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مقدمة
نطاق هذا المعيار
.1

يوضح هذا المعيار الدولي للمراجعة ما يُعد أدلة مراجعة عند مراجعة القوائم المالية ،ويتناول مسؤولية
المراجع عن تصميم وتنفيذ إجراءات المراجعة للحصول على ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة حتى
يكون قادراً على استخالص استنتاجات معقولة تشكل أساسا ً لرأيه.

.2

ينطبق هذا المعيار على جميع أدلة المراجعة التي يتم الحصول عليها خالل سير المراجعة .وتتناول
معايير المراجعة األخرى جوانب محددة من المراجعة (على سبيل المثال ،معيار المراجعة (،)1)315
وأدل ة المراجعة التي يتم الحصول عليها فيما يتعلق بموضوع معين (على سبيل المثال ،معيار
المراجعة ( ،)2)570وإجراءات محددة للحصول على أدلة المراجعة (على سبيل المثال ،معيار
المراجعة ( ،)3)520وتقويم ما إذا كان قد تم الحصول على ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة (معيار
المراجعة ( 4)200ومعيار المراجعة (.)5)330

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

.3

الهدف
.4

هدف المراجع هو تصميم وتنفيذ إجراءات مراجعة بطريقة ُتمَكنه من الحصول على ما يكفي من أدلة
المراجعة المناسبة حتى يكون قادراً على استخالص استنتاجات معقولة تشكل أساسا ً لرأيه.

التعريفات
.5

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

السجالت المحاسبية :سجالت القيود المحاسبية األولية والسجالت الداعمة مثل الشيكات
وسجالت تحويل األموال إلكترونيا ً والفواتير والعقود ودفتر االستاذ العام ودفتر األستاذ
المساعد والقيود في دفاتر اليومية والتعديالت األخرى على القوائم المالية التي لم تعكسها قيود
اليومية والسجالت مثل أوراق العمل وجداول البيانات الداعمة لتخصيص التكلفة والعمليات
الحسابية والمطابقات واإلفصاحات.

(ب)

مناسَبة (أدلة المراجعة) :مقياس لجودة أدلة المراجعة؛ أي مدى مالءمتها وإمكانية االعتماد
عليها في توفير الدعم لالستنتاجات التي يستند إليها رأي المراجع.

(ج)

أدلة المراجعة :معلومات يستخدمها المراجع في التوصل إلى االستنتاجات التي يبني رأيه على
أساسها .وتتضمن أدلة المراجعة كالً من المعلومات الواردة في السجالت المحاسبية التي
تستند إليها القوائم المالية والمعلومات المتحصل عليها من مصادر أخرى.

1

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

2

معيار المراجعة (" )570االستمرارية"

3

معيار المراجعة (" )520اإلجراءات التحليلية"

4

معيار المراجعة (" )200األهداف العامة للمراجع المستقل والقيام بالمراجعة وفقا ً للمعايير الدولية للمراجعة"

5

معيار المراجعة (" )330استجابات المراجع للمخاطر المقيمة"
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(د)

الخبير الذي تستعين به اإلدارة :فرد أو كيان يمتلك خبرة في مجال آخر غير المحاسبة أو
المراجعة ،وتستخدم المنشأة عمله في ذلك المجال لمساعدتها في إعداد القوائم المالية.

(ه)

الكفاية (ألدلة المراجعة) :مقياس لكمية أدلة المراجعة .وتتأثر كمية أدلة المراجعة المطلوبة
بتقييم المراجع لمخاطر التحريف الجوهري ،وأيضا ً بجودة مثل هذه األدلة.

المتطلبات
أدلة المراجعة الكافية والمناسبة
.6

يجب على المراجع أن يصمم وينفذ إجراءات مراجعة مناسبة في ظل الظروف القائمة بغرض
الحصول على ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة( .راجع :الفقرات أ–1أ)25

المعلومات التي يتم استخدامها كأدلة مراجعة
.7

عند تصميم وتنفيذ إجر اءات المراجعة ،يجب على المراجع أن يأخذ في حسبانه مدى مالءمة
المعلومات التي سيتم استخدامها كأدلة مراجعة وإمكانية االعتماد على هذه المعلومات( .راجع :الفقرات
أ–26أ)34

.8

إذا كانت المعلومات التي سيتم استخدامها كأدلة مراجعة قد اس ُتعين في إعدادها بعمل خبير من خبراء
اإلدارة ،فيجب على المراجع ،إلى المدى الذي يراه ضرورياً ،ومع األخذ في الحسبان أهمية عمل ذلك
الخبير ألغراض المراجع( :راجع :الفقرات أ–35أ)37

.9

(أ)

أن ُي َقوِّ م كفاءة وقدرات وموضوعية ذلك الخبير؛ (راجع :الفقرات أ–38أ)44

(ب)

أن يتوصل إلى فهم لعمل ذلك الخبير؛ (راجع :الفقرات أ–45أ)48

(ج)

أن ُي َقوّ م مدى مناسبة عمل هذا الخبير كدليل مراجعة لإلقرار ذي الصلة( .راجع :الفقرة أ)49

عند استخدام معلومات من إعداد المنشأة ،يجب على المراجع تقويم ما إذا كانت هذه المعلومات يمكن
االعتماد عليها بشكل كا ٍ
ف لتحقيق أغراض المراجع ،بما في ذلك ،وبحسب الحاجة في ظل الظروف
القائمة:
(أ)

الحصول على أدلة مراجعة بشأن دقة واكتمال المعلومات؛ (راجع :الفقرتين أ ،50أ)51

(ب)

تقويم ما إذا كانت المعلومات ُتعد دقيقة ومفصلة بشكل كافٍ ألغراض المراجع( .راجع:
الفقرة أ)52

اختيار بنود الختبارها للحصول على أدلة مراجعة
.10

عند تصميم اختبارات أدوات الرقابة واختبارات التفاصيل ،يجب على المراجع تحديد وسائل اختيار
بنود االختبار ،التي تكون فعّالة في تحقيق الغرض من إجراء المراجعة( .راجع :الفقرات أ–53أ)57

عدم اتساق أدلة المراجعة أو الشكوك في إمكانية االعتماد عليها
.11

إذا:
(أ)

كانت أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها من أحد المصادر غير متسقة مع تلك التي تم
الحصول عليها من مصدر آخر؛ أو

(ب)

كانت لدى المراجع شكوك بشأن إمكانية االعتماد على المعلومات التي سيتم استخدامها كأدلة
مراجعة،
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فيجب على المراجع أن يحدد ما هي التعديالت أو اإلضافات التي من الضروري إدخالها على
إجراءات المراجعة لمعالجة هذا األمر ،ويجب عليه أن ينظر في تأثير هذا األمر ،إن وجد ،على جوانب
المراجعة األخرى( .راجع :الفقرة أ)58
***

المواد التطبيقية والمواد التفسيرية األخرى
أدلة المراجعة الكافية والمناسبة (راجع :الفقرة ) 6
أ.1

ُتعد أدلة المراجعة ضرورية لدعم رأي المراجع وتقريره .وهذه األدلة تراكمية بطبيعتها ،ويتم الحصول
عليها بشكل أساسي من إجراءات المراجعة المنفذة خالل سير المراجعة .ويمكن أن تشمل أيضا ً
المعلومات التي يتم الحصول عليها من مصادر أخرى مثل عمليات المراجعة السابقة (بشرط أن يكون
المراجع قد حدد ما إذا كانت قد حدثت تغيرات منذ المراجعة السابقة ،قد تؤثر على مدى مالءمتها
للمراجعة الحالية ،)6أو إجراءات رقابة الجودة في المكتب الخاصة بقبول العمالء واستمرار العالقة
معهم .وباإلضافة إلى المصادر األخرى من داخل المنشأة وخارجها ،فإن السجالت المحاسبية للمنشأة
ُتعد مصدراً مهما ً من مصادر أدلة المراجعة .كما إن المعلومات التي قد يتم استخدامها كأدلة مراجعة
قد تكون مُعدة باستخدام عمل خبير استعانت به اإلدارة .وتشمل أدلة المراجعة المعلومات التي تدعم
وتؤيد إقرارات اإلدارة ،وكذلك أي معلومات تتعارض مع هذه اإلقرارات .وباإلضافة إلى ذلك ،وفي
بعض الحاالت ،يستخدم المراجع أيضا ً غياب المعلومات (على سبيل المثال ،رفض اإلدارة تقديم إفادة
مطلوبة) ومن ثم يعد ذلك أيضا ً دليالً من أدلة المراجعة.

أ.2

ينصرف معظم عمل المراجع في تكوين رأيه إلى جمع أدلة المراجعة وتقويمها .ويمكن أن تشمل
إجراءات المراجعة الرامية للحصول على أدلة مراجعة التقصي والمالحظة والمصادقة وإعادة
االحتساب وإعادة األداء واإلجراءات التحليلية ،التي يتم الجمع بينها غالبا ً بشكل أو بآخر ،باإلضافة إلى
االستفسار .وبالرغم من أن االستفسار قد يوفر أدلة مراجعة مهمة ،بل قد يقدم دليالً على وجود
تحريف ،فإنه ال يوفر عاد ًة بمفرده أدلة مراجعة كافٍية على عدم وجود تحريف جوهري على مستوى
اإلقرارات ،وال يوفر أدلة على الفاعلية التشغيلية ألدوات الرقابة.

أ.3

كما هو موضح في معيار المراجعة ( ،7)200فإن التأكيد المعقول يتم الوصول إليه عندما يحصل
المراجع على ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة لتخفيض خطر المراجعة (وهو خطر إبداء المراجع
لرأي غير مناسب عندما تكون القوائم المالية مُحرّفة بشكل جوهري) إلى مستوى منخفض بشكل
مقبول.

أ.4

إن كفاية أدلة المراجعة ومناسبتها عامالن مرتبطان ببعضهما .وتعد الكفاية مقياسا ً لكمية أدلة المراجعة.
وتتأثر كمية أدلة المراجعة المطلوبة بتقييم المراجع لمخاطر التحريف الجوهري (فكلما ارتفعت
المخاطر المقيّمة ،زادت أدلة المراجعة التي قد يلزم الحصول عليها) ،وأيضا ً بجودة أدلة المراجعة
(فكلما زادت الجودة ،قلت األدلة المطلوبة) .غير أن الحصول على المزيد من أدلة المراجعة قد ال
يعوّ ض عن ضعف جودتها.

أ.5

تعد المناسبة مقياسا ً لجودة أدلة المراجعة ،أي مدى مالءمتها وإمكانية االعتماد عليها في توفير الدعم
لالستنتاجات التي يستند إليها رأي المراجع .وتتأثر إمكانية االعتماد على األدلة بمصدرها وطبيعتها،
وتتوقف على الظروف الفردية المحيطة بالحصول عليها.

6
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7
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أ.6

يتطلب معيار المراجعة  330أن يقرر المراجع ما إذا كان قد تم الحصول على ما يكفي من أدلة
المراجعة المناسبة 8.وإن تحديد ما إذا كان قد تم الحصول على ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة
لتخفيض مخاطر المراجعة إلى مستوى منخفض بشكل مقبول ،ومن ثم تمكين المراجع من استخالص
استنتاجات معقولة تشكل أساسا ً لرأيه ،يعد أمراً خاضعا ً للحكم المهني .ويحتوي معيار المراجعة
( ) 200على مناقشة ألمور مثل طبيعة إجراءات المراجعة وتوقيت التقرير المالي والموازنة بين
المنفعة والتكلفة ،وهي عوامل ذات صلة عندما يمارس المراجع الحكم المهني فيما يتعلق بما إذا كان قد
تم الحصول على ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة.

مصادر أدلة المراجعة
أ.7

بعض أدلة المراجعة من خالل تنفيذ إجراءات مراجعة الختبار السجالت المحاسبية،
يتم الحصول على ٍ
على سبيل المثال من خالل التحليل والفحص ،وإعادة تنفيذ اإلجراءات المتبعة في آلية التقرير المالي،
والمطابقة بين األنواع والتطبيقات المتعلقة بنفس المعلومات .وقد يحدد المراجع من خالل تنفيذ
إجراءات المراجعة أن السجالت المحاسبية متسقة داخليا ً ومتفقة مع القوائم المالية.

أ.8

يتم الحصول عاد ًة على المزيد من التأكيد من أدلة المراجعة المتسقة التي تم الحصول عليها من
مصادر مختلفة أو ذات طبيعة مختلفة ،أكثر مما يتم الحصول عليه من أدلة المراجعة التي يتم النظر
في كل منها على حدة .على سبيل المثال ،قد تؤدي المعلومات المؤيِّدة التي تم الحصول عليها من
مصدر مستقل عن المنشأة إلى زيادة التأكيد الذي يحصل عليه المراجع من أدلة المراجعة المُتولدة
داخلياً ،كاألدلة الموجودة ضمن السجالت المحاسبية أو محاضر االجتماعات أو إفادات اإلدارة.

أ.9

قد تضم المعلومات التي يتم الحصول عليها من مصادر مستقلة عن المنشأة والتي قد يستخدمها
المراجع كأدلة مراجعة المصادقات من أطراف ثالثة وتقارير المحللين والبيانات المقارنة عن المنافسين
(البيانات المرجعية).

إجراءات المراجعة للحصول على أدلة المراجعة
أ .10وفقا ً لمتطلبات معيار المراجعة  315ومعيار المراجعة  330والتوضيحات األخرى الواردة فيهما ،فإن
الحصول على أدلة مراجعة للتوصل إلى استنتاجات معقولة تشكل أساسا ً لرأي المراجع ،يتم عن طريق
تنفيذ ما يلي:

أ.11

(أ)

إجراءات تقييم المخاطر؛

(ب)

إجراءات المراجعة اإلضافية ،التي تشمل:
()1

اختبارات أدوات الرقابة ،عندما تكون مطلوبة بموجب معايير المراجعة أو عندما
يختار المراجع القيام بها؛

()2

اإلجراءات األساس ،بما في ذلك اختبارات التفاصيل واإلجراءات التحليلية األساس.

قد يتم استخدام إجراءات المراجعة الموضحة في الفقرات أ-14أ 25أدناه كإجراءات لتقييم المخاطر ،أو
اختبارات ألدوات الرقابة ،أو إجراءات أساس ،بنا ًء على السياق الذي ُتطبق فيه من قبل المراجع .وكما
هو موضح في معيار المراجعة ( ،) 330فإن أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها من عمليات
مراجعة سابقة قد توفر في ظروف معينة أدلة مراجعة مناسبة إذا نفذ المراجع إجراءات مراجعة للتأكد
من استمرار مالءمة هذه األدلة9.

8
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9
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أ.12

قد تتأثر طبيعة وتوقيت إجراءات المراجعة التي سيتم استخدامها بحقيقة أن بعض البيانات المحاسبية
وبعض المعلومات األخرى قد تكون متاحة فقط في شكل إلكتروني أو قد تكون متاحة فقط في أوقات
أو فترات زمنية معينة .فعلى سبيل المثال ،قد ال توجد المستندات األصلية ،مثل أوامر الشراء
والفواتير ،إال في شكل إلكتروني عندما تستخدم المنشأة التجارة اإللكترونية ،أو قد يتم التخلص من هذه
المستندات بعد مسحها ضوئيا ً عندما تستخدم المنشأة أنظمة لمعالجة الصورة لتسهيل عملية التخزين
واالسترجاع.

أ.13

توجد معلو مات إلكترونية معينة قد ال تكون قابلة لالسترداد بعد فترة زمنية محددة ،على سبيل المثال،
إذا تم تغيير الملفات وإذا لم توجد ملفات احتياطية .وبنا ًء عليه ،قد يجد المراجع أنه من الضروري
ً
نتيجة لسياسات المنشأة المتعلقة باالحتفاظ بالبيانات أن يطلب االحتفاظ ببعض المعلومات ألغراض
الفحص أو أن ينفذ إجراءات المراجعة عندما تتوفر المعلومات.

التقصي
أ.14

يشمل التقصي التحقق من السجالت أو الوثائق ،سواء كانت داخلية أو خارجية ،أو في شكل ورقي أو
إلكتروني أو أية صورة أخرى ،أو التحقق الفعلي من أصل ما .ويوفر التقصي عن السجالت
والمستندات أدلة مراجعة تختلف درجات إمكانية االعتماد عليها اعتماداً على طبيعة هذه السجالت
والمستندات ومصدرها ،وفي حالة السجالت والمستندات الداخلية ،فعلى فاعلية أدوات الرقابة المطبقة
على إنتاجها .ومن أمثلة التقصي المستخدم كاختبار ألدوات الرقابة ،التقصي عن السجالت للحصول
على دليل بالتصريح.

أ.15

ُتمثل بعض المستندات أدلة مراجعة مباشرة على وجود األصل ،ومثال ذلك ،مستند يشكل أداة مالية
مثل سهم أو سند .والتقصي عن تلك المستندات ال يوفر بالضرورة أدلة مراجعة بشأن الملكية أو
القيمة .باإلضافة لذلك ،فإن التقصي عن عقد تم تنفيذه قد يوفر دليل مراجعة ذا صلة بتطبيق المنشأة
للسياسات المحاسبية ،مثل إثبات اإليرادات.

أ.16

قد يوفر التقصي عن األصول الملموسة أدلة مراجعة يمكن االعتماد عليها فيما يتعلق بوجودها ،ولكنه
ال يوفر بالضرورة أدلة عن حقوق والتزامات المنشأة أو تقويم األصول .وقد يتزامن التقصي عن بنود
فردية في المخزون مع مالحظة جرد المخزون.

المالحظة
أ.17

تتمثل المالحظة في متابعة عملية أو إجراء ينفذه آخرون ،على سبيل المثال ،مالحظة المراجع لقيام
موظفي المنشأة بجرد المخزون ،أو مالحظة أداء أنشطة الرقابة .وتوفر المالحظة أدلة مراجعة بشأن
تنفيذ عملية أو إجراء ،لكنها تقتصر على اللحظة الزمنية التي تحدث فيها المالحظة ،وتكون مقيدة
بحقيقة أن فعل المالحظة قد يؤثر على كيفية تنفيذ العملية أو اإلجراء .انظر معيار المراجعة ()501
لمزيد من اإلرشادات حول مالحظة جرد المخزون10.

المصادقة الخارجية
أ.18

10

ُتمثل المصاد قة الخارجية دليل مراجعة يحصل عليه المراجع في صورة رد كتابي مباشر على
المراجع من طرف ثالث (الطرف القائم بالمصادقة) في شكل ورقي أو إلكتروني أو أية وسيلة أخرى.
وفي كثير من األحيان تكون إجراءات المصادقة الخارجية مالئمة عندما تتناول اإلقرارات المرتبطة
بأرصدة حس ابات معينة وعناصرها .ومع ذلك ،ال يلزم أن تنحصر المصادقات الخارجية على أرصدة
الحسابات فقط .فعلى سبيل المثال ،قد يطلب المراجع المصادقة على شروط اتفاقيات أو معامالت

معيار المراجعة (" )501أدلة المراجعة  -اعتبارات محددة لبنود مختارة"
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للمنشأة مع أطراف ثالثة؛ وقد يهدف طلب المصادقة إلى السؤال عمّا إذا كان قد تم إدخال أي تعديالت
على االتفاقية ،وإذا كان األمر كذلك ،فما هي التفاصيل ذات الصلة .و ُتستخدم أيضا ً إجراءات المصادقة
الخارجية للحصول على أدلة مراجعة بشأن عدم وجود شروط معينة ،على سبيل المثال ،عدم وجود
"اتفاق جانبي" قد يؤثر على إثبات اإليرادات .انظر معيار المراجعة ( )505للحصول على المزيد من
اإلرشادات11.
إعادة االحتساب
أ.19

يتألف إعادة االحتساب من التأكد من الدقة الحسابية للوثائق أو السجالت .وقد يتم تنفيذ إعادة االحتساب
يدويا ً أو إلكترونياً.

إعادة التنفيذ
أ.20

ينطوي إعادة التنفيذ على التنفيذ المستقل من جانب المراجع لإلجراءات أو أدوات الرقابة التي ُنفذت
في األصل كجزء من الرقابة الداخلية للمنشأة.

اإلجراءات التحليلية
أ.21

تتألف اإلجراءات التحليلية من عمليات تقويم المعلومات المالية من خالل تحليل العالقات المنطقية بين
كل من البيانات المالية وغير المالية .وتشمل اإلجراءات التحليلية أيضا ً التحري الضروري عن
التقلبات أو العالقات التي يتم التعرف عليها والتي ال تتسق مع المعلومات األخرى ذات الصلة أو
تختلف عن القيم المتوقعة بمبلغ كبير .انظر معيار المراجعة ( )520للحصول على المزيد من
اإلرشادات.

االستفسار

11

أ.22

يتألف االستفسار من طلب معلومات مالية وغير مالية من أشخاص على دراية ومعرفة ،من داخل
المنشأة أو من خارجها .ويُستخدم االستفسار على نطاق واسع طوال المراجعة ،إضافة إلى إجراءات
المراجعة األخرى .وقد يتراوح االستفسار من استفسارات رسمية مكتوبة إلى استفسارات غير رسمية
شفهية .ويُعد تقويم الردود على تلك االستفسارات جزءاً ال يتجزأ من عملية االستفسار.

أ.23

قد ُتوفر الردود على االستفسارات للمراجع معلومات لم تكن معروفة من قبل أو أدلة مراجعة مؤيدة.
وفي المقابل ،قد توفر الردود معلومات تختلف بشكل كبير عن المعلومات األخرى التي حصل عليها
المراجع ،على سبيل المثال ،المعلومات التي تتعلق باحتمالية تجاوز اإلدارة ألدوات الرقابة .وفي بعض
الحاالت ،قد توفر الردود على االستفسارات أساسا ً للمراجع لتعديل أو تنفيذ إجراءات المراجعة
اإلضافية.

أ.24

على الرغم من أن التثبت من األدلة التي تم الحصول عليها من خالل االستفسار غالبا ً ما يكون ذا
أهمية خاصة ،فإنه في حالة االستفسارات عن نية اإلدارة ،قد تكون المعلومات المتاحة لدعم هذه النية
محدودة .وفي هذه الحاالت ،فإن فهم التاريخ السابق لإلدارة في تنفيذ نواياها المصرح بها ،واألسباب
التي حددتها اإلدارة الختيار تصرف معين ،وقدرة اإلدارة على تنفيذ تصرف معين ،قد يوفر معلومات
مالئمة تؤيد األدلة التي تم الحصول عليها من خالل االستفسار.

معيار المراجعة (" )505المصادقات الخارجية"
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أ .25فيما يتعلق ببعض األمور ،قد يرى المراجع أنه من الضروري الحصول على إفادات مكتوبة من
اإلدارة والمكلفين بالحوكمة ،حسب مقتضى الحال ،لتأكيد الردود على االستفسارات الشفهية .انظر
معيار المراجعة ( )580للحصول على المزيد من اإلرشادات12.
المعلومات التي يتم استخدامها كأدلة مراجعة
المالءمة وإمكانية االعتماد (راجع :الفقرة )7
أ.26

وفقا ً لما هو مشار إليه في الفقرة أ ،1فإن أدلة المراجعة يتم الحصول عليها بشكل أساسي من إجراءات
المراجعة المُن َّفذة خالل سير المراجعة ،إال أنها قد تتضمن أيضا ً المعلومات التي يتم الحصول عليها من
مصادر أخرى ،مثل عمليات المراجعة السابقة ،في ظروف معينة ،وإجراءات رقابة الجودة في المكتب
الخاصة بقبول العمالء واالستمرار في العالقة معهم وااللتزام بمسؤوليات إضافية معينة بموجب
األنظمة أو اللوائح أو المتطلبات األخالقية ذات الصلة (على سبيل المثال ،بشأن عدم التزام المنشأة
باألنظمة واللوائح) .وتتأثر جودة جميع أدلة المراجعة بمالءمة المعلومات التي تستند إليها وبإمكانية
االعتماد عليها.

المالءمة

12

أ.27

تتناول المالءمة الصلة المنطقية بالغرض من إجراء المراجعة ،وحسب مقتضى الحال ،من اإلقرار قيد
النظر ،أو العالقة بهما .وقد تتأثر مالءمة المعلومات التي سيتم استخدامها كأدلة مراجعة باتجاه
االختبار .على سبيل المثال ،إذا كان الغرض من إجراءات المراجعة هو اختبار المبالغة في وجود أو
تقويم المبالغ مستحقة السداد ،فإن اختبار المبالغ مستحقة السداد المسجلة قد يكون إجراء مراجعة مالئم.
وفي المقابل ،عند اختبار التقليل من وجود أو تقويم المبالغ مستحقة السداد ،فإن اختبار المبالغ مستحقة
السداد المسجلة لن يكون مالئماً ،لكن قد يكون من المالئم اختبار معلومات مثل النفقات الالحقة،
والفواتير غير المدفوعة ،وكشوف الموردين ،وتقارير االستالم غير المتطابقة.

أ.28

قد توفر مجموعة معينة من إجراءات المراجعة أدلة مراجعة مالئمة إلقرارات معينة دون غيرها .على
سبيل المثال ،قد يوفر التقصي عن الوثائق المتعلقة بتحصيل المبالغ مستحقة التحصيل بعد نهاية الفترة
أدلة مراجعة فيما يتعلق بالوجود والتقويم ،ولكن ليس بالضرورة فيما يتعلق بالحد الفاصل .وبالمثل،
فإن الحصول على أدلة مراجعة فيما يتعلق بإقرار معين ،على سبيل المثال وجود المخزون ،ال يكون
بديالً عن الحصول على أدلة مراجعة فيما يتعلق بإقرار آخر ،على سبيل المثال تقويم المخزون .وفي
المقابل ،غالبا ً ما تكون هناك أدلة مراجعة من مصادر مختلفة أو ذات طبيعة مختلفة ذات صلة بنفس
اإلقرار.

أ.29

ُتصمم اختبارات أدوات الرقابة لتقويم الفاعلية التشغيلية ألدوات الرقابة في منع ،أو اكتشاف وتصحيح،
التحريفات الجوهرية على مستوى اإلقرارات .ويتضمن تصميم اختبارات أدوات الرقابة للحصول على
أدلة مراجعة مالئمة تحديد الظروف (الخصائص أو الصفات) التي تشير إلى أداء أداة رقابة ما،
وظروف االنحراف التي تشير إلى الخروج عن األداء الكافي .وعندئ ٍذ يمكن للمراجع اختبار وجود أو
غياب تلك الظروف.

أ.30

يتم تصميم اإلجراءات األساس الكتشاف التحريفات الجوهرية على مستوى اإلقرارات .وهي تشمل
اختبارات التفاصيل واإلجراءات التحليلية األساس .ويتضمن تصميم اإلجراءات األساس تحديد
الحاالت ذات الصلة بالغرض من االختبار التي ُتشكل تحريفا ً في اإلقرار ذي الصلة.

معيار المراجعة (" )580اإلفادات المكتوبة"
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إمكانية االعتماد
أ.31

تتأثر إمكانية االعتماد على المعلومات التي سيتم استخدامها كأدلة مراجعة ،وبالتالي إمكانية االعتماد
على أدلة المراجعة نفسها ،بمصدرها وطبيعتها والظروف التي تم الحصول عليها في ظلها ،بما في
ذلك أدوات الرقابة على إعدادها وصونها ،عند االقتضاء .ولذلك ،فإن التعميم بشأن إمكانية االعتماد
على مختلف أنواع أدلة المراجعة يخضع الستثناءات مهمة .وحتى عندما يتم الحصول على المعلومات
التي سيتم استخدامها كأدلة مراجعة من مصادر من خارج المنشأة ،فقد توجد ظروف يمكن أن تؤثر
على إمكانية االعتماد عليها .فعلى سبيل المثال ،قد ال يمكن االعتماد على المعلومات التي يتم الحصول
عليها من مصدر خارجي مستقل إذا كان المصدر تنقصه المعرفة ،أو قد يكون الخبير الذي استعانت به
اإلدارة مفتقراً إلى الموضوعية .ومع التسليم بوجود تلك االستثناءات ،فإن التعميمات التالية بشأن
إمكانية االعتماد على أدلة المراجعة قد تكون مفيدة:


تزيد إمكانية االعتماد على أدلة المراجعة عندما يتم الحصول عليها من مصادر مستقلة من
خارج المنشأة.



تزيد إمكانية االعتماد على أدلة المراجعة المُعدَّة داخليا ً عندما تتصف أدوات الرقابة المرتبطة
بها والمفروضة من قبل المنشأة بالفاعلية ،بما في ذلك أدوات الرقابة على إعدادها وصونها.



ُتعد أدلة المراجعة التي يحصل عليها المراجع بشكل مباشر (على سبيل المثال ،من خالل
مالحظة تطبيق أدوات الرقابة) أعلى في إمكانية االعتماد عليها من أدلة المراجعة التي يتم
الحصول عليها بشكل غير مباشر أو عن طريق االستدالل (على سبيل المثال ،من خالل
االستفسار عن تطبيق أداة من أدوات الرقابة).



ُتعد أدلة المراجعة التي في شكل موثق ،سوا ًء كانت ورقية أو في وسيط إلكتروني أو غير
ذلك ،أعلى في إمكانية االعتماد عليها من األدلة التي يتم الحصول عليها شفويا ً (على سبيل
المثال ،تكون المحاضر التي يتم إعدادها بالتزامن مع عقد اجتماع ما أعلى في إمكانية
االعتماد عليها من اإلفادة الشفهية الالحقة لألمور التي تمت مناقشتها).



تكون أدلة المراجعة التي توفرها المستندات األصلية أعلى في إمكانية االعتماد عليها من أدلة
المراجعة التي توفرها النسخ الضوئية أو النسخ المرسلة بالفاكس ،أو المستندات التي تم
تصويرها أو رقمنتها أو المحولة بأية صورة أخرى إلى شكل إلكتروني ،والتي تتوقف إمكانية
االعتماد عليها على أدوات الرقابة على إعدادها وصونها.

أ.32

يقدم معيار المراجعة ( ) 520المزيد من اإلرشادات بشأن إمكانية االعتماد على البيانات المستخدمة
ألغراض تصميم اإلجراءات التحليلية كإجراءات أساس13.

أ.33

يتناول معيار المراجعة ( )240الظروف التي يتوفر فيها للمراجع سبب يدعوه لالعتقاد بأن مستنداً ما
قد ال يكون موثوقاً ،أو قد تم تعديله دون اإلفصاح للمراجع عن ذلك التعديل14.

أ.34

يوفر معيار المراجعة (( )250المعدل)  15المزيد من اإلرشادات فيما يتعلق بالتزام المراجع بأي
مسؤوليات إضافية بموجب األنظمة أو اللوائح أو المتطلبات األخالقية ذات الصلة بشأن عدم التزام
المنشأة ،المحدد حدوثه أو المشتبه في حدوثه ،باألنظمة أو اللوائح ،مما قد يوفر للمراجع معلومات

13

معيار المراجعة  ،520الفقرة (5أ)

14

معيار المراجعة (" )240مسؤوليات الﻤراجع ذات العالقة بالغش عﻨد ﻤراﺠعة القوائم المالية" ،الفقرة 13

15

معيار المراجعة (( )250المعدل)" ،مراعاة األنظمة واللوائح عند مراجعة القوائم المالية" ،الفقرة .9

ترجمة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

9

معيار المراجعة ()500

أدلة المراجعة

إضافية ذات صلة بعمله وفقا ً لمعايير المراجعة وتقويمه النعكاسات عدم االلتزام على جوانب المراجعة
األخرى.
إمكانية االعتماد على المعلومات التي من إعداد الخبير الذي استعانت به اإلدارة (راجع :الفقرة ) 8
أ.35

قد يتطلب إعداد القوائم المالية لمنشأة ما خبرة في مجال آخر غير المحاسبة أو المراجعة ،مثل العمليات
الحسابية االكتوارية أو عمل يات التقويم أو البيانات الهندسية .ويمكن للمنشأة أن توظف أو تتعاقد مع
خبراء في هذه المجاالت للحصول على الخبرة الالزمة إلعداد القوائم المالية .ويؤدي عدم القيام بذلك
عندما تكون هذه الخبرة ضرورية إلى زيادة مخاطر التحريف الجوهري.

أ.36

عندما تكون المعلومات التي سيتم استخدامها كأدلة مراجعة مُعدَّة باستخدام عمل خبير استعانت به
اإلدارة ،ينطبق عندئ ٍذ المتطلب الوارد في الفقرة  8من هذا المعيار .فعلى سبيل المثال ،قد يتمتع فرد أو
كيان بخبرة في تطبيق نماذج تقدير القيمة العادلة لألوراق المالية التي ال توجد لها سوق قابلة للرصد.
وإذا قام الفرد أو الكيان باستخدام تلك الخبرة في وضع تقدير تستخدمه المنشأة في إعداد قوائمها
المالية ،يكون هذا الفرد أو الكيان بمثابة خبير من خبراء اإلدارة وتنطبق عندئ ٍذ الفقرة  .8وفي المقابل،
إذا كان ذلك الفرد أو الكيان يقدم فقط بيانات سعرية بشأن معامالت خاصة غير متاحة بطريقة أخرى
للمنشأة ،وكانت المنشأة تستخدم هذه البيانات في طرق التقدير الخاصة بها ،فإن هذه المعلومات ،إذا
اس ُتخدمت كأدلة مراجعة ،تخضع للفقرة  7من هذا المعيار ،وال يكون ذلك استعانة من قبل المنشأة
بخبير استعانت به اإلدارة.

أ.37

قد تتأثر طبيعة إجراءات المراجعة المتعلقة بالمتطلب الوارد في الفقرة  8من هذا المعيار ،وتوقيت هذه
اإلجراءات ومداها ،بأمور مثل:


طبيعة وتعقيد األمر الذي يكون للخبير الذي استعانت به اإلدارة عالقة به.



مخاطر التحريف الجوهري في هذا األمر.



توفر مصادر بديلة ألدلة المراجعة.



طبيعة عمل الخبير الذي استعانت به اإلدارة ونطاق هذا العمل وأهدافه.



ما إذا كان الخبير الذي استعانت به اإلدارة مُوظف من قبل المنشأة ،أم إنه طرف تعاقدت معه
المنشأة لتقديم خدمات ذات صلة.



مدى قدرة اإلدارة على ممارسة الرقابة على عمل الخبير الذي استعانت به أو قدرتها على
التأثير فيه.



ما إذا كان الخبير الذي استعانت به اإلدارة يخضع لمعايير أداء فنية أو متطلبات مهنية أو
صناعية أخرى.



طبيعة ومدى أية أدوات رقابة مطبقة داخل المنشأة على عمل الخبير الذي استعانت به
اإلدارة.



معرفة المراجع وخبرته في مجال خبرة الخبير الذي استعانت به اإلدارة.



الخبرة السابقة للمراجع في عمل ذلك الخبير.

كفاءة الخبير الذي استعانت به اإلدارة وقدراته وموضوعيته (راجع :الفقرة (8أ))
أ.38

تتعلق الكفاءة بطبيعة ومستوى خبرة الخبير الذي استعانت به اإلدارة .وتتعلق القدرة بمقدرة الخبير
الذي استعانت به اإلدارة على ممارسة تلك الكفاءة في ظل الظروف القائمة .وقد تشمل العوامل التي
تؤثر على القدرة ،على سبيل المثال ،الموقع الجغرافي وتوفر الوقت والموارد .وتتعلق الموضوعية

ترجمة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

10

معيار المراجعة ()500

أدلة المراجعة

بالتأثيرات المحتملة للتحيز أو تضارب المصالح أو تأثير اآلخرين على االجتهاد المهني أو التجاري
للخبير الذي استعانت به اإلدارة .و ُتعَد كفاءة الخبير الذي استعانت به اإلدارة وقدراته وموضوعيته،
وأية أدوات رقابة مطبقة داخل المنشأة على عمل ذلك الخبير ،عوامل مهمة فيما يتعلق بإمكانية
االعتماد على أية معلومات من إعداد ذلك الخبير.
أ.39

يمكن استقاء المعلومات المتعلقة بكفاءة الخبير الذي استعانت به اإلدارة وقدراته وموضوعيته من
مصادر متنوعة مثل:


التجربة الشخصية مع العمل السابق لذلك الخبير.



المناقشات مع ذلك الخبير.



المناقشات مع اآلخرين الذين هم على دراية بعمل ذلك الخبير.



المعرفة بمؤهالت ذلك الخبير وعضويته في الهيئات المهنية أو اتحادات الصناعة وترخيصه
لمزاولة المهنة أو أشكال االعتماد الخارجي األخرى.



األوراق أو الكتب المنشورة التي كتبها ذلك الخبير.



الخبير الذي يستعين به المراجع ،إن وجد ،الذي يساعد المراجع في الحصول على ما يكفي
من أدلة المراجعة المناسبة فيما يتعلق بالمعلومات التي من إعداد الخبير الذي استعانت به
اإلدارة.

أ.40

تشمل األمور ذات الصلة بتقويم كفاءة الخبير الذي استعانت به اإلدارة وقدراته وموضوعيته ما إذا كان
عمل الخبير يخضع لمعايير أداء فنية أو متطلبات مهنية أو صناعية أخرى ،على سبيل المثال ،المعايير
األخالقية والمتطلبات األخرى لعضوية هيئة مهنية أو اتحاد صناعي أو معايير االعتماد الخاصة بهيئة
الترخيص أو المتطلبات التي تفرضها األنظمة أو اللوائح.

أ.41

من بين األمور األخرى التي قد تكون ذات صلة ما يلي:

أ.42



مالءمة كفاءة الخبير الذي استعانت به اإلدارة لألمر الذي سيتم استخدام عمله فيه ،بما في ذلك
أي مجاالت تخصص ضمن مجال خبرة ذلك الخبير .فعلى سبيل المثال ،قد يتخصص خبير
اكتواري في التأمين على الممتلكات والتأمين ضد الحوادث ،ولكنه يملك خبرة محدودة فيما
يتعلق بالعمليات الحسابية الخاصة بمعاشات التقاعد.



كفاءة الخبير الذي استعانت به اإلدارة فيما يتعلق بالمتطلبات المحاسبية ذات الصلة ،على
سبيل المثال ،المعرفة باالفتراضات والطرق ،بما في ذلك عند االنطباق النماذج المتسقة مع
إطار التقرير المالي المنطبق.



ما إذا كانت هناك أحداث غير متوقعة أو تغيرات في الظروف أو أدلة مراجعة تم الحصول
عليها من إجراءات المراجعة ،تشير إلى أنه قد يكون من الضروري إعادة النظر في التقويم
المبدئي لكفاءة الخبير الذي استعانت به اإلدارة وقدراته وموضوعيته خالل التقدم في
المراجعة.

توجد مجموعة كبيرة من الظروف التي قد تهدد الموضوعية ،على سبيل المثال ،تهديدات المصلحة
الشخصية وتهديدات مواالة العميل وتهديدات األلفة مع العميل وتهديدات الفحص الذاتي وتهديدات
التخويف .ويمكن أن تحد التدابير الوقائية من هذه التهديدات ،وقد تنشأ هذه التدابير الوقائية إمّا من
خالل هياكل خارجية (على سبيل المثال ،مهنة الخبير الذي استعانت به اإلدارة أو نظام أو الئحة) أو
من خالل بيئة عمل الخبير الذي استعانت به اإلدارة (على سبيل المثال ،سياسات وإجراءات رقابة
الجودة).
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أ.43

بالرغم من أن التدابير الوقائية ال تستطيع إزالة جميع التهديدات التي تمس موضوعية الخبير الذي
تستعين به اإلدارة ،فإن تهديدات ،مثل تهديدات التخويف الموجهة لخبير تعاقدت معه المنشأة قد تكون
أقل أهمية من التهديدات الموجهة لخبير وظفته المنشأة ،وقد تكون التدابير الوقائية مثل سياسات
وإجراءات رقابة الجودة ذات فاعلية أكبر .ونظراً ألن التهديد الذي يمس الموضوعية سيكون موجوداً
دائما ً عندما يكون الشخص موظفا ً لدى المنشأة ،فإن الخبير الذي توظفه المنشأة ال يمكن عاد ًة أن يُنظر
إليه على أنه سيكون أكثر موضوعية من سائر موظفي المنشأة.

أ.44

قد يكون من المالئم عند تقويم موضوعية خبير ما تعاقدت معه المنشأة مناقشة اإلدارة وذلك الخبير في
أية مصالح وعالقات قد تنشأ عنها تهديدات لموضوعية الخبير ،وأي تدابير وقائية مطبقة ،بما في ذلك
أي متطلبات مهنية منطبقة على الخبير؛ وتقويم ما إذا كانت التدابير الوقائية كافية .وقد تشمل المصالح
والعالقات التي تنشأ عنها التهديدات ما يلي:


المصالح المالية.



عالقات العمل والعالقات الشخصية.



تقديم خدمات أخرى.

التوصل إلى فهم لعمل الخبير الذي استعانت به اإلدارة (راجع :الفقرة (8ب))
أ.45

يتضمن فهم عمل الخبير الذي استعانت به اإلدارة فهم مجال الخبرة ذي الصلة .ويمكن التوصل إلى
فهم لمجال الخبرة ذي الصلة في سياق تحديد المراجع لما إذا كان يحظى بالخبرة الالزمة لتقويم عمل
الخبير الذي استعانت به اإلدارة ،أم إنه بحاجة إلى االستعانة بخبير لهذا الغرض16.

أ.46

من بين الجوانب الخاصة بمجال الخبير الذي استعانت به اإلدارة والتي ُتعد ذات الصلة بفهم المراجع
ما يلي:


أ.47

16

ما إذا كان مجال الخبير تقع ضمنه مجاالت تخصص ذات صلة بالمراجعة.



ما إذا كانت هناك أي معايير مهنية أو غيرها ومتطلبات نظامية أو تنظيمية منطبقة.



االفتراضات والطرق التي يستخدمها الخبير الذي استعانت به اإلدارة ،وما إذا كانت متعارف
عليها ضمن مجال ذلك الخبير ومناسبة ألغراض التقرير المالي.



طبيعة البيانات الداخلية والخارجية أو المعلومات التي يستخدمها الخبير الذي استعانت به
اإلدارة.

في حالة خبير اإلدارة الذي تتعاقد معه المنشأة ،يكون هناك عاد ًة خطاب ارتباط أو شكل آخر من
أشكال االتفاق المكتوب بين المنشأة وذلك الخبير .وقد يساعد تقويم هذا االتفاق عند التوصل إلى فهم
لعمل الخبير الذي استعانت به اإلدارة المراجع في تحديد مدى مناسبة ما يلي ألغراض المراجع:


طبيعة ونطاق وأهداف عمل ذلك الخبير؛



األدوار والمسؤوليات الخاصة بكل من اإلدارة وذلك الخبير؛



طبيعة وتوقيت ومدى االتصال بين اإلدارة وذلك الخبير ،بما في ذلك شكل أي تقرير سيتم
تقديمه من قبل ذلك الخبير.

انظر معيار المراجعة (" )620استخدام عمل خبير استعان به المراجع" ،الفقرة 7
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أ.48

في حالة خبير اإلدارة الموظف من قبل المنشأة ،تقل احتماالت وجود اتفاق مكتوب من هذا النوع .لذا،
قد يكون االستفسار من الخبير واألعضاء اآلخرين في اإلدارة أفضل الطرق المناسبة لتوصل المراجع
إلى الفهم المطلوب.

تقويم مدى مناسبة عمل الخبير الذي استعانت به اإلدارة (راجع :الفقرة (8ج))
أ.49

قد يكون من بين األمور التي يتم أخذها في الحسبان عند تقويم مدى مناسبة استخدام عمل الخبير الذي
استعانت به اإلدارة كأدلة مراجعة لإلقرار ذي الصلة ما يلي:


مدى مالءمة ومعقولية نتائج أو استنتاجات ذلك الخبير ،واتساقها مع أدلة المراجعة األخرى،
وما إذا كانت قد انعكست في القوائم المالية بشكل مناسب؛



مدى مالءمة ومعقولية االفتراضات والطرق إذا كان عمل ذلك الخبير ينطوي على استخدام
افتراضات وطرق مهمة؛



مدى مالءمة البيانات المصدرية واكتمالها ودقتها إذا كان عمل ذلك الخبير ينطوي على
استخدام واسع لبيانات مصدرية.

المعلومات التي من إعداد المنشأة والمستخدمة ألغراض المراجع (راجع :الفقرتين ( 9أ)( ،ب))
أ.50

لكي يحصل المراجع على أدلة مراجعة يمكن االعتماد عليها ،فإن المعلومات التي من إعداد المنشأة
والمستخدمة لتنفيذ إجراءات المراجعة يلزم أن تكون مكتملة ودقيقة بما فيه الكفاية .فعلى سبيل المثال،
تتأثر فاعلية مراجعة اإليراد بتطبيق أسعار موحدة على سجالت كميات المبيعات بدقة المعلومات عن
األسعار واكتمال ودقة بيانات حجم المبيعات .وبالمثل ،إذا كان المراجع ينوي اختبار مجتمع عينة ما
(على سبيل المثال ،المدفوعات) للتحقق من خاصية معينة (على سبيل المثال ،التصريح) ،فإن نتائج
االختبار ستكون أقل من حيث إمكانية االعتماد عليها إذا كان مجتمع العينة الذي اختيرت منه بنود
االختبار غير مكتمل.

أ.51

قد يتم الحصول على أدلة مراجعة بشأن دقة واكتمال مثل تلك المعلومات بالتزامن مع إجراء المراجعة
الفعلي المطبق على المعلومات ،عندما يكون الحصول على أدلة المراجعة جزءاً ال يتجزأ من إجراء
المراجعة نفسه .وفي حاالت أخرى ،قد يحصل المراجع على أدلة مراجعة بشأن دقة واكتمال هذه
المعلومات عن طريق اختبار أدوات الرقابة على إعداد المعلومات وصونها .ومع ذلك ،قد يقرر
المراجع في بعض الحاالت أن هناك حاجة لتنفيذ إجراءات مراجعة إضافية.

أ.52

في بعض الحاالت ،قد ينوي المراجع استخدام المعلومات التي من إعداد المنشأة ألغراض أخرى
خاصة بالمراجعة .فعلى سبيل المثال ،قد ينوي المراجع االستفادة من مقاييس أداء المنشأة لغرض
اإلجراءات التحليلية ،أو االستفادة من معلومات المنشأة المُعدَّة لمتابعة األنشطة ،مثل تقارير وظيفة
المراجعة الداخلية .وفي هذه الحاالت ،تتأثر مناسبة أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها بما إذا كانت
المعلومات دقيقة أو مفصلة بما يكفي ألغراض المراجع .فعلى سبيل المثال ،قد ال تكون مقاييس األداء
التي تستخدمها اإلدارة دقيقة بما يكفي الكتشاف التحريفات الجوهرية.

اختيار بنود الختبارها للحصول على أدلة مراجعة (راجع :الفقرة )10
أ.53

يوفر االختبار الفعّال أدلة مراجعة مناسبة إلى درجة س ُتعد ،إذا ُنظر إليها مع األدلة األخرى التي تم
الحصول عليها أو التي سيتم الحصول عليها ،كافية ألغراض المراجع .وعند اختيار بنود الختبارها،
فإن الفقرة  7تتطلب أن يحدد المراجع مدى مالءمة المعلومات التي سيتم استخدامها كأدلة مراجعة
وإمكانية االعتماد على هذه المعلومات؛ أي إن الجانب اآلخر للفاعلية (الكفاية) يُعد اعتباراً مهما ً عند
اختيار البنود التي سيتم اختبارها .وتتمثل الوسائل المتاحة للمراجع الختيار البنود التي سيتم اختبارها
فيما يلي:
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(أ)

اختيار جميع البنود (التحقق التام)؛

(ب)

اختيار بنود معينة؛

(ج)

استخدام العينات في المراجعة.

وقد يكون استخدام أي من هذه الوسائل أو أية مجموعة منها مناسبا ً حسب ظروف معينة ،على سبيل
المثال ،مخاطر التحريف الجوهري المتعلقة باإلقرار الذي يتم اختباره ،والطابع العملي للوسائل
المختلفة وكفاءتها.

اختيار جميع البنود
أ.54

قد يقرر المراجع أنه من األنسب التحقق من كامل مجتمع البنود الت ي تشكل فئة معامالت أو رصيد
حساب (أو طبقة داخل ذلك المجتمع) .ومن غير المرجح استخدام وسيلة التحقق التام في حالة إجراء
اختبارات أدوات الرقابة ،إال أنها أكثر شيوعا ً إلجراء اختبارات التفاصيل .وقد يكون التحقق التام
مناسباً ،على سبيل المثال ،في الحاالت اآلتية:


عندما يشكل مجتمع العينة عدداً صغيراً من بنود ذات قيم كبيرة؛ أو



عندما يوجد خطر مهم وال توفر الوسائل األخرى ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة؛ أو



عندما يترتب على الطبيعة المتكررة لعملية حسابية أو عملية أخرى يتم تنفيذها بشكل تلقائي
بواسطة أحد أنظمة المعلومات أن يصبح التحقق التام فعاالً من حيث التكلفة.

اختيار بنود معينة
أ.55

أ.56

قد يقرر المراجع اختيار بنود معينة من مجتمع العينة .ومن بين العوامل التي قد تكون ذات صلة عند
اتخاذ هذا القرار فهم المراجع للمنشأة ،ومخاطر التحريف الجوهري المُقيَّمة ،وخصائص مجتمع العينة
الذي ي تم اختباره .ويخضع االختيار االجتهادي لبنود معينة لمخاطر غير مرتبطة بالعينة .وقد تشمل
البنود المعينة التي يتم اختيارها ما يلي:


البنود ذات القيمة العالية أو البنود الرئيسية .قد يقرر المراجع اختيار بنود معينة من داخل
مجتمع ما ألنها ذات قيمة عالية ،أو ألنها تحمل بعض الخصائص األخرى ،ومثال ذلك البنود
ً
وخاصة تلك المعرضة للخطر أو التي حدثت فيها
التي تثير الشك أو البنود غير المألوفة،
أخطاء في السابق.



جميع البنود التي تزيد عن مبلغ معين .قد يقرر المراجع التحقق من البنود التي تتجاوز قيمتها
المسجلة مبلغا ً معينا ً من أجل التأكد من صحة نسبة كبيرة من المبلغ اإلجمالي لفئة من
المعامالت أو رصيد حساب.



بنود للحصول على معلومات .قد يتحقق المراجع من بنود للحصول على معلومات عن أمور
مثل طبيعة المنشأة أو طبيعة المعامالت.

رغم أن التحقق االنتقائي من بنود معينة في فئة من المعامالت أو في رصيد حساب غالبا ً ما يكون
وسيلة فعّالة للحصول على أدلة المراجعة ،فإنه ال يشكل استخداما ً للعينات في المراجعة .ونتائج
إجراءات المراجعة المطبقة على البنود المختارة بهذه الطريقة ال يمكن تعميمها على مجتمع العينة
بالكامل؛ وبنا ًء عليه ،فإن التحقق االنتقائي من بنود معينة ال يوفر أدلة مراجعة فيما يتعلق بباقي مجتمع
العينة.
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استخدام العينات في المراجعة
أ.57

يهدف استخدام العينات في المراجعة إلى التمكين من استنباط استنتاجات عن مجتمع عينة بالكامل على
أساس اختبار عينة مسحوبة منه .ويناقش معيار المراجعة ( )530موضوع العينات في المراجعة17.

عدم اتساق أدلة المراجعة أو الشكوك في إمكانية االعتماد عليها (راجع :الفقرة )11
أ.58

قد يدل الحصول على أدلة مراجعة من مصادر مختلفة أو ذات طبيعة مختلفة على عدم إمكانية
االعتماد على دليل من أدلة المراجعة ،ومثال ذلك عندما تكون أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها
من أحد المصادر غير متسقة مع تلك التي تم الحصول عليها من مصدر آخر .وقد يكون هذا هو
الحال ،على سبيل المثال ،عندما تكون الردود على االستفسارات من اإلدارة والمراجعين الداخليين
واألشخاص اآلخرين غير متسقة مع بعضها ،أو عندما تكون ردود المكلفين بالحوكمة على
االستفسارات التي تهدف إلى تأييد ردود اإلدارة على االستفسارات غير متسقة مع رد اإلدارة .وينص
معيار المراجعة ( )230على متطلب بإجراء توثيق محدد في حالة اكتشاف المراجع لمعلومات غير
متسقة مع االستنتاج النهائي للمراجع فيما يتعلق بأمر مهم18.

17

معيار المراجعة (" )530العينات في المراجعة"

18

معيار المراجعة (" )230توثيق أعمال المراجعة" ،الفقرة 11
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