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 مةمقد

 نطاق هذا املعيار

 : لخدماتُذاتُالعالقةالخاصُبايتناولُهذاُاملعيارُ .1

 مسؤولياتُالحاسبُالقانونيُعندماُيتمُتكليفهُلتنفيذُارتباطُإجراءاتُمتفقُعليها؛ُ)أ(

 .شكلُومحتوىُتقريرُاإلجراءاتُاملتفقُعليهاُ)ب(

 (2،ُأ1الفقرتينُأ: راجع. )يهاُاملتعلقةُباملوضوعاتُاملاليةُأوُغيرُاملاليةينطبقُهذاُاملعيارُعلىُتنفيذُارتباطاتُاإلجراءاتُاملتفقُعل .2

 1(1)ُرقابةُالجودةبمعيارُالعالقةُ

ُمنُمسؤولياتُاملكتب .3 ُوإجراءاتها ُوسياساتها عدُنظمُرقابةُالجودة
م
ُ. ت ُرقابةُالجودة ُمكاتبُالحاسبينُاملهنيينُفيماُ( 1)وينطبقُمعيار على

ُاملكتبيتعلقُبارتباطاتُاإلجُر ُالتيُيقومُبها ُاملعيارُاملتعلقةُبرقابةُالجودةُعلىُمستوىُكلُارتباطُمنُ. اءاتُاملتفقُعليها وتنبنيُأحكامُهذا

أوُملتطلباتُمساويةُعلىُاألقلُملتطلباتُذلكُ( 1)أنُاملكتبُيخضعُملعيارُرقابةُالجودةُبأساسُافتراضُارتباطاتُاإلجراءاتُاملتفقُعليهاُعلىُ

 (8أ–3الفقراتُأ :راجع. )املعيار

 ارتباط اإلجراءات املتفق عليها

حيثُيكونُذلكُالقائمُبالتكليف،ُفيُارتباطُاإلجراءاتُاملتفقُعليها،ُينفذُالحاسبُالقانونيُاإلجراءاتُالتيُتمُاالتفاقُعليهاُبينهُوبينُالطرفُ .4

عدُمناسبةُللغرضُمنُاالرتبا
م
ويقومُالحاسبُالقانونيُبإبالغُاإلجراءاتُاملتفقُعليهاُ. طالطرفُقدُأقرُبأنُاإلجراءاتُالتيُسيتمُتنفيذهاُت

،ُاآلخرونُوينظرُالطرفُالقائمُبالتكليفُواملستخدمونُاملستهدفوُن. التيُتمُتنفيذهاُواملكتشفاتُذاتُالصلةُفيُتقريرُاإلجراءاتُاملتفقُعليها

منُالعملُبهمُونيُفيُتقريرهُويستخلصونُاستنتاجاتهمُالخاصةُبأنفسهم،ُفيُاإلجراءاتُاملتفقُعليهاُواملكتشفاتُالتيُذكرهاُالحاسبُالقان

 . الذيُنفذهُالحاسبُالقانوني

ُلهذاُاملعيارُمّماُيلي .5
ً
 :تنبعُقيمةُارتباطُاإلجراءاتُاملتفقُعليهاُالذيُيتمُتنفيذهُوفقا

 صلة؛ُذاتُالُاملتطلبات املسلكيةالتزامُالحاسبُالقانونيُباملعاييرُاملهنية،ُبماُفيُذلكُُ)أ(

 .اإلبالغُالواضحُباإلجراءاتُالتيُتمُتنفيذهاُواملكتشفاتُذاتُالصلةُ)ب(

6. ُ عدُارتباطُاإلجراءاتُاملتفقُعليها وال ينطوي الغرض من حصول . وُفحصُوالُأيُارتباطُآخرُمنُارتباطاتُالتأكيدأمراجعةُارتباطُالُيم

 .يها على إبداء رأي أو استنتاج تأكيد بأي شكل من األشكالاملحاسب القانوني على أدلة في ارتباطات اإلجراءات املتفق عل

 اختصاص هذا املعيار

. السياقُالذيُوضعتُفيهُمتطلباتُاملعيارتلكُاألهدافُتوفرُيحتويُهذاُاملعيارُعلىُأهدافُالحاسبُالقانونيُعندُاتباعهُلهذاُاملعيار،ُُو .7

 .ماُيلزمُإنجازهُفيُارتباطُاإلجراءاتُاملتفقُعليهاواملقصدُمنُاألهدافُهوُمساعدةُالحاسبُالقانونيُفيُفهمُ

رُعنهاُبكلمةُ .8 عب   .،ُوتهدفُإلىُتمكينُالحاسبُالقانونيُمنُالوفاءُباألهدافُاملوضوعة"يجب"يحتويُهذاُاملعيارُعلىُمتطلباتُمم

ُذاُصلةُبالفهمُالسليمُلهذاُاملعيارُباإلضافةُإلىُذلك،ُيحتويُهذاُاملعيارُعلىُمقدمةُوتعريفاتُوموادُتطبيقيةُوأخرىُتفسيرية، .9
ً
 .توفرُسياقا

ُللمتطلباتُوإرشاداتُلتنفيذها .10
ً
ُإضافيا

ً
وفيُحينُأنُمثلُهذهُاإلرشاداتُالُتفرضُفيُ. تقدمُاملوادُالتطبيقيةُواملوادُالتفسيريةُاألخرىُشرحا

عدُذاتُصلةُبالتطبيقُالصحيحُللمتطلبات
م
،ُإالُأنهاُت

ً
ُاملوادُالتطبيقيةُواملوادُالتفسيريةُاألخرىُمعلوماتُوقدُتوف. حدُذاتهاُمتطلبا

ً
رُأيضا

 .عامةُتتعلقُباألمورُالتيُتمُتناولهاُفيُهذاُاملعيارُوتساعدُفيُتطبيقُاملتطلبات
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 تاريخ السريان

ُمنُ .11
ً
 (9الفقرةُأ: راجع. )بعدُذلكُالتاريخُأو2022ُيناير1ُُيسريُهذاُاملعيارُعلىُاالرتباطاتُلتنفيذُاإلجراءاتُاملتفقُعليهاُاملرتبطُعليهاُاعتبارا

 األهداف

 :تتمثلُأهدافُالحاسبُالقانونيُعندُتنفيذُارتباطُاإلجراءاتُاملتفقُعليهاُبموجبُهذاُاملعيارُفيماُيلي .12

 االتفاقُمعُالطرفُالقائمُبالتكليفُعلىُاإلجراءاتُالتيُسيتمُتنفيذها؛ (أ)

 تنفيذُاإلجراءاتُاملتفقُعليها؛ (ب)

ُملتطلباتُهذاُاملعيارإباُل (ج)
ً
 . غُاإلجراءاتُالتيُتمُتنفيذهاُواملكتشفاتُذاتُالصلةُوفقا

 التعريفات

 :ألغراضُهذاُاملعيار،ُتكونُللمصطلحاتُاآلتيةُاملعانيُاملبّينةُأدناه .13

وعندُاالقتضاء،ُاألطرافُ)لتكليفُاإلجراءاتُالتيُتمُاالتفاقُعليهاُبينُالحاسبُالقانونيُوالطرفُالقائمُبا: اإلجراءاتُاملتفقُعليها (أ)

 (10الفقرةُأ: راجع(. )األخرُى

ُعليها (ب) ُاملتفق ُاإلجراءات ُالقانونيُ: ارتباط ُالحاسب ُعليها ُوافق ُإجراءات ُبتنفيذ ُليقوم ُالقانوني ُتكليفُالحاسب ُفيه ُيتم ارتباط

ُاألطرافُاألخرُى)والطرفُالقائمُبالتكليفُ ُواملكتشفاتُذاتُالصلةُفيُوليقومُبإبالغُاإلجرا( وعندُاالقتضاء، ُتمُتنفيذها ءاتُالتي

 (10الفقرةُأ: راجع. )تقريرُاإلجراءاتُاملتفقُعليها

ُعنُاالرتباطُ: الشريكُاملسؤولُعنُاالرتباط (ج)
ً
وعنُالتقريرُالذيُيصدرُمنُُوتنفيذهالشريكُأوُشخصُآخرُفيُاملكتبُيكونُمسؤوال

 ().يةُاملناسبةُمنُجهةُمهنيةُأوُنظاميةُأوُتنظيميةالصالح -إذاُتطلبُاألمر-خاللُاملكتب،ُوتكونُلهُ

 (11الفقرةُأ: راجع. )الطرفُالذيُيكلفُالحاسبُالقانونيُبأداءُارتباطُاإلجراءاتُاملتفقُعليها: الطرفُالقائمُبالتكليف (د)

ُوأيُ: فريقُاالرتباط (ه) أفرادُيتمُتكليفهمُمنُقبلُاملكتبُأوُجميعُالشركاءُواملوظفينُالذينُينفذونُارتباطُاإلجراءاتُاملتفقُعليها،

ستثنىُمنُذلكُالخبيرُالخارجيُالذيُيستعينُبهُالحاسبُالقانونيُوالذيُ. الشبكةُلتنفيذُإجراءاتُخاصةُباالرتباطُمكتبُضمن ويم

 .الشبكةضمنُيقومُبتكليفهُاملكتبُأوُمكتبُ

وتمتازُهذهُاملكتشفاتُبإمكانيةُالتحققُمنُصحتهاُبشكلُ. تنفيذهاُهيُالنتائجُالواقعيةُلإلجراءاتُاملتفقُعليهاُالتيُتم: املكتشفات (و)

والُتشملُاإلشاراتُالواردةُفيُهذاُاملعيارُإلىُاملكتشفاتُاآلراءُأوُاالستنتاجاتُبأيُشكلُمنُاألشكالُوالُتشملُكذلكُأيُ. موضوعي

 ( 13،ُأ12الفقرتينُأ: راجع. )توصياتُقدُيقومُالحاسبُالقانونيُبتقديمها

أوُالجموعاتُالتيُيتوقعُالحاسبُالقانونيُأنهاُستستخدمُتقريرُاإلجراءاتُاملتفقُاألفراد أو الكيانات : ملستخدمونُاملستهدفوُنا (ز)

: راجع. )وفيُبعضُالحاالت،ُقدُيكونُهناكُمستخدمونُمستهدفونُآخرونُبخالفُاملوجهُلهمُتقريرُاإلجراءاتُاملتفقُعليها. عليها

 ( 10الفقرةُأ

ُالشريكُاملسؤولُعنُاالرتباطُأوُأعضاءُفريقُاالرتباطُ)الشخصُأوُاألشخاصُالذينُيؤدونُاالرتباطُ: سبُالقانونيالحا (ح)
ً
وهوُعادة

وفيُاملواطنُالتيُيهدفُفيهاُهذاُاملعيارُصراحةُإلىُقيامُالشريكُاملسؤولُعنُاالرتباطُ(. نُأوُاملكتب،ُحسبُمقتض ىُالحالُواآلخُر

ستخدمُمصطلحُبالوفاءُبأحدُاملتطلباتُأوُ ُمنُ" الشريكُاملسؤولُعنُاالرتباط"املسؤوليات،ُيم
ً
 ". الحاسبُالقانوني"بدال

ُالحاسبُالقانوني (ط) ُبه ُالذيُيستعين ُوالخدماتُذاتُالعالقة،ُ: الخبير ُالتأكيد ُمجال ُغير ُآخر ُمجال ُفي ُيمتلكُخبرة ُكيان ُأو فرد

ستخد ُ الخبيرُالذيُذلكُُو. فيُالوفاءُبمسؤولياتهُعنُارتباطُاإلجراءاتُاملتفقُعليهامُعملهُفيُذلكُالجالُملساعدةُالحاسبُالقانونيُيم
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ُقدُيكونُيستعينُبهُالحاسبُالقانونيُ
ً
ُداخليا

ً
،ُبماُفيُذلكُاملوظفينُاملؤقتين،ُفيُمكتبُالحاسبُالقانونيُ)خبيرا

ً
ُأوُموظفا

ً
أيُشريكا

ُ( شبكةُالحاسبُالقانونيُضمنأوُمكتبُ
ً
ُخارجيا

ً
 . أوُخبيرا

ذاتُالصلة،ُعندُُاملتطلبات املسلكيةتطبيقُماُهوُمالئمُمنُتدريبُومعرفةُوخبرة،ُفيُالسياقُالذيُيوفرهُهذاُاملعيارُو: الحكمُاملنهي (ي)

 . اتخاذُقراراتُمدروسةُبشأنُالتصرفاتُالتيُتكونُمناسبةُفيُظلُالظروفُالحيطةُبارتباطُاإلجراءاتُاملتفقُعليها

ُبارتباطاتُاإلجراءاتُاملتفقُعليهاُ: املتطلبات املسلكيةالصلةُذاتُاملتطلبات املسلكية (ك) ُالقيام ُفريقُاالرتباطُعند ُلها ُيخضع ُ.التي

 من امليثاق الدولي لسلوك وآداب املهنة للمحاسبين املهنيين )بما في ذلك معايير االستقالل الدولية( 
ً
وتتألف هذه املتطلبات عادة

 إلى جنب مع املتطلبات الوطنية التي تكون )امليثاق الدولي( وك وآداب املهنة للمحاسبينالصادر عن مجلس املعايير الدولية لسل
ً
، جنبا

.
ً
 ()أكثر تشددا

ذُعليهُاإلجراءاتُاملتفقُعليها: الطرفُاملسؤول (ل) نف 
م
 . الطرفُأوُاألطرافُاملسؤولةُعنُاملوضوعُامل

 املتطلبات

 لهذ
ً
 ا املعيارتنفيذ ارتباط اإلجراءات املتفق عليها وفقا

ُفيُذلكُاملوادُالتطبيقيةُواملوادُالتفسيريةُاألخرى،ُمنُأجلُفهم .14 ُاملعيارُبكامله،ُبما ُيجبُأنُيكونُلدىُالحاسبُالقانونيُفهمُلنصُهذا

 .أهدافهُوتطبيقُمتطلباتهُبالشكلُالصحيح

 االلتزامُباملتطلباتُذاتُالصلة

واردُفيُهذاُاملعيارُإالُفيُحالُوجودُمتطلبُخاصُليستُلهُصلةُبارتباطُاإلجراءاتُاملتفقُيجبُعلىُالحاسبُالقانونيُأنُيلتزمُبكلُمتطلبُ .15

 .الظروفُالتيُيتناولهاُاملتطلبتلكُفيُاالرتباطُعندماُالُتوجدُعليها،ُعلىُسبيلُاملثالُ

باتُاملعيارُذاتُالصلةُبارتباطُاإلجراءاتُاملتفقُبأنهُملتزمُبهذاُاملعيارُماُلمُيكنُقدُالتزمُبجميعُمتطلاإلفادةُالُيجوزُللمحاسبُالقانونيُ .16

 .عليها

 ذات الصلة املتطلبات املسلكية

 (20أ–14أُاتالفقُر: راجع. )ذاتُالصلةُباملتطلبات املسلكيةيجبُعلىُالحاسبُالقانونيُااللتزامُ .17

 الحكم املنهي

اإلجراءاتُاملتفقُعليها،ُوعندُتنفيذُاالرتباطُوالتقريرُعنه،ُمعُاألخذُفيُيجبُعلىُالحاسبُالقانونيُأنُيمارسُالحكمُاملنهيُعندُقبولُارتباطُ .18

 ( 23أ–21أُاتالفقُر: راجع. )الحسبانُالظروفُالحيطةُباالرتباط

 رقابة الجودة على مستوى االرتباط

 :املسؤوليةُعّماُيليتحملُيجبُعلىُالشريكُاملسؤولُعنُاالرتباطُ .19

اءاتُاملتفقُعليهاُبماُفيُذلك،ُعندُاالقتضاء،ُالعملُالذيُينفذهُالخبيرُالذيُيستعينُبهُالحاسبُالجودةُالعامةُالرتباطُاإلجُرُ)أ(

 ( 24الفقرةُأ: راجع)القانوني؛ُ

ُلسياساتُوإجراءاتُرقابةُالجودةُفيُاملكتب،ُوذلكُعنُطريقُ)ب(
ً
 :تنفيذُاالرتباطُوفقا

ُالعمُ(1) ُبشأنُقبولُالعالقاتُمع ُاتباعُاإلجراءاتُاملناسبة ُتلكُالعالقاتُواالرتباطات؛ ُفي ُواالرتباطاتُواالستمرار : راجع)الء

 ( 25الفقرةُأ
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االطمئنانُإلىُأنُفريقُاالرتباط،ُوأيُخبراءُيستعينُبهمُالحاسبُالقانونيُوليسواُضمنُفريقُاالرتباط،ُيتمتعونُمجتمعينُُ(2)

 ؛ُبالكفاءاتُوالقدراتُاملناسبةُلتنفيذُارتباطُاإلجراءاتُاملتفقُعليها

ذاتُالصلةُمنُجانبُأعضاءُفريقُاالرتباط،ُوتحديدُالتصرفُاملناسبُُباملتطلبات املسلكيةاالنتباهُملؤشراتُعدمُااللتزامُُ(3)

ُفريقُاالرتباطُ ُأعضاء ُالتزام ُعدم ُإلى ُتشير ُالشريكُاملسؤولُعنُاالرتباطُأموٌر ُلفتُانتباه ذاتُُباملتطلبات املسلكيةإذا

 (26الفقرةُأ: راجع)الصلة؛ُ

ُللمعاييرُاملهنيةُواملتطلباتُالنظاميةُوالتنظيميةُاملنطبقة؛ُ(4)
ً
 توجيهُاالرتباطُوتنفيذهُواإلشرافُعليهُوفقا

 . تحملُمسؤوليةُالحفاظُعلىُالتوثيقُاملناسبُألعمالُاالرتباطُ(5)

الشريكُاملسؤولُعنُاالرتباطُاالطمئنانُإلىُُالحاسبُالقانوني،ُفيجبُعلىأحدُالخبراءُالذينُيستعينُبهمُإذاُكانُمنُاملقررُاستخدامُعملُ .20

ُعلىُاملشاركةُفيُعملُذلكُالخبيرُبالقدرُالذيُيكفيُلتحملُاملسؤوليةُعنُاملكتشفاتُالواردةُفيُتقري
ً
رُأنُالحاسبُالقانونيُسيكونُقادرا

 ( 27الفقرةُأ: راجع. )اإلجراءاتُاملتفقُعليها

 قبول االرتباط واالستمرار فيه

والُيجوزُ. رتباطُاإلجراءاتُاملتفقُعليهاُأوُاالستمرارُفيه،ُيجبُعلىُالحاسبُالقانونيُأنُيتوصلُإلىُفهمُللغرضُمنُاالرتباطقبلُقبولُا .21

هاُللمحاسبُالقانونيُأنُيقبلُاالرتباط،ُأوُيستمرُفيه،ُإذاُكانُعلىُدرايةُبأيةُحقائقُأوُظروفُتشيرُإلىُأنُاإلجراءاتُاملطلوبُمنهُتنفيذ

عدُغيرُمن
م
 (31أ–28أُاتالفقُر: راجع. )اسبةُللغرضُمنُارتباطُاإلجراءاتُاملتفقُعليهات

 ( 31أ–28أُاتالفقُر: راجع: )الُيجوزُللمحاسبُالقانونيُقبولُارتباطُاإلجراءاتُاملتفقُعليها،ُأوُاالستمرارُفيه،ُإالُعندما .22

عدُمناسبةُللغرضُمنُاالرتباط؛ُيقرُالطرفُالقائمُبالتكليفُبأنُاإلجراءاتُاملتوقعةُالتيُسينفذهاُالُ)أ(
م
 حاسبُالقانونيُت

ُعلىُالحصولُعلىُاملعلوماتُالالزمةُلتنفيذُاإلجراءاتُاملتفقُعليها؛ُُ)ب(
ً
 يتوقعُالحاسبُالقانونيُأنهُسيكونُقادرا

خضعُلتفسيراتُيمكنُوصفُاإلجراءاتُاملتفقُعليهاُواملكتشفاتُذاتُالصلةُبشكلُموضوعي،ُوبألفاظُواضحةُوغيرُمضللةُوالُتُ)ج(

 ( 36أ–32الفقراتُأ: راجع)مختلفة؛ُ

 ذاتُالصلةُلنُيتمُااللتزامُبها؛ُُاملتطلبات املسلكيةالُيوجدُلدىُالحاسبُالقانونيُأيُسببُيدعوهُإلىُاالعتقادُبأنُُ)د(

ُبااللتزامُبمتطلباتُتتعلقُباالستقالل،ُأيُسببُيدُ)ه(
ً
عوهُإلىُاالعتقادُبأنُتلكُالُيوجدُلدىُالحاسبُالقانوني،ُإذاُكانُمطالبا

 (38،ُأ37أُينالفقرت: راجع. )املتطلباتُلنُيتمُااللتزامُبها

،ُمنُقبلرفضُاملكتبُلالرتباطُفيماُلوُكانتُتلكُاملعلوماتُمتاحةُُفيُستتسببُتإذاُحصلُالشريكُاملسؤولُعنُاالرتباطُعلىُمعلوماتُكان .23

 .الالزمُالتصرف،ُحتىُيتسنىُللمكتبُوللشريكُاملسؤولُعنُاالرتباطُاتخاذُفيجبُعليهُإبالغُاملكتبُعلىُالفورُبهذهُاملعلومات

 االتفاق على شروط االرتباط

يجبُأنُيتفقُالحاسبُالقانونيُمعُالطرفُالقائمُبالتكليفُعلىُشروطُارتباطُاإلجراءاتُاملتفقُعليهاُوأنُيسجلُشروطُاالرتباطُالتيُيتمُ .24

ُفيُخطابُاالرتباطُأو ُأيُشكلُآخرُمناسبُمنُأشكالُاالتفاقُاملكتوبُاالتفاقُعليها ُيلي. في ُالشروطُما : راجع: )ويجبُأنُتتضمنُهذه

 ( 40،ُأ39أُينالفقرت

نفذُعليهاُاإلجراءاتُاملتفقُعليها؛ (أ)
م
 تحديدُاملوضوعُأوُاملوضوعاتُالتيُست

 لذينُيحددهمُالطرفُالقائمُبالتكليف؛الغرضُمنُاالرتباطُواملستخدمينُاملستهدفينُلتقريرُاإلجراءاتُاملتفقُعليهاُا (ب)

عندُاالقتضاء،ُالطرفُاملسؤولُالذيُيحددهُالطرفُالقائمُبالتكليف،ُوعبارةُتفيدُبأنُارتباطُاإلجراءاتُاملتفقُعليهاُيتمُتنفيذهُ (ج)

نفذُعليهُاإلجراءاتُاملتفقُعليها؛
م
 علىُأساسُأنُالطرفُاملسؤولُيتحملُاملسؤوليةُعنُاملوضوعُالذيُست

 ذاتُالصلةُالتيُسيلتزمُبهاُالحاسبُالقانونيُعندُتنفيذُارتباطُاإلجراءاتُاملتفقُعليها؛ُباملتطلبات املسلكيةإقرارُ (د)
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ُتحديدُ (ه) ُفيتم ُكذلك، ُالحال ُكانت ُوإذا ُباالستقالل، ُتتعلق ُبمتطلبات ُبااللتزام ُمطالب ُالقانوني ُالحاسب ُكان ُإذا ُبما ُتفيد عبارة

 (38،ُأ37أُينالفقرت: راجع)ة؛ُمتطلباتُاالستقاللُذاتُالصل

 :تفيدُبماُيليُعباراتطبيعةُارتباطُاإلجراءاتُاملتفقُعليها؛ُبماُفيُذلكُ (و)

ُالطرفُالقائمُ (1) ُمع ُعليها ُاملتفق ُاإلجراءات ُبتنفيذ ُالقانوني ُالحاسب ُقيام ُعلى ُينطوي ُعليها ُاملتفق ُارتباطُاإلجراءات أن

 (10أُةالفقُر: راجع)،ُوقيامهُبالتقريرُعنُاملكتشفات؛ُ(وعندُاالقتضاء،ُاألطرافُاألخرُى)بالتكليفُ

 أنُاملكتشفاتُهيُالنتائجُالواقعيةُلإلجراءاتُاملتفقُعليهاُالتيُتمُتنفيذها؛ُ (2)

أنُارتباطُاإلجراءاتُاملتفقُعليهاُليسُارتباطُتأكيد،ُوبناًءُعليه،ُفإنُالحاسبُالقانونيُالُيبديُأيُرأيُأوُاستنتاجُتأكيد؛ (3)

  

: راجع)بأنُاإلجراءاتُاملتفقُعليهاُمناسبةُللغرضُمنُاالرتباط؛ُ( وعندُاالقتضاء،ُاألطرافُاألخرُى)إقرارُمنُالطرفُالقائمُبالتكليفُ (ز)

 (10أُةالفقُر

 تحديدُالخاطبينُبتقريرُاإلجراءاتُاملتفقُعليها؛ُ (ح)

: راجع)ظُواضحةُوغيرُمضللةُوالُتخضعُلتفسيراتُمختلفة؛ُطبيعةُاإلجراءاتُالتيُسيتمُتنفيذها،ُوتوقيتهاُومداها،ُووصفهاُبألفا (ط)

 (42،ُأ41أُينالفقرت

 . للشكلُوالحتوىُاملتوقعُلتقريرُاإلجراءاتُاملتفقُعليهاُإشارة (ي)

شروطُاالرتباطُُفيُحالةُتعديلُاإلجراءاتُاملتفقُعليهاُأثناءُتنفيذُاالرتباط،ُيجبُأنُيتفقُالحاسبُالقانونيُمعُالطرفُالقائمُبالتكليفُعلى .25

 (43أُةالفقُر: راجع. )املعدلةُالتيُتعكسُاإلجراءاتُبعدُالتعديل

 ارتباطاتُاإلجراءاتُاملتفقُعليهاُاملتكررة

اتُقبولُفيُارتباطاتُاإلجراءاتُاملتفقُعليهاُاملتكررة،ُيجبُعلىُالحاسبُالقانونيُتقويمُماُإذاُكانتُالظروف،ُبماُفيُذلكُالتغيراتُفيُاعتباُر .26

: راجع. )رتباط،ُتتطلبُإعادةُالنظرُفيُشروطُاالرتباطُوماُإذاُكانتُهناكُحاجةُإلىُتذكيرُالطرفُالقائمُبالتكليفُبشروطُاالرتباطُالقائمةااُل

 (44أُةالفقُر

 تنفيذ اإلجراءات املتفق عليها

ُملاُتمُاالتفاقُعليهُفيُشروطُاالرتب .27
ً
 . اطيجبُعلىُالحاسبُالقانونيُأنُينفذُاإلجراءاتُوفقا

 ( 45أُةالفقُر: راجع. )يجبُعلىُالحاسبُالقانونيُأنُينظرُفيماُإذاُكانُسيطلبُالحصولُعلىُإفاداتُمكتوبة .28

 استخدام عمل الخبير الذي يستعين به الحاسب القانوني

 (50،ُأ47،ُأ46الفقراتُأ: راجع) :فيُحالةُاستخدامُالحاسبُالقانونيُلعملُأحدُالخبراءُالذينُاستعانُبهم،ُفيجبُعلىُالحاسبُالقانوني .29

 أنُيقّومُكفاءةُالخبيرُالذيُيستعينُبهُوقدراتهُوموضوعيته؛ (أ)

 ( 49،ُأ48أُينالفقرت: راجع)ُه؛وأهدافُهونطاقعملهُأنُيتفقُمعُالخبيرُعلىُطبيعةُ (ب)

 ُه؛معُالعملُالذيُتمُاالتفاقُعليهُمعُبهُتتسقاستعانُأنُيحددُماُإذاُكانتُطبيعةُوتوقيتُومدىُالعملُالذيُينفذهُالخبيرُالذيُ (ج)

أنُيحددُماُإذاُكانتُاملكتشفاتُتصفُعلىُنحٍوُكاٍفُنتائجُالعملُالذيُتمُتنفيذه،ُمعُاألخذُفيُالحسبانُالعملُالذيُنفذهُالخبيرُ (د)

 .الذيُاستعانُبهُالحاسبُالقانوني

 تقرير اإلجراءات املتفق عليها

 (51أُةالفقُر: راجع: )تفقُعليهاُفيُصورةُكتابيةُويجبُأنُيحتويُعلىُماُيلييجبُأنُيكونُتقريرُاإلجراءاتُامل .30
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 عنوانُيشيرُبوضوحُإلىُأنُالتقريرُهوُتقريرُإجراءاتُمتفقُعليها؛ُ)أ(

ُملاُهوُمنصوصُعليهُفيُشروطُاالرتباط؛ُ)ب(
ً
 الخاطبُبالتقرير،ُوفقا

نفذُعليهُاإلجراءاتُاملتفقُعليها؛ُُ)ج(
م
 (52أُةالفقُر: راجع)تحديدُاملوضوعُامل

ُأليُغرضُآخر؛ُُ)د(
ً
،53ُأُينالفقرت: راجع)تحديدُالغرضُمنُتقريرُاإلجراءاتُاملتفقُعليهاُوعبارةُتفيدُبأنُالتقريرُقدُالُيكونُمناسبا

 (54أ

 :وصفُالرتباطُاإلجراءاتُاملتفقُعليهاُينصُعلىُماُيليُ)ه(

ُا (1) ُقيام ُينطويُعلى ُالطرفُأنُارتباطُاإلجراءاتُاملتفقُعليها ُمع ُتمُاالتفاقُعليها لحاسبُالقانونيُبتنفيذُاإلجراءاتُالتي

 (10أُةالفقُر: راجع)،ُوقيامهُبالتقريرُعنُاملكتشفات؛ُ(وعندُاالقتضاء،ُاألطرافُاألخرُى)القائمُبالتكليفُ

 أنُاملكتشفاتُهيُالنتائجُالواقعيةُلإلجراءاتُاملتفقُعليهاُالتيُتمُتنفيذها؛ (2)

ُالطرفُالقا (3) ُبالتكليفُأن ُاألطرافُاألخرُى)ئم ُاالقتضاء، ُللغرضُمنُ( وعند ُمناسبة ُعليها ُاملتفق ُاإلجراءات ُبأن ُأقر قد

 (10أُةالفقُر: راجع)االرتباط؛ُ

عندُاالقتضاء،ُالطرفُاملسؤولُالذيُحددهُالطرفُالقائمُبالتكليف،ُوعبارةُتفيدُبأنُالطرفُاملسؤولُيتحملُاملسؤوليةُعنُُ)و(

نفذُعلي
م
 هُاإلجراءاتُاملتفقُعليها؛ُاملوضوعُامل

ُملعيارُالخدماتُذاتُالعالقةُُ)ز(
ً
ُ( )4400)عبارةُتفيدُبأنُاالرتباطُتمُتنفيذهُوفقا

م
 ؛ُ(ثد ُحال

 عبارةُتفيدُبأنُالحاسبُالقانونيُالُيقدمُأيُإقرارُبشأنُمناسبةُاإلجراءاتُاملتفقُعليها؛ُ)ح(

ليسُارتباطُتأكيد،ُوبناًءُعليه،ُفإنُالحاسبُالقانونيُالُيبديُأيُرأيُأوُاستنتاجُُعبارةُتفيدُبأنُارتباطُاإلجراءاتُاملتفقُعليهاُ)ط(

 تأكيد؛ُ

 عبارةُتفيدُبأنُالحاسبُالقانونيُربماُكانتُستنموُإلىُعلمهُأموٌرُأخرىُكانُسيقومُبالتقريرُعنهاُفيماُلوُنفذُاملزيدُمنُاإلجراءات؛ُ)ي(

أوُُ،،ُأوُمتطلباتُمهنيةُأخرُىوآداب املهنةلميثاقُالدوليُلسلوكُلُباملتطلبات املسلكيةمُعبارةُتفيدُبأنُالحاسبُالقانونيُيلتُزُ)ك(

 ()؛ثاقامليمساويةُعلىُاألقلُملتطلباتُُ،متطلباتُمفروضةُبموجبُنظامُأوُالئحة

 :فيماُيتعلقُباالستقاللُ)ل(

ُأ (1) ُباالستقاللُولمُيوافقُبأيةُصورة
ً
ُلمُيكنُالحاسبُالقانونيُمطالبا ُبمتطلباتُإذا ُااللتزام ُشروطُاالرتباطُعلى خرىُفي

ُ
ً
ضافُعبارةُتفيدُبأنهُلغرضُاالرتباطُالُتوجدُأيُمتطلباتُلالستقاللُكانُالحاسبُالقانونيُمطالبا

م
تتعلقُباالستقالل،ُت

 بااللتزامُبها؛ُأوُ

ُباالستقاللُأوُوافقُفيُشروطُاالرتباطُعلىُااللت (2)
ً
ضافُإذاُكانُالحاسبُالقانونيُمطالبا

م
زامُبمتطلباتُتتعلقُباالستقالل،ُت

ويجبُأنُتحددُالعبارةُمتطلباتُاالستقاللُ. عبارةُتفيدُبأنُالحاسبُالقانونيُقدُالتزمُبمتطلباتُاالستقاللُذاتُالصلة

 ذاتُالصلة؛ُ

ُفيهُيطبقُمعيارُرقابةُالجودةُُ)م(
ً
أوُُ،طلباتُمهنيةُأخرُى،ُأوُمت(1)عبارةُتفيدُبأنُاملكتبُالذيُيكونُالحاسبُالقانونيُعضوا

 ()(.1)مساويةُعلىُاألقلُملتطلباتُمعيارُرقابةُالجودةُُ،متطلباتُفيُنظامُأوُالئحة

                                                                                 

  .يجب اإلشارة إلى امليثاق الدولي لسلوك وآداب املهنة املعتمد في اململكة العربية السعودية 

   فيجب أن تحدد العبارة على ما يلي: " ت املراجعة والتأكيدعن مجلس املعايير الدولية الرتباطا ةالصادر ينص املعيار في نسخته اإلنجليزية ،
ً
 مهنيا

ً
وإذا لم يكن املمارس محاسبا

تم إلغاء ما يتعلق باملتطلبات لغير ". وقد (1املتطلبات املهنية أو املتطلبات النظامية أو التنظيمية، املطبقة التي تكون مساوية على األقل ملتطلبات معيار رقابة الجودة )

املحاسبة واملراجعة بشكل في اململكة لغير املرخصين بتقديم خدمات  نظام مهنة املحاسبة واملراجعة، حيث ال يسمح جلساملسبين املهنيين من النص األصلي الصادر عن املحا

 عام.
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ُملاُتمُاالتفاقُعليهُفيُشروطُُ)ن(
ً
وصفُلإلجراءاتُاملنفذةُيذكرُبالتفصيلُطبيعةُكلُإجراءُومداه،ُوعندُاالقتضاء،ُتوقيتهُوفقا

 (57أ–55الفقراتُأ: راجع)االرتباط؛ُ

 (56،ُأ55أُتينالفقُر: راجع)املكتشفاتُمنُكلُإجراءُتمُتنفيذه،ُبماُفيُذلكُتفاصيلُاالستثناءاتُالتيُتمُاكتشافها؛ُُ)س(

 توقيعُالحاسبُالقانوني؛ُ)ع(

 تاريخُتقريرُاإلجراءاتُاملتفقُعليها؛ُ)ف(

ماِرسُفيهُالحاسبُالقانونيُعملهُفيُالدولةُ)ص(  . املكانُالذيُيم

سبُالقانونيُفيُتقريرُاإلجراءاتُاملتفقُعليهاُإلىُعملُنفذهُأحدُالخبراءُالذينُاستعانُبهم،ُفإنُصيغةُذلكُالتقريرُالُيجوزُأنُإذاُأشارُالحا .31

ُةالفقُر: راجع. )منهاُبسببُإشراكُذلكُالخبيرُالحدتوحيُبأنُمسؤوليةُالحاسبُالقانونيُعنُتنفيذُاإلجراءاتُوالتقريرُعنُاملكتشفاتُقدُتمُ

 (58أ

ُباملكتشفاتُفيُتقريرُاإلجراءاتُاملتفقُعليهاُإضافةُإلىُوصفُاملكتشفاتُالذيُتتطلبهُالفقرةُ .32
ً
 (: س)30إذاُقدمُالحاسبُالقانونيُملخصا

 ملخصُاملكتشفاتُبطريقةُموضوعية،ُوبألفاظُواضحةُوغيرُمضللةُوالُتخضعُلتفسيراتُمختلفة؛ُُعرضيجبُ (أ)

 . تفقُعليهاُعبارةُتشيرُإلىُأنُقراءةُامللخصُالُتغنيُعنُقراءةُالتقريرُالكامليجبُأنُيتضمنُتقريرُاإلجراءاتُامل (ب)

وحددُفيهُيجبُعلىُالحاسبُالقانونيُأنُيؤّرخُتقريرُاإلجراءاتُاملتفقُعليهاُبتاريخُالُيسبقُالتاريخُالذيُاستكملُفيهُاإلجراءاتُاملتفقُعليهاُ .33

ُلهذاُاملعيار
ً
 .املكتشفاتُوفقا

 إلى جنب مع ارتباط آخر تنفيذ ارتباط
ً
 اإلجراءات املتفق عليها جنبا

 (59أُةالفقُر: راجع. )يجبُتمييزُتقريرُاإلجراءاتُاملتفقُعليهاُبشكلُواضحُعنُالتقاريرُالخاصةُباالرتباطاتُاألخرُى .34

 التوثيق

نُفيُتوثيقهُألعمالُاالرتباطُماُيلي .35 ضّمِ
 (60أُةُرالفق: راجع: )يجبُعلىُالحاسبُالقانونيُأنُيم

 شروطُاالرتباطُالكتابية،ُوعندُاالقتضاء،ُموافقةُالطرفُالقائمُبالتكليفُعلىُتعديلُاإلجراءات؛ُ )أ(

 طبيعةُاإلجراءاتُاملتفقُعليهاُالتيُتمُتنفيذها،ُوتوقيتهاُومداها؛ُُ)ب(

 . املكتشفاتُالناتجةُعنُاإلجراءاتُاملتفقُعليهاُالتيُتمُتنفيذهاُ)ج(

*** 

 واملواد التفسيرية األخرى  املواد التطبيقية

 (2الفقرةُ: راجع)نطاق هذا املعيار 

ذُعليهُاإلجراءاتُاملتفقُعليها،ُبماُفيُذلكُاملعلوماتُأوُالوثائقُأوُالقياساتُأوُ" املوضوعات"اإلشارةُإلىُلفظُ .1أ نف 
م
فيُهذاُاملعيارُتشملُكلُماُت

ُ
ً
 . االلتزامُباألنظمةُواللوائح،ُحسبماُيكونُمناسبا

ذُعليهاُارتباطُاإلجراءاتُاملتفقُعليهاُماُيليم .2أ نف   :نُأمثلةُاملوضوعاتُاملاليةُوغيرُاملاليةُالتيُيمكنُأنُيم

 :املوضوعاتُاملاليةُالتيُتتعلقُبماُيلي ●

 .القوائمُاملاليةُللمنشأةُأوُفئاتُمعامالتُأوُأرصدةُحساباتُأوُإفصاحاتُمعينةُضمنُالقوائمُاملالية ○

 .لى النفقات املطالب بها من أحد برامج التمويلأهلية الحصول ع ○

 .أوُاإليجارُأوُرسومُاالمتيازُبناًءُعلىُنسبةُمئويةُمنُاإليراداتالفكرية اإليراداتُاملستخدمةُلتحديدُعوائدُحقوقُامللكيةُ ○
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مُللسلطاتُالتنظيمية ○ قد 
م
 .نسبُكفايةُرأسُاملالُالتيُت

 :يليُاملوضوعاتُغيرُاملاليةُالتيُتتعلقُبما ●

 .عددُاملسافرينُالذيُيتمُالتقريرُعنهُلسلطةُالطيرانُاملدني ○

 .مالحظةُتلفُبضاعةُزائفةُأوُمعيبةُالذيُيتمُالتقريرُعنهُإلحدىُالسلطاتُالتنظيمية ○

 .التيُيتمُالتقريرُعنهاُللسلطاتُالتنظيميةفيُاملسابقاتُإنتاجُالبياناتُلسحبُالقرعاتُُآليات ○

 .االحتباسُالحراريُالتيُيتمُالتقريرُعنهاُللسلطاتُالتنظيميةحجمُانبعاثاتُغازاتُ ○

 . وقدُتظهرُأنواعُموضوعاتُأخرىُمعُتطورُمطالبُالتقريرُالخارجي. القائمةُأعالهُليستُشاملة

 (3الفقرةُ: راجع) (1)العالقةُبمعيارُرقابةُالجودةُ

اص به، والحفاظ عليه، لرقابة الجودة في ارتباطات الخدمات ذات ( مسؤوليات املكتب عن وضع نظام خ1يتناول معيار رقابة الجودة ) .3أ

  وتستهدف تلك املسؤوليات وضع: العالقة، بما في ذلك ارتباطات اإلجراءات املتفق عليها.

 نظامُرقابةُالجودةُباملكتب؛ ●

 .لتزامُبتلكُالسياساتإلىُتحقيقُهدفُنظامُرقابةُالجودةُوإجراءاتهُلتطبيقُومتابعةُاالُترميسياساتُاملكتبُالتيُ ●

 بأن:1بموجب معيار رقابة الجودة ) .4أ
ً
 معقوال

ً
 بوضع نظام لرقابة الجودة والحفاظ عليه ليوفر له تأكيدا

ً
  (، فإن املكتب يتحمل التزاما

 املكتبُوالعاملينُفيهُيلتزمونُباملعاييرُاملهنيةُواملتطلباتُالنظاميةُوالتنظيميةُاملنطبقة؛ُ)أ(

 2.صادرةُعنُاملكتبُأوُالشركاءُاملسؤولينُعنُاالرتباطاتُمناسبةُفيُظلُالظروفُالقائمةالتقاريرُالُ)ب(

فيماُيتعلقُبارتباطاتُاإلجراءاتُاملتفقُعليهاُمتطلباتُلرقابةُالجودةُفيُاملكاتبُالتيُ( 1)قدُتضعُالدولُالتيُلمُتعتمدُمعيارُرقابةُالجودةُ .5أ

أنُمتطلباتُرقابةُالجودةُبأساسُافتراضُملعيارُاملتعلقةُبرقابةُالجودةُعلىُمستوىُاالرتباطُعلىُوتنبنيُأحكامُهذاُا. تنفذُتلكُاالرتباطات

ويتحقق هذا عندما تفرض تلك املتطلبات التزامات على املكتب لتحقيق (. 1)التيُتمُإقرارهاُمساويةُعلىُاألقلُملتطلباتُمعيارُرقابةُالجودةُ

بما في ذلك االلتزام بوضع نظام لرقابة الجودة يتضمن سياسات وإجراءات تتناول كل عنصر من  (،1أهداف متطلبات معيار رقابة الجودة )

  العناصر اآلتية:

 مسؤولياتُالقيادةُعنُالجودةُداخلُاملكتب؛ ●

 ذاتُالصلة؛ُاملتطلبات املسلكية ●

 رتباطات؛واالستمرارُفيُتلكُالعالقاتُوااُلُبعينهقبولُالعالقاتُمعُالعمالءُوقبولُكلُارتباطُ ●

 املواردُالبشرية؛ ●

 ؛اتاالرتباطتنفيذُ ●

 .املتابعة ●

 . فيُسياقُنظامُرقابةُالجودةُباملكتب،ُتتحملُفرقُاالرتباطاتُمسؤوليةُتطبيقُإجراءاتُرقابةُالجودةُاملنطبقةُعلىُاالرتباط .6أ

. االرتباطُأنُيعتمدُعلىُنظامُرقابةُالجودةُالخاصُباملكتباملكتبُأوُأطرافُأخرىُغيرُذلك،ُيحقُلفريقُالتيُيقدمهاُاملعلوماتُتقتضُماُلمُ .7أ

 :فعلىُسبيلُاملثال،ُيمكنُلفريقُاالرتباطُاالعتمادُعلىُنظامُرقابةُالجودةُالخاصُباملكتبُفيماُيتعلقُبماُيلي

 .الكفاءةُاملهنيةُللعاملينُمنُخاللُتوظيفهمُوتدريبهمُالرسمي ●

                                                                                 
 11(، الفقرة 1معيار رقابة الجودة )  2
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مُالقبولُواالستمرارالحفاظُعلىُالعالقاتُمعُالعمالء،ُمنُخ ●
م
ظ

م
 .اللُن

 .االلتزامُباملتطلباتُالنظاميةُوالتنظيميةُمنُخاللُآليةُاملتابعة ●

فيُنظامُرقابةُالجودةُالخاصُباملكتبُوالتيُقدُتؤثرُعلىُارتباطُاإلجراءاتُاملتفقُعليها،ُالتيُتمُالتعرفُعليهاُوعندُالنظرُفيُأوجهُالقصورُ

باطُفيُالحسبانُالتدابيرُالتيُاتخذهاُاملكتبُلتصحيحُالوضعُوالتيُيراهاُالشريكُاملسؤولُعنُاالرتباطُقدُيأخذُالشريكُاملسؤولُعنُاالرت

 .كافيةُفيُسياقُارتباطُاإلجراءاتُاملتفقُعليها

ُللمعاييرُاملهنيةُالُيشيرُالقصورُفيُنظامُرقابةُالجودةُالخاصُباملكتبُبالضرورةُإلىُأنهُلمُيتمُتنفيذُارتباطُاإلجراءاتُاملتفقُعليهاُوف .8أ
ً
قا

ُ
ً
 .واملتطلباتُالنظاميةُوالتنظيميةُاملنطبقة،ُأوُإلىُأنُتقريرُاإلجراءاتُاملتفقُعليهاُلمُيكنُمناسبا

 (11الفقرةُ: راجع)ُتاريخ السريان

ُتن .9أ ُيتم ثُشروطُاالرتباطُبحيث ُيحّدِ ُأن ُالقانوني ُالحاسب ُيود ُقد ُسنوات، ُعدة ُتغطي ُالتي ُيخصُشروطُاالرتباط ُارتباطاتُفيما فيذ

ُلهذاُاملعيارُفيُتاريخُالسريانُأوُبعده
ً
 . اإلجراءاتُاملتفقُعليهاُوفقا

 التعريفات

،ُ(1()ه)30،ُ(ز)24،ُ(1()و)24،ُ(ز)13،ُ(د)13،ُ(ب)13،ُ(أ)13الفقراتُ: راجع)الطرفُالقائمُبالتكليفُواملستخدمونُاملستهدفونُاآلخرونُ

 ((3()ه)30

ُاملستخدمونُ. فاقُعلىُاإلجراءاتُمعُاملستخدمينُاملستهدفينُإضافةُإلىُالطرفُالقائمُبالتكليففيُبعضُالظروف،ُقدُيتمُاالت .10أ
ً
وقدُيقرُأيضا

 . املستهدفون،ُبخالفُالطرفُالقائمُبالتكليف،ُبمناسبةُاإلجراءات

ُأ .11أ ُتنظيمية ُسلطة ُأو ُاملسؤول ُالطرف ُهو ُظروفُمختلفة، ُظل ُفي ُبالتكليف، ُالقائم ُالطرف ُيكون ُأن ُمستهدفُآخريمكن ُمستخدم . و

 . القائمةُبالتكليف،ُعندُاالقتضاءملتعددةُاواإلشاراتُإلىُالطرفُالقائمُبالتكليفُفيُهذاُاملعيارُتشملُكذلكُاألطرافُ

 ((و)13ُةالفقُر: راجع)املكتشفاتُ

ذينُينفذونُنفسُاإلجراءاتُمنُاملتوقعُأنُتمتازُاملكتشفاتُبإمكانيةُالتحققُمنُصحتها،ُوهذاُيعنيُأنُالحاسبينُالقانونيينُالختلفينُال .12أ

ُنتائجُمتعادلة ُإلى ُرأيُأوُاستنتاجُُو. يتوصلوا ُالحاسبُالُتشملُوالُتشملُاملكتشفاتُالقيامُبإبداء كذلكُأيُتوصياتُيمكنُأنُيقدمها

 . القانوني

ُمنُ" الحقائقُاملكتشفة"قدُيستخدمُالحاسبونُالقانونيونُلفظُ .13أ
ً
سبيلُاملثال،ُفيُالحاالتُالتيُيخش ىُفيهاُالحاسبُُ،ُعلى"املكتشفات"بدال

ساءُفيهاُفهمُلفظُ". املكتشفات"القانونيُمنُاحتمالُإساءةُفهمُلفظُ " املكتشفات"وقدُتكونُهذهُهيُالحالُفيُالدولُأوُاللغاتُالتيُقدُيم

دة جر   . علىُأنهاُتشملُالنتائجُالتيُليستُحقائقُمم

 (17الفقرةُ: عراج) ذات الصلة املتطلبات املسلكية

 ُاملوضوعيةُواالستقالل

وتتألف املتطلبات املسلكية . ذاتُالصلةُباملتطلبات املسلكيةيتعينُعلىُالحاسبُالقانونيُالذيُينفذُارتباطُاإلجراءاتُاملتفقُعليهاُأنُيلتزمُ .14أ

 إلى جنب مع املتطلبات اليثاق الدولي لسلوك وآداب املهنةذات الصلة عادة من امل
ً
.، جنبا

ً
أنُُامليثاقتطلبُيُو ()وطنية التي تكون أكثر تشددا

ليُبسببُيلتزمُالحاسبُالقانونيُباملبادئُاألساسيةُبماُفيهاُاملوضوعية،ُالتيُتتطلبُمنُالحاسبُالقانونيُأالُيتهاونُفيُحكمهُاملنهيُأوُالعم

ُعليه،ُفإنُوبنا. التحيزُأوُتضاربُاملصالحُأوُالتأثيرُالذيُالُمسّوغُلهُمنُجانبُاآلخرين ذاتُالصلةُالتيُيخضعُلهاُُاملتطلبات املسلكيةًء

 . الحاسبُالقانونيُستتطلب،ُفيُحدهاُاألدنى،ُمنُالحاسبُالقانونيُأنُيتحلىُباملوضوعيةُعندُتنفيذُارتباطُاإلجراءاتُاملتفقُعليها
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ومع ذلك، فقد تنص . صُارتباطاتُاإلجراءاتُاملتفقُعليهاعلىُمتطلباتُلالستقاللُفيماُيخلسلوك وآداب املهنة امليثاقُالدوليُشتملُيالُ .15أ

وضوع ارتباط مدونات أخالق املهنة الوطنية أو األنظمة أو اللوائح أو املتطلبات املهنية األخرى أو شروط العقد أو البرنامج أو الترتيب املتعلق بم

 اإلجراءات املتفق عليها، على متطلبات تتعلق باالستقالل.

 3باألنظمةُواللوائحعدمُااللتزامُ

 : ذاتُالصلةُقدُاملتطلبات املسلكيةإنُاألنظمةُأوُاللوائحُأوُ .16أ

تتطلبُأنُيبلغُالحاسبُالقانونيُعنُعدمُااللتزام،ُالحددُحدوثهُأوُاملشتبهُفيُحدوثه،ُباألنظمةُواللوائحُإلىُسلطةُمعنيةُخارجُ (أ)

 . املنشأة

  4.،ُإبالغُسلطةُمعنيةُخارجُاملنشأةالقائمةُالظروففيُظلُوجبها،ُتفرضُمسؤولياتُقدُيكونُمنُاملناسبُبم (ب)

ُ .17أ ُيكونُمن ُفيُالضروريُقد ُاملشتبه ُأو ُحدوثه ُالحدد ُواللوائح، ُباألنظمة ُااللتزام ُعنُعدم ُاإلبالغ ُالظروفُالقائمة ُظل ُاملناسبُفي ُمن أو

 :حدوثه،ُإلىُسلطةُمعنيةُخارجُاملنشأةُألن

 ؛ُأوقومُباإلبالغيذاتُالصلةُتتطلبُمنُالحاسبُالقانونيُأنُُاملتطلبات املسلكيةُاألنظمةُأوُاللوائحُأو (أ)

ُ (ب)
ً
ُكاستجابةُلعدمُااللتزامُالحددُحدوثهُأوُاملشتبهُفيُحدوثهُوفقا

ً
ُمناسبا

ً
للمتطلبات الحاسبُالقانونيُقدُحددُأنُاإلبالغُيعدُتصرفا

 ذاتُالصلة؛ُأوُاملسلكية

 .ذاتُصلةُتمنحُالحاسبُالقانونيُالحقُفيُالقيامُبذلكُاملتطلبات املسلكيةاألنظمةُأوُاللوائحُأوُ (ج)

ُارتباطُ .18أ ُتنفيذ ُعلى
ً
ُقادرا ُليكون ُضروري ُهو ُما ُيتجاوز ُواللوائح ُاألنظمة ُفهم ُمن ُمستوى ُلديه ُيكون ُأن ُالقانوني ُالحاسب ُمن توقع ُيم ال

ذاتُالصلةُمنُالحاسبُالقانونيُأنُيطبقُماُلديهُُاملتطلبات املسلكيةئحُأوُومعُذلك،ُفقدُتتوقعُاألنظمةُأوُاللوا. اإلجراءاتُاملتفقُعليها

ُ. منُمعرفةُوحكمُمنهيُوخبرةُعندُاالستجابةُلعدمُااللتزامُالحددُحدوثهُأوُاملشتبهُفيُحدوثه
ّ
شك لُعدمُأّماُالفصلُفيماُإذاُكانُتصرفُماُيم

 . ئاتُالقضائيةُاألخرىُاملعنيةأمرُتختصُبهُالحاكمُأوُالهيفيُالنهايةُفهوُُ،التزامُفعلي

ُقدُيكونُاإلبالغُعنُعدمُااللتزامُباألنظمةُواللوائحُالحددُحدوثهُأوُاملشتبهُفيُحدوثهُإلىُسلطةُمعنيةُخارجُاملنشأة .19أ ُفيُبعضُالظروف،

ُفيُضوءُواجبُالسريةُالذيُيتحملهُالحاسبُالقانونيُبموجبُاألنظمةُأوُاللوائحُأوُ
ً
وفيُحاالتُ. ذاتُالصلةُملسلكيةاملتطلبات اممنوعا

ُبواجبُالسريةُبموجب
ً
عدُاإلبالغُعنُعدمُااللتزامُالحددُحدوثهُأوُاملشتبهُفيُحدوثهُإلىُسلطةُمعنيةُخارجُاملنشأةُإخالال ُلنُيم ُأخرى،

  5.ذاتُالصلةُاملتطلبات املسلكية

املثال، من داخل املكتب أو من مكتب ضمن الشبكة(، أو الحصول قد ينظر املحاسب القانوني في الحصول على استشارة داخلية )على سبيل  .20أ

ي )ما على استشارة قانونية لفهم اآلثار املهنية أو النظامية املترتبة على اتخاذ أي تصرف معين، أو استشارة هيئة تنظيمية أو مهنية بشكل سر 

 بموجب األنظمة أو اللوائح أو ما لم يكن من شأنه أن 
ً
 6يخل بواجب السرية(.لم يكن ذلك محظورا

 (18الفقرةُ: راجع)الحكم املنهي 

ذاتُالصلة،ُوعندُاتخاذُالقراراتُاملدروسةُبشأنُالتصرفاتُُاملتطلبات املسلكيةيتمُممارسةُالحكمُاملنهيُعندُتطبيقُمتطلباتُهذاُاملعيارُو .21أ

 .املتبعةُأثناءُارتباطُاإلجراءاتُاملتفقُعليها،ُحسبُمقتض ىُالحال

 : بولُارتباطُاإلجراءاتُاملتفقُعليهاُوتنفيذهُوالتقريرُعنه،ُيتمُممارسةُالحكمُاملنهي،ُعلىُسبيلُاملثال،ُعندعندُق .22أ

                                                                                 
لسلوك وآداب  امليثاق الدوليمن  2ت 360/5الفقرة  ،على سبيل املثال ،إلى أن عدم االلتزام باألنظمة واللوائح يشمل الغش. انظر املتطلبات املسلكية ذات الصلةقد تشير   3

 .املهنة
 .لسلوك وآداب املهنة الدولي امليثاقمن  3ت 360/36إلى  360/36يالفقرات  ،على سبيل املثال ،انظر  4
 .لسلوك وآداب املهنة امليثاق الدوليمن  360/37ي و  1ت 114/1و 114/1يالفقرات  ،على سبيل املثال ،انظر  5
 .لسلوك وآداب املهنة امليثاق الدوليمن  1ت 360/39الفقرة  ،على سبيل املثال ،انظر  6
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 قبولُاالرتباط 

● ُ معُاألخذُفيُ)إجراءُمناقشةُمعُالطرفُالقائمُبالتكليفُواالتفاقُمعهُحولُطبيعةُاإلجراءاتُالتيُسيتمُتنفيذها،ُوتوقيتهاُومداها

 (. االرتباطُالحسبانُالغرضُمن

 .تحديدُماُإذاُكانتُشروطُقبولُاالرتباطُواالستمرارُفيهُقدُتمُالوفاءُبها ●

ُتحديدُاملواردُالالزمةُلتنفيذُاإلجراءاتُحسبماُتمُاالتفاقُعليهاُفيُشروطُاالرتباط،ُبماُفيُذلكُالحاجةُإلىُإشراكُأحدُالخبراءُالذين ●

 . يستعينُبهمُالحاسبُالقانوني

طلبُمنهُاملوافقةُتحديدُالتصُر ● فاتُاملناسبةُإذاُأصبحُالحاسبُالقانونيُعلىُدرايةُبحقائقُأوُظروفُتوحيُبأنُاإلجراءاتُالتيُيم

عدُغيرُمناسبةُللغرضُمنُارتباطُاإلجراءاتُاملتفقُعليها
م
 .عليهاُت

 تنفيذُاالرتباط 

ءُتنفيذُارتباطاتُاإلجراءاتُاملتفقُعليها،ُعلىُدرايةُبماُتحديدُالتصرفاتُأوُاالستجاباتُاملناسبةُإذاُأصبحُالحاسبُالقانوني،ُأثنا ●

 :يلي

 .أمورُقدُتشيرُإلىُغشُأوُحالةُعدمُالتزامُأوُعدمُالتزامُمشتبهُفيهُباألنظمةُأوُاللوائح ○

ُحولُسالمةُاملعلوماتُذاتُالصلةُبارتباطُاإلجراءاتُاملتفقُعليهاُأوُتشيرُإلىُاحتمالُأنُامل ○
ً
علوماتُأمورُأخرىُتثيرُشكوكا

 .قدُتكونُمضللة

 .إجراءاتُالُيمكنُتنفيذهاُحسبُاملتفقُعليه ○

 التقريرُعنُاالرتباط 

 .كاٍف،ُبماُفيُذلكُعندُاكتشافُاستثناءاتُوصفُاملكتشفاتُبطريقةُموضوعيةُوبتفصيٍلُ ●

 : ملنهيُمحدودةُألسبابُمنُبينهاُماُيليعندُتنفيذُارتباطُاإلجراءاتُاملتفقُعليها،ُتكونُحاجةُالحاسبُالقانونيُإلىُممارسةُالحكمُا .23أ

ُالحاسبُالقانونيُوالطرفُالقائمُبالتكليف،ُحيثُ ● ُينطويُعلىُتنفيذُاإلجراءاتُالتيُوافقُعليها أنُارتباطُاإلجراءاتُاملتفقُعليها

عدُمناسبةُللغرضُمنُاالرتباط
م
 .يكونُذلكُالطرفُقدُأقرُبأنُاإلجراءاتُالتيُسيتمُتنفيذهاُت

ءاتُاملتفقُعليهاُواملكتشفاتُالناتجةُمنُتنفيذُتلكُاإلجراءاتُيمكنُوصفهاُبشكلُموضوعي،ُوبألفاظُواضحةُوغيرُمضللةُأنُاإلجرا ●

 . والُتخضعُلتفسيراتُمختلفة

أنُاملكتشفاتُتمتازُبإمكانيةُالتحققُمنُصحتها،ُوهذاُيعنيُأنُالحاسبينُالقانونيينُالختلفينُالذينُينفذونُنفسُاإلجراءاتُمنُ ●

 . املتوقعُأنُيتوصلواُإلىُنتائجُمتعادلة

 (19ُ،20الفقرتينُ: راجع)رقابة الجودة على مستوى االرتباط 

ُفريقُاالرتباطُاآلخرين .24أ ُألعضاء ُينقلها ُالتي ُاملناسبة ُتصرفاتُالشريكُاملسؤولُعنُاالرتباطُوالرسائل ُيليُتؤكد ُما ُسياقُتحملهُعلى ُفي ،

 :رتباطاملسؤوليةُعنُالجودةُالعامةُلكلُا

 املعاييرُاملهنيةُواملتطلباتُالنظاميةُوالتنظيمية؛ماُيستوفيُبتنفيذُالعملُ (أ)

 االلتزامُبسياساتُوإجراءاتُاملكتبُاملنطبقةُفيماُيتعلقُبرقابةُالجودة؛ (ب)

ُلهذاُاملعيار (ج)
ً
 . إصدارُتقريرُالحاسبُالقانونيُعنُاالرتباطُوفقا

نُيحصلُاملكتبُعلىُاملعلوماتُالتيُيراهاُضروريةُفيُظلُالظروفُالقائمةُقبلُقبولُاالرتباطُمعُعميلُأ( 1)يتطلبُمعيارُرقابةُالجودةُ .25أ

ُوعندُالنظرُفيُقبولُارتباطُجديدُمعُعميلُحالي وقدُيكونُمنُبينُاملعلوماتُالتيُ. جديد،ُوعندُاتخاذُقرارُباالستمرارُفيُارتباطُقائم،

ُتح ُفي ُاالرتباط ُعن ُاملسؤول ُالشريك ُعليهاُتساعد ُاملتفق ُاإلجراءات ُوارتباطات ُالعمالء ُمع ُالعالقات ُقبول ُاملناسب ُمن ُكان ُإذا ُما ديد
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ُبالحوكمة ُواملكلفين ُالعليا ُواإلدارة ُالرئيسيين ُاملالك ُبنزاهة ُالخاصة ُاملعلومات ُواالرتباطات، ُالعالقات ُتلك ُفي ُلدىُ. واالستمرار ُكان وإذا

الرتباط،ُفقدُالُيكونُمنُسالمةُتنفيذُالشكُفيُنزاهةُاإلدارةُلدرجةُمنُاملرجحُأنُتؤثرُعلىُالشريكُاملسؤولُعنُاالرتباطُسببُيدعوهُإلىُا

 .املناسبُقبولُاالرتباط

ُ .26أ سياساتُوإجراءاتُتهدفُإلىُتقديمُتأكيدُمعقولُبأنُاملكتبُوالعاملينُفيهُُساءإُرمسؤولياتُاملكتبُعنُ( 1)يحددُمعيارُرقابةُالجودة

ُيتعلقُبالتزامُفريقُاالرتباطُ. ذاتُالصلةُسلكيةباملتطلبات اململتزمونُ ُاملعيارُمسؤولياتُالشريكُاملسؤولُعنُاالرتباطُفيما ويحددُهذا

 .ذاتُالصلةُباملتطلبات املسلكية

ائمُبالتكليفُ،ُفقدُيكونُمنُاملناسبُأنُيتفقُمعُالطرفُالق20إذاُكانُالحاسبُالقانونيُغيرُقادرُعلىُالوفاءُباملتطلبُالواردُفيُالفقرةُ .27أ

ويمكنُ. علىُأنُيحدُمنُنطاقُارتباطُاإلجراءاتُاملتفقُعليهاُإلىُاإلجراءاتُالتيُيستطيعُالحاسبُالقانونيُأنُيتولىُاملسؤوليةُعنهاُكماُينبغي

  .خبيرُبشكلُمنفصلُلتنفيذُاإلجراءاتُاألخرُىُقدُمعبالتعاأنُيقومُالطرفُالقائمُبالتكليفُ

 (23–21الفقراتُ: راجع) يهقبول االرتباط واالستمرار ف

عندُالتوصلُإلىُفهمُللغرضُمنُارتباطُاإلجراءاتُاملتفقُعليها،ُقدُيصبحُالحاسبُالقانونيُعلىُدرايةُبمؤشراتُتدلُعلىُأنُاإلجراءاتُ .28أ

عدُغيرُمناسبةُللغرضُمنُارتباطُاإلجراءاتُاملتفقُعليها
م
لحاسبُالقانونيُعلىُدرايةُفعلىُسبيلُاملثال،ُقدُيصبحُا. املطلوبُمنهُتنفيذهاُت

 :بحقائقُأوُظروفُتشيرُإلىُماُيلي

 .أنُاإلجراءاتُمختارةُبطريقةُتهدفُإلىُالتأثيرُبشكلُمتحيزُعلىُالقراراتُالتيُيتخذهاُاملستخدمونُاملستهدفوُن ●

ذُعليهُاإلجراءاتُاملتفقُعليهاُالُيمكنُ ● نف 
م
 .عليهُاالعتمادأنُاملوضوعُامل

أنُالقيامُبارتباطُتأكيدُأوُتقديمُخدمةُاستشاراتُقدُيفيُعلىُنحوُأفضلُباحتياجاتُالطرفُالقائمُبالتكليفُأوُاملستخدمينُ ●

 . املستهدفينُاآلخرين

 : ماُيلي22ُو21ُمنُبينُالتصرفاتُاألخرىُالتيُقدُتؤكدُللمحاسبُالقانونيُاستيفاءُالشروطُالواردةُفيُالفقرتينُ . 29أ

ُاإُل ● ُاالتفاقُمقارنة ُفي ُاللوائحُأو ُاألنظمةُأو ُفي ُعلىُسبيلُاملثال، ُباملتطلباتُالكتابيةُاملنصوصُعليها، ُسيتمُتنفيذها جراءاتُالتي

ُبلفظُ)التعاقديُ
ً
شارُإليهاُأحيانا ُ"(الشروطُاملرجعية"يم

ً
 .،ُمتىُكانُذلكُمناسبا

 :مطالبةُالطرفُالقائمُبالتكليفُبماُيلي ●

ملرتقبةُوشكلُومحتوىُتقريرُاإلجراءاتُاملتفقُعليهاُعلىُالنحوُاملوضحُفيُشروطُاالرتباط،ُعلىُتوزيعُنسخةُمنُاإلجراءاتُا ○

 .املستخدمينُاملستهدفين

 .الحصولُعلىُإقرارُمنُاملستخدمينُاملستهدفينُبمعرفةُاإلجراءاتُالتيُسيتمُتنفيذها ○

 .مينُاملستهدفينللمستخدُاملعنيينمناقشةُاإلجراءاتُالتيُسيتمُتنفيذهاُمعُاملمثلينُ ○

قراءةُاملراسالتُبينُالطرفُالقائمُبالتكليفُواملستخدمينُاملستهدفينُاآلخرينُإذاُكانُالطرفُالقائمُبالتكليفُليسُهوُاملستخدمُ ●

 . املستهدفُالوحيد

ُ .30أ ُالفقرتين ُفي ُالشروطُالواردة ُاستيفاء ُعدم ُحالة ُارتباطُاإُل22و21ُفي ُأنُيستطيع ُعندئذ ُاملرجح ُفمنُغير ُالوفاءُ، جراءاتُاملتفقُعليها

وفيُمثلُهذهُالظروف،ُيمكنُأنُيقترحُالحاسبُالقانونيُتقديمُ. باحتياجاتُالطرفُالقائمُبالتكليفُأوُاملستخدمينُاملستهدفينُاآلخرين

 . خدماتُأخرىُقدُتكونُمناسبةُبشكلُأكبر،ُمثلُارتباطُالتأكيد

ُجميعُالشروطُالواردةُفيُالفقرتين .31أ
ً
 . علىُاإلجراءاتُالتيُتمُإضافتهاُأوُتعديلهاُأثناءُاالرتباط22ُو21ُُتنطبقُأيضا

 ((ج)22ُةالفقُر: راجع)ُوصفُاإلجراءاتُاملتفقُعليهاُواملكتشفات

وفيُبعضُالظروف،ُقدُتفرضُ. قدُتكونُاإلجراءاتُالتيُسيتمُتنفيذهاُأثناءُارتباطُاإلجراءاتُاملتفقُعليهاُمفروضةُبموجبُنظامُأوُالئحة .32أ

ُالطريقةُالتيُيلزمُوصفُاإلجراءاتُأوُاملكتشفاتُبهاُفيُتقريرُاإلجراءاتُاملتفقُعليهااأُل
ً
ُملاُهوُمنصوصُعليهُفيُ. نظمةُأوُاللوائحُأيضا

ً
ووفقا
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ُأنُيكونُالحاسبُالقانونيُقدُحددُأنُاإلجراءاتُاملتفق(ج)22الفقرةُ ُ،ُفمنُبينُالشروطُالخاصةُبقبولُارتباطُاإلجراءاتُاملتفقُعليها

 .عليهاُواملكتشفاتُيمكنُوصفهاُبشكلُموضوعي،ُوبألفاظُواضحةُوغيرُمضللةُوالُتخضعُلتفسيراتُمختلفة

ُيعنيُُو. يتمُوصفُاإلجراءاتُاملتفقُعليهاُبشكلُموضوعي،ُوبألفاظُواضحةُوغيرُمضللةُوالُتخضعُلتفسيراتُمختلفة .33أ أنُيتمُوصفهاُهذا

ومنُاملهمُمعرفةُأنُأيُلفظُ. مُطبيعةُومدىُاإلجراءاتُاملنفذة،ُوعندُاالقتضاء،ُفهمُتوقيتهابقدرُمنُالدقةُيكفيُاملستخدمُاملستهدفُلفه

ستخدمُبطريقةُغيرُواضحةُأوُمضللة،ُبناًءُعلىُالسياقُ وبافتراضُأنُاأللفاظُمناسبةُفيُ. ذاُالسياقهُأوُعدمُتوفرالذيُوردُفيهُيمكنُأنُيم

 :فاتُالتيُقدُتكونُمقبولةالسياقُاملستخدمةُفيه،ُفمنُأمثلةُأوصافُالتصُر

 .املصادقة ●

 .املقارنة ●

 .توافقال ●

 .التتبع ●

 .الفحصُاملادي ●

 .االستفسار ●

 .إعادةُاالحتساب ●

 .املالحظة ●

تشملُاأللفاظُالتيُقدُتكونُغيرُواضحةُأوُمضللةُأوُالتيُقدُتخضعُلتفسيراتُمختلفةُبناًءُعلىُالسياقُاملستخدمةُفيه،ُعلىُيمكنُأنُ .34أ

 : بيلُاملثالس

● ُ
ً
ُبالتأكيدُوفقا ُلاأللفاظُاملرتبطة ُ" تعرضُبشكلُعادل"مثلُُاملعتمدةلمعايير ُوعادلة"أو ُ" حقيقية ُ" املراجعة"أو أوُ" الفحص"أو

 ".استنتاج"أوُ" رأي"أوُ" التأكيد"

نحنُنقرُ"أوُ أو "نحن تحققنا" "نحنُنشهد"عنُرأيُأوُاستنتاجُتأكيد،ُفيماُيتعلقُباملكتشفات،ُمثلُتتضمنُالتعبيرُُاأللفاظُالتي ●

 ". نحنُنضمن"أوُ" بصحة

 ".لقدُحصلناُعلىُجميعُالتوضيحاتُونفذناُاإلجراءاتُالتيُرأيناُأنهاُضرورية"العباراتُغيرُالواضحةُأوُالغامضةُمثلُ ●

 ".مهم"أوُ" جوهرُي"األلفاظُالتيُتخضعُلتفسيراتُمختلفةُمثلُ ●

دونُتحديدُطبيعةُومدىُاإلجراءاتُالتيُ" يتحقق"أوُ" يحلل"أوُ" يختبر"أوُ" يقّوم"أوُ" يناقش"األوصافُغيرُالدقيقةُلإلجراءاتُمثلُ ●

غيرُدقيقُدونُتحديدُالطرفُ" يناقش"فعلىُسبيلُاملثال،ُقدُيكونُاستخدامُكلمةُ. سيتمُتنفيذها،ُوعندُاالقتضاء،ُتحديدُتوقيتها

 .هاالذيُسيتمُمعهُالنقاشُأوُاألسئلةُالحددةُالتيُسيتمُطرح

 ". إنُموقفنا"أوُ" منُوجهةُنظرنا"أوُ" اعتقادنافيُ"األلفاظُالتيُتوحيُبأنُاملكتشفاتُالُتعكسُالنتائجُالواقعيةُمثلُ ●

منُغيرُاملرجحُأنُيفيُبشرطُأنُتكونُاأللفاظُواضحةُ" فحصُتخصيصاتُالتكاليفُلتحديدُماُإذاُكانتُمعقولة"جراءُاإُلعلىُسبيلُاملثال،ُ .35أ

 :الُتخضعُلتفسيراتُمختلفة،ُوذلكُألنوغيرُمضللةُُو

ُعلىُأنهُيعنيُأنُتخصيصُالتكاليفُكانُموض" فحص"لفظُ ●
ً
عُارتباطُتأكيدُمحدودُرغمُأنُُوقدُيفهمهُبعضُاملستخدمينُخطأ

 . اإلجراءُالُيستهدفُتقديمُأيُتأكيدُمنُهذاُالقبيل

 .صفةالُهذهُيخضعُلتفسيراتُمختلفةُبشأنُماُتنطبقُعليه" معقولة"لفظُ ●

فيُالظروفُالتيُيحددُفيهاُنظامُأوُالئحةُإجراًءُأوُيصفهُباستخدامُألفاظُغيرُواضحةُأوُمضللةُأوُتخضعُلتفسيراتُمختلفة،ُفمنُاملمكنُ .36أ

 :عنُطريقُمطالبةُالطرفُالقائمُبالتكليف،ُعلىُسبيلُاملثال،ُبماُيلي( ج)22أنُيفيُالحاسبُالقانونيُبالشرطُالواردُفيُالفقرةُ

 .بحيثُالُيصبحُغيرُواضحُأوُمضللُأوُخاضعُلتفسيراتُمختلفةُهاإلجراءُأوُوصفُتعديل ●
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تضمينُتعريفُألحدُاأللفاظُفيُتقريرُاإلجراءاتُاملتفقُعليهاُإذاُكانُهذاُاللفظُغيرُواضحُأوُمضللُأوُيخضعُلتفسيراتُمختلفةُوالُ ●

 .يمكنُتعديله،ُعلىُسبيلُاملثال،ُبسببُنظامُأوُالئحة

 ((ه)24،ُ(ه)22ُينتالفقُر :راجع)ُطلباتُاالستقاللااللتزامُبمت

ُ .37أ ُأ( ه)22تنطبقُالفقرة ُالفقرة ُفي ُبااللتزامُبمتطلباتُتتعلقُباالستقاللُألسبابُكتلكُاملذكورة
ً
ُيكونُالحاسبُالقانونيُمطالبا . 15عندما

ُ ُالفقرة ُبالتكليف( ه)22وتنطبق ُالقائم ُالطرف ُمع ُالقانوني ُالحاسب ُيتفق ُعندما
ً
ُبمتطلباتُأيضا ُااللتزام ُعلى ُاالرتباط، ُشروط ُفي ،

ذاتُالصلة،ُأوُُاملتطلبات املسلكيةفعلىُسبيلُاملثال،ُربماُيكونُالحاسبُالقانونيُقدُحددُفيُالبدايةُأنهُغيرُمطالبُبموجبُ. لالستقالل

ظرُفيُقبولُاالرتباطُأوُاالستمرارُفيهُأوُعندُولكنُعندُالن. األنظمةُأوُاللوائح،ُأوُأليُأسبابُأخرى،ُأنُيلتزمُبمتطلباتُتتعلقُباالستقالل

عليهاُاالتفاقُعلىُشروطُاالرتباط،ُقدُتشيرُمعرفةُالحاسبُالقانونيُباألمورُاآلتيةُإلىُأنهُمنُاملناسبُللغرضُمنُارتباطُاإلجراءاتُاملتفقُ

 :االلتزامُبمتطلباتُمعينةُلالستقاللُبالتكليفُأنُيناقشُمعُالطرفُالقائم

 رتباطُاإلجراءاتُاملتفقُعليها؛ُأوالغرضُمنُا ●

؛ُ(إذاُكانواُمختلفينُعنُالطرفُالقائمُبالتكليف)هويةُالطرفُالقائمُبالتكليفُواملستخدمينُاملستهدفينُاآلخرينُوالطرفُاملسؤولُ ●

 أو

 طبيعةُاإلجراءاتُالتيُسيتمُتنفيذهاُوتوقيتهاُومداها؛ُأو ●

انوني،ُأوُالتيُقامُبتنفيذها،ُلصالحُالطرفُالقائمُبالتكليفُأوُاملستخدمينُاملستهدفينُاالرتباطاتُاألخرىُالتيُينفذهاُالحاسبُالق ●

 (.إذاُكانواُمختلفينُعنُالطرفُالقائمُبالتكليف)أوُالطرفُاملسؤولُ

ُبالطرفُالقائمُبالتكليفُ .38أ ُالقوائمُاملاليةُالخاصة ُكانُ)قدُيكونُالحاسبُالقانونيُهوُمراجع ُالطرفُاملسؤولُإذا ُعنُالطرفُأو
ً
مختلفا

ُبالتكليف ُيفترضُ(. القائم ُفقد ُعليها، ُمتفق ُإجراءات ُارتباط ُبتنفيذ
ً
ُأيضا ُالقانوني ُالحاسب ُتكليف ُتم ُإذا ُالظروف، ُهذه ُمثل وفي

. ليهااملستخدمونُاملستهدفونُلتقريرُاإلجراءاتُاملتفقُعليهاُأنُالحاسبُالقانونيُمستقلُفيماُيخصُالغرضُمنُارتباطُاإلجراءاتُاملتفقُع

عةُولذلك،ُفقدُيتفقُالحاسبُالقانونيُمعُالطرفُالقائمُبالتكليفُعلىُأنُالتزامُالحاسبُالقانونيُبمتطلباتُاالستقاللُاملنطبقةُعلىُمراج

ُيخصُالغرضُمنُارتباطُاإلجراءاتُاملتفقُعليها ُفيُشروطُ. القوائمُاملاليةُهوُأمرُمناسبُفيما ُيتمُتضمينُعبارة ُالحالة، ُمثلُهذه وفي

ُللفقرةُ
ً
 .،ُتفيدُبأنُالحاسبُالقانونيُمطالبُبااللتزامُبهذهُاملتطلباتُالخاصةُباالستقالل(ه)24االرتباط،ُوفقا

 (24ُ،25ُتينالفقُر: راجع)ُاالتفاق على شروط االرتباط

 : منهاُعلىُسبيلُاملثالمتىُكانتُذاتُصلة،ُيمكنُتضمينُأمورُإضافيةُفيُخطابُاالرتباط،ُ .39أ

 .ملتعلقةُبإشراكُأحدُالخبراءُالذينُيستعينُبهمُالحاسبُالقانونيُفيُبعضُجوانبُارتباطُاإلجراءاتُاملتفقُعليهاالترتيباتُا ●

 .أيُقيودُعلىُاستخدامُتقريرُاإلجراءاتُاملتفقُعليهاُأوُتوزيعه ●

 . يحتويُامللحقُاألولُعلىُمثالُتوضيحيُلخطابُارتباطُإلجراءاتُمتفقُعليها .40أ

ُا .41أ ُيتفق ُكّمُقد ُدنيا
ً
ُحدودا ُستتضمن ُتنفيذها ُسيتم ُالتي ُاإلجراءات ُأن ُعلى ُبالتكليف ُالقائم ُالطرف ُمع ُالقانوني ُلتحديدُلحاسب ية

 . شروطُاالرتباطُضمنيةُفيُأوصافُاإلجراءاتُوفيُتلكُالحالة،ُيتمُتضمينُهذهُالحدودُالدنياُالكّمُ. االستثناءات

ُللفقرةُ. لوائحُعلىُطبيعةُاإلجراءاتُالتيُسيتمُتنفيذهااألنظمةُأوُالفقطُفيُبعضُالظروف،ُقدُتنصُ .42أ
ً
،ُ(ط)24وفيُمثلُهذهُالظروف،ُووفقا

ُ ُتنفيذها ُسيتم ُتوقيتُاإلجراءاتُالتي ُبالتكليفُعلى ُالطرفُالقائم ُمع ُيتفقُالحاسبُالقانوني ُلدىُالطرفُالقائمُومداها بحيثُيتوفر

عدُمناسبةُللغرضُمنُاالرتباطبالتكليفُأساسُلإلقرارُبأنُاإلجراءاتُالتيُسيتمُتنفي
م
 . ذهاُت

ُمتعاقبُومنفصل .43أ ُنحو ُعلى ُيتمُاالتفاقُعلىُشروطُاالرتباطُوتنفيذُاإلجراءاتُاملتفقُعليها ُبعضُالظروف، ُيكونُ. في ُظروفُأخرى، وفي

ىُتغييراتُفيُاإلجراءاتُاملتفقُعليهاُاالتفاقُعلىُشروطُاالرتباطُوتنفيذُاإلجراءاتُاملتفقُعليهاُعمليةُذاتُطابعُتكراري،ُحيثُيتمُاالتفاقُعل

وفيُحالةُالحاجةُإلىُتعديلُاإلجراءاتُالتيُسبقُاالتفاقُعليها،ُفإنُ. معُالتقدمُفيُتنفيذُاالرتباطُاستجابةُللمعلوماتُالجديدةُالتيُتظهر
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وقدُتأخذُهذهُالشروطُاملعدلة،ُعلىُ. تتطلبُأنُيتفقُالحاسبُالقانونيُمعُالطرفُالقائمُبالتكليفُعلىُشروطُاالرتباطُاملعدلة25ُالفقرةُ

 . أوُشكلُآخرُمنُأشكالُاإلقرارُاملكتوبُالقائمسبيلُاملثال،ُشكلُخطابُارتباطُمحدثُأوُملحقُلخطابُاالرتباطُ

 (26ُةالفقُر: راجع)االرتباطاتُاملتكررةُ

ُبعدمُإرسالُخطابُارتباطُجديد،ُأوُأيُشكلُآخرُم .44أ
ً
نُأشكالُاالتفاقُاملكتوب،ُفيماُيخصُاالرتباطاتُقدُيتخذُالحاسبُالقانونيُقرارا

العواملُاآلتيةُإلىُأنهُمنُاملناسبُتعديلُشروطُاالرتباطُأوُتذكيرُالطرفُالقائمُبالتكليفُبشروطُاالرتباطُومعُذلك،ُفقدُتشيرُ. املتكررة

 :القائمة

املتفقُعليهاُأوُطبيعةُاإلجراءاتُاملتفقُعليهاُأوُأيُمؤشرُعلىُأنُالطرفُالقائمُبالتكليفُيس يءُفهمُالغرضُمنُارتباطُاإلجراءاتُ ●

 .توقيتهاُأوُمداها

 .أيُشروطُمعدلةُأوُخاصةُلالرتباط،ُبماُفيُذلكُأيُتغييراتُفيُاإلجراءاتُالتيُسبقُاالتفاقُعليها ●

 .حدوثُتغييرُفيُاملتطلباتُالنظاميةُأوُالتنظيميةُأوُالتعاقديةُالتيُتؤثرُعلىُاالرتباط ●

 . فيُاإلدارةُأوُاملكلفينُبالحوكمةُلدىُالطرفُالقائمُبالتكليفُحدوثُتغيير ●

 (28ُةالفقُر: راجع)تنفيذ اإلجراءات املتفق عليها 

ُبطلبُالحصولُعلىُإفاداتُمكتوبةُفيُبعضُالظروف،ُمنهاُعلىُسبيلُاملثال .45أ
ً
 :قدُيتخذُالحاسبُالقانونيُقرارا

توجيهُاستفسارات،ُفقدُيطلبُالحاسبُالقانونيُالحصولُعلىُإفاداتُمكتوبةُبالردودُإذاُكانتُاإلجراءاتُاملتفقُعليهاُتنطويُعلىُ ●

ُ
ً
 .التيُتمُتقديمهاُشفويا

إذاُلمُيكنُالطرفُالقائمُبالتكليفُهوُالطرفُاملسؤول،ُفقدُيتفقُالحاسبُالقانونيُمعُالطرفُالقائمُبالتكليفُعلىُإدراجُطلباتُ ●

 . سؤولُضمنُاإلجراءاتُاملتفقُعليهاللحصولُعلىُإفاداتُمكتوبةُمنُالطرفُامل

 (29ُةالفقُر: راجع)استخدام عمل الخبير الذي يستعين به الحاسب القانوني 

 :ماُيلياالستعانةُبخبيرُملساعدةُالحاسبُالقانونيُفيفيُصورةُاستخدامُعملُالخبيرُالذيُيستعينُبهُالحاسبُالقانونيُيكونُقدُ . 46أ

فعلىُسبيلُاملثال،ُقدُيقدمُمحامُاقتراحاتُللمحاسبُالقانونيُ. يفُفيُاإلجراءاتُالتيُسيتمُتنفيذهامناقشةُالطرفُالقائمُبالتكل ●

 بشأنُتصميمُأحدُاإلجراءاتُللتعاملُمعُالجوانبُالقانونيةُفيُأحدُالعقود؛ُأو

اإلجراءاتُاملتفقُعليهاُمثلُتحديدُفعلىُسبيلُاملثال،ُقدُينفذُخبيرُكيميائيُأحدُ. تنفيذُإجراءُأوُأكثرُمنُاإلجراءاتُاملتفقُعليها ●

 .يةُفيُعينةُمنُالحبيباتمستوياتُالسّمُ

ُ .47أ
ً
عدُجزءا ُيم

ً
ُداخليا

ً
ُقامُالحاسبُالقانونيُبالتعاقدُمعهُأوُخبيرا

ً
ُخارجيا

ً
منُاملكتبُقدُيكونُالخبيرُالذيُيستعينُبهُالحاسبُالقانونيُخبيرا

ُالخاصُباملكتب ُالجودة ُرقابة ُلنظام ُيخضع ُ. وبالتالي ُالجودة ُرقابة ُنظام ُعلى ُاالعتماد ُلمُالخاصُويحقُللمحاسبُالقانوني ُما باملكتب،

ُللظروف،ُوقدُيؤثرُعلىُطبيعةُإجراءاتُسُو. ذلكغيرُاملكتبُأوُأطرافُأخرىُالتيُيقدمهاُاملعلوماتُتقتضُ
ً
يختلفُمدىُذلكُاالعتمادُتبعا

 :الحاسبُالقانوني،ُوتوقيتهاُومداها،ُفيماُيتعلقُبأمورُمثل

 .الكفاءةُوالقدرات،ُمنُخاللُبرامجُالتوظيفُوالتدريب ●

 .تقويمُالحاسبُالقانونيُملوضوعيةُالخبيرُالذيُيستعينُبه ●

 .االتفاقُمعُالخبيرُالذيُيستعينُبهُالحاسبُالقانوني ●

 . مثلُهذاُاالعتمادُمنُمسؤوليةُالحاسبُالقانونيُعنُالوفاءُبمتطلباتُهذاُاملعيارُيحدوالُ

عملُُحالةُقيامُأحدُالخبراءُالذينُيستعينُبهمُالحاسبُالقانونيُبتنفيذُإجراءُأوُأكثرُمنُاإلجراءاتُاملتفقُعليها،ُفإنُاالتفاقُعلىُطبيعةفيُ .48أ

ُملاُتتطلبهُالفقرةُ
ً
ةُوإضاف. ،ُيتضمنُطبيعةُاإلجراءاتُالتيُسينفذهاُالخبيرُوتوقيتهاُومداها(ب)29ذلكُالخبيرُونطاقُعملهُوأهدافه،ُوفقا



 ( )املحدث(4400الخدمات ذات العالقة )معيار 

 ©ينللمحاسباالتحاد الدولي  1297 ترجمة الهيئة السعودية للمراجعين واملحاسبين

ُمثلُماُ(ب)29إلىُاألمورُالتيُتتطلبهاُالفقرةُ
ً
،ُفقدُيكونُمنُاملناسبُأنُيشملُاالتفاقُبينُالحاسبُالقانونيُوالخبيرُالذيُيستعينُبهُأمورا

 :يلي

 األدوارُواملسؤولياتُاملنوطةُبكلُمنُالحاسبُالقانونيُوذلكُالخبير؛ (أ)

 نيُوذلكُالخبير،ُبماُفيُذلكُشكلُأيُتقريرُسيتمُتقديمهُمنُقبلُذلكُالخبير؛طبيعةُوتوقيتُومدىُاالتصالُبينُالحاسبُالقانُو (ب)

 . تطلباتُالسريةملالخبيرُالذيُيستعينُبهُالحاسبُالقانونيُُمراعاةضرورةُ (ج)

مدىُرسميةُهذاُاالتفاق،ُعلىُمستوىُتفصيلُاالتفاقُبينُالحاسبُالقانونيُوالخبيرُالذيُيستعينُبهُُو47ُقدُتؤثرُاألمورُالواردةُفيُالفقرةُأ .49أ

ُ
ً
ويكونُاالتفاقُبينُالحاسبُالقانونيُوالخبيرُالخارجيُالذيُيستعينُبهُفيُشكلُ. بماُفيُذلكُماُإذاُكانُمنُاملناسبُأنُيكونُاالتفاقُمكتوبا

 . خطابُارتباطُفيُالغالب

التيُانوني،ُفقدُيكونُمنُاملناسبُتنفيذُبعضُاإلجراءاتُالحاسبُالقأحدُالخبراءُالذينُيستعينُبهمُاستخدامُعملُيكونُمنُاملقررُعندماُ .50أ

 . فيُمرحلةُقبولُاالرتباطُأوُاالستمرارُفيه29ُالفقرةُتتطلبهاُ

 (33-30الفقراتُ: راجع)تقرير اإلجراءات املتفق عليها 

 . يحتويُامللحقُالثانيُعلىُأمثلةُتوضيحيةُلتقاريرُاإلجراءاتُاملتفقُعليها .51أ

نفذُع
م
 ((ج)30ُةالفقُر: راجع)ُليهُاإلجراءاتُاملتفقُعليهااملوضوعُامل

ُبخالفُ .52أ ُمعلومات ُإلى ُيمتد ُال ُعليها ُاملتفق ُاإلجراءات ُتقرير ُأن ُتوضيح ُالقانوني ُالحاسب ُيود ُقد ُالفهم، ُلسوء
ً
ُوتجنبا ُاالقتضاء، عند

حاسبُالقانونيُبتنفيذُاإلجراءاتُاملتفقُعليهاُعلىُاملبالغُفعلىُسبيلُاملثال،ُإذاُتمُتكليفُال. املوضوعاتُاملنفذُعليهاُاإلجراءاتُاملتفقُعليها

هُاملستحقةُالتحصيلُللمنشأةُومخزونها،ُفقدُيودُالحاسبُالقانونيُأنُيضيفُعبارةُتفيدُبأنُتقريرُاإلجراءاتُاملتفقُعليهاُيتعلقُفقطُبهذ

 .املبالغُوالُيتعداهاُإلىُالقوائمُاملاليةُللمنشأةُككل

 ((د)30ُةالفقُر: راجع)ُاءاتُاملتفقُعليهاالغرضُمنُتقريرُاإلجُر

،ُقدُيرىُالحاسبُالقانونيُأنهُمنُاملناسبُاإلشارةُإلىُأنُتقريرُاإلجراءاتُاملتفقُعليهاُموجهُ(د)30إضافةُإلىُالعبارةُالتيُتتطلبهاُالفقرةُ .53أ

فيُالدولةُاملعنية،ُيمكنُتحقيقُذلكُعنُطريقُتقييدُُوبناًءُعلىُاألنظمةُأوُاللوائح. فقطُللطرفُالقائمُبالتكليفُواملستخدمينُاملستهدفين

وفيُبعضُالدول،ُقدُيمكنُتقييدُاستخدامُتقريرُاإلجراءاتُاملتفقُعليها،ُلكنُدونُ. توزيعُتقريرُاإلجراءاتُاملتفقُعليهاُأوُتقييدُاستخدامه

 . عليها،ُلكنُدونُإمكانيةُتقييدُاستخدامهُوفيُدولُأخرى،ُقدُيمكنُتقييدُتوزيعُتقريرُاإلجراءاتُاملتفق. إمكانيةُتقييدُتوزيعه

تفقُتشملُالعواملُالتيُقدُيأخذهاُالحاسبُالقانونيُفيُالحسبانُعندُاتخاذُقرارهُبشأنُماُإذاُكانُسيقومُبتقييدُتوزيعُتقريرُاإلجراءاتُامل .54أ

ُبذلك)عليهاُأوُتقييدُاستخدامهُ
ً
 :،ُعلىُسبيلُاملثال،ُماُيلي(إذاُكانُمسموحا

ُإذ ● ُكانُهناكُارتفاعُفيُخطرُما ُفهمُا غرضُمنُارتباطُاإلجراءاتُللُ،بخالفُاملستخدمينُاملستهدفينُ،املستخدمينُاآلخرينسوء

 .مكتشفاتللسوءُفهمهمُاملتفقُعليهاُأوُ

ُمصممةُفقطُالستخدامُاملستخدمينُالداخليينُمثلُاإلدارةُواملكلفينُبالحوكمةُلدى ● ُكانتُاإلجراءاتُاملتفقُعليها ُإذا الطرفُُما

 .القائمُبالتكليف

 . ماُإذاُكانتُاإلجراءاتُاملتفقُعليهاُأوُاملكتشفاتُتنطويُعلىُمعلوماتُسرية ●

 ((س)30،ُ(ن)30ُتينالفقُر: راجع)ُاإلجراءاتُاملتفقُعليهاُواملكتشفات

معلوماتُسريةُأوُحساسة،ُفيمكنُأنُإذاُكانُالحاسبُالقانونيُغيرُقادرُعلىُوصفُاإلجراءاتُاملتفقُعليهاُأوُاملكتشفاتُدونُتضمينُ .55أ

 :ينظرُالحاسبُالقانونيُفيماُيلي

 ؛ُأو(الشبكةُضمنعلىُسبيلُاملثال،ُمنُداخلُاملكتبُأوُمنُمكتبُ)الحصولُعلىُاستشارةُداخليةُ ●



 ( )املحدث(4400الخدمات ذات العالقة )معيار 

 ©للمحاسبيناد الدولي االتح 1298 ترجمة الهيئة السعودية للمراجعين واملحاسبين

 ؛ُأوُ(علىُسبيلُاملثال،ُمنُالهيئةُاملهنيةُاملعنيةُأوُمنُمحاسبُقانونيُآخر)الحصولُعلىُاستشارةُخارجيةُ ●

 لحصولُعلىُمشورةُقانونية،ا ●

 .معينلفهمُاآلثارُاملهنيةُأوُالنظاميةُاملترتبةُعلىُاتخاذُأيُتصرفُ

تعديلها،ُأهميةُلنظرُاملستخدمينُاملستهدفينُفيُحقيقةُقدُتوجدُظروفُيكونُفيهاُلحقيقةُعدمُتنفيذُاإلجراءاتُالتيُسبقُاالتفاقُعليها،ُأوُ .56أ

ُعليهاُفيُنظامُأوُالئحة. اإلجراءاتُاملتفقُعليهاُواملكتشفات
ً
ففيُ. فعلىُسبيلُاملثال،ُقدُتكونُهذهُهيُالحالُعندماُتكونُاإلجراءاتُمنصوصا

صليةُمثلُهذهُالظروف،ُيمكنُأنُيحددُالحاسبُالقانوني،ُفيُتقريرُاإلجراءاتُاملتفقُعليها،ُاإلجراءاتُالتيُتمُاالتفاقُعليهاُفيُالشروطُاأُل

 .اُأوُتمُتعديلها،ُوأسبابُحدوثُذلكلالرتباطُولكنُلمُيمكنُتنفيذه

 . يمكنُأنُيشيرُالحاسبُالقانونيُفيُشروطُاالرتباطُإلىُتاريخُاالتفاقُعلىُاإلجراءاتُاملتفقُعليها .57أ

 (31الفقرةُ: راجع)ُاإلشارةُإلىُالخبيرُالذيُيستعينُبهُالحاسبُالقانوني

ُقدُتتطلبُاألنظمةُأوُاللوائحُاإلشاُر .58أ ُإلىُالخبيرُالذيُاستعانُبهُالحاسبُالقانونيُفيُبعضُالظروف، ُفيُتقريرُاإلجراءاتُاملتفقُعليها، ة،

. فعلىُسبيلُاملثال،ُقدُتكونُمثلُهذهُاإلشارةُمطلوبةُألغراضُالشفافيةُفيُالقطاعُالعام. والذيُقامُبتنفيذُأيُمنُاإلجراءاتُاملتفقُعليها

ُفي
ً
ُأنُذلكُمناسبا

ً
ظروفُأخرى،ُعلىُسبيلُاملثال،ُعندُاإلشارةُإلىُالخبيرُالذيُاستعانُبهُعندُوصفُُوقدُيرىُالحاسبُالقانونيُأيضا

ومعُذلك،ُفإنُالحاسبُالقانونيُيتحملُوحدهُاملسؤوليةُعنُاملكتشفاتُاملدرجةُفيُتقريرُاإلجراءاتُاملتفقُعليها،ُوالُ. اإلجراءاتُاملتفقُعليها

ُاملسؤوليةُاستعانةُالحاسبُالقانونيُبأُحدي ُإلىُخبيرُاستعانُبهُ. يُمنُالخبراءمنُهذه ُتقريرُاإلجراءاتُاملتفقُعليها ُأشار ُفإذا ولذلك،

 .منُمسؤوليةُالحاسبُالقانونيُبسببُاإلشارةُإلىُذلكُالخبيرُحدالحاسبُالقانوني،ُفمنُاملهمُأالُيوحيُالتقريرُبال

 إلى جنب مع ارتباط آخر 
ً
 (34الفقرةُ: راجع) تنفيذ ارتباط اإلجراءات املتفق عليها جنبا

ُارتباطُ .59أ ُعلى ُبناًء ُتوصيات ُتقديم ُمثل ُعليها، ُاملتفق ُارتباطُاإلجراءات ُجانب ُإلى ُأخرى ُارتباطات ُتنفيذ ُالقانوني ُالحاسب طلبُمن ُيم قد

ُ. اإلجراءاتُاملتفقُعليها ُتأخذُشكلُطلبُواحد ُالطلباتُقد ُوهذه ُتقديمه ُيتم وتقديمُُتنفيذُاإلجراءاتُاملتفقُعليهالللمحاسبُالقانوني

ُلسوءُالفهم،ُفإنُالفقرةُ. التوصيات،ُوقدُيتمُالنصُعلىُشروطُاالرتباطاتُالختلفةُفيُخطابُارتباطُوحيد
ً
تتطلبُتمييزُتقرير34ُُوتجنبا

 :فعلىُسبيلُاملثال. اإلجراءاتُاملتفقُعليهاُبشكلُواضحُعنُالتقاريرُالخاصةُباالرتباطاتُاألخرُى

 عنُتقريرُاإلجراءاتُاملتفقُعليها؛ُأوُةمنفصلُوثيقةقدُيتمُتقديمُالتوصياتُفيُ ●

ُوالتوصياتُولكنُمعُتمييزُالتوصياتُبشكلُتُوثيقةقدُيتمُتضمينُالتوصياتُفيُ ● حتويُعلىُكلُمنُتقريرُاإلجراءاتُاملتفقُعليها

ُاإلجراءاتُاملتفقُعليها ُعنُطريقُإدراجُتقرير ُسبيلُاملثال، ُعلى ُاإلجراءاتُاملتفقُعليها، ُعنُتقرير ُقسمينُُواضح والتوصياتُفي

 .الوثيقةمنفصلينُضمنُ

 ( 35الفقرةُ: راجع) التوثيق

 :يمكنُأنُيتضمنُتوثيقُطبيعةُاإلجراءاتُاملتفقُعليهاُاملنفذة،ُوتوثيقُتوقيتهاُومداها،ُتسجيلُماُيلي،ُعلىُسبيلُاملثال .60أ

ُعليه ● ُاإلجراءاتُاملتفق ُعليها ذ ُاملوضوعاتُاملنف  ُأو ُطبيعةُ. اتحديدُخصائصُاملوضوع ُعلى ُالخصائصُبناًء وسوفُيتباينُتحديد

 :فعلىُسبيلُاملثال. اإلجراءاتُاملتفقُعليهاُواملوضوعُأوُاملوضوعاتُاملنفذُعليهاُاإلجراءاتُاملتفقُعليها

ُتمُاختيارهاُحسبُ ○ ُقدُيقومُالحاسبُالقانونيُبتحديدُاملستنداتُالتي ُيخصُاإلجراءاتُاملنفذةُعلىُأوامرُالشراء، فيما

 .واريخهاُوأرقامهاُالفريدةت

فيماُيخصُاإلجراءاتُالتيُتتطلبُاختيارُجميعُالبنودُالتيُتزيدُعنُمبلغُمعينُمنُمجتمعُعينةُمحدد،ُقدُيسجلُالحاسبُ ○

ُ ُالعينة ُمجتمع ُدفترُ)القانونيُنطاقُاإلجراءاتُويحدد ُتزيدُعنُمبلغُمعينُفي ُالتي ُاليومية ُقيود ُجميع ُسبيلُاملثال، على

لُفترةُمحددةُأوُجميعُسجالتُساعاتُالعملُالتيُتحتويُعلىُساعاتُمسجلةُتزيدُعنُعددُمعينُخاللُشهورُاليوميةُخال

 (.محددةُأوُبندُواحدُكلُعشرةُبنودُفيُقائمةُمعينة
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ُتواريخُاالستفساراتُ ○ ُقدُيسجلُالحاسبُالقانوني ُمنُموظفينُمحددين، ُتتطلبُاالستفسار ُيخصُاإلجراءاتُالتي فيما

 .وظفينُووظائفهمُواالستفساراتُالحددةُالتيُتمُطرحهاُعليهموأسماءُامل

أوُاملسألةُالتيُخضعتُللمالحظةُواألفرادُذويُالصلةُُاآلليةفيماُيخصُإجراءاتُاملالحظة،ُقدُيسجلُالحاسبُالقانونيُ ○

 .ومسؤولياتُكلُمنهمُومكانُوتوقيتُتنفيذُإجراءُاملالحظة

 .ليهاُوتاريخُتنفيذُهذهُاإلجراءاتمنُقامواُبتنفيذُاإلجراءاتُاملتفقُع ●

 .منُقامواُبفحصُاإلجراءاتُاملتفقُعليهاُاملنفذة،ُوتاريخُومدىُهذاُالفحص ●
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 امللحق األول 

 (40الفقرةُأ: راجع)

 مثال توضيحي لخطاب ارتباط بشأن إجراءات متفق عليها

،ُ. رشاداتُذاتُالصلةُالواردةُفيُهذاُاملعيارفيماُيليُمثالُلخطابُارتباطُبشأنُإجراءاتُمتفقُعليهاُيوضحُاملتطلباتُواإُل
ً
وهذاُالخطابُليسُملزما

ُإلىُجنبُمعُاالعتباراتُاملوضحةُفيُهذاُاملعيار
ً
ُقدُيتمُاستخدامهُجنبا

ً
ُإرشاديا

ً
وسيكونُمنُالالزمُتعديلُالخطابُ. وإنماُاملقصودُأنُيكونُنموذجا

ُللمتطلباتُوالظروفُالخاصةُبكلُارتباطُل
ً
وقدُتمتُصياغةُالخطابُلإلشارةُإلىُارتباطُلتنفيذُإجراءاتُمتفقُعليهاُ. اتُمتفقُعليهاإجراءنفيذُتوفقا

. ذاُاملعيارخاللُفترةُتقريرُواحدة،ُوقدُيحتاجُالخطابُإلىُالتعديلُإذاُكانُمنُاملقصودُأوُمنُاملتوقعُتطبيقهُعلىُارتباطُمتكررُكماُهوُموضحُفيُه

 .انونيةُلتحديدُمناسبةُأيُخطابُمقترحوقدُيكونُمنُاملناسبُالحصولُعلىُمشورةُق

 [الطرفُالقائمُبالتكليف]إلىُ

ويهدفُهذاُالخطابُإلىُتأكيدُفهمناُلشروطُوأهدافُارتباطناُوطبيعةُ[. س]لقدُطلبتمُمناُتنفيذُارتباطُإجراءاتُمتفقُعليهاُعلىُشراءُاملنتجاتُ

ُبتقديمها ُسنقوم ُالخدماتُالتي ُ. وحدود
ً
ُوفقا ُارتباطنا ُتنفيذ ُُوسيتم ُاملعيار ُ( )4400)لخدماتُذاتُالعالقة

م
ارتباطاتُاإلجراءاتُاملتفقُ( "ثد ُحال

ُ. ، املعتمد في اململكة العربية السعودية"عليها ،ُالتيُالُ[ذاتُالصلةُاملتطلبات املسلكيةُبيانيتمُ]وعندُتنفيذُارتباطُاإلجراءاتُاملتفقُعليها،ُسنلتزمُبـ

 .تتطلبُأنُنكونُمستقلين

ُ( )4400)اإلجراءاتُاملتفقُعليهاُالذيُيتمُتنفيذهُبموجبُمعيارُالخدماتُذاتُالعالقةُُوينطويُارتباط
م
علىُقيامناُبتنفيذُاإلجراءاتُالتيُتمُ( ثد ُحال

. تيُتمُتنفيذهاواملكتشفاتُهيُالنتائجُالواقعيةُلإلجراءاتُاملتفقُعليهاُال. االتفاقُعليهاُمعكم،ُوإبالغكمُباملكتشفاتُفيُتقريرُاإلجراءاتُاملتفقُعليها

ونحنُالُنقدمُأيةُإفادةُبشأنُمناسبةُهذهُ. تقرونُبأنُاإلجراءاتُاملتفقُعليهاُمناسبةُللغرضُمنُاالرتباط[ وعندُاالقتضاء،ُاألطرافُاألخرُى]وأنتمُ

ُاالرتباطُعلىُأساسُأنُ. اإلجراءات وهذاُ. جراءاتُاملتفقُعليهاهوُاملسؤولُعنُاملوضوعُالذيُستنفذُعليهُاإُل[ الطرفُاملسؤول]وسيتمُتنفيذُهذا

عدُارتباطُتأكيد  .وبناًءُعليه،ُفنحنُالُنبديُأيُرأيُأوُاستنتاجُتأكيد. االرتباطُلتنفيذُاإلجراءاتُاملتفقُعليهاُالُيم

ُ ُللمنتجات ُشراؤكم ُكان ُإذا ُما ُتحديد ُفي ُمساعدتكم ُلغرض ُفقط ُهي ُبتنفيذها ُسنقوم ُالتي ُاإلجراءات ُالخاصةُ[ س]إن ُسياستكم ُمع يتسق

ُأليُغرضُآخر 7.املشترياتب
ً
ُلكمُوقدُالُيكونُمناسبا

ً
 . وبناًءُعليه،ُفإنُتقريرناُسيكونُموجها

 : ولقدُاتفقناُعلىُتنفيذُاإلجراءاتُاآلتية،ُوتقديمُتقريرُلكمُعنُاملكتشفاتُالناتجةُعنُعملنا

 ُ ُإدارة ُمن ُقائمة ُعلى ُبالتكليفالطرفُ]الحصول ُ[ القائم ُبين ُاملوقعة ُالعقود ُي1ُ]بجميع 31ُُ]و[ 20×1ناير ُيخصُ[ 20×1ديسمبر فيما

 ريال.25000ُوتحديدُجميعُالعقودُالتيُتزيدُقيمتهاُعنُ"( القائمة[ )"س]املنتجاتُ

 ُوتحديدُماُإذاُكانُُاملنافساتالقائمة،ُمقارنةُالعقدُبوثائقُُمنضُريال25000ُفيماُيخصُكلُعقدُمنُالعقودُالحددةُالتيُتزيدُقيمتهاُعن

 [.القائمُبالتكليفالطرفُ]لدىُ" قائمةُاملقاولينُاملؤهلين"مقاولينُعلىُاألقلُمن3ُُشاركُفيهاُُمنافسةمليةُكلُعقدُقدُخضعُلع

 ُالقائمة،ُمقارنةُاملبلغُواجبُالدفعُفيُكلُعقدُتمُتوقيعهُُمنضُريال25000ُفيماُيخصُكلُعقدُمنُالعقودُالحددةُالتيُتزيدُقيمتهاُعن

إلىُاملقاولُوتحديدُماُإذاُكانُاملبلغُاملدفوعُفيُالنهايةُهوُنفسهُاملبلغُاملتفقُعليهُفيُ[ القائمُبالتكليفطرفُال]باملبلغُالذيُدفعهُفيُالنهايةُ

 .العقد

 [. التاريخ]و[ التاريخ]ومنُاملقررُتنفيذُاإلجراءاتُبينُ
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ً
 املستخدم املستهدف.في هذه الحالة، الطرف القائم بالتكليف هو أيضا
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 تقريرُاإلجراءاتُاملتفقُعليهاُ

ُةمناسبُإشارةيتمُإضافةُ]املتفقُعليهاُومكتشفاتُاإلجراءاتُالتيُتمُتنفيذهاُُكجزءُمنُارتباطنا،ُسنقومُبإصدارُتقريرناُالذيُسيصفُاإلجراءات

 [. للشكلُوالحتوىُاملتوقعُلتقريرُاإلجراءاتُاملتفقُعليها

ُالخطابُوإعادةُإرسالُالنسخةُاملرفقةُمنهُلإلشارةُإلىُإقراركمُبالترتيباتُالخاصةُبارتباطنا،ُوموافقتكمُعليها رجىُالتوقيعُعلىُهذا ُيم ُفيُذلكُ، بما

 .إقراركمُوموافقتكمُعلىُتنفيذُاإلجراءاتُالحددةُالتيُاتفقناُعليهاُومناسبتهاُللغرضُمنُاالرتباط

 .[ يتمُإضافةُأيُمعلوماتُأخرى،ُمثلُالترتيباتُاملتعلقةُباألتعابُوالفواتيرُوأيُشروطُأخرىُخاصة،ُحسبُمقتض ىُالحال]

 [اسمُاملكتب]

 [:الطرفُالقائمُبالتكليف]أقرُبهُووافقُعليهُبالنيابةُعنُ

 [التوقيع]

 [االسمُوالوظيفة]

 [التاريخ]
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 امللحق الثاني

 (51الفقرةُأ: راجع)

 أمثلة توضيحية لتقارير اإلجراءات املتفق عليها

 (1)ملثال التوضيحي ا

 ألغراض هذا املثال التوضيحي لتقرير اإلجراءات املتفق عليها، تم افتراض الظروف اآلتية:

  بالتكليف هو املخاطب بالتقرير وهو املستخدم املستهدف الوحيد. والطرف القائم بالتكليف ليس هو الطرف املسؤول. الطرف القائم

فعلى سبيل املثال، السلطة التنظيمية هي الطرف القائم بالتكليف واملستخدم املستهدف، واملنشأة التي تشرف عليها السلطة التنظيمية 

 .هي الطرف املسؤول

 ف أي استثناءاتلم يتم اكتشا. 

 لتنفيذ أي من اإلجراءات املتفق عليهاخبير ي لم يقم املحاسب القانوني بالتعاقد مع أ. 

 ال يوجد أي قيد على استخدام التقرير أو توزيعه. 

 ال توجد أي متطلبات لالستقالل يتعين على املحاسب القانوني االلتزام بها. 

 ريال كحد أدنى كّمي لإلبالغ عن االستثناءات في اإلجراء الثالث 100يد مبلغ تم االتفاق مع الطرف القائم بالتكليف على تحد. 

 [س]تقريرُاإلجراءاتُاملتفقُعليهاُبشأنُشراءُاملنتجاتُ

 [الخاطبُبالتقرير]إلىُ

 الغرض من تقرير اإلجراءات املتفق عليها

يتسقُمعُسياساتهُالخاصةُباملشتريات،ُ[ س]كانُشراؤهُللمنتجاتُُفيُتحديدُماُإذا[ الطرفُالقائمُبالتكليف]إنُتقريرناُهوُفقطُلغرضُمساعدةُ

ُأليُغرضُآخر
ً
 .وقدُالُيكونُالتقريرُمناسبا

 مسؤوليات الطرف القائم بالتكليف والطرف املسؤول

 . قدُأقرُبأنُاإلجراءاتُاملتفقُعليهاُمناسبةُللغرضُمنُاالرتباط[ الطرفُالقائمُبالتكليف]إنُ

ُ،ُ[الطرفُاملسؤول]و
ً
ذُعليهُاإلجراءاتُاملتفقُعليها[الطرفُالقائمُبالتكليف]حددهُُُملاوفقا نف 

م
 .،ُهوُاملسؤولُعنُاملوضوعُامل

 الحاسب القانوني اتمسؤولي

ُملعيارُ
ً
ُ( )4400)لخدماتُذاتُالعالقةُالقدُنفذناُارتباطُاإلجراءاتُاملتفقُعليهاُوفقا

م
د في اململكة ، املعتم"ارتباطاتُاإلجراءاتُاملتفقُعليها( "ثد ُحال

،ُوالتقريرُ[الطرفُالقائمُبالتكليف]وينطويُارتباطُاإلجراءاتُاملتفقُعليهاُعلىُقيامناُبتنفيذُاإلجراءاتُالتيُتمُاالتفاقُعليهاُمعُ. العربية السعودية

عدُالنتائجُالواقعيةُلإلجراءاتُاملتفقُعليهاُالتيُتمُتنفيذها
م
 .فادةُبشأنُمناسبةُاإلجراءاتُاملتفقُعليهاونحنُالُنقدمُأيةُإ. لهُعنُاملكتشفاتُالتيُت

عدُارتباطُتأكيد  .وبناًءُعليه،ُفنحنُالُنبديُأيُرأيُأوُاستنتاجُتأكيد. إنُهذاُاالرتباطُلتنفيذُاإلجراءاتُاملتفقُعليهاُالُيم

 .سنقومُبالتقريرُعنهاُوفيُحالةُماُإذاُكناُقدُقمناُبتنفيذُاملزيدُمنُاإلجراءات،ُربماُكانتُستنموُإلىُعلمناُأموٌرُأخرىُكنا
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 ورقابةُالجودةُُسلوكياتُوآدابُاملهنة

ولغرضُتنفيذُهذاُاالرتباط،ُالُتوجدُمتطلباتُلالستقاللُيتعينُ[. ذاتُالصلةُاملتطلبات املسلكيةيتمُبيانُ]الواردةُفيُُباملتطلبات املسلكيةلقدُالتزمناُ

 . عليناُااللتزامُبها

رقابةُالجودةُللمكاتبُالتيُتنفذُارتباطاتُمراجعةُوفحصُللقوائمُاملاليةُوارتباطاتُالتأكيدُاألخرىُوارتباطاتُ( "1)ويطّبقُمكتبناُمعيارُرقابةُالجودةُ

ُ"الخدماتُذاتُالعالقة ُعليه،ُفإنهُيحافظُعلىُنظامُشاملُلرقابةُالجودةُيضمُسياساتُوإجراءاتُاملعتمدُفيُاململكةُالعربيةُالسعودية،ُ، وبناًء

قةُبشأنُااللتزا
ّ
 . واملعاييرُاملهنيةُواملتطلباتُالنظاميةُوالتنظيميةُاملنطبقةُباملتطلبات املسلكيةمُموث

 اإلجراءات واملكتشفات

 [. س]،ُعلىُشراءُاملنتجاتُ[الطرفُالقائمُبالتكليف]لقدُنفذناُاإلجراءاتُاملبّينةُأدناه،ُالتيُتمُاالتفاقُعليهاُمعُ

 ملكتشفات ا إلجراءات ا 

من إدارة ]الطرف املسؤول[ بجميع الحصول على قائمة  1

[ 20×1ديسمبر  31[ و]20×1يناير  1العقود املوقعة بين ]

فيما يخص املنتجات ]س[ )"القائمة"( وتحديد جميع 

 .ريال 25000العقود التي تزيد قيمتها عن 

لقد حصلنا من اإلدارة على قائمة بجميع العقود فيما يخص املنتجات ]س[ 

 . [20×1ديسمبر  31[ و]20×1يناير  1التي تم توقيعها بين ]

، حددنا  125ومن بين إجمالي العقود املدرجة في القائمة والبالغ عددها 
ً
عقدا

 تزيد قيمتها عن  37
ً
 .ريال 25000عقدا

التي تزيد قيمتها عن  ،كل عقد من العقود املحددةمقارنة  2

وتحديد ما إذا  نافساتاملفي القائمة، بوثائق  ريال 25000

 3شارك فيها ة منافسلعقد قد خضع لعملية كان ا

مقاولين على األقل من "قائمة املقاولين املؤهلين" لدى 

 .]الطرف املسؤول[

املتعلقة بالعقود السبعة ات نافسامللقد قمنا بإجراء فحص مادي لوثائق 

أن جميع العقود  وتبّين لنا. ريال 25000والثالثين التي تزيد قيمتها عن 

مقاولين على  3شارك فيها ة منافسن قد خضعت لعملية السبعة والثالثي

 .األقل من "قائمة املقاولين املؤهلين" لدى ]الطرف املسؤول[

فيما يخص كل عقد من العقود املحددة التي تزيد قيمتها  3

في القائمة، مقارنة املبلغ واجب الدفع في  ريال 25000عن 

ية ]الطرف كل عقد تم توقيعه باملبلغ الذي دفعه في النها

املسؤول[ إلى املقاول وتحديد ما إذا كان املبلغ املدفوع في 

من املبلغ املتفق عليه في  ريال 100النهاية يقع في حدود 

 .العقد

 التي تزيد قيمتها عن 
ً
لقد حصلنا على العقود املوقعة للسبعة وثالثين عقدا

في العقود  واجبة الدفعالفي القائمة، وقمنا بمقارنة املبالغ  ريال 25000

 .باملبالغ التي دفعها في النهاية ]الطرف املسؤول[ إلى املقاول 

من املبالغ  ريال 100أن املبالغ املدفوعة في النهاية تقع في حدود  تبّين لناو 

 .املتفق عليها في جميع العقود السبعة والثالثين دون مالحظة أي استثناءات

 [توقيعُالحاسبُالقانوني]

 [حاسبُالقانونيتاريخُتقريرُال]

 [عنوانُالحاسبُالقانوني]
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 ( 2)ملثال التوضيحي ا

 غراض هذا املثال التوضيحي لتقرير اإلجراءات املتفق عليها، تم افتراض الظروف اآلتية:أل 

 ين بالتقرير الطرف القائم بالتكليف هو الطرف املسؤول. واملستخدم املستهدف، الذي هو غير الطرف القائم بالتكليف، هو أحد املخاطب

إضافة إلى الطرف القائم بالتكليف. فعلى سبيل املثال، السلطة التنظيمية هي املستخدم املستهدف واملنشأة التي تشرف عليها السلطة 

 .التنظيمية هي الطرف القائم بالتكليف والطرف املسؤول

 تم اكتشاف استثناءات. 

 املتفق عليها وتوجد إشارة إلى ذلك الخبير في تقرير اإلجراءات املتفق عليها تعاقد املحاسب القانوني مع خبير لتنفيذ أحد اإلجراءات. 

 يوجد قيد على استخدام التقرير وتوزيعه. 

 )الطرف املسؤول 
ً
وقد اتفق املحاسب  ().املحاسب القانوني هو مراجع القوائم املالية الخاصة بالطرف القائم بالتكليف )الذي هو أيضا

ائم بالتكليف على أن التزام املحاسب القانوني بمتطلبات االستقالل املنطبقة على مراجعة القوائم املالية هو أمر القانوني مع الطرف الق

مناسب فيما يخص الغرض من ارتباط اإلجراءات املتفق عليها. وقد اتفق املحاسب القانوني كذلك على أن يذكر ضمن شروط االرتباط 

 .قة على مراجعة القوائم املالية فيما يخص الغرض من ارتباط اإلجراءات املتفق عليهاااللتزام بمتطلبات االستقالل املنطب

 أضاف املحاسب القانوني إشارة ضمن شروط االرتباط إلى تاريخ االتفاق على اإلجراءات املتفق عليها. 

 [س]تقريرُاإلجراءاتُاملتفقُعليهاُبشأنُشراءُاملنتجاتُ

 [الخاطبينُبالتقرير]إلىُ

 ن تقرير اإلجراءات املتفق عليها والقيود على استخدامه وتوزيعهالغرض م

يتسقُمعُسياساتُ[ س]للمنتجاتُ[ الطرفُالقائمُبالتكليف]فيُتحديدُماُإذاُكانُشراءُ[ املستخدمُاملستهدف]إنُتقريرناُهوُفقطُلغرضُمساعدةُ

ُاملستهدف] ُأُل[ املستخدم
ً
ُمناسبا ُالتقرير ُيكون ُال ُوقد ُباملشتريات، ُ. يُغرضُآخرالخاصة ُفقطُلـ ُمقدم ُالتقرير ُبالتكليف]وهذا [ الطرفُالقائم

 . والُينبغيُاستخدامهُمنُقبل،ُأوُتوزيعهُعلى،ُأيُأطرافُأخرُى[ املستخدمُاملستهدف]و

 مسؤوليات الطرف القائم بالتكليف

  .قدُأقرُبأنُاإلجراءاتُاملتفقُعليهاُمناسبةُللغرضُمنُاالرتباط[ الطرفُالقائمُبالتكليف]إنُ

ُالطرفُاملسؤول)الطرفُالقائمُبالتكليفُ]و
ً
ذُعليهُاإلجراءاتُاملتفقُعليها([ الذيُهوُأيضا نف 

م
 .هوُاملسؤولُعنُاملوضوعُامل

 الحاسب القانوني اتمسؤولي

ُملعيارُ
ً
ُ( )4400)لخدماتُذاتُالعالقةُالقدُنفذناُارتباطُاإلجراءاتُاملتفقُعليهاُوفقا

م
، املعتمد في اململكة "املتفقُعليهاارتباطاتُاإلجراءاتُ( "ثد ُحال

،ُوالتقريرُ[الطرفُالقائمُبالتكليف]وينطويُارتباطُاإلجراءاتُاملتفقُعليهاُعلىُقيامناُبتنفيذُاإلجراءاتُالتيُتمُاالتفاقُعليهاُمعُ. العربية السعودية

عدُالنتائجُالواقعيةُلإلجراءاتُاملتفقُعليهاُالتيُتمُتنفيذه
م
 .ونحنُالُنقدمُأيةُإفادةُبشأنُمناسبةُاإلجراءاتُاملتفقُعليها. الهُعنُاملكتشفاتُالتيُت

عدُارتباطُتأكيد  .وبناًءُعليه،ُفنحنُالُنبديُأيُرأيُأوُاستنتاجُتأكيد. إنُهذاُاالرتباطُلتنفيذُاإلجراءاتُاملتفقُعليهاُالُيم

 .علمناُأموٌرُأخرىُكناُسنقومُبالتقريرُعنهاُوفيُحالةُماُإذاُكناُقدُقمناُبتنفيذُاملزيدُمنُاإلجراءات،ُربماُكانتُستنموُإلى

                                                                                 

  الخدمات. يرجى قراءة املثال في سياق متطلبات امليثاق الدولي لسلوك وآداب املهنة املعتمد في اململكة العربية السعودية فيما يتعلق بالجمع بين 



 ( )املحدث(4400الخدمات ذات العالقة )معيار 

 ©ينللمحاسباالتحاد الدولي  1305 ترجمة الهيئة السعودية للمراجعين واملحاسبين

 ورقابةُالجودةُُسلوكياتُوآدابُاملهنة

ُلـُ[ ذاتُالصلةُاملتطلبات املسلكيةيتمُبيانُ]الواردةُفيُُباملتطلبات املسلكيةلقدُالتزمناُ
ً
يتمُبيانُمتطلباتُاالستقاللُذاتُ]ومتطلباتُاالستقاللُوفقا

  8[.الصلة

رقابةُالجودةُللمكاتبُالتيُتنفذُارتباطاتُمراجعةُوفحصُللقوائمُاملاليةُوارتباطاتُالتأكيدُاألخرىُوارتباطاتُ( "1)ةُالجودةُويطّبقُمكتبناُمعيارُرقاب

ُعليه،ُفإنهُيحافظُعلىُنظامُشاملُلرقابةُالجودةُيضمُسياساتُوإجراءاتُُاملعتمدُفيُاململكةُالعربيةُالسعودية،ُ،"الخدماتُذاتُالعالقة وبناًء

قةُب
ّ
 . واملعاييرُاملهنيةُواملتطلباتُالنظاميةُوالتنظيميةُاملنطبقةُباملتطلبات املسلكيةشأنُااللتزامُموث

 اإلجراءات واملكتشفات

 . [س]،ُعلىُشراءُاملنتجاتُ[التاريخ]فيُشروطُاالرتباطُاملؤرخةُ[ الطرفُالقائمُبالتكليف]لقدُنفذناُاإلجراءاتُاملبّينةُأدناه،ُالتيُتمُاالتفاقُعليهاُمعُ

 ملكتشفاتا إلجراءاتا 

الحصول على قائمة من إدارة ]الطرف القائم بالتكليف[  1

ديسمبر  31[ و]20×1يناير  1بجميع العقود املوقعة بين ]

[ فيما يخص املنتجات ]س[ )"القائمة"( وتحديد 20×1

 .ريال 25000جميع العقود التي تزيد قيمتها عن 

العقود فيما يخص املنتجات ]س[ التي  لقد حصلنا من اإلدارة على قائمة بجميع

 . [20×1ديسمبر  31[ و]20×1يناير  1تم توقيعها بين ]

، حددنا  125ومن بين إجمالي العقود املدرجة في القائمة والبالغ عددها 
ً
 37عقدا

 تزيد قيمتها عن 
ً
 .ريال 25000عقدا

التي تزيد قيمتها عن  ،كل عقد من العقود املحددةمقارنة  2

وتحديد ما إذا ات نافساملفي القائمة، بوثائق  يالر  25000

مقاولين  3شارك فيها ة منافسكان العقد قد خضع لعملية 

على األقل من "قائمة املقاولين املؤهلين" لدى ]الطرف 

التي تم ات املنافسالقائم بالتكليف[. وفيما يخص وثائق 

تقديمها باللغة ]لغة أجنبية[، ترجمة هذه الوثائق 

مترجم تعاقد معه املحاسب القانوني قبل تنفيذ بمساعدة 

 .املقارنة

املتعلقة بالعقود السبعة ات نافسامللقد قمنا بإجراء فحص مادي لوثائق 

املتعلقة ات نافسامل. ومن بين وثائق ريال 25000والثالثين التي تزيد قيمتها عن 

. وقد تعاقدنا وثائق باللغة ]لغة أجنبية[ 5بالعقود السبعة والثالثين، تم تقديم 

 .مع مترجم ملساعدتنا في ترجمة هذه الوثائق الخمسة

، من بين  36أن  تبّين لناو 
ً
، قد خضعت لعملية  37عقدا

ً
شارك ة منافسعقدا

مقاولين على األقل من "قائمة املقاولين املؤهلين" لدى ]الطرف القائم  3فيها 

 .بالتكليف[

. وقد أفادتنا ةمنافسلللم يخضع  ريال 65000بقيمة  عقد واحدوجود  تبّين لناو 

هو الحاجة امللحة ة منافسللاإلدارة بأن السبب في عدم خضوع هذا العقد 

 .للوفاء باملوعد النهائي املتعاقد عليه

من  حدال ية نافساملوإن التعاقد مع املترجم ملساعدتنا في ترجمة وثائق 

 .مسؤوليتنا عن تنفيذ اإلجراءات والتقرير عن املكتشفات

                                                                                 
متطلبات االستقالل ذات الصلة، فيمكن صياغة هذه الجملة كما يلي: هو  امليثاقأ من 4والجزء  املتطلبات املسلكية ذات الصلة وهامليثاق الدولي  على سبيل املثال، إذا كان  8

الصادر عن مجلس املعايير الدولية لسلوك للمحاسبين املهنيين )بما في ذلك معايير االستقالل الدولية(  سلوك وآداب املهنةلميثاق الدولي لل املسلكية"لقد التزمنا باملتطلبات 

 ".امليثاقأ من 4( ومتطلبات االستقالل الواردة في الجزء لدوليامليثاق ا) وآداب املهنة للمحاسبين



 ( )املحدث(4400الخدمات ذات العالقة )معيار 

 ©للمحاسبيناد الدولي االتح 1306 ترجمة الهيئة السعودية للمراجعين واملحاسبين

 ملكتشفاتا إلجراءاتا 

فيما يخص كل عقد من العقود املحددة التي تزيد قيمتها  3

في القائمة، مقارنة املبلغ واجب الدفع في  ريال 25000عن 

كل عقد تم توقيعه باملبلغ الذي دفعه في النهاية ]الطرف 

القائم بالتكليف[ إلى املورد وتحديد ما إذا كان املبلغ 

 .في العقد املدفوع في النهاية هو نفسه املبلغ املتفق عليه

 التي تزيد قيمتها عن 
ً
لقد حصلنا على العقود املوقعة للسبعة وثالثين عقدا

واجبة الدفع في العقود باملبالغ الفي القائمة، وقمنا بمقارنة املبالغ  ريال 25000

 .التي دفعها في النهاية ]الطرف القائم بالتكليف[ إلى املورد

العقود املوقعة تختلف عن املبالغ التي واجبة الدفع في الأن املبالغ  تبّين لناو 

 من إجمالي  26دفعها في النهاية ]الطرف القائم بالتكليف[ فيما يخص 
ً
عقدا

العقود السبعة والثالثين. وفي جميع هذه الحاالت، أفادتنا اإلدارة بأن االختالف 

في معدل ضريبة املبيعات في دولة  %1في املبالغ كان الستيعاب الزيادة بنسبة 

 من شهر سبتمبر ]ا
ً
 .20×1سم الدولة[ والتي أصبحت سارية اعتبارا

 [توقيعُالحاسبُالقانوني]

 [تاريخُتقريرُالحاسبُالقانوني]

 [عنوانُالحاسبُالقانوني]
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