معيار المراجعة ( :)510ارتباطات المراجعة ألول مرة  -األرصدة االفتتاحية
اعتمدت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين معيار المراجعة ( ،)510كما صدر من
مجلس المعايير الدولية للمراجعة والتأكيد.

الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

1

)(SOCPA

المعيار الدولي للمراجعة ()510
ارتباطات المراجعة ألول مرة  -األرصدة االفتتاحية
(يسري هذا المعيار على أعمال مراجعة القوائم المالية المرتبط عليها اعتباراً من  2017/1/1أو بعد ذلك التاريخ)

الفهرس
الفقرة
مقدمة
نطاق هذا المعيار ........................................................................................

1

تاريخ السريان ............................................................................................

2

الهدف ...................................................................................................

3

............................................................................................

4

التعريفات
المتطلبات

إجراءات المراجعة ......................................................................................

95

استنتاجات المراجعة وإعداد التقرير ...................................................................

1310

المواد التطبيقية والمواد التفسيرية األخرى
إجراءات المراجعة ......................................................................................

أ1أ7

استنتاجات المراجعة وإعداد التقرير ...................................................................

أ8أ9

الملحق :مثاالن توضيحيان لتقارير المراجعين التي تضم أرا ًء معدلة
ينبغي قراءة معيار المراجعة (" )510ارتباطات المراجعة ألول مرة  -األرصدة االفتتاحية" جنبا ً إلى جنب
مع معيار المراجعة (" )200األهداف العامة للمراجع المستقل والقيام بالمراجعة وفق ًا للمعايير الدولية
للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية".

ترجمة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

1

معيار المراجعة ()510

ارتباطات المراجعة ألول مرة  -األرصدة االفتتاحية

مقدمة
نطاق هذا المعيار
يتناول هذا المعيار الدولي للمراجعة مسؤوليات المراجع فيما يتعلق باألرصدة االفتتاحية في ارتباط
المراجعة ألول مرة .فباإلضافة إلى مبالغ القوائم المالية ،تتضمن األرصدة االفتتاحية أموراً كانت
موجودة في بداية الفترة تتطلب اإلفصاح عنها ،مثل االلتزامات المحتملة والتعهدات .وعندما
تتضمن القوائم المالية معلومات مالية مقارنة ،تنطبق أيضا ً عندئ ٍذ المتطلبات واإلرشادات الواردة
في معيار المراجعة ( 1.)710ويتضمن معيار المراجعة ( 2)300متطلبات وإرشادات إضافية فيما
يتعلق باألنشطة التي ُتنفذ قبل البدء في ارتباط مراجعة ألول مرة.

.1

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

.2

الهدف
.3

عند القيام بارتباط مراجعة ألول مرة ،يكون هدف المراجع فيما يتعلق باألرصدة االفتتاحية هو
الحصول على ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة بشأن ما إذا كانت:
(أ)
(ب)

األرصدة االفتتاحية تحتوي على تحريفات تؤثر جوهريا ً على القوائم المالية للفترة الحالية؛
السياسات المحاسبية المناسبة المنعكس أثرها في األرصدة االفتتاحية قد ٌ
طبِّقت بشكل
متسق في القوائم المالية للفترة الحالية ،أو ما إذا كانت التغييرات التي طرأت عليها قد
تمت المحاسبة عنها بشكل مناسب وتم عرضها واإلفصاح عنها بشكل كافٍ وفقا ً إلطار
التقرير المالي المنطبق.

التعريفات
.4

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

ارتباط مراجعة ألول مرة :هو ارتباط إما أنه:
()1

لم تتم فيه مراجعة القوائم المالية للفترة السابقة ،أو

()2

تمت فيه مراجعة القوائم المالية للفترة السابقة بواسطة مراجع سابق.

(ب)

األرصدة االفتتاحية :أرصدة الحسابات الموجودة في بداية الفترة .وتعتمد األرصدة
االفتتاحية على أرصدة إقفال الفترة السابقة ،وتعكس تأثيرات المعامالت واألحداث في
فترات سابقة والسياسات المحاسبية المطبقة في الفترة السابقة .وتتضمن األرصدة
االفتتاحية أيضا ً أموراً تتطلب إفصاحا ً بأنها موجودة في بداية الفترة ،مثل االلتزامات
المحتملة والتعهدات.

(ج)

المراجع السابق :المراجع من مكتب مراجعة مختلف ،الذي قام بمراجعة القوائم المالية
لمنشأة ما في الفترة السابقة ،وتم استبداله بالمراجع الحالي.

1

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

2

معيار المراجعة (" )300التخطيط لمراجعة القوائم المالية"
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المتطلبات
إجراءات المراجعة

األرصدة االفتتاحية
.5

يجب على المراجع قراءة القوائم المالية األحدث ،إن وجدت ،وتقرير المراجع السابق عليها ،إن
وجد ،للحصول على المعلومات ذات الصلة باألرصدة االفتتاحية ،بما في ذلك اإلفصاحات.

.6

يجب على المراجع الحصول على ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة عمّا إذا كانت األرصدة
االفتتاحية تحتوي على تحريفات تؤثر جوهريا ً على القوائم المالية للفترة الحالية ،وذلك عن طريق:
(راجع :الفقرتين أ ،1أ)2

.7

(أ)

تحديد ما إذا كانت أرصدة اإلقفال للفترة السابقة قد تم ترحيلها إلى الفترة الحالية بشكل
صحيح ،أو عند االقتضاء ،قد تم إعادة عرضها؛

(ب)

تحديد ما إذا كانت األرصدة االفتتاحية تعكس تطبيق السياسات المحاسبية المناسبة؛

(ج)

تنفيذ واحد أو أكثر مما يلي( :راجع :الفقرات أ–3أ)7
()1

فحص أوراق عمل المراجع السابق للحصول على أدلة فيما يتعلق باألرصدة
االفتتاحية ،عندما تكون القوائم المالية للسنة السابقة قد رُوجعت؛ أو

()2

تقويم ما إذا كانت إجراءات المراجعة المنفذة في الفترة الحالية توفر أدلة ذات
صلة باألرصدة االفتتاحية؛ أو

()3

تنفيذ إجراءات مراجعة خاصة للحصول على أدلة تتعلق باألرصدة االفتتاحية.

في حالة حصول المراجع على أدلة مراجعة بأن األرصدة االفتتاحية تحتوي على تحريفات قد
تؤثر جوهريا ً على القوائم المالية للفترة الحالية ،فيجب عليه القيام بإجراءات مراجعة إضافية
مناسبة في ظل الظروف القائمة لتحديد تأثير ذلك على القوائم المالية للفترة الحالية .وإذا خلُص
المراجع إلى وجود مثل هذه التحريفات في القوائم المالية للفترة الحالية ،فيجب عليه إبالغ المستوى
اإلداري المناسب والمكلفين بالحوكمة بهذه التحريفات وفقا ً لمعيار المراجعة (3.)450

اتساق السياسات المحاسبية
.8

يجب على المراجع الحصول على ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة بشأن ما إذا كانت السياسات
المحاسبية المنعكس أثرها في األرصدة االفتتاحية قد تم تطبيقها في القوائم المالية للفترة الحالية
بشكل متسق ،وما إذا كانت التغييرات في السياسات المحاسبية قد تمت المحاسبة عنها بشكل
مناسب ،وتم عرضها واإلفصاح عنها بشكل كافٍ  ،وفقا ً إلطار التقرير المالي المنطبق.

المعلومات ذات الصلة في تقرير المراجع السابق
.9

إذا كانت القوائم المالية للفترة السابقة قد تمت مراجعتها بواسطة مراجع سابق ،وكان هناك تعديل
في الرأي ،فيجب على المراجع تقويم تأثير األمر الذي أدى إلى التعديل في تقييم مخاطر التحريف
الجوهري في القوائم المالية للفترة الحالية ،وفقا ً لمعيار المراجعة (4.)315

3

معيار المراجعة (" )450تقويم التحريفات المكتشفة خالل المراجعة" ،الفقرتان  8و12

4

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

األرصدة االفتتاحية
.10

إذا لم يكن المراجع قادر ًا على الحصول على ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة فيما يتعلق
باألرصدة االفتتاحية ،فيجب عليه إبداء رأي متحفظ ،أو االمتناع عن إبداء رأي في القوائم المالية،
حسب مقتضى الحال ،وفقا ً لمعيار المراجعة (( 5.)705راجع :الفقرة أ)8

.11

إذا استنتج المراجع أن األرصدة االفتتاحية تحتوي على تحريف يؤثر بشكل جوهري على القوائم
المالية للفترة الحالية ،ولم تتم المحاسبة عن تأثير هذا التحريف بشكل مناسب ،أو لم يتم عرضه أو
اإلفصاح عنه بشكل كافٍ ،فيجب على المراجع إبداء رأي متحفظ أو رأي معارض ،حسب مقتضى
الحال ،وفقا ً لمعيار المراجعة (.)705

اتساق السياسات المحاسبية
.12

إذا استنتج المراجع أن:
(أ)

السياسات المحاسبية للفترة الحالية غير مطبقة بشكل متسق فيما يتعلق باألرصدة
االفتتاحية ،وفقا ً إلطار التقرير المالي المنطبق؛ أو

(ب)

ثمة تغيير في السياسات المحاسبية لم تتم المحاسبة عنه بشكل مناسب ،أو لم يتم عرضه
أو اإلفصاح عنه بشكل كافٍ  ،وفقا ً إلطار التقرير المالي المنطبق،

فيجب عليه إبداء رأي متحفظ أو رأي معارض ،حسب مقتضى الحال ،وفقا ً لمعيار المراجعة
(.)705

تعديل الرأي في تقرير المراجع السابق
.13

إذا تضمن رأي المراجع السابق فيما يتعلق بالقوائم المالية للفترة السابقة تعديالً على الرأي ال يزال
مالئما ً وجوهريا ً للقوائم المالية للفترة الحالية ،فيجب على المراجع أن يُعدل رأيه في القوائم المالية
للفترة الحالية ،وفقا ً لمعيار المراجعة ( )705ومعيار المراجعة (( .)710راجع :الفقرة أ)9
***

المواد التطبيقية والمواد التفسيرية األخرى
إجراءات المراجعة
اعتبارات خاصة بمنشآت القطاع العام (راجع :الفقرة )6
أ. 1

5

قد توجد في القطاع العام قيود نظامية أو تنظيمية بشأن المعلومات التي يمكن أن يحصل عليها
المراجع الحالي من مراجع سابق .فعلى سبيل المثال ،في حالة خصخصة منشأة قطاع عام تمت
مراجعتها سابقا ً من قبل مراجع معين وفقا ً لألنظمة الحكومية (على سبيل المثال ،المراجع العمومي
ً
نيابة عن المراجع العمومي) ،فإن مدى الوصول إلى
أو شخص آخر مؤهل بشكل مناسب يتم تعيينه
ً
أوراق العمل أو المعلومات األخرى التي يمكن أن يقدمها المراجع المعين وفقا لألنظمة الحكومية
للمراجع المعين حديثا ً في القطاع الخاص قد يكون مقيداً بأنظمة أو لوائح الخصوصية أو السرية.
وفي المواقف التي ُتفرض فيه ا قيود على مثل هذه االتصاالت ،فقد يكون من الالزم الحصول على

معيار المراجعة (" )705التعديالت على الرأي في تقرير المراجع المستقل"
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أدلة المراجعة من خالل وسائل أخرى ،وفي حالة عدم إمكانية الحصول على ما يكفي من أدلة
المراجعة المناسبة ،فيجب أن يؤخذ في الحسبان تأثير ذلك على رأي المراجع.
أ. 2

في حالة إسناد المراجع المعين وفقا ً لألنظمة الحكومية عملية مراجعة منشأة قطاع عام إلى مكتب
مراجعة في القطاع الخاص ،وقام المراجع المعين وفقا ً لألنظمة الحكومية بتعيين مكتب مراجعة
بخالف المكتب الذي قام بمراجعة القوائم المالية لمنشأة القطاع العام في الفترة السابقة ،فال يُعد ذلك
عاد ًة تغييراً في المراجعين بالنسبة للمراجع المعين وفقا ً لألنظمة الحكومية .ومع ذلك ،واعتماداً
على طبيعة ترتيبات اإلسناد ،قد يُعد ارتباط المراجعة ارتباط مراجعة ألول مرة من منظور مراجع
القطاع الخاص للوفاء بمسؤوليات المراجع ،وبنا ًء عليه ينطبق هذا المعيار.

األرصدة االفتتاحية (راجع :الفقرة (6ج))
أ. 3

تعتمد طبيعة ومدى إجراءات المراجعة الالزمة للحصول على ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة
بشأن األرصدة االفتتاحية على أمور مثل:


السياسات المحاسبية التي تتبعها المنشأة.



طبيعة أرصدة الحسابات ،وفئات المعامالت واإلفصاحات ،ومخاطر التحريف الجوهري
في القوائم المالية للفترة الحالية.



أهمية األرصدة االفتتاحية بالنسبة للقوائم المالية للفترة الحالية.



ما إذا كانت القوائم المالية للفترة السابقة قد تمت مراجعتها؛ وإذا كانت قد تمت مراجعتها،
ما إذا كان رأي المراجع السابق مُع َّدالً.

أ. 4

في حالة مراجعة القوائم المالية للفترة السابقة من قِبل مراجع سابق ،فقد يكون بمقدور المراجع
الحصول على ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة بشأن األرصدة االفتتاحية عن طريق فحص
أوراق العمل الخاصة بالمراجع السابق .ويتأثر ما إذا كان مثل هذا الفحص يوفر ما يكفي من أدلة
المراجعة المناسبة بالكفاءة المهنية للمراجع السابق واستقالله.

أ. 5

توفر المتطلبات المهنية واألخالقية ذات الصلة توجيهات التصاالت المراجع الحالي بالمراجع
السابق.

أ.6

فيما يتعلق باألصول وااللتزامات المتداولة ،يمكن الحصول على بعض أدلة المراجعة المتعلقة
باألرصدة االفتتاحية كجزء من إجراءات المراجعة للفترة الحالية .فعلى سبيل المثال ،سيوفر
تحصيل األرصدة االفتتاحية للحسابات مستحقة التحصيل ،أو سداد األرصدة االفتتاحية للحسابات
مستحقة السداد خالل الفترة الحالية ،بعض أدلة المراجعة بشأن وجودها ،وحقوقها وواجباتها،
واكتمالها وتقويمها في بداية الفترة .أما في حالة المخزون ،فإن إجراءات المراجعة للفترة الحالية
المطبقة على رصيد اإلقفال للمخزون تقدم أدلة مراجعة محدودة فيما يتعلق بالمخزون الموجود في
بداية الفترة .ولهذا ،قد تكون إ جراءات المراجعة اإلضافية ضرورية ،وقد يوفر واحد أو أكثر مما
يلي ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة:

أ. 7



مالحظة الجرد الفعلي للمخزون الحالي ومطابقته بكميات المخزون أول الفترة.



تنفيذ إجراءات مراجعة لتقويم بنود المخزون أول الفترة.



تنفيذ إجراءات مراجعة على مجمل الربح والحد الفاصل.

بالنسبة لألصول وااللتزامات غير المتداولة ،مثل العقارات واآلالت والمعدات واالستثمارات
والديون طويلة األجل ،يمكن الحصول على بعض أدلة المراجعة عن طريق التحقق من السجالت
المحاسبية والمعلومات األخرى التي تقوم عليها األرصدة االفتتاحية .وفي بعض الحاالت ،قد يكون
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بعض أدلة المراجعة بشأن األرصدة االفتتاحية من خالل المصادقة
بمقدور المراجع الحصول على
ٍ
مع أطراف ثالثة ،على سبيل المثال ،في حالة الديون طويلة األجل واالستثمارات .وفي حاالت
أخرى ،قد يلزم المراجع القيام بتنفيذ إجراءات مراجعة إضافية.
استنتاجات المراجعة وإعداد التقرير
األرصدة االفتتاحية (راجع :الفقرة )10
أ. 8

يحدد معيار المراجعة ( )705متطلبات ويقدم إرشادات بشأن الظروف التي قد تؤدي إلى إجراء
تعديل على رأي المراجع في القوائم المالية ،ونوع الرأي المناسب في ظل الظروف القائمة،
ومحتوى تقرير المراجع عند تعديل رأي المراجع .وقد يؤدي عدم قدرة المراجع على الحصول
على ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة فيما يتعلق باألرصدة االفتتاحية إلى أحد التعديالت اآلتية
على الرأي في تقرير المراجع:
(أ)

إبداء رأي متحفظ أو االمتناع عن إبداء رأي ،حسبما يكون مناسبا ً في ظل الظروف
القائمة؛ أو

(ب)

إبداء رأي متحفظ أو االمتناع عن إبداء الرأي ،حسبما يكون مناسباً ،فيما يتعلق بنتائج
العمليات ،و التدفقات النقدية ،عند االقتضاء ،ورأي غير معدل فيما يتعلق بالمركز المالي،
ما لم يمنع ذلك نظام أو الئحة.

ويتضمن الملحق أمثلة توضيحية لتقارير المراجعين.
تعديل الرأي في تقرير المراجع السابق (راجع :الفقرة )13
أ. 9

في بعض الحاالت ،قد ال يكون التعديل على رأي المراجع السابق جوهريا ً وذا صلة بالرأي في
القوائم المالية للفترة الحالية .وقد يكون هذا هو الحال ،على سبيل المثال ،عند وجود قيد على
النطاق في الفترة السابقة ،ولكن األمر الذي نشأ عنه القيد قد تم حله في الفترة الحالية.

ترجمة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين
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الملحق
(راجع :الفقرة أ)8

أراء معدلة
مثاالن توضيحيان لتقارير المراجعين التي تضم
ً
ملحوظة :خالل هذين المثالين التوضيحيين لتقارير المراجع ،تم وضع قسم "الرأي" أو ً
ال ،وفقا ً لمعيار
المراجعة ( ،)700وح ّل قسم "أساس الرأي" مباشر ًة بعده .كما إن الجملة األولى واألخيرة التي كان
يتضمنها قسم مسؤوليات المراجع تندرج اآلن كجزء من القسم الجديد "أساس الرأي".
المثال التوضيحي (:)1
ألغراض هذا المثال التوضيحي لتقرير المراجع ،تم افتراض الظروف اآلتية:


مراجعة مجموعة كاملة من القوائم المالية لمنشأة غير مدرجة باستخدام إطار عرض عادل.
1
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 شر وط ارتباط المراجعة وصف مسؤولية اإلدارة عن القوائم المالية المنصوص عليه
2
في معيار المراجعة (.)210



لم يالحظ المراجع الجرد الفعلي للمخزون في بداية الفترة الحالية ،ولم يتمكن من الحصول
على ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة فيما يتعلق باألرصدة االفتتاحية للمخزون.
ُتعد التأثيرات المحتملة لعدم القدرة على الحصول على ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة
فيما يتعلق باألرصدة االفتتاحية للمخزون تأثيرات جوهرية ،ولكنها ليست منتشرة بالنسبة
3
لألداء المالي للمنشأة والتدفقات النقدية.







تم عرض المركز المالي في نهاية السنة بشكل عادل.



تم افتراض أن األنظمة واللوائح تمنع المراجع من إبداء رأي متحفظ فيما يتعلق باألداء المالي
والتدفقات النقدية ،ورأي غير معدل فيما يتعلق بالمركز المالي.



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



1

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
3

معيار المراجعة (" )210االتفاق على شروط ارتباطات المراجعة"
برت التأثيرات المحتملة ،بحسب حكم المراجع ،جوهرية ومنتشرة بالنسبة لألداء المالي والتدفقات النقدية للمنشأة ،فإن المراجع
إذا اعتُ َ
سيمتنع عن إبداء رأي في األداء المالي والتدفقات النقدية.

ترجمة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين
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أو الظروف حالة عدم تأكد جوهري قد تثير شكوكا ً كبيرة حول قدرة المنشأة على البقاء
4
كمنشأة مستمرة وفقا ً لمعيار المراجعة (.)570
5
المراجع غير مطالب باإلبالغ عن األمور الرئيسة للمراجعة وفقا ً لمعيار المراجعة (،)701
ولم 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 ال مالية ،يتحمل المراجع مسؤوليات تقرير أخرى مطلوبة بموجب
نظام محلي.

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

تقرير عن مراجعة القوائم

المالية6

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 التأثيرات الم حتملة لألمر 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
لقد تم التعاقد معنا كمراجعين للشركة في  30يونيو  ،20×1وبالتالي لم نقم بمالحظة جرد المخزون الفعلي في
بداية السنة .ولم نتمكن من الوصول ،عن طريق وسائل بديلة ،إلى قناعة بشأن كميات المخزون الموجودة في
 31ديسمبر  .20×0ونظراً ألن مخزون أول المدة يدخل في تحديد األداء المالي والتدفقات النقدية ،فلم نكن
قادرين على تحديد ما إذا كان من الضروري عمل تعديالت فيما يتعلق بربح السنة الذي تم التقرير عنه في

4
5
6

معيار المراجعة (" )570االستمرارية"

معيار المراجعة (" )701اإلبالغ عن األمور الرئيسة للمراجعة في تقرير المراجع المستقل"
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
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قائمة الدخل الشامل ،وصافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية الذي تم التقرير عنه في قائمة التدفقات
النقدية.
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.
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 (.])720
مسؤوليات اإلدارة والمكلفين بالحوكمة عن القوائم المالية

7

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
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]



7

8



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 أياً من متطلبات تلك
المعايير.
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.
معيار المراجعة " 700تكوين الرأي والتقرير عن القوائم المالية"
ينبغي االلتزام بنظام المحاسبين القانونيين في المملكة العربية السعودية.

ترجمة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين
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المثال التوضيحي (:)2
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
المملك ة 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



لم يالحظ المراجع جرد المخزون الفعلي ف ي بداية الفترة الحالية ،ولم يتمكن من الحصول على ما
يكفي من أدلة المراجعة المناسبة فيما يتعلق باألرصدة االفتتاحية للمخزون.
ُتعد التأثيرات المحتملة لعدم القدرة على الحصول على ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة فيما
يتعلق باألرصدة االفتتاحية للمخزون تأثيرات جو هرية ،ولكنها ليست منتشرة بالنسبة لألداء المالي
9
للمنشأة والتدفقات النقدية.



تم عرض المركز المالي في نهاية السنة بشكل عادل.



ُيعد الرأي المتحفظ فيما يتعلق باألداء المالي والتدفقات النقدية ،وغير المعدل فيما يتعلق بالمركز
المالي مناسبا ً في ظل الظروف القائمة.



ا لمتطلبات 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 حو ل 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 ع ن 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.








9

برت التأثيرات المحتملة ،بحسب حكم المراجع ،جوهرية ومنتشرة بالنسبة لألداء المالي والتدفقات النقدية للمنشأة ،فإن المراجع
إذا اعتُ َ
سيمتنع عن إبداء رأي في األداء المالي والتدفقات النقدية.

ترجمة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

10

معيار المراجعة ()510

ارتباطات المراجعة ألول مرة  -األرصدة االفتتاحية

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

تقرير عن مراجعة القوائم

المالية10

اآلراء
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 على القوائم المالية ،بما في ذلك ملخص للسياسات المحاسبية المهمة.

الرأي المتحفظ في األداء المالي والتدفقات النقدية
في رأينا ،وباستثناء التأثيرات المحتملة لألمر الموضح في قسم "أساس الرأي المتحفظ" الوارد في تقريرنا ،فإن
قائمة الدخل الشامل وقائمة التدفقات النقدية المرفق تين تعرضان بشكل عادل من جميع الجوانب الجوهرية (أو
تعطيان صورة حقيقية وعادلة لـ) األداء المالي والتدفقات النقدية للشركة للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
 ،20×1وفقا ً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية ،والمعايير واإلصدارات
األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

الرأي في المركز المالي
في رأينا ،فإن قائمة المركز المالي تعرض بشكل عادل ،من جميع الجوانب الجوهرية( ،أو تعطي صورة
حقيقية وعادلة لـ) المركز المالي للشركة كما في  31ديسمبر  20×1وفقا ً للمعايير الدولية للتقرير المالي
المعتمدة في المملكة العربية السعودية ،والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين
القانونيين.
أساس اآلراء ،بما في ذلك أساس الرأي المتحفظ في األداء المالي والتدفقات النقدية
لقد تم التعاقد معنا كمراجعين للشركة في  30يونيو  ،20×1وبالتالي لم نقم بمالحظة جرد المخزون الفعلي في
بداية السنة .ولم نتمكن من الوصول ،عن طريق وسائل بديلة ،إلى قناعة بشأن كميات المخزون الموجودة في
 31ديسمبر  .20×0ونظراً ألن مخزون أول المدة يدخل في تحديد األداء المالي والتدفقات النقدية ،فلم نكن
قادرين عل ى تحديد ما إذا كان من الضروري عمل تعديالت فيما يتعلق بربح السنة الذي تم التقرير عنه في
قائمة الدخل الشامل ،وصافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية الذي تم التقرير عنه في قائمة التدفقات
النقدية.
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 غير المعدل في المركز
المالي ،ورأينا المتحفظ في األداء المالي والتدفقات النقدية.
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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
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ارتباطات المراجعة ألول مرة  -األرصدة االفتتاحية

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 (.])720
مسؤوليات اإلدارة والمكلفين بالحوكمة عن القوائم المالية
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[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]
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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
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 األرصدة االفتتاحية- ارتباطات المراجعة ألول مرة
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