معيار المراجعة ( :)710المعلومات المقارنة  -األرقام المقابلة والقوائم المالية المقارنة
اعتمدت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين معيار المراجعة ( ،)710كما صدر من مجلس
المعايير الدولية للمراجعة والتأكيد ،مع األخذ في الحسبان التعديالت العامة السابق إيضاحها،
باإلضافة إلى التعديل التالي:

إضافة حاشية لنماذج توضيحية لتقارير المراجعين تنص على أنه عند صياغة تقرير المراجع
المستقل وفقاً لهذا المعيار ،يلزم مراعاة هيكل نماذج تقارير المراجع المستقل الواردة في
معيار المراجعة ( ،)700مع مراعاة متطلبات هذا المعيار.
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الملحق :أمثلة توضيحية لتقارير المراجع
ينبغي قراءة معيار المراجعة (" )710المعلومات المقارنة  -األرقام المقابلة والقوائم المالية المقارنة" 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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مقدمة
نطاق هذا المعيار
يتناول هذا المعيار الدولي للمراجعة مسؤوليات المراجع فيما يتعلق بالمعلومات المقارنة عند
مراجعة القوائم المالية .وعندما تكون القوائم المالية للفترة السابقة قد تم مراجعتها من قبل مراجع
سابق أو عندما تكون غير مراجعة ،تنطبق أيضا ً عندئ ٍذ المتطلبات واإلرشادات الواردة في معيار
المراجعة ( 1)510المتعلقة باألرصدة االفتتاحية.

.1

طبيعة المعلومات المقارنة
.2

تعتمد طبيعة المعلومات المقارنة المعروضة في القوائم المالية للمنشأة على متطلبات إطار التقرير
المالي المنطبق .ويوجد منهجان عامّان مختلفان بشأن مسؤوليات المراجع في عملية التقرير عن
تلك المعلومات المقارنة :األرقام المقابلة والقوائم المالية المقارنة .ويُحدَّد غالبا ً المنهج الذي سيتم
تبنيه عن طريق األنظمة أو اللوائح ،وقد يتم تحديده أيضا ً في شروط االرتباط.

.3

تتمثل االختالفات األساسية بين المنهجين عند التقرير عن المراجعة فيما يلي:
(أ)

بالنسبة لألرقام المقابلة ،يشير رأي المراجع في القوائم المالية إلى الفترة الحالية فقط؛

(ب)

بالنسبة للقوائم المالية المقارنة ،يشير رأي المراجع إلى كل فترة يتم عرض القوائم المالية
لها.

ويتناول هذا المعيار المتطلبات التي يُعنى بها المراجع في عملية التقرير لكل منهج على حدة.
تاريخ السريان
يسري هذا المعيار على أعمال مراجعة القوائم المالية المرتبط عليها اعتباراً من  2017/1/1أو
بعد ذلك التاريخ.

.4

األهداف
تتمثل أهداف المراجع فيما يلي:

.5

(أ)

الحصول على ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة بشأن ما إذا كانت المعلومات المقارنة
المُضمَّنة في القوائم المالية قد تم عرضها ،من جميع الجوانب الجوهرية ،وفقا ً لمتطلبات
المعلومات المقارنة الواردة في إطار التقرير المالي المنطبق؛

(ب)

إعداد تقرير وفقا ً لمسؤوليات المراجع بشأن عملية التقرير.

التعريفات
.6

1

ألغراض معايير المراجعة ،تكون للمصطلحات اآلتية المعاني المبيّنة قرين كل منها فيما يلي:
(أ)

المعلومات المقارنة :المبالغ واإلفصاحات المُضمَّنة في القوائم المالية فيما يتعلق بفترة
واحدة أو أكثر من الفترات السابقة وفقا ً إلطار التقرير المالي المنطبق.

(ب)

األرقام المقابلة :ه ي معلومات مقارنة يتم فيها تضمين المبالغ واإلفصاحات األخرى للفترة
السابقة كجزء ال يتجزأ من القوائم المالية للفترة الحالية ،والمقصود من ذلك هو أن ُتقرأ
هذه األرقام فقط مقترنة بالمبالغ واإلفصاحات األخرى للفترة الحالية (يُشار إليها بلفظ

معيار المراجعة (" )510ارتباطات المراجعة ألول مرة  -األرصدة االفتتاحية"
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"أرقام الفترة الحالية") .ويُحدَّد مستوى التفصيل الذي تظهر به المبالغ واإلفصاحات
المقابلة بشكل أساسي بنا ًء على مدى المالءمة ألرقام الفترة الحالية.
(ج)

القوائم المالية المقارنة :هي معلومات مقارنة يتم فيها تضمين المبالغ واإلفصاحات األخرى
للفترة السابقة لغرض مقارنتها مع القوائم المالية للفترة الحالية ،لكن إذا تمت مراجعتها،
فيتم اإلشارة إليها في رأي المراجع .ويكون مستوى المعلومات المُضمنة في تلك القوائم
المالية المقارنة مشابها ً لمستوى المعلومات الواردة في القوائم المالية للفترة الحالية.

ألغراض هذا المعيار ،ينبغي قراءة اإلشارات إلى "الفترة السابقة" على أنها إشارات إلى "الفترات
السابقة" عندما تتضمن المعلومات المقارنة مبالغ وإفصاحات ألكثر من فترة واحدة.

المتطلبات
إجراءات المراجعة
يجب على المراجع تحديد ما إذا كانت القوائم المالية تتضمن المعلومات المقارنة المطلوبة بموجب
بشكل مناسب .ولهذا الغرض،
إطار التقرير المالي المنطبق ،وما إذا كانت تلك المعلومات مُصنفة
ٍ
يجب على المراجع تقويم ما إذا كانت:

.7

(أ)

المعلومات المقارنة تتفق مع المبالغ واإلفصاحات األخرى المعروضة في الفترة السابقة،
أو حسب مقتضى الحال ،قد تم إعادة عرضها؛

(ب)

السياسات المحاسبية المنعكسة ف ي المعلومات المقارنة تتسق مع تلك المطبقة في الفترة
الحالية .وفي حالة وجود تغييرات في السياسات المحاسبية ،فيجب على المراجع تقويم ما
بشكل سليم ،وتم عرضها واإلفصاح عنها
إذا كانت تلك التغييرات قد تمت المحاسبة عنها
ٍ
بشكل كافٍ .
ٍ

.8

إذا علم المراجع بوجود تحري ٍ
ف جوهري محتمل في المعلومات المقارنة أثناء تنفيذ المراجعة للفترة
الحالية ،فيجب عليه تنفيذ إجراءات مراجعة إضافية بحسب ما تقتضيه الضرورة في ظل الظروف
القائمة للحصول على ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة لتحديد ما إذا كان يوجد تحريف
جوهري .وإذا كان المراجع قد قام بمراجعة القوائم المالية للفترة السابقة ،فيجب عليه أيضا ً اتباع
المتطلبات ذات الصلة الواردة في معيار المراجعة ( .2)560وإذا كانت القوائم المالية للفترة السابقة
مُعدَّلة ،فيجب على المراجع تحديد أن المعلومات المقارنة تتفق مع القوائم المالية المعدلة.

.9

وفقا ً لمتطلبات معيار المراجعة ( ،3)580يجب على المراجع أن يطلب الحصول على إفادات
مكتوبة لجميع الفترات المشار إليها في رأيه .ويجب عليه أيضا ً أن يحصل على إفادة مكتوبة محددة
فيما يتعلق بأي إعادة عرض تم لتصحيح تحري ٍ
ف جوهري وارد في القوائم المالية للفترة السابقة،
وله تأثير على المعلومات المقارنة( .راجع :الفقرة أ)1

عملية التقرير عن المراجعة

األرقام المقابلة
.10

عندما يتم عرض أرقام مقابلة ،يجب أال يشير رأي المراجع إليها إال في الظروف الموضحة في
الفقرات  11و 12و( .14راجع :الفقرة أ)2

2

معيار المراجعة (" )560األحداث الالحقة" ،الفقرات 17–14

3

معيار المراجعة (" )580اإلفادات المكتوبة" ،الفقرة 14
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.11

.12

إذا تضمن تقرير المراجع عن الفترة السابقة ،وفق ما صدر سابقاً ،رأيا ً متحفظا ً أو امتناعا ً عن إبداء
رأي أو رأيا ً معارضاً ،ولم يتم حل األمر الذي نشأ عنه التعديل ،فيجب على المراجع أن يعدل رأيه
في القوائم المالية للفترة الحالية .وفي فقرة "أساس التعديل" في تقرير المراجع ،يجب على المراجع
إما:
(أ)

لكل من أرقام الفترة الحالية واألرقام المقابلة لها عند وصف األمر الذي نشأ عنه
اإلشارة ٍ
التعديل ،عندما تكون التأثيرات أو التأثيرات المحتملة لألمر على أرقام الفترة الحالية
جوهرية؛ أو

(ب)

في حاالت أخرى ،توضيح أن رأي المراجعة قد تم تعديله بسبب التأثيرات أو التأثيرات
المحتملة لألمر الذي لم يتم حله على قابلية مقارنة أرقام الفترة الحالية واألرقام المقابلة لها.
(راجع :الفقرات أ–3أ)5

إذا حصل المراجع على أدلة مراجعة بوجود تحريف جوهري في القوائم المالية للفترة السابقة،
بشكل سليم أو لم
معدل ،ولم يتم إعادة عرض األرقام المقابلة
والتي صدر بشأنها سابقا ً رأي غير
ٍ
ٍ
يتم تقديم اإلفصاحات المناسبة ،فيجب على المراجع أن يبدي في تقريره عن القوائم المالية للفترة
الحالية رأيا ً متحفظا ً أو رأيا ً معارضاً ،مُع ّدالً فيما يتعلق باألرقام المقابلة الواردة في القوائم المالية.
(راجع :الفقرة أ)6

القوائم المالية للفترة السابقة المُراجعة من قبل مراجع سابق
.13

إذا كانت القوائم المالية للفترة السابقة مراجعة من قبل مراجع سابق ،وال توجد أنظمة أو لوائح تمنع
المراجع من اإلشارة إلى تقرير المراجع السابق عن األرقام المقابلة ،وقرر المراجع أن يقوم بذلك،
فيجب على المراجع أن ينص في فقرة أمر آخر في تقريره على ما يلي:
(أ)

حقيقة أن القوائم المالية للفترة السابقة روجعت من قبل مراجع سابق؛

(ب)

نوع الرأي الذي أبداه المراجع السابق ،وإذا كان الرأي معدالً ،فأسباب ذلك التعديل؛

(ج)

تاريخ ذلك التقرير( .راجع :الفقرة أ)7

القوائم المالية غير المُراجعة للفترة السابقة
.14

إذا كانت القوائم المالية للفترة السابقة غير مراجعة ،فيجب على المراجع أن ينص في فقرة أمر
آخر في تقريره على أن األرقام المقابلة لم تتم مراجعتها .ومع ذلك ،فإن تضمين مثل هذه العبارة ال
يعفي المراجع من متطلب الحصول على ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة بأن األرصدة
بشكل جوهري على القوائم المالية للفترة الحالية( .راجع:
االفتتاحية ال تحتوي على تحريفات تؤثر
ٍ
4
الفقرة أ)8

القوائم المالية المقارنة
.15

4

عندما يتم عرض قوائم مالية مقارنة ،فإن رأي المراجع يجب أن يشير إلى كل فترة تم عرض
قوائم مالية لها ،ويجب أن يحدد الفترة المُبدَى بشأنها رأي المراجعة( .راجع :الفقرتين أ ،9أ)10

معيار المراجعة ( ،)510الفقرة 6
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.16

عند التقرير عن القوائم المالية للفترة السابقة فيما يتصل بمراجعة الفترة الحالية ،ففي حالة اختالف
رأي المراجع في القوائم المالية للفترة السابقة عن الرأي الذي أبداه سابقاً ،فيجب عليه اإلفصاح عن
األسباب األساسية الختالف الرأي في فقرة أمر آخر وفقا ً لمعيار المراجعة (( 5.)706راجع :الفقرة
أ)11

القوائم المالية للفترة السابقة المُراجعة من قبل مراجع سابق
.17

إذا كانت القوائم المالية للفترة السابقة مراجعة من قبل مراجع سابق ،فيجب على المراجع ،إضافة
إلى إبداء رأي في القوائم المالية للفترة الحالية ،أن ينص في فقرة أمر آخر على ما يلي:
(أ)

حقيقة أن القوائم المالية للفترة السابقة روجعت من قبل مراجع سابق؛

(ب)

نوع الرأي الذي أبداه المراجع السابق ،وإذا كان الرأي معدالً ،فأسباب ذلك التعديل؛

(ج)

تاريخ ذلك التقرير،

وذلك ما لم يكن تقرير المراجع السابق عن القوائم المالية للفترة السابقة قد أُعيد إصداره مع القوائم
المالية.
.18

إذا خلص المراجع إلى وجود تحريف جوهري يؤثر على القوائم المالية للفترة السابقة ،التي سبق
أن أصدر المراجع السابق تقريراً بشأنها دون تعديل ،فيجب على المراجع إبالغ التحريف إلى
المستوى اإلداري المناسب ،وإلى المكلفين بالحوكمة ما لم يكونوا جميعا ً مشاركين في إدارة
المنشأة 6،والمطالبة بإطالع المراجع السابق على ذلك .وإذا تم تعديل القوائم المالية للفترة السابقة،
ووافق المراجع السابق على إصدار تق رير جديد عن القوائم المالية المعدلة للفترة السابقة ،فيجب
على المراجع أن يعد تقريره عن الفترة الحالية فقط( .راجع :الفقرة أ)12

القوائم المالية غير المُراجعة للفترة السابقة
.19

إذا كانت القوائم المالية للفترة السابقة غير مراجعة ،فيجب على المراجع أن ينص في فقرة أمر
آخر على أن القوائم المالية المقارنة لم تتم مراجعتها .ومع ذلك ،فإن تضمين مثل هذه العبارة ال
يعفي المراجع من متطلب الحصول على ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة بأن األرصدة
بشكل جوهري على القوائم المالية للفترة الحالية( .راجع:
االفتتاحية ال تحتوي على تحريفات تؤثر
ٍ
الفقرة أ7)13

***
المواد التطبيقية والمواد التفسيرية األخرى
إجراءات المراجعة
اإلفادات المكتوبة (راجع :الفقرة )9

5

معيار المراجعة (" )706فقرات لفت االنتباه ،وفقرات أمور أخرى في تقرير المراجع المستقل" ،الفقرة 8

6

معيار المراجعة (" )260االتصال بالمكلفين بالحوكمة" ،الفقرة 13

7

معيار المراجعة ( ،)510الفقرة 6
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أ.1

في حالة القوائم المالية المقارنة ،يتم طلب اإلفادات المكتوبة لجميع الفترات المشار إليها في رأي
المراجع ،ألن اإلدارة تحتاج إلى أن تؤكد مجدداً أن اإلفادات المكتوبة التي قدمتها في وقت سابق
فيما يتعلق بالفترة السابقة ال تزال مناسبة .وفي حالة األرقام المقابلة ،يتم طلب اإلفادات المكتوبة
للقوائم المالية للفترة الحالية فقط ،ألن رأي المراجع يكون عن تلك القوائم المالية ،التي تتضمن
األرقام ا لمقابلة .ومع ذلك ،يطلب المراجع إفادة مكتوبة محددة فيما يتعلق بأي إعادة عرض تم
لتصحيح تحريف جوهري وارد في القوائم المالية للفترة السابقة ،وله تأثير على المعلومات
المقارنة.

عملية التقرير عن المراجعة

األرقام المقابلة
عدم اإلشارة في رأي المراجع (راجع :الفقرة )10
أ.2

ال يشير رأي المراجع إلى األرقام المقابلة ،ألن رأي المراجع يكون عن القوائم المالية للفترة
الحالية ككل ،بما في ذلك األرقام المقابلة.

التعديل الذي لم يتم حله في تقرير المراجع عن الفترة السابقة (راجع :الفقرة )11
أ.3

عندما يتضمن تقرير المراجع عن الفترة السابقة ،وفق ما صدر سابقاً ،رأيا ً متحفظا ً أو امتناعا ً عن
إبداء رأي أو رأيا ً معارضاً ،ويتم حل األمر الذي نشأ عنه الرأي المعدل والمحاسبة أو اإلفصاح
بشكل سليم في القوائم المالية وفقا ً إلطار التقرير المالي المنطبق ،فال توجد حاجة لإلشارة إلى
عنه
ٍ
التعديل السابق في رأي المراجع عن الفترة الحالية.

أ.4

عندما يكون رأي المراجع عن الفترة السابقة ،وفق ما تم إبداؤه سابقاً ،رأيا ً معدالً ،فإن األمر الذي
لم يتم حله والذي نشأ عنه التعديل قد ال يكون ذا صلة بأرقام الفترة الحالية .ومع ذلك ،فقد يتطلب
األمر إبداء رأي متحفظ أو ا المتناع عن إبداء رأي أو إبداء رأي معارض (حسب مقتضى الحال)
في القوائم المالية للفترة الحالية بسبب التأثيرات أو التأثيرات المحتملة لألمر الذي لم يتم حله على
قابلية مقارنة األرقام الحالية والمقابلة.

أ.5

يحتوي المثاالن التوضيحيان  1و 2في الملحق على أمثلة توضيحية لتقرير المراجع إذا تضمن
تقرير المراجع عن الفترة السابقة رأيا ً معدالً ،ولم يتم حل األمر الذي نشأ عنه التعديل.

التحريف في القوائم المالية للفترة السابقة (راجع :الفقرة )12
أ.6

عندما ال يتم تعديل القوائم المالية المحرَّ فة للفترة السابقة ،وال يُعاد إصدار تقرير المراجع ،لكن
األرقام المقابلة يتم إعادة عرضها بشكل سليم أو يتم تقديم إفصاحات مناسبة في القوائم المالية للفترة
الحالية ،فقد يتضمن تقرير المراجع عندئ ٍذ فقرة لفت انتباه تصف الظروف وتشير إلى الموضع في
نحو وا ٍ
ف
القوائم المالية الذي يمكن العثور فيه على اإلفصاحات ذات الصلة التي تصف األمر على ٍ
(انظر معيار المراجعة (.))706

القوائم المالية للفترة السابقة المُراجعة من قبل مراجع سابق (راجع :الفقرة )13
أ.7

يحتوي المثال التوضيحي ( )3في الملحق على مثال توضيحي لتقرير المراجع إذا كانت القوائم
المالية للفترة السابقة مر اجعة من قبل مراجع سابق ،وال يوجد نظام أو الئحة تمنع المراجع من
اإلشارة إلى تقرير المراجع السابق عن األرقام المقابلة.
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القوائم المالية غير المُراجعة للفترة السابقة (راجع :الفقرة )14
أ.8

إذا لم يكن المراجع قادراً على الحصول على ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة فيما يتعلق
باألرصدة االفتتاحية ،فإنه مطالب بموجب معيار المراجعة ( 8)705بإبداء رأي متحفظ ،أو
االمتناع عن إبداء رأي في القوائم المالية ،حسب مقتضى الحال .وإذا واجه المراجع صعوبة كبيرة
في الحصول على ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة التي تفيد بأن األرصدة االفتتاحية ال تحتوي
على تحريفات تؤثر بشكل جوهري على القوائم المالية للفترة الحالية ،فقد يقرر أن هذا يُعد أمراً
رئيسا ً للمراجعة وفقا ً لمعيار المراجعة 9.701

القوائم المالية المقارنة
اإلشارة في رأي المراجع (راجع :الفقرة )15
أ.9

نظراً ألن تقرير المراجع عن ا لقوائم المالية المقارنة ينطبق على القوائم المالية لكل من الفترات
المعروضة ،فإن المراجع قد يُبدي رأيا ً متحفظا ً أو معارضا ً أو يمتنع عن إبداء رأي ،أو يُضمِّن
فقرة لفت انتباه فيما يتعلق بفترة واحدة أو أكثر ،فيما يُبدي رأيا ً مختلفا ً في القوائم المالية لفترة
أخرى.

أ.10

يحتوي المثال التوضيحي ( )4في الملحق على مثال لتقرير المراجع إذا ُطلب منه إعداد تقرير عن
كل من القوائم المالية للفترة الحالية والقوائم المالية للفترة السابقة ،فيما يتصل بمراجعة السنة
الحالية ،وكانت الفترة السابقة تتضمن رأيا ً معدالً ولم يتم حل األمر الذي نشأ عنه التعديل.

اختالف الرأي في القوائم المالية للفترة السابقة عن الرأي الذي تم إبداؤه سابقا ً (راجع :الفقرة )16
أ.11

عندما يتم التقرير عن القوائم المالية للفترة السابقة فيما يتصل بمراجعة الفترة الحالية ،فإن الرأي
الذي يتم إبداؤه عن القوائم المالية للفترة السابقة قد يختلف عن الرأي الذي تم إبداؤه سابقاً ،وذلك إذا
علم المراجع بظروف أو أحداث تؤثر بشكل جوهري على القوائم المالية للفترة السابقة خالل سير
المراجعة للفترة الحالية .وفي بعض الدول قد يتحمل المراجع مسؤوليات تقرير إضافية تهدف إلى
منع االعتماد مستقبالً على تقرير المراجع الصادر سابقا ً عن القوائم المالية لفترة سابقة.

القوائم المالية للفترة السابقة المُراجعة من قبل مراجع سابق (راجع :الفقرة )18
أ.12

قد ال يكون المراجع السابق قادراً على إعادة إصدار تقريره عن القوائم المالية للفترة السابقة ،أو قد
ال تكون لديه رغبة في ذلك .ويمكن أن تشير فقرة أمر آخر يتم إضافتها في تقرير المراجع إلى أن
المراجع السابق قد أصدر تقريره عن القوائم المالية للفترة السابقة قبل تعديلها .وباإلضافة إلى ذلك،
فإنه إذا تم التعاقد مع المراجع لمراجعة التعديل وحصل المراجع على ما يكفي من أدلة المراجعة
المناسبة بحيث أصبح راضيا ً عن مدى مناسبة التعديل ،فإن تقرير المراجع يمكن أن يتضمن أيضا ً
الفقرة التالية:
في إطار مراجعتنا للقوائم المالية لعام  ،20×2راجعنا أيضا ً التعديالت المبينة في
اإليضاح  Xالتي ُطبقت لتعديل القوائم المالية لعام  .20×1وفي رأينا ،فإن هذه
التعديالت ُتعد مناسبة وقد ُ
بشكل سليم .ونحن لم نتعاقد لمراجعة أو فحص أو
طبقت
ٍ
تطبيق أي إجراءات تتعلق بالقوائم المالية للشركة لعام  20×1بخالف ما يتعلق
شكل آخر من أشكال التأكيد بشأن القوائم
بالتعديالت ،وبالتالي فإننا ال نبدي رأيا ً أو أي
ٍ
المالية لعام  20×1ككل.

8

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

9

معيار المراجعة (" )701اإلبالغ عن األمور الرئيسة للمراجعة في تقرير المراجع المستقل"
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القوائم المالية غير المُراجعة للفترة السابقة (راجع :الفقرة )19
أ.13

إذا لم يكن المراجع قادراً على الحصول على ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة فيما يتعلق
باألرصدة االفتتاحية ،فإنه مطالب بموجب معيار المراجعة ( )705بإبداء رأي متحفظ ،أو االمتناع
عن إبداء رأي في القوائم المالية ،حسب مقتضى الحال .وإذا واجه المراجع صعوبة كبيرة في
الحصول على ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة التي تفيد بأن األرصدة االفتتاحية ال تحتوي على
تحريفات تؤثر بشكل جوهري على القوائم المالية للفترة الحالية ،فقد يقرر أن هذا يُعد أمراً رئيساً
للمراجعة وفقا ً لمعيار المراجعة .701
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الملحق

( )

(راجع :الفقرات أ ،5أ ،7أ)10

أمثلة توضيحية لتقارير المراجع

المستقل()

المثال التوضيحي ( :)1األرقام المقابلة
ألغراض هذا المثال التوضيحي لتقرير المراجع ،تم افتراض الظروف اآلتية:


مراجعة مجموعة كا ملة من القوائم المالية لمنشأة غير مدرجة باستخدام إطار عرض عادل.
والمراجعة ليست مراجعة لمجموعة (أي أن معيار المراجعة ( 1)600غير منطبق).
تم إعداد القوائم المالية من قبل إدارة المنشأة ،وفقا ً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في
المملكة العربية السعودية( ،)والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية
للمحاسبين القانونيين(( )إطار ذو غرض عام).



تعكس شروط ارتباط المراجعة وصف مسؤولية اإلدارة عن القوائم المالية المنصوص عليه في
2
معيار المراجعة (.)210
تضمن تقرير المراجع عن الفترة السابقة ،وفق ما صدر سابقاً ،رأيا ً متحفظاً.



لم يتم حل األمر الذي نشأ عنه التعديل.
ُتعد التأثيرات أو التأثيرات المحتملة لألمر على أرقام الفترة الحالية جوهرية ،وتتطلب تعديالً على
رأي المراجع بشأن أرقام الفترة الحالية.



المتطلبات األخالقية ذات الصلة المنطبقة على المراجعة هي قواعد سلوك وآداب المهنة المعتمدة
في المملكة العربية السعودية.
استناداً إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها ،خلص المراجع إلى أنه ال ترتبط باألحداث أو
الظروف حالة عدم تأكد جوهري قد تثير شكوكا ً كبيرة حول قدرة المنشأة على البقاء كمنشأة
3
مستمرة وفقا ً لمعيار المراجعة (.)570
المراجع غير مطالب باإلبالغ عن األمور الرئيسة للمراجعة وفقا ً لمعيار المراجعة ( ،)701ولم
يقرر اإلبالغ عنها على أي نحو آخر.



لم يحصل المراجع على أية معلومات أخرى قبل تاريخ تقريره.













1

تم إدخال بعض التعديالت على صياغة نماذج تقرير المراجع المستقل الواردة في هذا المعيار ومعايير التقرير األخرى ،بما يتفق مع
البيئة النظامية في المملكة العربية السعودية .ولم تغير أي من تلك التعديالت من مكونات تقرير المراجع المستقل حسب ما يتطلبه كل
معيار.
ً
يعني مصطلح معايير المراجعة  -أينما يرد  -المعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ،وفقا لوثيقة االعتماد
الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
معيار المراجعة (" )600اعتبارات خاصة  -عمليات مراجعة القوائم المالية للمجموعة (بما في ذلك عمل مراجعي مكونات
المجموعة)"

 المعايير الدولية المعتمدة هي المعايير الدولية للتقرير المالي كما صدرت من المجلس الدولي باإلضافة إلى إفصاحات أضافتها الهيئة
لبعض تلك المعايير وفقاً لما ورد في وثيقة اعتماد المعايير الدولية للتقرير المالي الصادرة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
 يقصد بالمعايير واإلصدارات األخرى هو ما تعتمده الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين من معايير أو أراء فنية لمواضيع ال
تغطيها المعايير الدولية مثل موضوع الزكاة.
2

معيار المراجعة (" )210االتفاق على شروط ارتباطات المراجعة"

3

معيار المراجعة (" )570االستمرارية"
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يختلف المسؤولون عن اإلشراف على القوائم المالية عن أولئك المسؤولين عن إعداد هذه
القوائم.



باإلضافة إلى مراجعة القوائم المالية ،يتحمل المراجع مسؤوليات تقرير أخرى مطلوبة بموجب
نظام محلي.

تقرير المراجع المستقل
إلى مساهمي الشركة (س) [أو أي مُخا َطب آخر مناسب]
التقرير عن مراجعة القوائم المالية

4

الرأي المتحفظ
لقد راجعنا القوائم المالية للشركة (س) (الشركة) ،والتي تشمل قائمة المركز المالي كما في  31ديسمبر
 ، 20×1وقائمة الدخل الشامل ،وقائمة التغيرات في حقوق الملكية ،وقائمة التدفقات النقدية عن السنة المنتهية
في ذلك التاريخ ،واإليضاحات المرفقة بالقوائم المالية ،بما في ذلك ملخص للسياسات المحاسبية المهمة.
وفي رأينا ،وباستثناء تأثيرات األمر الموضح في قسم "أساس الرأي المتحفظ" الوارد في تقريرنا ،فإن القوائم
المالية المرفقة تعرض بشكل عادل ،من جميع الجوانب الجوهرية( ،أو تعطي صورة حقيقية وعادلة لـ) المركز
المالي للشركة كما في  31ديسمبر  ،20×1وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ ،وفقا ً
للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية ،والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة
من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
أساس الرأي المتحفظ
وفقا ً لما تمت مناقشته في اإليضاح  Xالمرفق بالقوائم المالية ،لم يظهر أي استهالك في القوائم المالية ،األمر
الذي يشكل خروجا ً على المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية ،والمعايير
واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين .ويأتي ذلك نتيجة لقرار اتخذته اإلدارة
في بداية السنة المالية السابقة ،مما جعلنا نتحفظ في رأينا بشأن مراجعة القوائم المالية المتعلقة بتلك السنة.
واستناداً إلى طريقة القسط الثابت لالستهالك ومعدالت سنوية بنسبة  %5للمباني و %20للمعدات ،فإن خسارة
السنة ينبغي أن تزيد بـ ××× في سنة  ،20×1وبـ ××× في سنة  ،20×0والعقارات واآلالت والمعدات ينبغي
أن تخفض عن طريق استهالك مجمع بـ ××× في سنة  20×1وبـ ××× في سنة  ،20×0وينبغي أن تزيد
الخسارة المجمعة بـ ××× في سنة  20×1وبـ ××× في سنة .20×0
لقد قمنا بالمراجعة وفقا ً للمعايير الد ولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية( .)ومسؤولياتنا
بموجب تلك المعايير موضحة بمزيد من التفصيل في قسم "مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية"
الوارد في تقريرنا .ونحن مستقلون عن الشركة وفقا ً لقواعد سلوك وآداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية
السعودية ذات الصلة بمراجعتنا للقوائم المالية ،وقد وفينا أيضا ً بمسؤولياتنا األخالقية األخرى وفقا ً لتلك
القواعد .وفي اعتقادنا ،فإن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها ُتعد كافية ومناسبة لتوفير أساس لرأينا المتحفظ.

4

العنوان الفرعي "التقرير عن مرا جعة القوائم المالية" غير ضروري في الظروف التي ال يكون فيها العنوان الفرعي الثاني "التقرير
عن المتطلبات النظامية والتنظيمية األخرى" منطبقاً.



معايير المراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية هي معايير المراجعة الدولية كما صدرت من المجلس الدولي مع تعديالت
محدودة لتكييف تطبيقها بما يتفق مع البيئة النظامية في المملكة العربية السعودية .ولم تغير هذه التعديالت أيا من متطلبات تلك
المعايير.

ترجمة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين
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معيار المراجعة ()710

المعلومات المقارنة  -األرقام المقابلة
والقوائم المالية المقارنة

مسؤوليات اإلدارة والمكلفين بالحوكمة عن القوائم المالية الموحدة

5

[يتم التقرير وفق ًا لمعيار المراجعة ( - 6)700انظر المثال التوضيحي ( )1الوارد في معيار المراجعة (])700
مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية
[يتم التقرير وفق ًا لمعيار المراجعة ( - )700انظر المثال التوضيحي ( )1الوارد في معيار المراجعة (])700
التقرير عن المتطلبات النظامية والتنظيمية األخرى
[يتم التقرير وفق ًا لمعيار المراجعة ( - )700انظر المثال التوضيحي ( )1الوارد في معيار المراجعة (])700
[التوقيع باسم مكتب المراجعة ،أو االسم الشخصي للمراجع ،أو بكليهما ،حسب االقتضاء(])
[عنوان المراجع]
[التاريخ]

5

خالل هذه األمثلة التوضيحية لتقارير المراجع ،قد يحتاج مصطلحا اإلدارة والمكلفون بالحوكمة إلى استبدالهما بمصطلح آخر مناسب
في سياق اإلطار القانوني في المملكة العربية السعودية.

6

معيار المراجعة (" )700تكوين الرأي والتقرير عن القوائم المالية"



ينبغي االلتزام بنظام المحاسبين القانونيين في المملكة العربية السعودية.
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معيار المراجعة ()710

المعلومات المقارنة  -األرقام المقابلة
والقوائم المالية المقارنة

المثال التوضيحي ( :)2األرقام المقابلة
ألغراض هذا المثال التوضيحي لتقرير المراجع ،تم افتراض الظروف اآلتية:


مراجعة مجموعة كاملة من القوائم المالية لمنشأة غير مدرجة باستخدام إطار عرض عادل.
والمراجعة ليست مراجعة لمجموعة (أي أن معيار المراجعة ( )600غير منطبق).
تم إعداد القوائم المالية من قبل إدارة المنشأة وفقا ً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في
المملكة العربية السعودية ،والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين
القانونيين (إطار ذو غرض عام).



تعكس شروط ارتباط المراجعة وصف مسؤولية اإلدارة عن القوائم المالية المنصوص عليه في
معيار المراجعة (.)210
تضمن تقرير المراجع عن الفترة السابقة ،وفق ما صدر سابقاً ،رأيا ً متحفظاً.



لم يتم حل األمر الذي نشأ عنه التعديل.



تعد التأثيرات أو التأثيرات المحتملة لألمر ع لى أرقام الفترة الحالية غير جوهرية ،إال أنها تتطلب
تعديالً على رأي المراجع بسبب التأثيرات أو التأثيرات المحتملة لألمر الذي لم يتم حله على قابلية
مقارنة أرقام الفترة الحالية واألرقام المقابلة لها.



المتطلبات األخالقية ذات الصلة المنطبقة على المراجعة هي قواعد سلوك وآداب المهنة المعتمدة في
المملكة العربية السعودية.
استناداً إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها ،خلص المراجع إلى أنه ال ترتبط باألحداث أو
الظروف حالة عدم تأكد جوهري قد تثير شكوكا ً كبيرة حول قدرة المنشأة على البقاء كمنشأة
مستمرة وفقا ً لمعيار المراجعة (.)570
المراجع غير مطالب باإلبالغ عن األمور الرئيسة للمراجعة وفقا ً لمعيار المراجعة ( ،)701ولم يقرر
اإلبالغ عنها على أي نحو آخر.



لم يحصل المراجع على أية معلومات أخرى قبل تاريخ تقريره.



يختلف المسؤولون عن اإلشراف على القوائم المالية عن أولئك المسؤولين عن إعداد هذه القوائم.



باإلضافة إلى مراجعة القوائم المالية ،يتحمل المراجع مسؤوليات تقرير أخرى مطلوبة بموجب نظام
محلي.
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معيار المراجعة ()710

المعلومات المقارنة  -األرقام المقابلة
والقوائم المالية المقارنة

تقرير المراجع المستقل
إلى مساهمي الشركة (س) [أو أي مُخا َطب آخر مناسب]
التقرير عن مراجعة القوائم

المالية7

الرأي المتحفظ
لقد راجعنا القوائم ال مالية للشركة (س) (الشركة) ،والتي تشمل قائمة المركز المالي كما في  31ديسمبر
 ، 20×1وقائمة الدخل الشامل ،وقائمة التغيرات في حقوق الملكية ،وقائمة التدفقات النقدية عن السنة المنتهية
في ذلك التاريخ ،واإليضاحات المرفقة بالقوائم المالية ،بما في ذلك ملخص للسياسات المحاسبية المهمة.
وفي رأينا ،وباستثناء التأثيرات المحتملة لألمر الموضح في قسم "أساس الرأي المتحفظ" الوارد في تقريرنا
على األرقام المقابلة ،فإن القوائم المالية المرفقة تعرض بشكل عادل ،من جميع الجوانب الجوهرية( ،أو تعطي
صورة حقيقية وعادلة لـ) المركز المالي للشركة كما في  31ديسمبر  ،20×1وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية
للسنة المنتهية في ذلك التاريخ ،وفقا ً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية،
والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
أساس الرأي المتحفظ
نظراً ألننا تعاقدنا على المراجعة مع الشركة خالل عام  ، 20×0فلم نتمكن من حضور جرد المخزون الفعلي
في بداية تلك الفترة ،ولم نتمكن كذلك من الوصول عن طريق وسائل بديلة إلى قناعة بشأن كميات المخزون.
ونظراً ألن مخزون أول الفترة يؤثر على تحديد نتائج العمليا ت ،فإننا لم نكن قادرين على تحديد ما إذا كانت
التعديالت على نتائج العمليات واألرباح المحتجزة أول الفترة يمكن أن تكون ضرورية لسنة  .20×0وعليه،
فقد تم تعديل رأينا في مراجعة القوائم المالية للسنة المنتهية في  31ديسمبر  .20×0ورأينا في القوائم المالية
للفترة الحالية مُع َّد ٌل أيضا ً بسبب التأثير المحتمل لهذا األمر على قابلية مقارنة أرقام الفترة الحالية واألرقام
المقابلة لها.
لقد قمنا بالمراجعة وفقا ً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية .ومسؤولياتنا بموجب
تلك المعايير موضحة بمزيد من التفصيل في قسم "مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية" الوارد في
تقريرنا .ونحن مستقلون عن الشركة وفقا ً لقواعد سلوك وآداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية
ذات الصلة بمراجعتنا للقوائم المالية ،وقد وفينا أيضا ً بمسؤولياتنا األخالقية األخرى وفقا ً لتلك القواعد .وفي
اعتقادنا ،فإن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها ُتعد كافية ومناسبة لتوفير أساس لرأينا المتحفظ.
مسؤوليات اإلدارة والمكلفين بالحوكمة عن القوائم المالية

8

[يتم التقرير وفق ًا لمعيار المراجعة ( - )700انظر المثال التوضيحي ( )1الوارد في معيار المراجعة (])700
مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية
[يتم التقرير وفق ًا لمعيار المراجعة ( - )700انظر المثال التوضيحي ( )1الوارد في معيار المراجعة (])700

7

العنوان الفرعي "التقرير عن مراجعة القوائم المالية" غير ضروري في الظروف التي ال يكون فيها العنوان الفرعي الثاني "التقرير
عن المتطلبات النظامية والتنظيمية األخرى" منطبقاً.

8

خالل هذه األمثلة التوضيحية لتقارير المراجع ،قد يحتاج مصطلحا اإلدارة والمكلفون بالحوكمة أن يتم استبدالهما بمصطلح آخر
مناسب في سياق اإلطار القانوني في المملكة العربية السعودية
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معيار المراجعة ()710

المعلومات المقارنة  -األرقام المقابلة
والقوائم المالية المقارنة

التقرير عن المتطلبات النظامية والتنظيمية األخرى
[يتم التقرير وفق ًا لمعيار المراجعة ( - )700انظر المثال التوضيحي ( )1الوارد في معيار المراجعة (])700
[التوقيع باسم مكتب المراجعة ،أو االسم الشخصي للمراجع ،أو بكليهما ،حسب االقتضاء(])
[عنوان المراجع]
[التاريخ]



ينبغي االلتزام بنظام المحاسبين القانونيين في المملكة العربية السعودية.
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معيار المراجعة ()710

المعلومات المقارنة  -األرقام المقابلة
والقوائم المالية المقارنة

المثال التوضيحي ( :)3األرقام المقابلة
ألغراض هذا المثال التوضيحي لتقرير المراجع ،تم افتراض الظروف اآلتية:


مراجعة مجموعة كاملة من القوائم المالية لمنشأة غير مدرجة باستخدام إطار عرض عادل.
والمراجعة ليست مراجعة لمجموعة (أي أن معيار المراجعة ( )600غير منطبق).
تم إعداد القوائم المالية من قبل إدارة المنشأة وفقا ً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في
المم لكة العربية السعودية ،والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية
للمحاسبين القانونيين (إطار ذو غرض عام).



تعكس شروط ارتباط المراجعة وصف مسؤولية اإلدارة عن القوائم المالية المنصوص عليه في
معيار المراجعة (.)210
ً
ً
توصل المراجع إلى أن إبداء رأي غير معدل (أي "خال من التحفظات")ُ ،يعد مناسبا ،استنادا إلى
أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها.



المتطلبات األخالقية ذات الصلة المنطبقة على المراجعة هي قواعد سلوك وآداب المهنة المعتمدة
في المملكة العربية السعودية.
استناداً إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها ،خلص المراجع إلى أنه ال ترتبط باألحداث أو
الظروف حالة عدم تأكد جوهري قد تثير شكوكا ً كبيرة حول قدرة المنشأة على البقاء كمنشأة
مستمرة وفقا ً لمعيار المراجعة (.)570
المراجع غير مطالب باإلبالغ عن األمور الرئيسة للمراجعة وفقا ً لمعيار المراجعة ( ،)701ولم
يقرر اإلبالغ عنها على أي نحو آخر.
ً
ً
حصل المراجع على جميع المعلومات األخرى قبل تاريخ تقريره ،ولم يكتشف تحريفا جوهريا في
تلك المعلومات.



تم عرض األرقام المقابلة ،وتمت مراجعة القوائم المالية للفترة السابقة بواسطة مراجع سابق.



وال توجد أنظمة أو لوائح تمنع المراجع من اإلشارة إلى تقرير المراجع السابق بشأن األرقام
المقابلة ،وقد قرر القيام بذلك.



يختلف المسؤولون عن اإلشراف على القوائم المالية عن أولئك المسؤولين عن إعداد هذه
القوائم.



باإلضافة إلى مراجعة القوائم المالية ،يتحمل المراجع مسؤوليات تقرير أخرى مطلوبة بموجب
نظام محلي.
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معيار المراجعة ()710

المعلومات المقارنة  -األرقام المقابلة
والقوائم المالية المقارنة

تقرير المراجع المستقل
إلى مساهمي الشركة (س) [أو أي مُخا َطب آخر مناسب]
التقرير عن مراجعة القوائم

المالية9

الرأي
لقد راجعنا القوائم المالية للشركة (س) (الشركة) ،والتي تشمل قائمة المركز المالي كما في  31ديسمبر
 ،20×1وقائمة الدخل الشامل ،وقائمة التغيرات في حقوق الملكية ،وقائمة التدفقات النقدية عن السنة المنتهية
في ذلك التاريخ ،واإليضاحات المرفقة بالقوائم المالية ،بما في ذلك ملخص للسياسات المحاسبية المهمة.
وفي رأينا ،فإن القوائم المالية المرفقة تعرض بشكل عادل ،من جميع الجوانب الجوهرية( ،أو تعطي صورة
حقيقية وعادلة لـ) المركز المالي للشركة كما في  31ديسمبر  20×1وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة
المنتهية في ذلك التاريخ ،وفقا ً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية ،والمعايير
واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
أساس الرأي
لقد قمنا بالمراجعة وفقا ً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية .ومسؤولياتنا بموجب
تلك المعايير موضحة بمزيد من التفصيل في قسم "مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية" الوارد في
تقريرنا .ونحن مستقلون عن الشركة وفقا ً لقواعد سلوك وآداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية
ذات الصلة بمراجعتنا للقوائم المالية ،وقد وفينا أيضا ً بمسؤولياتنا األخالقية األخرى وفقا ً لتلك القواعد .وفي
اعتقادنا ،فإن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها ُتعد كافية ومناسبة لتوفير أساس لرأينا.
أمر آخر
تمت مراجعة القوائم المالية للشركة للسنة المنتهية في  31ديسمبر  ،20×0من قبل مراجع آخر أبدى رأيا ً غير
معدل في تلك القوائم في  31مارس .20×1
المعلومات األخرى [أو عنوان آخر إذا كان ذلك مناسبا ً مثل "معلومات أخرى بخالف القوائم المالية وتقرير
المراجع بشأنها"]:

[يتم التقرير وفق ًا لمتطلبات التقرير الواردة في معيار المراجعة ( - )720انظر المثال التوضيحي ( )1في
الملحق الثاني لمعيار المراجعة (10])720
مسؤوليات اإلدارة والمكلفين بالحوكمة عن القوائم المالية

11

[يتم التقرير وفق ًا لمعيار المراجعة ( - )700انظر المثال التوضيحي ( )1الوارد في معيار المراجعة (])700
مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية
[يتم التقرير وفق ًا لمعيار المراجعة ( - )700انظر المثال التوضيحي ( )1الوارد في معيار المراجعة (])700
9

العنوان الفرعي "التقرير عن مراجعة القوائم المالية" غير ضروري في الظروف التي ال يكون فيها العنوان الفرعي الثاني "التقرير
عن المتطلبات النظامية والتنظيمية األخرى" منطبقاً.

10

معيار المراجعة (" )720مسؤوليات المراجع ذات العالقة بالمعلومات األخرى"

11

خالل هذه األمثلة التوضيحية لتقارير المراجع ،قد يحتاج مصطلحا اإلدارة والمكلفون بالحوكمة أن يتم استبدالهما بمصطلح آخر
مناسب في سياق اإلطار القانوني في المملكة العربية السعودية

ترجمة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

16

معيار المراجعة ()710

المعلومات المقارنة  -األرقام المقابلة
والقوائم المالية المقارنة

التقرير عن المتطلبات النظامية والتنظيمية األخرى
[يتم التقرير وفق ًا لمعيار المراجعة ( - )700انظر المثال التوضيحي ( )1الوارد في معيار المراجعة (])700
[التوقيع باسم مكتب المراجعة ،أو االسم الشخصي للمراجع ،أو بكليهما ،حسب االقتضاء(])
[عنوان المراجع]
[التاريخ]



ينبغي االلتزام بنظام المحاسبين القانونيين في المملكة العربية السعودية.
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المعلومات المقارنة  -األرقام المقابلة
والقوائم المالية المقارنة

المثال التوضيحي ( :)4القوائم المالية المقارنة
ألغراض هذا المثال التوضيحي لتقرير المراجع ،تم افتراض الظروف اآلتية:


مراجعة مجموعة كاملة من القوائم المالية لمنشأة غير مدرجة باستخدام إطار عرض عادل.
والمراجعة ليست مراجعة لمجموعة (أي أن معيار المراجعة ( )600غير منطبق).
تم إعداد القوائم المالية من قبل إدارة المنشأة وفقا ً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في
المملكة العربية السعودية ،والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية
للمحاسبين القانونيين (إطار ذو غرض عام).



تعكس شروط ارتباط المراجعة وصف مسؤولية اإلدارة عن القوائم المالية المنصوص عليه في
معيار المراجعة (.)210



كل من القوائم المالية للفترة الحالية والقوائم المالية للفترة
مطلوب من المراجع التقرير عن ٍ
السابقة فيما يتصل بمراجعة السنة الحالية.
تضمن تقرير المراجع عن الفترة السابقة ،وفق ما صدر سابقاً ،رأيا ً متحفظاً.



لم يتم حل األمر الذي نشأ عنه التعديل.



ُتعد التأثيرات أو التأثيرات المحتملة لألمر على أرقام الفترة الحالية جوهرية لكل من القوائم
المالية للفترة الحالية والقوائم المالية للفترة السابقة ،وتتطلب تعديالً في رأي المراجع.



المتطلبات األخالقية ذات الصلة المنطبقة على المراجعة هي قواعد سلوك وآداب المهنة المعتمدة
في المملكة العربية السعودية.
استناداً إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها ،خلص المراجع إلى أنه ال ترتبط باألحداث أو
الظروف حالة عدم تأكد جوهري قد تثير شكوكا ً كبيرة حول قدرة المنشأة على البقاء كمنشأة
مستمرة وفقا ً لمعيار المراجعة (.)570
المراجع غير مطالب باإلبالغ عن األمور الرئيسة للمراجعة وفقا ً لمعيار المراجعة ( ،)701ولم
يقرر اإلبالغ عنها على أي نحو آخر.



لم يحصل المراجع على أية معلومات أخرى قبل تاريخ تقريره.



يختلف المسؤولون عن اإلشراف على القوائم المالية عن أولئك المسؤولين عن إعداد هذه
القوائم.



ب اإلضافة إلى مراجعة القوائم المالية ،يتحمل المراجع مسؤوليات تقرير أخرى مطلوبة بموجب
نظام محلي.









تقرير المراجع المستقل
إلى مساهمي الشركة (س) [أو أي مُخا َطب آخر مناسب]
التقرير عن مراجعة القوائم

المالية12

الرأي المتحفظ
لقد راجعنا القوائم المالية للشركة (س) (الشركة) ،والتي تشمل قائمتي المركز المالي كما في  31ديسمبر
 20×1و ، 20×0وقائمتي الدخل الشامل ،وقائمتي التغيرات في حقوق الملكية ،وقائمتي التدفقات النقدية عن
12

العنوان الفرعي "التقرير عن مراجعة القوائم المالية" غير ضروري في الظروف التي ال يكون فيها العنوان الفرعي الثاني "التقرير
عن المتطلبات النظامية والتنظيمية األخرى" منطبقاً.

ترجمة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

18

معيار المراجعة ()710

المعلومات المقارنة  -األرقام المقابلة
والقوائم المالية المقارنة

السنتين المنتهيتين في هذين التاريخين ،واإليضاحات المرفقة بالقوائم المالية ،بما في ذلك ملخص للسياسات
المحاسبية المهمة.
وفي رأينا ،وباستثناء تأثيرات األمر الموضح في قسم "أساس الرأي المتحفظ" الوارد في تقريرنا ،فإن القوائم
المالية المرفقة تعرض بشكل عادل ،من جميع الجوانب الجوهرية( ،أو تعطي صورة حقيقية وعادلة لـ) المركز
المالي للشركة كما في  31ديسمبر  20×1و ،20×0وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية للسنتين المنتهيتين في
هذين التاريخين ،وفقا ً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية ،والمعايير
واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
أساس الرأي المتحفظ
وفقا ً لما تمت مناقشته في اإليضاح  Xالمرفق بالقوائم المالية ،لم يظهر أي استهالك في القوائم المالية ،األمر
الذي يشكل خروجا ً على المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية ،والمعايير
واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين .واستناداً إلى طريقة القسط الثابت
لالستهالك ومعدالت سنوية بنسبة  %5للمباني و %20للمعدات ،فإن خسارة السنة ينبغي أن تزيد بـ ××× في
سنة  ،20×1وبـ ××× في سنة  ،20×0والعقارات واآلالت والمعدات ينبغي أن تخفض عن طريق استهالك
مجمع بـ ××× في سنة  20×1وبـ ××× في سنة  ،20×0وينبغي أن تزيد الخسارة المجمعة بـ ××× في سنة
 20×1وبـ ××× في سنة .20×0
لقد قمنا بالمراجعة وفقا ً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية .ومسؤولياتنا بموجب
تلك المعايير موضحة بمزيد من التفصيل في قسم "مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية" الوارد في
تقريرنا .ونحن مستقلون عن الشركة وفقا ً لقواعد سلوك وآداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية
ذات الصلة بمراجعتنا للقوائم المالية ،وقد وفينا أيضا ً بمسؤولياتنا األخالقية األخرى وفقا ً لتلك القواعد .وفي
اعتقادنا ،فإن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها ُتعد كافية ومناسبة لتوفير أساس لرأينا المتحفظ.
مسؤوليات اإلدارة والمكلفين بالحوكمة عن القوائم المالية

13

[يتم التقرير وفق ًا لمعيار المراجعة ( - )700انظر المثال التوضيحي ( )1الوارد في معيار المراجعة (])700
مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية
[يتم التقرير وفق ًا لمعيار المراجعة ( - )700انظر المثال التوضيحي ( )1الوارد في معيار المراجعة (])700
التقرير عن المتطلبات النظامية والتنظيمية األخرى
[يتم التقرير وفق ًا لمعيار المراجعة ( - )700انظر المثال التوضيحي ( )1الوارد في معيار المراجعة (])700
[التوقيع باسم مكتب المراجعة ،أو االسم الشخصي للمراجع ،أو بكليهما ،حسب االقتضاء(])
[عنوان المراجع]
[التاريخ]

13

خالل هذه األمثلة التوضيحية لتقارير المراجع ،قد يحتاج مصطلحا اإلدارة والمكلفون بالحوكمة أن يتم استبدالهما بمصطلح آخر
مناسب في سياق اإلطار القانوني في المملكة العربية السعودية



ينبغي االلتزام بنظام المحاسبين القانونيين في المملكة العربية السعودية.

ترجمة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

19

معيار المراجعة ()710

 األرقام المقابلة- المعلومات المقارنة
والقوائم المالية المقارنة

Copyright
“This Handbook of International Quality
Control, Auditing, Review, Other Assurance, and
Related Services Pronouncements, 2018 Edition of
the International Auditing and Assurance Standards
Board published by the International Federation of
Accountants in December 2018 in the English
language, has been translated into Arabic by the
Saudi Organization for Certified Public
Accountants in [insert month and year], and is
reproduced with the permission of IFAC. The
process for translating the Handbook of
International Quality Control, Auditing, Review,
Other Assurance, and
Related Services
Pronouncements, 2018 Edition was considered by
IFAC and the translation was conducted in
accordance with “Policy Statement—Policy for
Translating and Reproducing Standards Published
by IFAC.” The approved text of all Handbook of
International Quality Control, Auditing, Review,
Other Assurance, and
Related Services
Pronouncements, 2018 Edition is that published by
IFAC in the English language.
English language text of Handbook of
International Quality Control, Auditing, Review,
Other Assurance, and
Related Services
Pronouncements, 2018 Edition © 2018 by IFAC.
All rights reserved.

Arabic language text of Handbook of
International Quality Control, Auditing, Review,
Other Assurance, and
Related Services
Pronouncements, 2018 Edition © [year of
translation] by IFAC. All rights reserved.
Original title: [Insert original English language
title of standard as follows: Handbook of
International Quality Control, Auditing, Review,
Other Assurance, and
Related Services
Pronouncements, 2018 Edition] ISBN: [Insert
original number, if any, in format 978-1-60815389-3]
Contact Permissions@ifac.org for permission to
reproduce, store or transmit, or to make other
similar uses of this document.”

)710( معيار المراجعة

20

حقوق التأليف والنشر
قامت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين
م) بإعداد الترجمة العربية2018(ديسمبر
إلصدارات المعايير الدولية لرقابة الجودة
والمراجعة والفحص والتأكيدات األخرى
 التي2018  نسخة عام،والخدمات ذات العالقة
أصدرها مجلس المعايير الدولية للمراجعة
 ونشرها االتحاد الدولي للمحاسبين في،والتأكيد
 وتم إعادة.م باللغة اإلنجليزية2018 ديسمبر
 وقد.نشرها بإذن من االتحاد الدولي للمحاسبين
نظر االتحاد الدولي للمحاسبين في آلية ترجمة هذا
 والذي تمت ترجمته وفقا ً لسياسة االتحاد،الكتاب
 سياسة ترجمة:المنشورة بعنوان "بيان السياسة
وإعادة النشر للمعايير التي ينشرها االتحاد الدولي
 والنسخة المعتمدة إلصدارات المعايير."للمحاسبين
الدولية لرقابة الجودة والمراجعة والفحص
 نسخة،والتأكيدات األخرى والخدمات ذات العالقة
 هي النسخة التي أصدرها االتحاد،2018 عام
.الدولي للمحاسبين باللغة اإلنجليزية
،حقوق التأليف والنشر للنسخة اإلنجليزية
 إلصدارات المعايير الدولية،2018 طبعة عام
لرقابة الجودة والمراجعة والفحص والتأكيدات
 محفوظة لالتحاد،األخرى والخدمات ذات العالقة
 جميع الحقوق.2018 © الدولي للمحاسبين
.محفوظة
 طبعة،حقوق التأليف والنشر للنسخة العربية
 إلصدارات المعايير الدولية لرقابة،2018 عام
الجودة والمراجعة والفحص والتأكيدات األخرى
 محفوظة لالتحاد الدولي،والخدمات ذات العالقة
. جميع الحقوق محفوظة.2019 © للمحاسبين
Handbook of International Quality
Control, Auditing, review, Other
Assurance, and Related Services
Pronouncements, 2018 Edition
ISBN: 978-1-60815-389-3

permission@ifac.org اتصل بـ
للحصول على إذن بإعادة النشر أو التخزين أو
.النقل أو أي استخدامات أخرى مماثلة لهذه الوثيقة

ترجمة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

