معيار المراجعة ( :)450تقويم التحريفات ال ُمكتشفة خالل المراجعة
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تقويم التحريفات المُكتشفة خالل المراجعة

ينبغي قراءة معيار المراجعة (" )450تقويم التحريفات المكتشفة خالل المراجعة" جنبا ً إلى جنب مع معيار
المراجعة (" )200األهداف العامة للمراجع المستقل والقيام بالمراجعة وفق ًا للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة
في المملكة العربية السعودية".
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مقدمة
نطاق هذا المعيار
يتناول هذا المعيار الدولي للمراجعة مسؤولية المراجع عن تقويم تأثير التحريفات المُكتشفة على
صحَ حَ ة ،إن وجدت ،على القوائم المالية .ويتناول معيار المراجعة
المراجعة وتأثير التحريفات غير ال ُم َ
( ) 700مسؤولية المراجع ،عند تكوين رأي في القوائم المالية ،عن استنتاج ما إذا كان قد تم الوصول
إلى تأكيد معقول بشأن خلو القوائم المالية ككل من التحريف الجوهري .ويأخذ استنتاج المراجع
المطلوب بموجب معيار المراجعة ( )700في الحسبان تقويمه لتأثير التحريفات غير المُصحَ حة ،إن
وجدت ،على القوائم المالية وفقا ً لهذا المعيار 1.ويتناول معيار المراجعة ( 2)320مسؤولية المراجع
عن تطبيق مفهوم األهمية النسبية بشكل مناسب عند تخطيط وتنفيذ مراجعة للقوائم المالية.

.1

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

.2

الهدف
هدف المراجع هو تقويم أثر:

.3

(أ)

التحريفات المُكتشفة على المراجعة؛

(ب)

التحريفات غير المُصحَ حة ،إن وجدت ،على القوائم المالية.

التعريفات
.4

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

التحريف :اختالف بين مبلغ بند من بنود القوائم المالية أو تصنيفه أو عرضه أو اإلفصاح عنه
وما يجب أن يكون عليه مبلغ هذا البند أو تصنيفه أو عرضه أو اإلفصاح عنه وفقا ً إلطار
التقرير المالي المنطبق .ويمكن أن تنشأ التحريفات عن طريق خطأ أو غش( .راجع :الفقرة
أ)1
وعندما يبدي المراجع رأيه بشأن ما إذا كانت القوائم المالية معروضة بشكل عادل من جميع
الجوانب الجوهرية ،أو أنها تعطي صورة حقيقية وعادلة ،فإن التحريفات تشمل أيضا ً
التعديالت في المبالغ أو التصنيفات أو العرض أو اإلفصاحات التي ُتعد ،بحسب حكم
المراجع ،ضرورية لعرض القوائم المالية بشكل عادل من جميع الجوانب الجوهرية ،أو حتى
تعطي القوائم المالية صورة حقيقية وعادلة.

(ب)

التحريفات غير المُصحَ حة :تحريفات قام المراجع بتجميعها خالل المراجعة ولم يتم
تصحيحها.

1

معيار المراجعة (" )700تكوين الرأي والتقرير عن القوائم المالية" ،الفقرتان .11-10

2

معيار المراجعة (" )320األهمية النسبية عند تخطيط وتنفيذ المراجعة"
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المتطلبات
تجميع التحريفات ال ُمكتشفة
يجب على المراجع تجميع التحريفات المُكتشفة أثناء المراجعة ،بخالف تلك التي من الواضح أنها
ليست ذات شأن( .راجع :الفقرات أ–2أ)6

.5

مراعاة التحريفات ال ُمكتشفة خالل التقدم في المراجعة
يجب على المراجع أن يحدد ما إذا كانت االستراتيجية العامة للمراجعة وخطة المراجعة بحاجة إلى
إعادة نظر في الحاالت اآلتية:

.6

.7

(أ)

إذا كانت طبيعة التحريفات المُكتشفة والظروف التي حدثت فيها تشير إلى احتمال وجود
تحريفات أخرى يمكن أن تكون جوهرية عند اقترانها بالتحريفات المجمعة أثناء المراجعة؛ أو
(راجع :الفقرة أ)7

(ب)

إذا كان مجموع التحريفات المجمعة أثناء المراجعة يقترب من األهمية النسبية المُحددة وفقا ً
لمعيار المراجعة (( .)320راجع :الفقرة أ)8

إذا قامت اإلدارة ،بنا ًء على طلب المراجع ،بالتحقق من فئة من المعامالت أو رصيد حساب أو إفصاح
وصححت التحريفات المكتشفة ،فيجب على المراجع أن يُنفذ إجراءات مراجعة إضافية لتحديد ما إذا
كانت هناك تحريفات ال تزال موجودة( .راجع :الفقرة أ)9

اإلبالغ عن التحريفات وتصحيحها
.8

ما لم يكن ذلك محظوراً بموجب األنظمة أو اللوائح ،يجب على المراجع أن يُبلِّغ المستوى اإلداري
المناسب بجميع التحريفات المجمعة أثناء المراجعة في الوقت المناسب 3.ويجب على المراجع أن
يطلب من اإلدارة تصحيح تلك التحريفات( .راجع :الفقرات أ–10أ)12

.9

بعض أو جميع التحريفات التي أبلغ عنها المراجع ،فيجب على المراجع أن
إذا رفضت اإلدارة تصحيح ٍ
يتوصل إلى فهم ألسباب عدم إجراء التصحيحات ،ويجب أن يأخذ ذلك الفهم في الحسبان عند تقويم ما
إذا كانت القوائم المالية ككل تخلو من التحريف الجوهري( .راجع :الفقرة أ)13

صححة
تقويم تأثير التحريفات غير ال ُم َ
.10

قبل تقويم تأثير التحريفات غير المُصحَ حة ،يجب على المراجع إعادة تقييم األهمية النسبية المحددة وفقا ً
لمعيار المراجعة ( ) 320للتأكد مما إذا كانت ال تزال مناسبة في سياق النتائج المالية الفعلية للمنشأة.
(راجع :الفقرتين أ ،14أ)15

.11

يجب على المراجع أن يحدد ما إذا كانت التحريفات غير المُصحَ حة ُتعد جوهرية ،منفردة أو في
مجملها .وعند القيام بهذا التحديد ،يجب على المراجع أن ينظر فيما يلي:
(أ)

3

حجم وطبيعة التحريفات فيما يتعلق بكل من فئات المعامالت أو أرصدة الحسابات أو
اإلفصاحات المعينة والقوائم المالية ككل ،والظروف الخاصة بحدوثها؛ (راجع :الفقرات أ–16
أ ،22أ ،24أ)25

معيار المراجعة (" )260االتصال بالمكلفين بالحوكمة" ،الفقرة 7
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(ب)

تأثير التحريفات غير المُصحَ حة المتعلقة بفترات سابقة على فئات المعامالت أو أرصدة
الحسابات أو اإلفصاحات ذات الصلة ،والقوائم المالية ككل( .راجع :الفقرة أ)23

التواصل مع المكلفين بالحوكمة
.12

يجب على المراجع أن يُبلغ المكلفين بالحوكمة بالتحريفات غير المُصحَ حة وما قد يكون لها من تأثير،
منفردة أو في مجملها ،على الرأي الوارد في تقرير المراجع ،ما لم يكن ذلك محظوراً بموجب نظام أو
الئحة 4.ويجب أن يحدد بالغ المراجع التحريفات الجوهرية غير المُصحَ حة ،كل منها على حدة.
ويجب أن يطلب المراجع تصحيح التحريفات غير المُصحَ حة( .راجع :الفقرات أ–26أ)28

.13

يجب على المراجع أيضا ً أن يبلغ المكلفين بالحوكمة بتأثير التحريفات غير المُصحَ حة المتعلقة بالفترات
السابقة على فئات المعامالت أو أرصدة الحسابات أو اإلفصاحات ذات الصلة ،وعلى القوائم المالية
ككل.

اإلفادات المكتوبة
.14

يجب على المراجع أن يطلب إفادة مكتوبة من اإلدارة ،وحسب مقتضى الحال ،من المكلفين بالحوكمة
بشأن ما إذا كانوا يعتقدون أن تأثير التحريفات غير المُصحَ حة ،منفردة وفي مجملهاُ ،تعد غير جوهرية
على القوائم المالية ككل .ويجب تضمين ملخص بهذه البنود في اإلفادة المكتوبة أو إرفاقه بها( .راجع:
الفقرة أ)29

التوثيق
.15

يجب على المراجع أن يُضمِّن في توثيقه ألعمال المراجعة ما

يلي5:

(راجع :الفقرة أ)30

(أ)

المبلغ الذي سيُنظر إلى التحريفات األقل منه على أنها ليست ذات شأن بشكل واضح (فقرة
)5؛

(ب)

جميع التحريفات المُجمعة أثناء المراجعة وما إذا كان قد تم تصحيحها؛ (الفقرات  5و8
و)12؛

(ج)

استنتاج المراجع ما إذا كانت التحريفات غير المُصحَ حة ُتعد جوهرية ،منفردة أو في مجملها،
وأساس هذا االستنتاج (فقرة .)11

***
المواد التطبيقية والمواد التفسيرية األخرى
تعريف التحريف (راجع :الفقرة (4أ))
أ.1

يمكن أن تنتج التحريفات من:
(أ)

عدم الدقة في جمع أو معالجة البيانات التي أُعدت منها القوائم المالية؛

4

انظر الحاشية .3

5

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

إغفال ذكر مبلغ أو إفصاح ،ويشمل ذلك اإلفصاحات غير الكافية أو غير المكتملة،
واإلفصاحات المطلوبة للوفاء بأهداف اإلفصاح لبعض أطر التقرير المالي المنطبقة؛6

(ج)

تقدير محاسبي غير صحيح ناتج من تجاهل الحقائق أو إساءة تفسيرها بشكل واضح؛

(د)

اجتهادات اإلدارة المتعلقة بالتقديرات المحاسبية التي يرى المراجع أنها غير معقولة أو اختيار
وتطبيق السياسات المحاسبية التي يرى المراجع أنها غير مناسبة؛

(ه)

التصنيف أو التجميع أو التقسيم غير المناسب للمعلومات؛

(و)

إغفال ذكر إفصاح ضروري للقوائم المالية لتحقيق عرض عادل يفوق اإلفصاحات المطلوبة
على نحو خاص في اإلطار ،وذلك للقوائم المالية المعدة وفقا ً إلطار عرض عادل7.

ويذكر معيار المراجعة ( )240أمثلة للتحريفات الناتجة عن

الغش8.

تجميع التحريفات ال ُمكتشفة (راجع :الفقرة )5

"من الواضح أنها ليست ذات شأن"
أ.2

تتطلب الفقرة  5من هذا المعيار أن يقوم المراجع بجمع التحريفات المكتشفة أثناء المراجعة بخالف تلك
التي من الواضح أنها ليست ذات شأن .وال ُيعَد مصطلح "من الواضح أنها ليست ذات شأن" تعبيراً
آخر عن مصطلح "غير جوهري" .فالتحريفات التي من الواضح أنها ليست ذات شأن ستكون ذات
حجم مختلف كليا ً (أصغر) ،أو ذات طبيعة مختلفة كليا ً عن تلك التي يمكن تحديدها بأنها جوهرية،
وسيكون من الواضح أنها تحريفات ليست لها تبعات مهمة ،سوا ًء تم النظر لها منفردة أو مجتمعة،
وسوا ًء تم الحكم عليها بحسب أي ضوابط تتعلق بالحجم أو الطبيعة أو الظروف .وعند عدم التأكد مما
إذا كان بند أو أكثر "من الواضح أنه ليس ذا شأن" ،فإن التحريف ال تنطبق عليه تلك الصفة.

التحريفات في القوائم الفردية
أ.3

قد يحدد المراجع مبلغا ً بحيث تكون أي تحريفات لمبالغ أقل منه في القوائم الفردية من الواضح أنها
ليست ذات شأن ،وال يلزم تجميعها ألن المراجع يتوقع أن تجميع تلك المبالغ من الواضح أنه لن يكون
له تأثير جوهري على القوائم المالية .لكن تحريفات المبالغ التي تزيد عن المبلغ المحدد يتم تجميعها
على النحو المطلوب بموجب الفقرة  5من هذا المعيار .وباإلضافة إلى ذلك ،فإن التحريفات المتعلقة
بالمبالغ قد ال يكون من الواضح أنها ليست ذات شأن عندما يتم الحكم عليها بنا ًء على ضوابط الطبيعة
أو الظروف ،وإذا لم تكن كذلك ،فيتم تجمعيها على النحو المطلوب بموجب الفقرة  5من هذا المعيار.

التحريفات في اإلفصاحات
أ.4

قد تكون التحريفات في اإلفصاحات من الواضح أيضا ً أنها ليست ذات شأن ،سوا ًء تم النظر لها منفردة
أو مجتمعة ،وسوا ًء تم الحكم عليها بحسب أي من ضوابط الحجم أو الطبيعة أو الظروف .ويتم أيضا ً
تجميع ما تحتوي عليه اإلفصاحات من تحريفات ال يمكن اعتبارها أنها ليست ذات شأن بشكل واضح
لمساعدة المراجع في تقويم تأثير تلك التحريفات على اإلفصاحات ذات الصلة والقوائم المالية ككل.

6

على سبيل المثال ،تنص الفقرة 42ح من المعيار الدولي للتقرير المالي (" )7األدوات المالية :اإلفصاحات" ،على ما يلي" :يجب على
المنشأة اإلفصاح عن أي معلومات إضافية تعتبرها ضرورية لتحقيق أهداف اإلفصاح الواردة في الفقرة."...

7

على سبيل المثال ،تتطلب المعايير الدولية للتقرير المالي من المنشأة تقديم إفصاحات إضافية عندما يكون االلتزام بالمتطلبات المحددة في
المعايير الدولية للتقرير المالي غير كاف لتمكين المستخدمين من فهم تأثير بعض المعامالت واألحداث والحاالت األخرى على المركز
المالي واألداء المالي للمنشأة (المعيار الدولي للمحاسبة (" )1عرض القوائم المالية" ،الفقرة (17ج)).

8

معيار المراجعة (" )240مسؤوليات الﻤراجع ذات العالقة بالغش عﻨد ﻤراﺠعة القوائم المالية" ،الفقرات أ-1أ7
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وتقدم الفقرة أ 17من هذا المعيار أمثلة على الحاالت التي قد تكون فيها التحريفات في اإلفصاحات
النوعية جوهرية.

تجميع التحريفات
أ.5

ال يمكن جمع التحريفات التي بحسب الطبيعة أو الظروف ،التي تم تجميعها على النحو المبين في
الفقرتين أ 3وأ ، 4مع بعضها مثلما يمكن أن يتم في حالة تحريفات المبالغ .ومع ذلك ،فإن المراجع
مُطالب بموجب الفقرة  11من هذا المعيار بتقويم تلك التحريفات منفردة وفي مجملها (أي بشكل
جماعي مع تحريفات أخرى) لتحديد ما إذا كانت جوهرية.

أ.6

لمساعدة المراجع في تقويم تأثير التحريفات المجمعة أثناء المراجعة وفى إبالغ اإلدارة والمكلفين
بالحوكمة بالتحريفات ،فإنه قد يكون من المفيد التمييز بين التحريفات الواقعية ،والتحريفات االجتهادية،
والتحريفات المُعمّمة.


التحريفات الواقعية هي التحريفات التي ال يوجد أي شك بشأنها.



التحريفات االجتهادية هي الفروق الناتجة عن اجتهادات اإلدارة بما في ذلك تلك المتعلقة
باإلثبات والقياس والعرض واإلفصاح في القوائم المالية (ويشمل ذلك اختيار أو تطبيق
السياسات المحاسبية) التي يرى المراجع أنها غير معقولة أو غير مناسبة.



التحريفات المُعمَّمة هي أفضل تقدير يقوم به المراجع للتحريفات في مجتمعات العينات،
ويشمل ذلك تعميم التحريفات المُكتشفة في عينات المراجعة على كامل مجتمعات العينة التي
سُحبت منها العينات .ويقدم معيار المراجعة ( )530إرشادات بشأن تحديد التحريفات المُعمَّمة
وتقويم النتائج9.

مراعاة التحريفات ال ُمكتشفة خالل التقدم في المراجعة (راجع :الفقرتين )7 ،6
أ.7

قد ال يكون التحريف حدثا ً منعزالً .ومما يدل على وجود تحريفات أخرى ،على سبيل المثال ،اكتشاف
المراجع لتح ريف نشأ بسبب عطل في الرقابة الداخلية ،أو بسبب افتراضات أو طرق تقويم غير مناسبة
تم تطبيقها على نطاق واسع من قبل المنشأة.

أ.8

في حالة اقتراب مجموع التحريفات المجمعة أثناء المراجعة من األهمية النسبية المحددة وفقا ً لمعيار
المراجعة ( ،)320فقد يكون هناك مستوى أكبر من مستوى الخطر المنخفض الذي يمكن قبوله بأن
التحريفات المحتملة غير المكتشفة ،عند النظر لها مع مجموع التحريفات المجمعة أثناء المراجعة،
يمكن أن تتجاوز األهمية النسبية .ويمكن أن توجد التحريفات غير المكتشفة بسبب وجود خطر العينة
وخطر غير مرتبط بالعينة10.

أ.9

قد يطلب المراجع من اإلدارة أن تتحقق من فئة من المعامالت أو رصيد حساب أو إفصاح لكي تفهم
اإلدارة سبب التحريف الذي اكتشفه المراجع ،وأن تنفذ إجراءات لتحديد مبلغ التحريف الفعلي في فئة
المعامالت أو رصيد الحساب أو اإلفصاح ،وأن ُتجري تعديالت مناسبة على القوائم المالية .وقد يُقدَّم
مثل هذا الطلب ،على سبيل المثال ،بنا ًء على تعميم المراجع للتحريفات المُكتشفة في عينة المراجعة
على كامل المجتمع الذي سُحبت منه العينة.

9

معيار المراجعة (" )530العينات في المراجعة" ،الفقرتان  14و15
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معيار المراجعة  ،530الفقرة (5ج)(-د)
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اإلبالغ عن التحريفات وتصحيحها (راجع :الفقرتين )9 ،8
أ.10

ُيعَد اإلبالغ عن التحريفات في الوقت المناسب إلى المستوى اإلداري المناسب أمراً مهماً ،حيث إنه
يم ّكن اإلدارة من تقويم ما إذا كانت فئات المعامالت وأرصدة الحسابات واإلفصاحات مُحرَّ فة ،وإعالم
المراجع في حال معارضتها ،واتخاذ ما يلزم من تصرفات .وعاد ًة ما يكون المستوى اإلداري المناسب
هو المستوى الذى يتحمل المسؤولية ويملك الصالحية لتقويم التحريفات واتخاذ التصرف الضروري.

أ .11في بعض الدول ،قد تفرض األنظمة أو اللوائح قيوداً على قيام المراجع باإلبالغ عن تحريفات معينة
لإلدارة أو األفراد اآلخرين داخل المنشأة .وقد تحظر األنظمة أو اللوائح على وجه الخصوص القيام
بإبالغ ،أو اتخاذ أي تصرف آخر ،قد يخل بالتحقيق الذي تجريه سلطة معنية في فعل غير قانوني فعلي
أو مشتبه فيه ،بما في ذلك حظر تنبيه المنشأة ،على سبيل المثال ،عندما يكون المراجع مطالبا ً بالتقرير
عن عدم االلتزام باألنظمة أو اللوائح ،المحدد حدوثه أو المشتبه في حدوثه ،إلى سلطة معنية بموجب
أنظمة مكافحة غسل األموال .وفي هذه الظروف ،قد تكون القضايا التي ينظر فيها المراجع معقدة ،وقد
يرى المراجع أنه من المناسب الحصول على مشورة قانونية.
أ.12

إن تصحيح اإلدارة لجميع التحريفات ،بما في ذلك التي أبلغ عنها المراجع ،يم ِّكنها من االحتفاظ بدفاتر
وسجالت محاسبية دقيقة ويقلل من مخاطر التحريف الجوهري في القوائم المالية في المستقبل ،الذي
يسببه التأثير التراكمي للتحريفات غير الجوهرية غير المصححة المتعلقة بالفترات السابقة.

أ.13

يتطلب معيار المراجعة ( )700من المراجع تقويم ما إذا كانت القوائم المالية معدة ومعروضة ،من
جميع الجوانب الجوهرية ،وفقا ً لمتطلبات إطار التقرير المالي المنطبق .ويتضمن هذا التقويم النظر في
الجوانب النوعية للممارسات المحاسبية الخاصة بالمنشأة ،بما في ذلك المؤشرات على التحيز المحتمل
في اجتهادات اإلدارة 11،التي قد تتأثر بفهم المراجع ألسباب عدم قيام اإلدارة بإجراء التصحيحات.

صححة (راجع :الفقرتين )11 ،10
تقويم تأثير التحريفات غير ال ُم َ
أ.14

يستند تحديد المراجع لألهمية النسبية وفقا ً لمعيار المراجعة ( )320في الغالب إلى تقديرات النتائج
المالية للمنشأة ،نظراً ألن النتائج المالية الفعلية قد ال تكون معروفة في ذلك الوقت .ولذلك ،وقبل تقويم
المراجع لتأثير التحريفات غير المُصحَ حة ،قد يكون من الضروري إعادة النظر في األهمية النسبية
المحددة وفقا ً لمعيار المراجعة ( )320وذلك باالستناد إلى النتائج المالية الفعلية.

أ.15

يوضح معيار المراجعة  320أنه يتم إعادة النظر في األهمية النسبية للقوائم المالية ككل خالل التقدم
في المراجعة (ومستوى أو مستويات األهمية النسبية لفئات معامالت أو أرصدة حسابات أو إفصاحات
معينة ،في حالة االنطباق) إذا أصبح المراجع أثناء المراجعة على دراية بمعلومات كانت ستجعله يُحدد
مبلغا ً (أو مبالغ) يختلف عما تم تحديده ابتداءً 12.ولذا ،فإن أية إعادة نظر مهمة من المرجح أن تتم قبل
تقويم المراجع لتأثير التحريفات غير المُصحَّ حة .ومع ذلك ،فإذا قام المراجع بإعادة تقييم لألهمية
النسبية المُحددة وفقا ً لمعيار المراجعة (( )320انظر الفقرة  10من هذا المعيار) وأدى ذلك إلى تحديد
مبلغ (أو مبالغ) أقل ،فينبغي عندئ ٍذ إعادة النظر في األهمية النسبية لألداء ومدى مناسبة طبيعة وتوقيت
ومدى إجراءات المراجعة اإلضافية بغية الحصول على ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة التي تشكل
أساسا ً لرأي المراجعة.

11

معيار المراجعة ( ،)700الفقرة 12

12

معيار المراجعة ( ،)320الفقرة 12

ترجمة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

8

معيار المراجعة ()450

تقويم التحريفات المُكتشفة خالل المراجعة

أ.16

يتم النظر في كل تحريف منفرد لمبلغ ما لتقويم تأثير هذا التحريف على فئات المعامالت أو أرصدة
الحسابات أو اإلفصاحات ذات الصلة ،بما في ذلك ما إذا كان مستوى األهمية النسبية قد تم تجاوزه
لتلك الفئة المعينة من المعامالت أو لذلك الرصيد أو اإلفصاح المعين ،إن وجد.

أ.17

باإلضافة لذلك ،يتم النظر في كل تحريف منفرد في إفصاح نوعي ،لتقويم تأثيره على اإلفصاحات ذات
الصلة ،وكذلك تأثيره العام على القوائم المالية ككل .ويُعد تحديد ما إذا كان تحريف ما في إفصاح
نوعي جوهرياً ،في سياق إطار التقرير المالي المنطبق والظروف الخاصة بالمنشأة ،مسألة تنطوي
على ممارسة الحكم المهني .ومن بين األمثلة التي قد تكون فيها هذه التحريفات جوهرية ما يلي:


األوصاف غير الدقيقة أو غير المكتملة للمعلومات المتعلقة باألهداف والسياسات واآلليات
الخاصة بإدارة رأس المال للمنشآت التي لها أنشطة تأمين وأنشطة مصرفية.



إغفال ذكر معلومات عن أحداث أو ظروف قد تؤدي إلى خسارة هبوط في القيمة (على سبيل
المثال ،انخفاض كبير على المدى الطويل في الطلب على معدن أو سلعة) في منشأة لها
عمليات تعدين.



الوصف غير الصحيح لسياسة محاسبية تتعلق ببند مهم في قائمة المركز المالي أو قائمة
الدخل الشامل أو قائمة التغيرات في حقوق الملكية أو قائمة التدفقات النقدية.



الوصف غير الكافي لحساسية سعر الصرف في منشأة تقوم بأنشطة تجارية دولية.

أ .18عند تحديد ما إذا كانت التحريفات غير المصححة تعد بطبيعتها جوهرية ،على النحو المطلوب في
الفقرة  11من هذا المعيار ،ينظر المراجع في التحريفات غير المصححة في المبالغ واإلفصاحات .وقد
يتم اعتبار تلك التحريفات جوهرية سوا ًء بمفردها ،أو عند اقترانها بتحريفات أخرى .فعلى سبيل
المثال ،واعتماداً على التحريفات التي تم اكتشافها في اإلفصاحات ،قد ينظر المراجع فيما يلي:
(أ)

ما إذا كانت األخطاء المكتشفة مستمرة أم منتشرة؛ أو

(ب)

ما إذا كان عدد من التحريفات التي تم اكتشافها ذا صلة بنفس األمر ،ويمكن أن تؤثر على فهم
المستخدمين لذلك األمر عند النظر فيها مجتمعة.

ويُعد النظر في التحريفات المجمعة مفيداً أيضا ً عند تقويم القوائم المالية وفقا ً للفقرة (13د) من معيار
المراجعة ( ،) 700الذي يتطلب من المراجع النظر فيما إذا كان العرض العام للقوائم المالية قد تم
تقويضه عن طريق إدرا ج معلومات غير مالئمة أو معلومات تحجب الفهم السليم لألمور المفصح
عنها.

13

أ.19

إذا تم الحكم على تحريف بأنه تحريف جوهري بمفرده ،فمن غير المرجح إمكانية التعويض عنه
بتحريفات أخرى .فعلى سبيل المثال ،إذا تمت المبالغة في اإليرادات بشكل جوهري ،فإن القوائم المالية
ككل ُتعد محرفة بشكل جوهري ،حتى مع تعويض تأثير ذلك التحريف على األرباح  -وبشكل كامل -
عن طريق المبالغة بنفس القدر في المصروفات .وقد يكون من المناسب التعويض عن التحريفات
ضمن رصيد نفس الحساب أو نفس فئة المعامالت؛ ولكن يُنظر في مخاطر وجود تحريفات أخرى غير
مكتشفة قبل استنتاج أن التعويض عن التحريفات حتى وإن كانت غير جوهرية هو أمر مناسب13.

أ.20

يشمل تحديد ما إذا كان التحريف في التصنيف جوهريا ً تقويم االعتبارات النوعية ،مثل تأثير التحريف
في التصنيف على التعهدات المتعلقة بالديون أو التعهدات التعاقدية األخرى ،أو التأثير على البنود

قد يتطلب تحديد عدد من التحريفات غير الجوهرية ضمن رصيد نفس الحساب أو نفس فئة المعامالت من المراجع إعادة تقييم خطر
التحريف الجوهري لرصيد ذلك الحساب أو لتلك الفئة من المعامالت.
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الفردية أو اإلجماليات الفرعية ،أو التأثير على النسب الرئيسة .وقد تتوفر ظروف يستنتج فيها المراجع
أن التحريف في التصنيف ال يعد جوهريا ً على مستوى القوائم المالية ككل ،بالرغم من أنه قد يتجاوز
مستوى أو مستويات األهمية النسبية في تقويم التحريفات األخرى .فعلى سبيل المثال ،قد ال ُيعَد
التصنيف الخاطئ بين البنود في قائمة المركز المالي جوهريا ً في سياق القوائم المالية ككل عندما يكون
مبلغ التصنيف الخاطئ صغيراً بالنسبة لحجم البنود ذات الصلة في قائمة المركز المالي وال يؤثر
التصنيف الخاطئ على قائمة الدخل أو النسب الرئيسية.
أ.21

قد تؤدي الظروف المتعلقة ببعض التحريفات إلى قيام المراجع بتقويمها على أنها جوهرية ،بمفردها أو
عند النظر فيها مع التحريفات األخرى المُجمعة أثناء المراجعة ،حتى وإن كانت بمستوى أقل من
مستوى األهمية النسبية للقوائم المالية ككل .ومن بين الظروف التي قد ُتؤثر على التقويم المدى الذي
يكون للتحريف فيه:


تأثير على االلتزام بالمتطلبات التنظيمية؛ أو



تأثير على االلتزام بالتعهدات المتعلقة بالديون أو المتطلبات التعاقدية األخرى؛ أو



عالقة باالختيار أو التطبيق غير الصحيح لسياسة محاسبية لها تأثير غير جوهري على القوائم
المالية للفترة الحالية ،لكن من المرجح أن يكون لها تأثير جوهري على القوائم المالية للفترات
المستقبلية؛ أو



صلة بإخفاء تغيير في األرباح أو االتجاهات األخرى ،خصوصا ً في سياق الظروف
االقتصادية والصناعية العامة؛ أو



تأثير على النسب المستخدمة في تقويم المركز المالي للمنشأة أو نتائج العمليات أو التدفقات
النقدية؛ أو



تأثير على معلومات القطاع المعروضة في القوائم المالية (على سبيل المثال ،أهمية األمر
لقطاع أو جزء آخر من أعمال المنشأة تم تحديده على أنه يؤدي دوراً مهما ً في عمليات المنشأة
أو ربحيتها)؛ أو



تأثير في ز يادة أجر اإلدارة ،على سبيل المثال ،عن طريق ضمان الوفاء بمتطلبات منح
المكافآت أو الحوافز األخرى؛ أو



أهمية فيما يتعلق بفهم المراجع لالتصاالت المعروفة سابقا ً مع المستخدمين ،على سبيل المثال،
فيما يتعلق باألرباح المتنبأ بها؛ أو



عالقة ببنود تشمل أطرافا ً معينة (على سبيل المثال ،ما إذا كانت األطراف الخارجية في
المعاملة ذات عالقة بأعضاء في إدارة المنشأة)؛ أو



صلة بإغفال ذكر معلومات ال يتطلبها إطار التقرير المالي المنطبق بشكل خاص ،لكنها
بحسب حكم المراجع مهمة لفهم المستخدمين للمركز المالي أو األداء المالي أو التدفقات النقدية
للمنشأة؛ أو



تأثير على المعلومات األخرى التي سيتم تضمينها في التقرير السنوي للمنشأة (على سبيل
المثال ،المعلومات التي سيتم تضمينها تحت عنوان "نقاش وتحليل اإلدارة" أو "استعراض
األداء التشغيلي والمالي") والتي يتوقع بشكل معقول أن تؤثر على القرارات االقتصادية

ترجمة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

10

معيار المراجعة ()450

تقويم التحريفات المُكتشفة خالل المراجعة

لمستخدمي القوائم المالية .ويتناول معيار المراجعة ( 14)720مسؤوليات المراجع ذات العالقة
بالمعلومات األخرى.
وهذه الظروف ليست سوى أمثلة؛ ومن غير المرجح أن توجد جميعها في جميع عمليات المراجعة،
وليس بالضرورة أن تكون هذه القائمة كاملة .وال يؤدي وجود أي ظروف كهذه المذكورة أعاله،
بالضرورة ،إلى استنتاج أن التحريف جوهري.
أ.22

يوضح معيار المراجعة ( 15)240الطريقة التي يجب أن يتم النظر بها في اآلثار المترتبة على
التحريف الذي ينتج ،أو قد ينتج ،عن غش فيما يتعلق بجوانب المراجعة األخرى ،حتى وإن كان حجم
التحريف غير جوهري فيما يتعلق بالقوائم المالية .واعتماداً على الظروف ،يمكن أن تكون التحريفات
في اإلفصاحات مؤشراً أيضا ً على حدوث غش ،وقد تنشأ هذه التحريفات ،على سبيل المثال ،من:


إفصاحات مضللة نتجت عن تحيز في اجتهادات اإلدارة؛ أو



إفصاحات كثيرة مكررة أو غير مفيدة ،يُقصد منها حجب الفهم السليم ألمور واردة في القوائم
المالية.

وعند النظر في اآلثار المترتبة على التحريفات في فئات المعامالت وأرصدة الحسابات واإلفصاحات،
يمارس المراجع نزعة الشك المهني وفقا ً لمعيار المراجعة (16.)200
أ .23قد يكون للتأثير التراكمي للتحريفات غير الجوهرية التي لم يتم تصحيحها والمتعلقة بفترات سابقة تأثير
جوهري على القوائم المالية للفترة الحالية .وتوجد مناهج مختلفة ومقبولة لتقويم المراجع لتأثير هذه
التحريفات غير ال ُمصَحَ حَ ة على القوائم المالية للفترة الحالية .ويوفر استخدام نفس منهج التقويم االتساق
من فترة ألخرى.

اعتبارات خاصة بمنشآت القطاع العام
أ.24

في حالة مراجعة منشأة قطاع عام ،فإن تقويم ما إذا كان التحريف يعد جوهريا ً قد يتأثر أيضا ً
بمسؤوليات المراجع التي يحددها نظام أو الئحة أو أي أوامر ملزمة أخرى بشأن التقرير عن أمور
خاصة ،بما في ذلك على سبيل المثال ،التقرير عن الغش.

أ.25

عالو ًة على ذلك ،فإن قضايا مثل المصلحة العامة والمساءلة والنزاهة وضمان فاعلية اإلشراف
القانوني ،قد تؤثر بشكل خاص على تقييم ما إذا كان بند ما يعد جوهريا ً بطبيعته .وينطبق هذا بوجه
خاص على البنود التي تتعلق بااللتزام بنظام أو الئحة أو أوامر ملزمة أخرى.

إبالغ المكلفين بالحوكمة (راجع :الفقرة )12
أ.26

في حالة اإلبالغ عن التحريفات غير المُصحَ حة ألشخاص يتحملون مسؤوليات إدارية وكان لهؤالء
األشخاص أيضا ً مسؤوليات تتعلق بالحوكمة ،فليس هناك داع لإلبالغ عن التحريفات مرة أخرى لنفس
األشخاص لما لهم من دور في الحوكمة .ولكن البد أن يكون المراجع مقتنعا ً بأن إبالغ األشخاص

14

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

15

معيار المراجعة ( ،)240الفقرة 36
ً
معيار المراجعة (" )200األهداف العامة للمراجع المستقل والقيام بالمراجعة وفقا للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية
السعودية" ،الفقرة 15
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الذين يتحملون مسؤوليات إدارية يكفي إلبالغ جميع من كان المراجع سيقوم بإبالغهم في ظروف
أخرى لصفتهم في الحوكمة17.
أ.27

عندما يكون هناك عدد كبير من التحريفات غير المُصحَ حة غير الجوهرية بمفردها ،يمكن أن يقوم
المراجع باإلبالغ عن عدد هذه التحريفات وأثرها المالي العام ،بدالً من اإلبالغ بتفاصيل كل تحريف
غير مصحح بشكل فردي.

أ.28

يتطلب معيار المراجعة ( ) 260أن يقوم المراجع بإبالغ المكلفين بالحوكمة باإلفادات المكتوبة التي
يطلبها (انظر الفقرة  14من هذا المعيار) 18.ويمكن أن يناقش المراجع مع المكلفين بالحوكمة أسباب
الفشل في تصحيح التحريفات واآلثار المترتبة عليه ،مع مراعاة الحكم على حجم وطبيعة التحريف في
ظل الظروف المحيطة ،واآلثار المحتملة المترتبة عليه فيما يتعلق بالقوائم المالية في المستقبل.

اإلفادات المكتوبة (راجع :الفقرة )14
أ.29

نظراً ألن إعداد القوائم المالية يتطلب من اإلدارة والمكلفين بالحوكمة ،حسب مقتضى الحال ،تعديل
القوائم المالية لتصحيح التحريفات الجوهرية ،فيجب على المراجع أن يطلب منهم تزويده بإفادة مكتوبة
حول التحريفات غير المُصحَ حة .وفي بعض الظروف ،قد ال يكون لدى اإلدارة والمكلفين بالحوكمة،
حسب مقتضى الحال ،اعتقاد بأن بعض التحريفات غير المُصحَّ حة هي تحريفات .ولهذا ،فقد يرغبون
بإضافة كلمات إلى إفادتهم المكتوبة مثل" :نحن ال نوافق أن بنود ....و  ....تشكل تحريفا ً بسبب [بيان
األسباب]" .ومع ذلك ،فإن الحصول على هذه اإلفادة ال يعفي المراجع من الحاجة إلى تكوين استنتاج
حول تأثير التحريفات غير المُصحَّ حة.

التوثيق (راجع :الفقرة )15
أ.30

إن توثيق المراجع للتحريفات غير المُصحَّ حة قد يأخذ في الحسبان:
(أ)

مراعاة التأثير الكلي للتحريفات غير المُصحَّ حة؛

(ب)

تقويم ما إذا كان مستوى أو مستويات األهمية النسبية لفئات معامالت أو أرصدة حسابات أو
إفصاحات معينة ،إن وجدت ،قد تم تجاوزها؛

(ج)

تقويم تأثير التحريفات غير المُصحَّ حة على النسب أو االتجاهات الرئيسية ،وااللتزام
بالمتطلبات النظامية والتنظيمية والتعاقدية (مثل التعهدات المتعلقة بالديون).

17

معيار المراجعة ( ،)260الفقرة 13

18

معيار المراجعة ( ،)260الفقرة (16ج)()2
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