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مقدمة
نطاق هذا المعيار
يتناول هذا المعيار الدولي للمراجعة استخدام المراجع إلجراءات المصادقة الخارجية للحصول على
أدلة المراجعة وفقا ً لمتطلبات معيار المراجعة ( 1)330ومعيار المراجعة ( 2.)500وال يتناول
االستفسارات المتعلقة بالدعاوى القضائية والمطالبات ،التي تم تناولها في معيار المراجعة (3.)501

.1

إجراءات المصادقة الخارجية للحصول على أدلة المراجعة
.2

يشير معيار المراجعة ( )500إلى أن إمكانية االعتماد على األدلة تتأثر بمصدرها وطبيعتها ،وتتوقف
على الظروف الفردية المحيطة بالحصول عليها 4.ويتضمن ذلك المعيار أيضا ً التعميمات اآلتية
المنطبقة على أدلة المراجعة5:


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



ُتعد أدلة المراجعة التي يحصل عليها المراجع بشكل مباشر أعلى في إمكانية االعتماد عليها
من أدلة المراجعة التي يتم الحصول عليها بشكل غير مباشر أو عن طريق االستدالل.



تزيد إمكانية االعتماد على األدلة عندما توجد في شكل موثق ،سوا ًء كانت ورقية أو في وسيط
إلكتروني أو غير ذلك.

وبنا ًء عليه ،وتبعا ً لظروف المراجعة ،فإن أدلة المراجعة التي تكون في صورة مصادقات خارجية،
والتي يحصل عليها المراجع مباشر ًة من األطراف القائمة بالمصادقة ،يُمكن االعتماد عليها بشكل أكبر
من األدلة المُعدَّة داخليا ً بواسطة المنشأة .ويهدف هذا المعيار إلى مساعدة المراجع في تصميم إجراءات
المصادقة الخارجية وتنفيذها للحصول على أدلة مراجعة مالئمة ويُمكن االعتماد عليها.
.3

تق ّر معايير المراجعة األخرى بأهمية المصادقات الخارجية كأدلة مراجعة ،فعلى سبيل المثال:


يناقش معيار المراجعة ( ) 330مسؤولية المراجع عن تصميم وتطبيق استجابات عامة
لموا جهة مخاطر التحريف الجوهري المقيَّمة على مستوى القوائم المالية ،وتصميم وتنفيذ
إجراءات مراجعة إضافية تستند وتستجيب في طبيعتها وتوقيتها ومداها لمخاطر التحريفٍ
الجوهري المقيَّمة على مستوى اإلقرارات 6.وإضافة إلى ذلك ،يتطلب معيار المراجعة
( )330أن يقوم المراجع بتصميم وتنفيذ إجراءا ٍ
ت أساس لكل فئة جوهرية من فئات
المعامالت ولكل رصيد حساب جوهري وكل إفصاح جوهري ،وذلك بغض النظر عن
مخاطر التحريف الجوهري المقيّمة .ويتطلب المعيار من المراجع أيضا ً أن ينظر فيما إذا
كانت إجراءات المصادقة الخارجية سيتم تنفيذها كإجراءات مراجعة أساس7.



يتطلب معيار المراجعة ( )330أن يحصل المراجع على أدلة مراجعة أكثر إقناعا ً كلما ارتفع

1

معيار المراجعة (" )330استجابات المراجع للمخاطر المقيمة"

2

معيار المراجعة " ،500أدلة المراجعة"

3

معيار المراجعة (" )501أدلة المراجعة  -اعتبارات محددة لبنود مختارة"

4

معيار المراجعة ( ،)500الفقرة أ5

5

معيار المراجعة ( ،)500الفقرة أ31

6

معيار المراجعة ( ،)330الفقرتان  5و6

7

معيار المراجعة ( ،)330الفقرتان  18و19
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تقييم المراجع للخطر 8.وفي سبيل ذلك ،يمكن أن يقوم المراجع بزيادة كمية األدلة أو
بالحصول على أدلة أكثر مالءمة أو أفضل في إمكانية االعتماد عليها ،أو بكال األمرين .فعلى
سبيل المثال ،قد يعطي المراجع مزيداً من االهتمام بالحصول على أدلة من أطراف ثالثة
مباشر ًة ،أو الحصول على أدلة مُؤيدِّة من عدد من المصادر المستقلة .ويشير أيضا ً معيار
المراجعة ( )330إلى أن إجراءات المصادقة الخارجية قد تساعد المراجع في الحصول على
أدلة مراجعة يم كن االعتماد عليها بدرجة كبيرة ،وهي األدلة التي يحتاج إليها المراجع
ء كانت بسبب غش أو خطأ9.
لالستجابة لمخاطر التحريف الجوهري المهمة ،سوا ً


يشير معيار المراجعة ( )240إلى أن المراجع قد يُصمم طلبات مصادقة للحصول على
معلومات مؤيِّدة إضافية كنوع من االستجابة لمواجهة المخاطر المقيَّمة للتحريف الجوهري
بسبب الغش على مستوى اإلقرارات10.



يشير معيار المراجعة ( )500إلى أن المعلومات المُؤيِّدة التي يتم الحصول عليها من مصدر
مستقل عن المنشأة ،مثل المصادقات الخارجية ،قد ترفع من مستوى التأكيد الذي يحصل عليه
المراجع من األدلة ال موجودة في السجالت المحاسبية أو من اإلفادات التي أعدتها اإلدارة11.

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

.4

الهدف
.5

هدف المراجع عند استخدام إجراءات المصادقة الخارجية ،هو تصميم وتنفيذ مثل هذه اإلجراءات
للحصول على أدلة مراجعة مالئمة ويُمكن االعتماد عليها.

التعريفات
.6

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

المصادقة الخارجية :أدلة المراجعة المتحصل عليها في صورة رد كتابي مباشر على المراجع
من طرف ثالث (الطرف القائم بالمصادقة) في شكل ورقي أو إلكتروني أو أية وسيلة أخرى.

(ب)

طلب المصادقة اإليجابية :طلب أن يرد الطرف القائم بالمصادقة مباشر ًة على المراجع ،إما
باإلشارة إلى ما إذا كان موافقا ً أو غير موافق على المعلومات الواردة في الطلب ،أو بتوفير
المعلومات المطلوبة.

(ج)

طلب المصادقة السلبية :طلب أن يرد الطرف القائم بالمصادقة على المراجع مباشر ًة فقط في
حالة عدم موافقته على المعلومات المقدمة في الطلب.

(د)

عدم الرد :إخفاق الطرف القائم بالمصادقة في الرد ،أو الرد بشكل كامل ،على طلب مصادقة
إيجابية ،أو عودة طلب المصادقة بسبب عدم استالمه من الطرف القائم بالمصادقة.

8

معيار المراجعة  ،330الفقرة (7ب)

9

معيار المراجعة ( ،)330الفقرة أ53

10

معيار المراجعة (" )240مسؤوليات الﻤراجع ذات العالقة بالغش عﻨد ﻤراﺠعة القوائم المالية" ،الفقرة أ38

11

معيار المراجعة ( ،)500الفقرتان أ 8وأ9
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(ه)

االستثناء :رد يشير إلى وجود اختالف بين المعلومات المطلوب المصادقة عليها أو الواردة
في سجالت المنشأة ،والمعلومات المقدمة من الطرف القائم بالمصادقة.

المتطلبات
إجراءات المصادقة الخارجية
.7

عند استخدام إجراءات المصادقة الخارجية ،يجب على المراجع أن يحافظ على تطبيق الرقابة على
طلبات المصادقة الخارجية ،بما في ذلك:
(أ)

تحديد المعلومات التي سيتم المصادقة عليها أو طلبها؛ (راجع :الفقرة أ)1

(ب)

اختيار الطرف المناسب الذي سيقوم بالمصادقة؛ (راجع :الفقرة أ)2

(ج)

تصميم طلبات المصادقة ،بما في ذلك تحديد أن الطلبات مُعنونة بشكل سليم ،وأنها تحتوي
على المعلومات الالزمة إلعادة إرسال الردود إلى المراجع مباشر ًة؛ (راجع :الفقرات أ–3أ)6

(د)

إرسال الطلبات ،بما في ذلك طلبات المتابعة ،عند االنطباق ،إلى الطرف القائم بالمصادقة.
(راجع :الفقرة أ)7

رفض اإلدارة السماح للمراجع بإرسال طلب المصادقة
في حالة رفض اإلدارة السماح للمراجع بإرسال طلب مصادقة ،فيجب على المراجع القيام بما يلي:

.8

.9

(أ)

االستفسار عن األسباب التي دعت اإلدارة إلى هذا الرفض ،والسعي للحصول على أدلة
مراجعة بشأن صحة هذه األسباب ومعقوليتها؛ (راجع :الفقرة أ)8

(ب)

تقويم ما يترتب على رفض اإلدارة من آثار على تقييم المراجع لمخاطر التحريف الجوهري
ذات الصلة ،بما في ذلك خطر الغش ،وعلى طبيعة وتوقيت ومدى إجراءات المراجعة
األخرى؛ (راجع :الفقرة أ)9

(ج)

تنفيذ إجراءات مراجعة بديلة مصممة للحصول على أدلة مراجعة مالئمة ويُمكن االعتماد
عليها( .راجع :الفقرة أ)10

إذا خلص المراجع إلى عدم معقولية رفض اإلدارة السماح له بإرسال طلب المصادقة ،أو إذا لم يكن
المراجع قادراً على الحصول على أدلة مراجعة مالئمة ويُمكن االعتماد عليها من خالل إجراءات
مراجعة بديلة ،فيجب عليه أن يتواصل مع المكلفين بالحوكمة وفقا ً لمعيار المراجعة ( 12.)260ويجب
على المراجع أيضا ً أن يحدد ما يترتب على ذلك من آثار على المراجعة ورأيه وفقا ً لمعيار المراجعة
(13.)705

نتائج إجراءات المصادقة الخارجية

إمكانية االعتماد على الردود على طلبات المصادقة
.10

إذا حدد المراجع عوامل تثير شكوكا ً حول إمكانية االعتماد على الرد على طلب مصادقة ،فيجب عليه
الحصول على أدلة مراجعة إضافية إلزالة تلك الشكوك( .راجع :الفقرات أ–11أ)16

12

معيار المراجعة (" )260االتصال بالمكلفين بالحوكمة" ،الفقرة 16

13

معيار المراجعة (" )705التعديالت على الرأي في تقرير المراجع المستقل"
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.11

إذا قرر المراجع أن الرد على طلب المصادقة ال يُمكن االعتماد عليه ،فيجب عليه تقويم ما يترتب على
ذلك من آثار على تقييم مخاطر التحريف الجوهري ذات الصلة ،بما في ذلك خطر الغش ،وعلى طبيعة
وتوقيت ومدى إجراءات المراجعة األخرى( .راجع :الفقرة أ)17

عدم الرد
.12

في حالة عدم الرد ،يجب على المراجع أن ينفذ إجراءات مراجعة بديلة للحصول على أدلة مراجعة
مالئمة ويُمكن االعتماد عليها( .راجع :الفقرتين أ ،18أ)19

عندما يكون الرد على طلب المصادقة اإليجابية ضروري ًا للحصول على ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة
.13

إذا قرر المراجع أن الرد على طلب المصادقة اإليجابية ضروري للحصول على ما يكفي من أدلة
المراجعة المناسبة ،فإن إجراءات المراجعة البديلة لن توفر أدلة المراجعة التي يحتاج إليها المراجع.
وفي حالة عدم حصول المراجع على تلك المُصادقة ،فيجب عليه أن يحدد ما يترتب على ذلك من آثار
على المراجعة ورأيه وفقا ً لمعيار المراجعة (( .)705راجع :الفقرة أ)20

االستثناءات
.14

يجب على المراجع أن يتحرى عن االستثناءات لتحديد ما إذا كانت مؤشراً على وجود تحريفات.
(راجع :الفقرتين أ ،21أ)22

المصادقات السلبية
.15

توفر المصادقات السلبية أدلة مراجعة أقل إقناعا ً من المصادقات اإليجابية .وبالتالي ،يجب أال يستخدم
المراجع طلبات المصادقات السلبية كإجراء مراجعة أساس وحيد لمواجهة خطر التحريف الجوهري
المُقيَّم على مستوى اإلقرارات ما لم يتحقق جميع ما يلي( :راجع :الفقرة أ)23
(أ)

أن يكون المراجع قد قيَّم خطر التحريف الجوهري عند مستوى منخفض ،وحصل على ما
يكفي من أدلة المراجعة المناسبة فيما يتعلق بالفاعلية التشغيلية ألدوات الرقابة ذات الصلة
باإلقرار؛

(ب)

أن يشتمل مجتمع عينة البنود الخاضعة إلجراءات المصادقة السلبية على عدد كبير من
أرصدة الحسابات أو المعامالت أو الحاالت الصغيرة المتجانسة؛

(ج)

أن يكون معدل االستثناء المتوقع منخفضا ً جداً؛

(د)

أال يكون المراجع على علم بوجود ظروف أو أحوال قد تتسبب في تجاهل مستلمي طلبات
المصادقة السلبية لتلك الطلبات.

تقويم األدلة التي تم الحصول عليها
.16

يجب على المراجع تقويم ما إذا كانت نتائج إجراءات المصادقة الخارجية توفر أدلة مراجعة مالئمة
ويُمكن االعتماد عليها ،أو ما إذا كان من الضروري الحصول على أدلة مراجعة إضافية( .راجع:
الفقرتين أ ،24أ)25
***
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المواد التطبيقية والمواد التفسيرية األخرى
إجراءات المصادقة الخارجية
تحديد المعلومات التي سيتم المصادقة عليها أو طلبها (راجع :الفقرة (7أ))
أ.1

يتم تنفيذ إجراءات المصادقة الخارجية عاد ًة لطلب معلومات تتعلق بأرصدة الحسابات وعناصرها ،أو
للمصادقة على مثل هذه المعلومات .وقد يتم استخدامها أيضا ً للمصادقة على شروط اتفاقيات ،أو عقود،
أو معامالت بين المنشأة وأطراف أخرى ،أو للمصادقة على غياب شروط معينة ،مثل "اتفاق جانبي".

اختيار الطرف المناس ب الذي سيقوم بالمصادقة (راجع :الفقرة ( 7ب))
أ.2

توفر الردود على طلبات المصادقة أدلة مراجعة أكثر مالءمة وأفضل في إمكانية االعتماد عليها عند
إرسال طلبات المصادقة إلى طرف يعتقد المراجع أن لديه معرفة بشأن المعلومات التي سيتم المصادقة
عليها .فعلى سبيل المثال ،قد يكون مسؤول ما في مؤسسة مالية لديه معرفة بالمعامالت أو الترتيبات
المطلوب المُصادقة عليها ،هو أكثر شخص مناسب في تلك المؤسسة المالية لطلب المصادقة منه.

تصميم طلبات المصادقة (راجع :الفقرة ( 7ج))
أ.3

قد يؤثر تصميم طلب المصادقة بشكل مباشر على معدل الردود على المصادقة ،وعلى إمكانية االعتماد
على أدلة المراجعة التي يتم الحصول عليها من الردود وطبيعتها.

أ.4

من بين العوامل التي تؤخذ في الحسبان عند تصميم طلبات المصادقة:


اإلقرارات التي يتم تناولها.



مخاطر تحريف جوهري معينة تم تحديدها ،بما في ذلك مخاطر الغش.



تنسيق وعرض طلب المصادقة.



الخبرة السابقة في المراجعة أو ارتباطات مشابهة.



طريقة االتصال (على سبيل المثال ،في شكل ورقي أو إلكتروني أو بوسيلة أخرى).



تصريح اإلدارة أو تشجيعها لألطراف القائمة بالمُصادقة للرد على المراجع .فقد ال تحبذ هذه
األطراف أن ترد إال على طلب المصادقة الذي يحتوي على تصريح من اإلدارة.



قدرة الطرف المقصود القائم بالمُصادقة على المصادقة على المعلومات المطلوبة أو توفيرها
(على سبيل المثال ،مبلغ فاتورة منفصلة في مقابل الرصيد اإلجمالي).

أ.5

يلتمس طلب المصادقة الخارجية اإليجابية من الطرف القائم بالمصادقة الرد على المراجع في جميع
الحاالت ،سوا ًء عن طريق اإلشارة إلى موافقة الطرف القائم بالمصادقة على المعلومات المقدمة ،أو
عن طريق مطالبة الطرف القائم بالمصادقة بتقديم معلومات .ويُتوقع عاد ًة أن يوفر الرد على طلب
المصادقة أدلة مراجعة يُمكن االعتماد عليها .ومع ذلك ،يوجد خطر يتمثل في قيام الطرف القائم
بالمصادقة بالرد على طلب المصادقة دون التحقق من صحة المعلومات .ويمكن للمراجع تخفيض هذا
الخطر باستخدام طلبات المصادقة اإليجابية التي ال تحدد المبلغ (أو المعلومات األخرى) في طلب
المصادقة وتطلب من الطرف القائم بالمصادقة ذكر المبلغ أو تقديم المعلومات األخرى .ومن ناحية
أخرى ،فإن استخدام هذا النوع من طلبات المصادقات "ذات الفراغات" قد يؤدي إلى انخفاض معدالت
الردود بسبب الجهد اإلضافي المطلوب من األطراف القائمة بالمُصادقة.

أ.6

يتضمن تحديد أن الطلبات قد تمت عنونتها بشكل سليم اختبار صحة بعض أو كل العناوين المذكورة
على طلبات المُصادقة قبل إرسالها.
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متابعة طلبات المُصادقة (راجع :الفقرة ( 7د))
أ.7

قد يرسل المراجع طلب مصادقة إضافي في حالة عدم استالم رد على طلب سابق خالل فترة معقولة.
فعلى سبيل المثال ،قد يرسل المراجع ،بعد إعادة التحقق من صحة العنوان األصلي ،طلبا ً إضافيا ً أو
طلبا ً للمتابعة.

رفض اإلدارة السماح للمراجع بإرسال طلب المصادقة
مدى معقولية رفض اإلدارة (راجع :الفقرة ( 8أ))
أ.8

يُعد رفض اإلدارة السماح للمراجع بإرسال طلب المصادقة قيد ًا على أدلة المراجعة التي قد يرغب
المراجع في الحصول عليها .ولهذا يتطلب األمر من المراجع االستفسار عن أسباب هذا القيد .ومن بين
األسباب الشائعة التي يتم ذكرها وجود نزاع قانوني أو مفاوضات قائمة مع الطرف المقصود المطلوب
منه المصادقة ،قد تتأثر نتائجها بطلب المصادقة في وقت غير مناسب .ويتطلب األمر من المراجع
البحث عن أدلة مراجعة فيما يتعلق بصحة أسباب الرفض ومدى معقوليتها ،نظراً للخطر المتمثل في
أن اإلدارة ربما تحاول منع المراجع من الوصول إلى أدلة المراجعة التي قد تكشف غشا ً أو خطأ.

اآلثار المترتبة على تقييم مخاطر التحريف الجوهري (راجع :الفقرة ( 8ب))
أ.9

يمكن أن يستنتج المراجع من التقويم الوارد في الفقرة (8ب) أنه من المناسب إعادة النظر في تقييم
مخاطر التحريف الجوهري على مستوى اإلقرارات ،وتعديل إجراءات المراجعة المخطط لها وفقا ً
لمعيار المراجعة ( 14.)315فعلى سبيل المثال ،إذا كان طلب اإلدارة بعدم المُصادقة غير منطقي ،فقد
يشير ذلك إلى أحد عوامل خطر الغش التي تتطلب تقويما ً وفقا ً لمعيار المراجعة (15.)240

إجراءات المراجعة البديلة (راجع :الفقرة ( 8ج))
أ.10

قد تكون إجراءات المراجعة البديلة التي يتم تنفيذها مماثلة لتلك المناسبة لعدم الرد والمبينة في الفقرتين
أ 18وأ 19من هذا المعيار .وتأخذ هذه اإلجراءات في الحسبان أيضا ً نتائج التقويم الذي يقوم به
المراجع والمشار إليه في الفقرة (8ب) من هذا المعيار.

نتائج إجراءات المصادقة الخارجية
إمكانية االعتماد على الردود على طلبات المصادقة (راجع :الفقرة )10
أ.11

يشير معيار المراجعة  500إلى أنه حتى في حالة الحصول على أدلة المراجعة من مصادر من خارج
المنشأة ،فقد توجد ظروف يمكن أن تؤثر على إمكانية االعتماد عليها 16.وتنطوي جميع الردود على
قدر من خطر االعتراض أو التغيير أو الغش .ويوجد ذلك الخطر بغض النظر عمّا إذا كان الرد قد تم
الحصول عليه في شكل ورقي أو إلكتروني أو بوسيلة أخرى .ومن بين العوامل التي قد تشير إلى
وجود شكوك حول إمكانية االعتماد على الرد ما يلي:


استالم الرد من قبل المراجع بصورة غير مباشرة؛ أو



اتضاح أن الرد لم يكن من الطرف القائم بالمصادقة الذي كان مقصوداً في البداية.

14

معيار المراجعة (" )315تحديد مخاطر التحريف الجوهري وتقييمها من خالل فهم المنشأة وبيئتها" ،فقرة 31

15

معيار المراجعة ( ،)240الفقرة 25

16

معيار المراجعة ( ،)500الفقرة أ31
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أ.12

تنطوي الردود المستلمة إلكترونياً ،على سبيل المثال بالفاكس أو البريد اإللكتروني ،على مخاطر تتعلق
بإمكانية االعتماد عليها ،ألنه قد يكون من الصعب إثبات مصدر الرد وسلطة الطرف المستجيب ،وقد
يكون من الصعب اكتشاف التغييرات .ويمكن للمراجع والطرف المستجيب اتباع آلية تخلق بيئة آمنة
للردود المستلمة إلكترونيا ً والتخفيف من هذه المخاطر .وإذا كان المراجع مُطمئنا ً إلى أمن اآللية
ومُراقبتها على نحو سليم ،فمن شأن ذلك أن يعزز من إمكانية االعتماد على الردود المستلمة من
خاللها .وقد تتضمن آلية المُصادقة اإللكترونية أساليب مختلفة للتحقق من هوية مُرسل المعلومات في
صورة إلكترونية ،على سبيل المثال ،من خالل استخدام التشفير ،والتوقيعات الرقمية اإللكترونية،
وإجراءات التحقق من صحة الموقع اإللكتروني.

أ .13إذا استخدم الطرف القائم بالمصادقة طرفا ً ثالثا ً لتنسيق وتقديم الردود على طلبات المُصادقة ،فيمكن
للمراجع تنفيذ إجراءات لمواجهة المخاطر المتمثلة فيما يلي:
(أ)

احتمال أال يكون الرد مرسالً من المصدر السليم؛

(ب)

احتمال أال يكون الطرف المستجيب مصرحا ً له بالرد؛

(ج)

احتمال أن تتعرض عملية إرسال الرد لما يمس سالمتها.

أ .14يتطلب معيار المراجعة ( )500أن يحدد المراجع ما إذا كان سيقوم بتعديل أو إضافة إجراءات إلزالة
الشكوك بشأن إمكانية االعتماد على المعلومات التي سيتم استخدامها كأدلة مراجعة 17.ويمكن للمراجع
أن يختار التحقق من مصدر ومحتوى الرد على طلب المُصادقة عن طريق االتصال بالطرف القائم
بالمصادقة .فعلى سبيل المثال ،عندما يقوم الطرف القائم بالمصادقة بالرد عن طريق البريد
اإللكتروني ،يمكن للمراجع االتصال بالطرف القائم بالمصادقة هاتفيا ً لتحديد ما إذا كان هذا الطرف هو
من قام فعالً بإرسال الرد .وعند إرسال الرد إلى المراجع بطريق غير مباشر (على سبيل المثال ،ألن
الطرف القائم بالمصادقة أرسل الرد بالخطأ إلى المنشأة بدالً من المراجع) ،فيمكن للمراجع أن يطلب
من الطرف القائم بالمصادقة أن يرد عليه كتابيا ً بصورة مباشرة.
أ.15

ال يستوفي الرد الشفهي على طلب المصادقة ،في حد ذاته ،شروط تعريف المصادقة الخارجية ألنه
ليس رداً كتابيا ً مباشراً على المراجع .ومع ذلك ،وبمجرد الحصول على رد شفهي على طلب
المصادقة ،يمكن للمراجع ،وتبعا ً للظروف ،أن يطلب من الطرف القائم بالمصادقة الرد عليه بشكل
كتابي ومباشر .وفي حالة عدم استالم أي رد من ذلك القبيل ،فوفقا ً للفقرة  ،12يسعى المراجع
للحصول على أدلة مراجعة أخرى تدعم المعلومات الواردة في الرد الشفهي.

أ .16قد يحتوي الرد على طلب المصادقة لغة تقييدية فيما يتعلق باستخدامه .ومثل تلك التقييدات ال تبطل
بالضرورة إمكانية االعتماد على الرد كدليل مراجعة.
الردو د التي ال يمكن االعتماد عليها (راجع :الفقرة )11
أ.17

عندما يستنتج المراجع أن الرد ال يمكن االعتماد عليه ،فإنه قد يحتاج إلى إعادة النظر في تقييم مخاطر
التحريف الجوهري على مستوى اإلقرارات وتعديل إجراءات المراجعة المخطط لها ،وفقا ً لمعيار
المراجعة ( 18.)315فعلى سبيل المثال ،قد يشير الرد الذي ال يمكن االعتماد عليه إلى أحد عوامل
خطر الغش التي تتطلب تقويما ً وفقا ً لمعيار المراجعة (19.)240

17

معيار المراجعة ( ،)500الفقرة 11

18

معيار المراجعة ( ،)315الفقرة 31

19

معيار المراجعة ( ،)240الفقرة 25
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عدم الرد (راجع :الفقرة )12
أ.18

أ .19

تتضمن األمثلة على إجراءات المراجعة البديلة التي قد ينفذها المراجع:


ألرصدة الحسابات مستحقة التحصيل :التحقق من مقبوضات نقدية معينة الحقة ،ووثائق
الشحن ،والمبيعات التي تتم بالقرب من نهاية الفترة.



ألرصدة الحسابات مستحقة السداد :التحقق من النفقات النقدية الالحقة ،أو المراسالت المستلمة
من أطراف ثالثة ،والسجالت األخرى ،مثل أوراق السلع المستلمة.

تتأثر طب يعة ومدى إجراءات المراجعة البديلة بالحساب واإلقرار المعني .وقد يشير عدم الرد
على طلب المُصادقة إلى خطر تحريف جوهري لم يتم تحديده من قبل .وفي مثل هذه الحاالت،
قد يحتاج المراجع إلى إعادة النظر في خطر التحريف الجوهري المُقيَّم على مستوى اإلقرارات،
وتعديل إجراءات المراجعة المخطط لها ،وفقا ً لمعيار المراجعة ( 20.)315فعلى سبيل المثال ،قد
يشير انخفاض عدد الردود على طلبات المُصادقة عمّا هو متوقع ،أو ارتفاعها عمّا هو متوقع،
إلى وجود عامل خطر غش لم يتم تحديده سابقا ً ويحتاج إلى تقويم وفقا ً لمعيار المراجعة
( 21.) 240

عندما يكون الرد على طلب المُصادقة اإليجابية ضرورياً للحصول على ما يكفي من أدلة المراجعة
المناسبة (راجع :الفقرة ) 13
أ.20

في ظروف معينة ،قد يحدد المراجع خطر تحريف جوهري مُقيَّم على مستوى اإلقرارات ،من
الضروري الرد على طلب المصادقة اإليجابية الخاص به للحصول على ما يكفي من أدلة المراجعة
المناسبة .وقد يكون من بين تلك الظروف الحاالت اآلتية:


عندما ال تكون المعلومات الالزمة لتأييد إقرار (إقرارات) اإلدارة متاحة إال من مصدر خارج
المنشأة.



عندما تمنع عوامل خطر غش معينة المراجع من االعتماد على األدلة التي تم الحصول عليها
من ا لمنشأة ،مثل خطر تجاوز اإلدارة ألدوات الرقابة ،أو خطر التواطؤ الذي قد يتورط فيه
موظف (موظفون) و/أو اإلدارة.

االستثناءات (راجع :الفقرة )14
أ.21

قد تشير االستثناءات التي تم إيضاحها في الردود على طلبات المصادقة إلى وجود تحريفات أو
تحريفات محتملة في القوائم المالية .وعند تحديد وجود تحريف معين ،يتعين على المراجع وفقا ً لمعيار
المراجعة ( )240تقويم ما إذا كان هذا التحريف يُعد مؤشراً على حدوث غش 22.وقد توفر االستثناءات
إرشادات بشأن جودة الردود المستلمة من أطراف مشابهة قائمة بالمصادقة أو المستلمة بشأن حسابات
مشابهة .ويمكن أن تشير االستثناءات أيضا ً إلى وجود قصور أو أوجه قصور في الرقابة الداخلية
للمنشأة على آلية التقرير المالي.

أ .22ال تمثل بعض االستثناءات تحريفات .فعلى سبيل المثال ،يمكن أن يستنتج المراجع أن االختالفات في
الردود على طلبات المصادقة كانت بسبب التوقيت أو القياس أو أخطاء كتابية في إجراءات المصادقة
الخارجية.
20

معيار المراجعة ( ،)315الفقرة 31

21

معيار المراجعة ( ،)240الفقرة 25

22

معيار المراجعة ( ،)240الفقرة 36
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المصادقات السلبية (راجع :الفقرة )15
أ.23

ال يدل عدم استالم رد على طلب المُصادقة السلبية بشكل صريح على استالم الطرف المقصود لطلب
المصادقة أو على التحقق من دقة المعلومات الواردة في الطلب .وبنا ًء عليه ،فإن عدم رد الطرف
المطلوب منه المُصادقة على طلب المُصادقة السلبية يوفر أدلة مراجعة أقل إقناعا ً بكثير من الرد على
طلب المُصادقة اإليجابية .واألكثر احتماالً أيضا ً هو أن األطراف القائمة بالمُصادقة قد ترد لإلشارة إلى
عدم موافقتها على طلب المُصادقة عندما ال تكون المعلومات الواردة في طلب المُصادقة في صالحها،
وتقل احتمالية ردهم في غير ذلك .فعلى سبيل المثال ،تزيد احتمالية رد أصحاب حسابات الودائع
البنكية إذا اعتقدوا أن أرصدة حساباتهم مدونة في طلب المُصادقة بأقل مما هي عليه ،وتقل احتمالية
ردهم إذا اعتقدوا أن الرصيد الوارد في الطلب أكبر مما هو عليه في الواقع .ولذلك ،فإن إرسال طلبات
المُصادقة السلبية إلى أصحاب حسابات الودائع البنكية قد يكون إجرا ًء مفيداً عند النظر فيما إذا كانت
تلك األرصدة مدونة بأقل من قيمتها الحقيقية ،ولكن من غير المرجح أن يكون فعّاالً إذا كان المراجع
يسعى للحصول على أدلة تتعلق بالمبالغة في قيمة تلك األرصدة.

تقويم األدلة التي تم الحصول عليها (راجع :الفقرة )16
أ.24

أ.25

23

عند تقويم نتائج طلبات المُصادقة الخارجية الفردية ،يمكن أن يصنف المراجع هذه النتائج كالتالي:
(أ)

رد من قبل الطرف القائم بالمصادقة المناسب يشير فيه إلى موافقته على المعلومات الواردة
في طلب المُصادقة ،أو يقدم فيه المعلومات المطلوبة بدون استثناء؛ أو

(ب)

رد ال يمكن االعتماد عليه؛ أو

(ج)

عدم الرد؛ أو

(د)

رد يشير إلى استثناء.

إن تقويم المراجع ،عندما يتم أخذه في الحسبان مع إجراءات المراجعة األخرى التي ربما يكون
المراجع قد قام بتنفيذها ،قد يساعده في استنتاج ما إذا كان قد تم الحصول على ما يكفي من أدلة
المراجعة المناسبة ،أو ما إذا كانت الحاجه تتطلب الحصول على أدلة مراجعة إضافية ،وفقا ً لما يتطلبه
معيار المراجعة (23.)330
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حقوق التأليف والنشر
قامت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين
م) بإعداد الترجمة العربية إلصدارات2018(ديسمبر
المعايير الدولية لرقابة الجودة والمراجعة والفحص
 نسخة،والتأكيدات األخرى والخدمات ذات العالقة
 التي أصدرها مجلس المعايير الدولية2018 عام
 ونشرها االتحاد الدولي،للمراجعة والتأكيد
.م باللغة اإلنجليزية2018 للمحاسبين في ديسمبر
.وتم إعادة نشرها بإذن من االتحاد الدولي للمحاسبين
وقد نظر االتحاد الدولي للمحاسبين في آلية ترجمة
 والذي تمت ترجمته وفقا ً لسياسة االتحاد،هذا الكتاب
 سياسة ترجمة:المنشورة بعنوان "بيان السياسة
وإعادة النشر للمعايير التي ينشرها االتحاد الدولي
 والنسخة المعتمدة إلصدارات المعايير."للمحاسبين
الدولية لرقابة الجودة والمراجعة والفحص
 نسخة،والتأكيدات األخرى والخدمات ذات العالقة
 هي النسخة التي أصدرها االتحاد،2018 عام
.الدولي للمحاسبين باللغة اإلنجليزية
 طبعة،حقوق التأليف والنشر للنسخة اإلنجليزية
 إلصدارات المعايير الدولية لرقابة،2018 عام
الجودة والمراجعة والفحص والتأكيدات األخرى
 محفوظة لالتحاد الدولي،والخدمات ذات العالقة
. جميع الحقوق محفوظة.2018 © للمحاسبين
 طبعة،حقوق التأليف والنشر للنسخة العربية
 إلصدارات المعايير الدولية لرقابة،2018 عام
الجودة والمراجعة والفحص والتأكيدات األخرى
 محفوظة لالتحاد الدولي،والخدمات ذات العالقة
. جميع الحقوق محفوظة.2019 © للمحاسبين
Handbook of International Quality
Control, Auditing, review, Other
Assurance, and Related Services
Pronouncements, 2018 Edition
ISBN: 978-1-60815-389-3
permission@ifac.org اتصل بـ
للحصول على إذن بإعادة النشر أو التخزين أو النقل
.أو أي استخدامات أخرى مماثلة لهذه الوثيقة
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