القائمة ،ويكون االنسحاب من االرتباط غير
ممكن (انظر الفقرة أ ،)25قد ينظر المراجع في وصف عدم االلتزام المحدد حدوثه أو
المشتبه في حدوثه في فقرة أمر آخر وفقا ً لمعيار المراجعة (16.)706

قد تمنع أنظمة أو لوائح اإلفصاح العلني عن أمر معين ،سوا ًء من قبل اإلدارة أو المكلفين بالحوكمة
أو المراجع .فعلى سبيل المثال ،قد تحظر األنظمة أو اللوائح على وجه الخصوص القيام بإبالغ أو
اتخاذ أي تصرف آخر قد يخل بالتحقيق الذي تجريه سلطة معنية في فعل غير نظامي فعلي أو
مشتبه فيه ،بما في ذلك حظر تنبيه المنشأة .وعندما يعتزم المراجع اإلبالغ عن عدم االلتزام المحدد
حدوثه أو المشتبه في حدوثه في تقريره في ظل الظروف الموضحة في الفقرة أ 26أو غيرها ،فقد
يكون لتلك األنظمة أو اللوائح آثار على قدرة المراجع على وصف األمر في تقريره ،أو في بعض
الظروف على إصدار تقرير المراجع .وفي مثل تلك الحاالت ،قد يأخذ المراجع في الحسبان
الحصول على مشورة قانونية لتحديد التصرف المناسب.

التقرير عن عدم االلتزام المحدد حدوثه أو المشتبه في حدوثه لسلطة معنية خارج المنشأة (راجع :الفقرة )29
أ.28

قد يكون من المطلوب أو من المناسب في ظل الظروف القائمة التقرير عن عدم االلتزام باألنظمة
واللوائح ،المحدد حدوثه أو المشتبه في حدوثه ،إلى سلطة معنية خارج المنشأة ألن:
(أ)

األنظمة أو اللوائح أو المتطلبات األخالقية ذات الصلة تتطلب من المراجع التقرير عنها
(انظر الفقرة أ)29؛ أو

(ب)

المراجع قد حدد أن التقرير يعد تصرفا ً مناسبا ً كاستجابة لعدم االلتزام المحدد حدوثه أو
المشتبه في حدوثه ،وفقا ً للمتطلبات األخالقية ذات الصلة (انظر الفقرة أ)30؛ أو

(ج)

األنظمة أو اللوائح أو المتطلبات األخالقية ذات الصلة تمنح المراجع الحق في القيام بذلك
(انظر الفقرة أ.)31

أ.29

قد يكون المراجع مطالبا ً في بعض الدول بموجب أنظمة أو لوائح أو متطلبات أخالقية ذات صلة
بالتقرير عن حاالت عدم االلتزام باألنظمة واللوائح المحدد حدوثها أو المشتبه في حدوثها إلی
سلطة معنية خارج المنشأة .فعلى سبيل المثال ،توجد في بعض الدول متطلبات نظامية تلزم
مراجعي المؤسسات المالية بالتقرير عن حدوث أو االشتباه في حدوث عدم التزام باألنظمة
واللوائح لسلطة إشرافية .وأيضاً ،قد تنشأ تحريفات عن حاالت عدم االلتزام باألنظمة أو اللوائح،
وقد يكون المراجع مطالبا ً في بعض الدول بالتقرير عن التحريفات لسلطة معنية في الحاالت التي
تفشل فيها اإلدارة أو المكلفون بالحوكمة في اتخاذ تصرف تصحيحي.

أ.30

في حاالت أخرى ،قد يكون المراجع مطالبا ً بموجب المتطلبات األخالقية ذات الصلة بتحديد ما إذا
کان التقرير عن عدم االلتزام باألنظمة واللوائح المحدد حدوثه أو المشتبه في حدوثه إلی سلطة
معنية خارج المنشأة يعد تصرفا ً مناسبا ً في ظل الظروف القائمة .فعلی سبيل المثال ،تتطلب قواعد
أخالقيات المهنة الصادرة عن مجلس المعايير الدولية ألخالقيات المهنة للمحاسبين أن يتخذ
المراجع خطوات لالستجابة لعدم االلتزام باألنظمة واللوائح المحدد حدوثه أو المشتبه في حدوثه،
وتحديد ما إذا كانت هناك حاجة التخاذ تصرفات إضافية ،قد تتضمن التقرير إلی سلطة معنية
خارج المنشأة 17.وتوضح قواعد أخالقيات المهنة أن مثل هذا التقرير ال يعد خرقا ً لواجب السرية
بموجب قواعد أخالقيات المهنة18.

16

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

17

انظر على سبيل المثال البند  29-225والبنود  33-225إلى  36-225من قواعد أخالقيات المهنة.

18

انظر على سبيل المثال البند  7-140والبند  35-225من قواعد أخالقيات المهنة.
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أ.31

وحتى إذا كانت األنظمة أو اللوائح أو المتطلبات األخالقية ذات الصلة ال تتضمن متطلبات تتناول
التقرير عن عدم االلتزام المحدد حدوثه أو المشتبه في حدوثه ،فإنها قد تمنح المراجع الحق في
التقرير عن عدم االلتزام المحدد حدوثه أو المشتبه في حدوثه لسلطة معنية خارج المنشأة .فعلى
سبيل المثال ،عند مراجعة القوائم المالية للمؤسسات المالية ،قد يكون للمراجع الحق بموجب
األنظمة أو اللوائح في مناقشة أمور مثل عدم االلتزام باألنظمة واللوائح المحدد حدوثه أو المشتبه
في حدوثه مع سلطة إشرافية.

أ .32في ظروف أخرى ،قد يكون التقرير عن عدم االلتزام باألنظمة واللوائح المحدد حدوثه أو المشتبه
في حدوثه إلى سلطة معنية خارج المنشأة ممنوعا ً في ضوء واجب المراجع المتعلق بالسرية
بموجب أنظمة أو لوائح أو متطلبات أخالقية ذات صلة.
أ.33

قد ينطوي القيام بالتحديد الذي تتطلبه الفقرة  29على اعتبارات وأحكام مهنية معقدة .وبنا ًء عليه،
يجوز للمراجع أن يأخذ في الحسبان التشاور الداخلي (على سبيل المثال ،داخل المكتب أو داخل
مكتب في الشبكة) أو بشكل سري مع سلطة تنظيمية أو جهة مهنية (ما لم يكن ذلك محظوراً
بموجب األنظمة أو اللوائح أو من شأنه أن يخل بواجب السرية) .وقد يأخذ المراجع في الحسبان
أيضا ً الحصول على مشورة قانونية لفهم الخيارات المتاحة أمامه واآلثار المهنية أو النظامية
المترتبة على اتخاذ أي تصرف معين.

اعتبارات خاصة بمنشﺂت القطاع العام
أ.34

قد يكون المراجع في القطاع العام ملزما ً بالتقرير عن عدم االلتزام المحدد حدوثه أو المشتبه في
حدوثه إلى سلطة إصدار األنظمة أو إلى هيئة حاكمة أخرى أو التقرير عن عدم االلتزام في
تقريره.

التوثيق (راجع :الفقرة )30
أ.35

أ.36

19

قد يتضمن توثيق المراجع للنتائﺞ المتعلقة بعدم االلتزام باألنظمة واللوائح ،المحدد حدوثه أو
المشتبه في حدوثه ،على سبيل المثال:


نسخ من السجالت أو المستندات.



محاضر المناقشات التي تمت مع اإلدارة أو المكلفين بالحوكمة أو مع أطراف من خارج
المنشأة.

قد تحدد أيضا ً األنظمة أو اللوائح أو المتطلبات األخالقية ذات الصلة متطلبات توثيق إضافية فيما
يتعلق بعدم االلتزام باألنظمة أو اللوائح المحدد حدوثه أو المشتبه في حدوثه19.

انظر على سبيل المثال البند  22 37-225من قواعد أخالقيات المهنة.
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