معيار المراجعة ( :)330استجابات المراجع للمخاطر المق َّيمة
اعتمدت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين معيار المراجعة ( ،)330كما صدر من
مجلس المعايير الدولية للمراجعة والتأكيد ،مع األخذ في الحسبان تعريف مصطلح "الفترة
األولية" ألغراض هذا المعيار ،بحيث ال تلتبس مع تعريف نفس المصطلح ألغراض
معايير المحاسبة.
وقد تم تعريف الفترة األولية ،كما وردت في معيار ( )330كما يلي:
"ألغراض هذا المعيار يُقصد بالفترة األولية  Interim Periodالفترة التي يقوم فيها
المراجع ببعض أعمال المراجعة قبل نهاية السنة المالية.
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مقدمة
نطاق هذا المعيار
يتناول هذا المعيار الدولي للمراجعة مسؤولية المراجع عن تصميم وتنفيذ االستجابات لمخاطر
التحريف الجوهري التي حددها المراجع وقيّمها وفقا ً لمعيار المراجعة ( 1)315عند مراجعة القوائم
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 الحصول على ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة عن مخاطر التحريف الجوهري
المقيَّمة ،من خالل تصميم استجابات مناسبة لتلك المخاطر وتنفيذها.

.3

التعريفات
ألغراض معايير المراجعة ،تكون للمصطلحات اآلتية المعاني المبيّنة قرين كل منها فيما يلي:

.4

(أ)

(ب)

اإلج راء األساس :إجراء مراجعة مُصمم الكتشاف التحريفات الجوهرية على مستوى
اإلقرارات .وتشمل اإلجراءات األساس ما يلي:
()1

اختبارات التفاصيل (الخاصة بفئات المعامالت وأرصدة الحسابات واإلفصاحات)؛

()2

اإلجراءات التحليلية األساس.

اختبار أدوات الرقابة :إجراء مراجعة مصمم لتقويم الفاعلية التشغيلية ألدوات الرقابة في منع،
أو اكتشاف وتصحيح ،التحريفات الجوهرية على مستوى اإلقرارات.

المتطلبات
االستجابات العامة
.5

يجب على المراجع أن يُصمم وينفذ استجابات عامة لمواجهة مخاطر التحريف الجوهري المقيَّمة على
مستوى القوائم المالية( .راجع :الفقرات أ–1أ)3

ً
استجابة لمخاطر التحريف الجوهري المق َّيمة على مستوى اإلقرارات
إجراءات المراجعة
.6

يجب على المراجع أن يصمم وينفذ إجراءات مراجعة إضافية تستند في طبيعتها وتوقيتها ومداها
لمخاطر التحريف الجوهري المقيَّمة على مستوى اإلقرارات وتستجيب لها( .راجع :الفقرات أ-4أ)8

.7

عند تصميم إجراءات المراجعة اإلضافية التي سيتم تنفيذها ،يجب على المراجع القيام بما يلي:
(أ)

أن ينظر في األسباب التي أدت إلى التقييم الذي تم التوصل إليه لخطر التحريف الجوهري
على مستوى اإلقرارات لكل فئة معامالت وكل رصيد حساب وكل إفصاح ،بما في ذلك:
()1

1

احتمال وجود تحريف جوهري بسبب الخصائص المعينة لفئة المعامالت أو رصيد
الحساب أو اإلفصاح ذي الصلة (بعبارة أخرى ،الخطر المالزم)؛

معيار المراجعة (" )315تحديد مخاطر التحريف الجوهري وتقييمها من خالل فهم المنشأة وبيئتها"
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()2

(ب)

ما إذا كان تقييم المخاطر يأخذ في الحسبان أدوات الرقابة ذات الصلة (أي خطر
الرقابة) ،مما يتطلب من المراجع الحصول على أدلة مراجعة لتحديد ما إذا كانت
أدوات الرقابة تعمل بفاعلية (بعبارة أخرى ،ما إذا كان المراجع ينوي االعتماد على
الفاعلية التشغيلية ألدوات الرقابة في تحديد طبيعة وتوقيت ومدى اإلجراءات
األساس)؛ (راجع :الفقرات أ–9أ)18

أن يحصل على أدلة مراجعة أكثر إقناعا ً كلما ارتفع تقييم المراجع للخطر( .راجع :الفقرة
أ)19

اختبارات أدوات الرقابة
.8

.9

يجب على المراجع أن يُصمم ويُنفذ اختبارات أدوات الرقابة للحصول على ما يكفي من أدلة المراجعة
المناسبة بشأن الفاعلية التشغيلية ألدوات الرقابة ذات الصلة ،وذلك في الحاالت اآلتية:
(أ)

إذا تضمن تقييم المراجع لمخاطر التحريف الجوهري على مستوى اإلقرارات توقعا ً بأن
أدوات الرقابة تعمل بفاعلية (بعبارة أخرى ،إذا نوى المراجع االعتماد على الفاعلية التشغيلية
ألدوات الرقابة في تحديد طبيعة وتوقيت ومدى اإلجراءات األساس)؛ أو

(ب)

إذا كانت اإلجراءات األساس ال تستطيع أن توفر بمفردها ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة
على مستوى اإلقرارات( .راجع :الفقرات أ–20أ)24

عند تصميم وتنفيذ اختبارات أدوات الرقابة ،يجب على المراجع أن يحصل على أدلة مراجعة أكثر
إقناعاً ،كلما زاد اعتماده على فاعلية أداة رقابة معينة( .راجع :الفقرة أ)25

طبيعة ومدى اختبارات أدوات الرقابة
.10

عند تصميم وتنفيذ اختبارات أدوات الرقابة ،يجب على المراجع القيام بما يلي:
(أ)

(ب)

تنفيذ إجراءات مراجعة أخرى إلى جانب االستفسار للحصول على أدلة مراجعة عن الفاعلية
التشغيلية ألدوات الرقابة ،بما في ذلك:
()1

كيفية تطبيق أدوات الرقابة في األوقات المالئمة أثناء الفترة محل المراجعة؛

()2

االتساق الذي تم تطبيقها بها.

()3

القائم بتطبيق هذه األدوات والوسائل التي تم تطبيقها بها( .راجع :الفقرات أ–26
أ)29

تحديد ما إذا كانت أدوات الرقابة التي سيتم اختبارها تعتمد على أدوات رقابة أخرى (أدوات
رقابة غير مباشرة) ،وإذا كان الحال كذلك ،تحديد ما إذا كان من الضروري الحصول على
أدلة مراجعة تدعم الفاعلية التشغيلية لتلك األدوات غير المباشرة( .راجع :الفقرتين أ ،30أ)31

توقيت اختبارات أدوات الرقابة
.11

يجب على المراجع أن يختبر أدوات الرقابة التي ينوي االعتماد عليها في وقت معين أو على مدار
الفترة ،مع مراعاة الفقرتين  12و 15أدناه ،وذلك من أجل توفير أساس مناسب لالعتماد المنشود من
قبل المراجع( .راجع :الفقرة أ)32

استخدام أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها خالل فترة أولية
.12

إذا حصل المراجع على أدلة مراجعة بشأن الفاعلية التشغيلية ألدوات الرقابة خالل فترة أولية ،فيجب
عليه أن يقوم بما يلي:
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(أ)

أن يحصل على أدلة مراجعة بشأن التغييرات المهمة التي طرأت على تلك األدوات بعد الفترة
األولية؛

(ب)

أن يحدد أدلة المراجعة اإلضافية التي سيتم الحصول عليها للفترة المتبقية( .راجع :الفقرتين
أ ،33أ)34

استخدام أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها في عمليات المراجعة السابقة
.13

.14

يجب على المراجع أن يأخذ في الحسبان االعتبارات أدناه عند تقرير ما إذا كان من المناسب استخدام
أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها في عمليات مراجعة سابقة بشأن الفاعلية التشغيلية ألدوات
الرقابة ،وإذا كان ذلك مناسباً ،فعند تحديده لطول الفترة الزمنية التي يمكن أن تنقضي قبل إعادة اختبار
أداة رقابة معينة:
(أ)

فاعلية عناصر الرقابة الداخلية األخرى ،بما في ذلك بيئة الرقابة ،ومتابعة المنشأة ألدوات
الرقابة ،وآلية المنشأة لتقييم المخاطر؛

(ب)

المخاطر الناشئة عن خصائص الرقابة ،بما في ذلك ما إذا كانت يدوية أو آلية؛

(ج)

فاعلية أدوات الرقابة العامة على تقنية المعلومات؛

(د)

فاعلية الرقابة وتطبيق المنشأة لها ،بما في ذلك طبيعة ومدى االنحرافات المالحظة في تطبيق
الرقابة ف ي المراجعات السابقة ،وما إذا كان هناك تغييرات في الموظفين تؤثر بشكل كبير
على تطبيق الرقابة؛

(ه)

ما إذا كان عدم التغيير في أداة رقابة معينة يُشكل خطراً بسبب الظروف المتغيرة؛

(و)

مخاطر التحريف الجوهري ومدى االعتماد على الرقابة( .راجع :الفقرة أ)35

إذا كان المراجع يخطط الستخدام أدلة مراجعة تم الحصول عليها من عملية مراجعة سابقة بشأن
الفاعلية التشغيلية ألدوات رقابة معينة ،فيجب عليه أن يثبت استمرار مالءمة تلك األدلة عن طريق
الحصول على أدلة مراجعة بشأن ما إذا كانت قد حدثت تغييرات مهمة في أدوات الرقابة تلك بعد
المراجعة السابقة .ويجب على المراجع الحصول على أدلة المراجعة تلك بإجراء استفسارات إلى
جانب المالحظة أو التقصي ،لتأكيد فهمه لتلك األدوات الرقابية المحددة ،مع وجوب قيامه بما يلي:
(أ)

اختبار أدوات الرقابة في المراجعة الحالية ،إذا حدثت تغييرات تؤثر على استمرار مالءمة
أدلة المراجعة المستمرة من المراجعة السابقة( .راجع :الفقرة أ)36

(ب)

إذا لم تحدث مثل تلك التغييرات ،فيجب على المراجع اختبار أدوات الرقابة مرة واحدة على
األقل كل ثالث عمليات مراجعة ،كما يجب عليه اختبار بعض أدوات الرقابة في كل عملية
مراجعة لتفادي احتم ال اختبار جميع أدوات الرقابة التي ينوي المراجع االعتماد عليها في
فترة مراجعة واحدة دون اختبار أدوات الرقابة في فترتي المراجعة التاليتين( .راجع :الفقرات
أ–37أ)39

أدوات الرقابة على المخاطر المهمة
.15

إذا كان المراجع يخطط لالعتماد على أدوات رقابة على خطر معين حدده بأنه خطر مهم ،فيجب عليه
اختبار تلك األدوات في الفترة الحالية.

تقويم الفاعلية التشغيلية ألدوات الرقابة
.16

عند تقويم الفاعلية التشغيلية ألدوات الرقابة ذات الصلة ،يجب على المراجع أن يُقوِّ م ما إذا كانت
التحريفات التي تم اكتشافها من خالل اإلجراءات األساس تشير إلى أن أدوات الرقابة ال تعمل بفاعلية.
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ومع ذلك ،فإن عدم اكتشاف تحريفات من خالل اإلجراءات األساس ال يوفر أدلة مراجعة على فاعلية
أدوات الرقابة المتعلقة باإلقرار الخاضع لالختبار( .راجع :الفقرة أ)40
.17

في حالة اكتشاف انحرافات عن أدوات الرقابة التي ينوي المراجع االعتماد عليها ،فيجب على المراجع
إجراء استفسارات محددة لفهم هذه األمور والتبعات المحتملة المترتبة عليها ،ويجب أن يحدد ما إذا
كانت( :راجع :الفقرة أ)41
(أ)

اختبارات أدوات الرقابة التي تم تنفيذها ُتشكل أساسا ً مناسبا ً لالعتماد على أدوات الرقابة؛ أو

(ب)

االختبارات اإلضافية ألدوات الرقابة ضرورية؛ أو

(ج)

المخاطر المحتملة للتحريف يلزم مواجهتها باستخدام اإلجراءات األساس.

اإلجراءات األساس
.18

بغض النظر عن مخاطر التحريف الجوهري المقيّمة ،يجب على المراجع أن يصمم وينفذ إجراءا ٍ
ت
أساس لكل فئة جوهرية من فئات المع امالت ولكل رصيد حساب جوهري وكل إفصاح جوهري.
(راجع :الفقرات أ–42أ)47

.19

يجب على المراجع أن ينظر فيما إذا كانت إجراءات المصادقات الخارجية سيتم تنفيذها على أنها من
إجراءات المراجعة األساس( .راجع :الفقرات أ–48أ)51

اإلجراءات األساس المتعلقة بآلية إقفال القوائم المالية
.20

يجب أن تتضمن اإلجراءات األساس التي ينفذها المراجع إجراءات المراجعة اآلتية فيما يتعلق بآلية
إقفال القوائم المالية:
(أ)

اتفاق أو مطابقة المعلومات الواردة في القوائم المالية مع السجالت المحاسبية التي تستند إليها،
بما في ذلك مطابقة أو اتفاق المعلومات الواردة في اإلفصاحات ،سوا ًء تم الحصول على تلك
المعلومات من داخل دفتري األستاذ العام والمساعد أو من خارجهما؛

(ب)

اختبار قيود اليومية الجوهرية والتعديالت األخرى التي تمت أثناء إعداد القوائم المالية.
(راجع :الفقرة أ)52

اإلجراءات األساس لالستجابة للمخاطر المهمة
.21

إذا حدد المراجع أن خطراً من مخاطر التحريف الجوهري المقيّمة على مستوى اإلقرارات يُعد خطراً
مهماً ،فيجب عليه تنفيذ إجراءات أساس تستجيب لذلك الخطر بشكل خاص .وعندما تقتصر مواجهة
الخطر المهم على تنفيذ اإلجراءات األساس ،فيجب أن تتضمن تلك اإلجراءات اختبارات للتفاصيل.
(راجع :الفقرة أ)53

توقيت اإلجراءات األساس
.22

في حالة تنفيذ اإلجراءات األساس في تاريخ أولي ،فيجب على المراجع تغطية الفترة المتبقية عن
طريق تنفيذ ما يلي:
(أ)

إجراءات أساس ،إلى جانب اختبارات أدوات الرقابة للفترة الفاصلة؛ أو

(ب)

إجراءات أساس إضافية فقط ،إذا رأى المراجع أنها كافية،

توفر أساسا ً معقوالً لسحب استنتاجات المراجعة من التاريخ األولي إلى نهاية الفترة( .راجع :الفقرات
أ–54أ)57
ترجمة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

5

معيار المراجعة ()330

استجابات المراجع للمخاطر المقيَّمة

.23

في حالة اكتشاف تحريفات في تاريخ أولي ،لم يكن يتوقعها المراجع عند تقييم مخاطر التحريف
الجوهري ،فيجب عليه أن ُيقوِّ م ما إذا كانت هناك حاجة لتعديل تقييم الخطر ذي العالقة واإلجراءات
األساس المخطط لها من حيث طبيعتها وتوقيتها ومداها التي تغطي الفترة المتبقية( .راجع :الفقرة أ)58

كفاية عرض القوائم المالية
.24

يجب أن ينفذ المراجع إجراءات مراجعة لتقويم ما إذا كان العرض العام للقوائم المالية قد تم وفقا ً إلطار
التقرير المالي المنطبق .وعند إجراء هذا التقويم ،يجب على المراجع أن ينظر فيما إذا كانت القوائم
المالية معروضة بطريقة تعكس مناسبة ما يلي:


تصنيف ووصف المعلومات المالية والمعامالت واألحداث والحاالت الممثلة لها؛



عرض القوائم المالية وهيكلها ومحتواها( .راجع :الفقرة أ)59

تقويم كفاية أدلة المراجعة ومناسبتها
.25

استناداً إلى إجراءات المراجعة المنفذة وأدلة المراجعة التي تم الحصول عليها ،وقبل االنتهاء من
المراجعة ،يجب على المراجع أن يُقوّ م ما إذا كانت تقييمات مخاطر التحريف الجوهري على مستوى
اإلقرارات ال تزال مناسبة( .راجع :الفقرتين أ ،60أ)61

.26

يجب على المراجع أن يقرر ما إذا كان قد تم الحصول على ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة .وعند
تكوين الرأي ،يجب على المراجع أن يأخذ في الحسبان جميع أدلة المراجعة ذات الصلة ،بغض النظر
عمّا إذا كان من الواضح أنها تؤيد اإلقرارات الواردة في القوائم المالية أو تتناقض معها( .راجع:
الفقرة أ)62

.27

إذا لم يحصل المراجع على ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة فيما يتعلق بإقرار جوهري في القوائم
المالية ،فيجب عليه أن يحاول الحصول على أدلة مراجعة إضافية .وإذا كان المراجع غير قادر على
الحصول على ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة ،فيجب عليه أن يبدي رأيا ً متحفظا ً أو يمتنع عن
إبداء أي رأي في القوائم المالية.

التوثيق
.28

2

يجب على المراجع أن يُضمِّن في توثيقه ألعمال المراجعة ما

يلي2:

(أ)

االستجابات العامة لمخاطر التحريف الجوهري المقيّمة على مستوى القوائم المالية ،وطبيعة
وتوقيت ومدى إجراءات المراجعة اإلضافية المنفذة؛

(ب)

عالقة تلك اإلجراءات بالمخاطر المقيمة على مستوى اإلقرارات؛

(ج)

نتائج إجراءات المراجعة ،بما في ذلك االستنتاجات إذا كانت تلك النتائج غير واضحة.
(راجع :الفقرة أ)63

.29

إذا كان المراجع يخطط الستخدام أدلة مراجعة تم الحصول عليها في عمليات مراجعة سابقة بشأن
الفاعلية التشغيلية ألدوات الرقابة ،فيجب عليه أن يُضمِّن في توثيقه ألعمال المراجعة االستنتاجات التي
تم التوصل إليها بشأن االعتماد على مثل تلك األدوات التي تم اختبارها في عمليات مراجعة سابقة.

.30

يجب أن يوضح توثيق المراجع أن المعلومات الواردة في القوائم المالية تتفق أو تتطابق مع السجالت
المحاسبية التي تستند إليها ،بما في ذلك اتفاق أو مطابقة اإلفصاحات ،سواء تم الحصول على تلك
المعلومات من داخل دفتري األستاذ العام والمساعد أو من خارجهما.

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

المواد التطبيقية والمواد التفسيرية األخرى
االستجابات العامة (راجع :الفقرة )5
أ .1

أ .2

أ .3

قد تتضمن االستجابات العامة لمواجهة مخاطر التحريف الجوهري المقيّمة على مستوى القوائم المالية
ما يلي:


التأكيد على فريق المراجعة بضرورة الحفاظ على نزعة الشك المهني.



تعيين موظفين أكثر خبرة أو ذوي مهارات معينة أو االستعانة بخبراء.



توفير المزيد من اإلشراف.



إدخال عناصر مفاجأة إضافية عند اختيار إجراءات المراجعة اإلضافية التي سيتم تنفيذها.



إجراء تغييرات عامة في طبيعة أو توقيت أو مدى إجراءات المراجعة ،على سبيل المثال:
تنفيذ إجراءات أساس في نهاية الفترة بدالً من تنفيذها في تاريخ أولي؛ أو تعديل طبيعة
إجراءات المراجعة للحصول على أدلة مراجعة أكثر إقناعاً.

يتأثر تقييم مخاطر التحريف الجوهري على مستوى القوائم المالية ،ومن ث ّم االستجابات العامة للمراجع،
بفهم ال مراجع لبيئة الرقابة .وقد تمنح بيئة الرقابة الفعالة المراجع ثقة أكبر في الرقابة الداخلية وإمكانية
االعتماد على أدلة المراجعة التي يتم استخراجها من داخل المنشأة ،مما يسمح للمراجع ،على سبيل
المثال ،بالقيام ببعض إجراءات المراجعة في تاريخ أولي بدالً من نهاية الفترة .وفي المقابل ،يكون
ألوجه القصور في بيئة الرقابة تأثير عكسي؛ فعلى سبيل المثال ،قد يستجيب المراجع لبيئة الرقابة غير
الفعّالة من خالل:


القيام بإجراءات مراجعة في نهاية الفترة أكثر من تلك التي يتم القيام بها في تاريخ أولي.



الحصول على أدلة مراجعة أكثر شموالً من اإلجراءات األساس.



زيادة عدد المواقع التي يشملها نطاق المراجعة.

وبنا ًء عليه ،فإن لهذه االعتبارات تأثير مهم على المنهج العام للمراجع ،على سبيل المثال ،بالتركيز على
اإلجراءات األساس (منهج اإلجراءات األساس) ،أو باتباع منهج يعتمد على استخدام اختبارات أدوات
الرقابة إضافة إلى اإلجراءات األساس (المنهج المشترك).

ً
استجابة لمخاطر التحريف الجوهري المق َّيمة على مستوى اإلقرارات
إجراءات المراجعة
طبيعة وتوقيت ومدى إجراءات المراجعة اإلضافية (راجع :الفقرة )6
أ .4

يوفر تقييم المراجع للمخاطر المحددة على مستوى اإلقرارات أساسا ً للنظر في منهج المراجعة المناسب
لتصميم وتنفيذ إجراءات المراجعة اإلضافية .فعلى سبيل المثال ،قد يحدد المراجع:
(أ)

أن تنفيذ اختبارات أدوات الرقابة فقط قد يحقق للمراجع استجابة فعّالة لخطر التحريف
الجوهري المقيّم إلقرار معين؛ أو

(ب)

أن تنفيذ اإلجراءات األساس فقط مناسب إلقرارات معينة ،وبالتالي يستبعد المراجع تأثير
أدوات الرقابة من تقييم الخطر ذي الصلة .وقد يعود السبب في ذلك إلى أن إجراءات المراجع
لتقييم المخاطر لم تحدد أي أدوات رقابة فعّالة ذات صلة بهذا اإلقرار ،أو ألن اختبار أدوات
الرقابة سيكون غير كفء ومن ثم ال ينوي المراجع االعتماد على الفاعلية التشغيلية ألدوات
الرقابة في تحديد طبيعة وتوقيت ومدى اإلجراءات األساس؛ أو
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(ج)

أن المنهج المشترك باستخدام كل من اختبارات أدوات الرقابة واإلجراءات األساس هو منهج
فاعل.

ومع ذلك ،ووفقا ً لمتطلبات الفقرة  ،18وبغض النظ ر عن المنهج المختار ،يقوم المراجع بتصميم
وتنفيذ إجراءات أساس لكل فئة جوهرية من فئات المعامالت ولكل رصيد حساب جوهري وكل إفصاح
جوهري.
أ .5

تشير طبيعة إجراء المراجعة إلى الغرض منه (بعبارة أخرى ،ما إذا كان اختبار ألدوات الرقابة أو
إجراء أساس) ونوعه (بعبارة أخرى ،ما إذا كان تقصيا ً أو مالحظة أو استفساراً أو مصادقة أو إعادة
احتساب أو إعادة تنفيذ أو إجراء تحليلي) .وتُعد طبيعة إجراءات المراجعة ذات أهمية قصوى في
االستجابة للمخاطر المقيّمة.

أ .6

يشير توقيت إجراء المراجعة إلى وقت تنفيذ اإلجراء ،أو إلى الفترة أو التاريخ الذي ينطبق عليه دليل
المراجعة.

أ .7

يشير مدى إجراء المراجعة إلى القدر الذي سيتم تنفيذه به ،على سبيل المثال ،حجم العينة ،أو عدد
المالحظات لنشاط من أنشطة الرقابة.

أ .8

يوفر تصميم وتنفيذ إجراءات المراجعة اإلضافية ،التي تستند وتستجيب في طبيعتها وتوقيتها ومداها
لمخاطر التحريف الجوهري المقيّمة على مستوى اإلقرارات ،رابطا ً واضحا ً بين إجراءات المراجعة
اإلضافية للمراجع وتقييمه للمخاطر.

االستجابة للمخاطر المقيّمة على مستوى اإلقرارات (راجع :الفقرة (7أ))
الطبيعة
أ .9

قد تؤثر المخاطر المقيّمة من قبل المراجع على كل من أنواع إجراءات المراجعة التي سيتم تنفيذها
وعلى الجمع فيما بينها .فعلى سبيل المثال ،عندما يكون الخطر المقيّم مرتفعاً ،يمكن أن يطلب المراجع
مصادقة من الطرف المقابل على اكتمال بنود عقد معين ،باإلضافة إلى التقصي عن المستند .وعالوةً
على ذلك ،قد تكون إجراءات مراجعة معينة أكثر مناسبة لبعض اإلقرارات من غيرها .فعلى سبيل
المثال ،فيما يتعلق باإليراد ،قد تكون اختبارات أدوات الرقابة أكثر استجابة لخطر التحريف المقيّم في
إقرار االكتمال ،فيما قد تكون اإلجراءات األساس أكثر استجابة لخطر التحريف المقيّم في إقرار
الحدوث.

أ.10

تكون أسب اب التقييم المحدد لخطر من المخاطر ذات صلة في تحديد طبيعة إجراءات المراجعة .فعلى
سبيل المثال ،إذا كان الخطر المقيّم منخفضا ً بسبب خصائص معينة لفئة من المعامالت ،دونما اعتبار
ألدوات الرقابة المرتبطة بها ،فإن المراجع قد يقرر أن اإلجراءات التحليلية األساس بمفردها توفر ما
يكفي من أدلة المراجعة المناسبة .ومن جهة أخرى ،إذا كان الخطر المقيّم منخفضا ً بسبب أدوات الرقابة
الداخلية ،وينوي المراجع تنفيذ اإلجراءات األساس على أساس هذا التقييم المنخفض ،فيجب عليه تنفيذ
االختبارات ألدوات الرقابة تلك ،وفقا ً لما تتطلبه الفقرة (8أ) .وقد يكون هذا هو الحال ،على سبيل
المثال ،لفئة من المعامالت ذات خصائص متماثلة على نحو معقول وغير معقدة ،وتُعالَج وتُراقب بشكل
روتيني بواسطة نظام معلومات المنشأة.

التوقيت
أ.11

قد يقوم المراجع بتنفيذ اختبارات أدوات الرقابة أو اإلجراءات األساس في تاريخ أولي أو في نهاية
الفترة .وكلما كان خطر التحريف الجوهري مرتفعاً ،زادت احتمالية أن يقرر المراجع أن تنفيذ
اإلجراءات األساس سيكون أكثر فاعلية في تاريخ أقرب إلى نهاية الفترة ،أو في نهايتها ،بدالً من تاريخ
أبكر ،أو يقرر تنفيذ إجراءات مراجعة غير معلن عنها أو في وقت مفاجئ (على سبيل المثال ،تنفيذ
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إجراءات مراجعة في مواقع مختارة دون سابق إعالن) .ويُعد هذا األمر مالئما ً بصفة خاصة عند النظر
في االستجابة لمخاطر الغش .فعلى سبيل المثال ،قد يخلص المراجع إلى أنه ،عندما يتم تحديد مخاطر
تحريف أو تالعب متعمد ،فإن إجراءات المراجعة المنفذة لتعميم استنتاجات المراجعة من تاريخ أولي
إلى نهاية الفترة لن تكون فعّالة.
أ .12ومن جهة أخرى ،قد يساعد تنفيذ إجراءات المراجعة قبل نهاية الفترة المراجع في تحديد األمور المهمة
في مرحلة مبكرة من المراجعة ،وبالتالي حلها بمساعدة اإلدارة أو وضع منهج مراجعة فعّال للتعامل مع
هذه األمور.
أ .13إضافة إلى ما سبق ،ث ّمة إجراءات مراجعة معينة ال يمكن تنفيذها إال عند نهاية الفترة أو بعدها ،ومثال
ذلك:


اتفاق أو مطابقة المعلومات الواردة في القوائم المالية مع السجالت المحاسبية التي تستند إليها،
بما في ذلك اتفاق أو مطابقة اإلفصاحات ،سوا ًء تم الحصول على تلك المعلومات من داخل
دفتري األستاذ العام والمساعد أو من خارجهما؛



التحقق من التعديالت التي تمت أثناء إعداد القوائم المالية؛



لخطر يتمثل في إمكانية دخول المنشأة في عقود بيع غير مناسبة أو وجود
إجراءات االستجابة
ٍ
معامالت ربما لم يتم إنجازها ،في نهاية الفترة.

أ .14من بين العوامل األخرى ذات الصلة التي تؤثر على نظر المراجع في الوقت الذي ينفذ فيه إجراءات
المراجعة ،ما يلي:


بيئة الرقابة.



وقت توفر المعلومات المالئمة (فعلى سبيل المثال ،قد يتم تغيير محتوى الملفات اإللكترونية
في وقت الحق ،أو قد ال تحدث اإلجراءات التي سيتم مالحظتها إال في أوقات معينة).



طبيعة الخطر (فعلى سبيل المثال ،إذا تعلق الخطر بتضخيم اإليرادات لتلبية التوقعات بشأن
األرباح ،عن طريق إبرام اتفاقيات بيع وهمية في وقت متأخر ،فقد يرغب المراجع في التحقق
من العقود المتاحة في تاريخ نهاية الفترة).



الفترة أو التاريخ اللذان تتعلق بهما أدلة المراجعة.



توقيت إعداد القوائم المالية ،وخاصة لتلك اإلفصاحات التي تقدم المزيد من التوضيح عن
المبالغ المسجلة في قائمة المركز المالي ،أو قائمة الدخل الشامل ،أو قائمة التغيرات في حقوق
الملكية ،أو قائمة التدفقات النقدية.

المدى
أ.15

يتم تحديد مدى إجراءات المراجعة التي يرى المراجع ضرورة تنفيذها ،بعد النظر في األهمية النسبية
والخطر المقيّم ودرجة التأكيد التي يخطط المراجع للتوصل إليها .وعند تحقيق غرض واحد من خالل
مجموعة من اإلجراءات ،يُنظر في مدى كل إجراء على حدة .وبصفة عامة ،فإن مدى إجراءات
المراجعة يزيد بزيادة خطر التحريف الجوهري .فعلى سبيل المثال ،قد يكون من المناسب زيادة حجم
العينة أو تنفيذ اإلجراءات التحليلية األساس بمستوى أكثر تفصيلياً ،لالستجابة للخطر المقيّم للتحريف
الجوهري الذي بسبب الغش .ومع ذلك ،ال يكون زيادة مدى إجراء مراجعة معين فعّاالً إال إذا كان
إجراء المراجعة في حد ذاته ذا صلة بالخطر المحدد.

أ.16

قد يم ِّكن استخدام أساليب المراجعة بمساعدة الحاسب من القيام باختبارات أكثر شموالً للمعامالت
والملفات المحاسبية اإللكترونية ،وهو ما قد يكون مفيداً عندما يقرر المراجع تعديل مدى االختبارات،
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على سبيل المثال ،لالستجابة لمخاطر التحريف الجوهري الذي بسبب الغش .ويمكن أن يتم استخدام هذه
األساليب الختيار عينة معامالت من الملفات اإللكترونية الرئيسة ،أو لفرز معامالت ذات خصائص
محددة ،أو الختبار مجتمع عينة كامل بدالً من اختبار عينة.
اعتبارات خاصة بمنشآت القطاع العام
أ .17بالنسبة لمراجعة منشآت القطاع العام ،قد يؤثر التكليف الرسمي بالمراجعة وأي متطلبات خاصة أخرى
للمراجعة على نظر المراجع في طبيعة وتوقيت ومدى إجراءات المراجعة اإلضافية.
اعتبارات خاصة بالمنشآت األصغر
أ.18

في حالة المنشآت الصغيرة جداً ،قد ال توجد أنشطة رقابة كثيرة يمكن أن يتعرف عليها المراجع ،أو قد
يكون توثيق المنشأة لمدى وجود هذه األنشطة أو تشغيلها محدوداً .وفي مثل هذه الحاالت ،قد يكون من
األكثر كفاءة للمراجع أن ينفذ إجراءات مراجعة إضافية هي بالدرجة األولى إجراءات أساس .ومع ذلك،
وفي بعض الحاالت النادرة ،قد يكون من المستحيل الحصول على ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة
بسبب غياب أنشطة الرقابة أو مكونات الرقابة األخرى.

التقييمات المرتفعة للخطر (راجع :الفقرة (7ب))
أ.19

عند الحصول على أدلة مراجعة أكثر إقناعا ً بسبب ارتفاع تقييم الخطر ،فقد يقوم المراجع بزيادة كمية
األدلة ،أو الحصول على أدلة أكثر مالءمة أو أفضل في إمكانية االعتماد عليها ،على سبيل المثال ،عن
طريق التركيز بشكل أكبر على الحصول على أدلة من طرف ثالث أو بالحصول على أدلة مؤيدة من
عدد من المصادر المستقلة.

اختبارات أدوات الرقابة
تصميم وتنفيذ اختبارات أدوات الرقابة (راجع :الفقرة )8
أ.20

يتم تنفيذ اختبار أدوات الرقابة فقط على األدوات التي يقرر المراجع أنها مصممة بشكل مناسب لمنع ،أو
اكتشاف وتصحيح ،تحريف جوهري في إقرار معين .وفي حالة استخدام أدوات رقابة مختلفة إلى حد
كبير في أوقات مختلفة أثناء الفترة الخاضعة للمراجعة ،فيجب النظر في كل منها بشكل منفصل.

أ.21

يختلف اختبار الفاعلية التشغيلية ألدوات الرقابة عن التوصل إلى فهم لتلك األدوات وتقويم تصميمها
وتطبيقها .ومع ذلك يتم استخدام نفس أنواع إجراءات المراجعة .ولذلك ،قد يقرر المراجع أنه من الكفاءة
اختبار الفاعلية التشغيلية ألدوات الرقابة في نفس الوقت الذي يتم فيه تقويم تصميمها وتحديد أنه قد تم
تطبيقها.

أ.22

وعالوة على ذلك ،وبالرغم من أن بعض إجراءات تقييم المخاطر قد ال تكون مصممة بشكل خاص
الختبار أدوات الرقابة ،فإنها قد توفر أدلة مراجعة بشأن الفاعلية التشغيلية لتلك األدوات ،وبالتالي ،قد
تكون بمثابة اختبارات ألدوات الرقابة .فعلى سبيل المثال ،يمكن أن تتضمن إجراءات المراجع لتقييم
المخاطر ما يلي:


االستفسار بشأن استخدام اإلدارة للموازنات.



مالحظة مقارنة اإلدارة للمصروفات الشهرية المحددة في الموازنة والمبالغ الفعلية.



التقصي عن التقارير المتعلقة بالتحري عن االختالفات بين المبالغ المحددة في الموازنة
والمبالغ الفعلية.
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وتوفر إجراءات المراجعة تلك المعرفة الالزمة بشأن تصميم سياسات إعداد الموازنات في المنشأة ،وما
إذا كان قد تم تطبيقها ،ولكنها قد توفر أيضا ً أدلة مراجعة حول فاعلية عمل سياسات إعداد الموازنات في
منع أو اكتشاف التحريفات الجوهرية في تصنيف المصروفات.
أ .23إضافة لما سبق ،قد يصمم المراجع اختبار ألدوات الرقابة ليتم تنفيذه بالتزامن مع اختبار لتفاصيل لنفس
المعاملة .وبالرغم من أن الغرض من اختبار أدوات الرقابة يختلف عن الغرض من اختبار التفاصيل،
إال أنه قد يتم إنجاز كليهما في آ ٍن واحد عن طريق تنفيذ اختبار ألدوات الرقابة واختبار للتفاصيل في
نفس المعاملة ،وهو ما يعرف أيضا ً باالختبار مزدوج الغرض .فعلى سبيل المثال ،يمكن للمراجع أن
يُصمم اختباراً للتحقق من فاتورة معينة ويُق ِّوم نتائج االختبار ،لتحديد ما إذا كان قد تم اعتمادها ولتوفير
أدلة المراجعة األساس لمعاملة معينة .ويتم تصميم وتقويم االختبار مزدوج الغرض عن طريق النظر
في غرض كل اختبار على حده.
أ.24

ت أساس فعّالة توفر في حد ذاتها
قد يجد المراجع في بعض الحاالت أنه من غير الممكن تصميم إجراءا ٍ
ما يكفى من أدلة المراجعة المناسبة على مستوى اإلقرارات 3 .وقد يحدث هذا عندما تؤدي المنشأة
أعمالها باستخدام تقنية المعلومات مع عدم توثيق المعامالت أو عدم الحفاظ على هذا التوثيق ،عدا ما يتم
من خالل نظام تقنية المعلومات .وفي هذه الحاالت ،تتطلب الفقرة (8ب) أن ينفّذ المراجع اختبارات
ألدوات الرقابة ذات الصلة.

أدلة المراجعة واالعتماد المنشود (راجع :الفقرة )9
أ.25

يمكن الحصول على مستوى أعلى من التأكيد بشأن الفاعلية التشغيلية ألدوات الرقابة عندما يتألف
المنهج الذي تم ت بنيه بشكل أساسي من اختبارات أدوات الرقابة ،وبخاصة عندما يكون من غير الممكن
أو من غير العملي الحصول على ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة من اإلجراءات األساس فقط.

طبيعة ومدى اختبارات أدوات الرقابة
إجراءات المراجعة األخرى إلى جانب االستفسار (راجع :الفقرة (10أ))
أ.26

ال يُعد االستفسار وحده كافيا ً الختبار الفاعلية التشغيلية ألدوات الرقابة .وبنا ًء عليه ،تُنفَّذ إجراءات
مراجعة أخرى إلى جانب االستفسار .وفي هذا الشأن ،قد يوفر االستفسار المقترن بالتقصي أو إعادة
التنفيذ تأكيداً أعلى من االستفسار والمالحظة ،إذ تكون المالحظة مالئمة فقط في وقت إجرائها.

أ .27تؤثر طبيعة أداة الرقابة في نوع اإلجراء المطلوب للحصول على أدلة مراجعة بشأن ما إذا كانت أدوات
الرقابة تعمل بفاعلية .فعلى سبيل المثال ،إذا تم إثبات فاعلية العمل من خالل التوثيق ،فقد يقرر المراجع
التقصي عنها لل حصول على أدلة مراجعة بشأن فاعلية العمل .ومع ذلك ،وفيما يخص أدوات الرقابة
األخرى ،قد ال يكون التوثيق متاحا ً أو مالئماً .فعلى سبيل المثال ،قد ال يوجد توثيق لعمل بعض العوامل
في بيئة الرقابة ،مثل تحديد الصالحيات والمسؤوليات ،أو لبعض أنواع أنشطة الرقابة ،مثل أنشطة
الرقابة التي يؤديها الحاسب .وفي مثل تلك الظروف ،قد يتم الحصول على أدلة المراجعة بشأن فاعلية
العمل من خالل االستفسار المقترن بإجراءات مراجعة أخرى مثل المالحظة أو استخدام أساليب
المراجعة بمساعدة الحاسب.
مدى اختبارات أدوات الرقابة
أ.28

3

عندما تكون هناك حاجة للحصول على أدلة مراجعة أكثر إقناعا ً فيما يتعلق بفاعلية أداة رقابة معينة ،فقد
يكون من المناسب زيادة مدى اختبار الرقابة .وإضافة إلى درجة االعتماد على أدوات الرقابة ،فمن بين
األمور األخرى التي قد يأخذها المراجع في الحسبان عند تحديد مدى اختبار أدوات الرقابة ما يلي:

معيار المراجعة ( ،)315الفقرة 30
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تكرار تطبيق المنشأة ألداة الرقابة خالل الفترة.



طول الفترة الزمنية أثناء فترة المراجعة التي يعتمد فيها المراجع على الفاعلية التشغيلية ألداة
الرقابة.



معدل االنحراف المتوقع عن أداة الرقابة.



مالءمة وإمكانية االعتماد على أدلة المراجعة التي سيتم الحصول عليها بشأن الفاعلية
التشغيلية ألداة الرقابة على مستوى اإلقرارات.



مدى الحصول على أدلة مراجعة من اختبارات أدوات الرقابة األخرى المتعلقة باإلقرار.

ويحتوي معيار المراجعة ( 4 )530على المزيد من اإلرشادات حول مدى االختبارات.
أ.29

نظراً لالتساق المالزم للمعالجة بتقنية المعلومات ،فقد ال يكون من الضروري زيادة مدى اختبار أدوات
الرقابة اآللية .ويُتوقع أن تعمل أداة الرقابة اآللية بشكل متسق ما لم يتم تغيير البرنامج (بما في ذلك
الجداول ،أو الملفات ،أو البيانات الدائمة األخرى التي يستخدمها البرنامج) .وفور قيام المراجع بتحديد
أن أداة الرقابة اآللية تعمل على النحو المنشود (وهو ما يمكن تحديده في الوقت الذي طُبقت فيه أداة
الرقابة في بادئ األمر أو في تاريخ آخر) ،فقد ينظر المراجع في تنفيذ اختبارات لتحديد أن أداة الرقابة
ال تزال تعمل بفاعلية .وقد تتضمن مثل هذه االختبارات تحديد ما يلي:


أن التغييرات في البرنامج ال تتم إال بخضوعها ألدوات الرقابة المناسبة الخاصة بتغيير
البرامج؛



أن النسخة المصرح بها من البرنامج هي المستخدمة لمعالجة المعامالت؛



أن أدوات الرقابة العامة األخرى ذات الصلة تمتاز بالفاعلية.

وقد تتضمن تلك االختبارات أيضا ً تحديد أنه لم تطرأ تغييرات على البرامج ،كما هو الحال عندما
تستخدم المنشأة حزم تطبيقات برمجية دون تعديلها أو صيانتها .فعلى سبيل المثال ،قد يقوم المراجع
بالتقصي عن سجل إدارة أمن تقنية المعلومات للحصول على أدلة مراجعة بشأن عدم حدوث وصول
غير مصرح به أثناء الفترة.
اختبار أدوات الرقابة غير المباشرة (راجع :الفقرة (10ب))

4

أ.30

في بعض الظروف ،قد يكون من الضروري الحصول على أدلة مراجعة تدعم الفاعلية التشغيلية ألدوات
مستخدم لتقارير
الرقابة غير المباشرة .فعلى سبيل المثال ،عندما يقرر المراجع اختبار فاعلية فحص
ٍ
االستثناءات التي تتناول بالتفصيل المبيعات الزائدة عن حدود االئتمان المصرح بها ،يكون الفحص الذي
وصف
قام به المستخدم وما يتعلق به من متابعة هو أداة الرقابة ذات الصلة المباشرة بعمل المراجع .وتُ َ
أدوات الرقابة المطبقة على دقة المعلومات الواردة في التقارير (على سبيل المثال ،أدوات الرقابة العامة
على تقنية المعلومات) بأنها أدوات رقابة "غير مباشرة".

أ.31

نظراً لالتساق المالزم للمعالجة بتقنية المعلومات ،فإن أدلة المراجعة على تطبيق أداة رقابة آلية على
التطبيقات ،عند أخذها في الحسبان مع أدلة المراجعة المتعلقة بالفاعلية التشغيلية ألدوات الرقابة العامة
للمنشأة ،قد توفر أيضا ً أدلة مراجعة أساس عن الفاعلية التشغيلية ألداة الرقابة (وبشكل خاص ،أدوات
الرقابة على التغييرات).

معيار المراجعة " ،530العينات في المراجعة"
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توقيت اختبارات أدوات الرقابة
فترة االعتماد المنشودة (راجع :الفقرة )11
أ.32

قد تكون أدلة المراجعة التي تتعلق فقط بلحظة زمنية معينة كافية لتحقيق غرض المراجع ،على سبيل
المثال ،عند اختبار أدوات الرقابة على جرد المنشأة الفعلي للمخزون في نهاية الفترة .ومن ناحية أخرى،
فإنه إذا كان لدى المراجع نية لالعتماد على أداة رقابة خالل فترة معينة ،فإن االختبارات المناسبة هي
تلك التي يمكنها تقديم أدلة مراجعة عن الفاعلية التشغيلية ألداة الرقابة في األوقات ذات الصلة خالل تلك
الفترة .وقد تتضمن هذه االختبارات اختبارات لمتابعة المنشأة ألدوات الرقابة.

استخدام أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها خالل فترة أولية (راجع :الفقرة (12ب))
أ.33

أ.34

من بين العوامل ذا ت الصلة بتحديد أدلة المراجعة اإلضافية التي يجب الحصول عليها بشأن أدوات
الرقابة التي كانت تعمل خالل الفترة المتبقية بعد فترة أولية ،ما يلي:


أهمية مخاطر التحريف الجوهري المقيّمة على مستوى اإلقرارات.



أدوات الرقابة الخاصة التي تم اختبارها خالل الفترة األولية ،والتغييرات المهمة التي طرأت
عليها منذ اختبارها ،بما في ذلك التغييرات في نظام المعلومات واآلليات والموظفين.



درجة الحصول على أدلة مراجعة بشأن الفاعلية التشغيلية لتلك األدوات.



طول الفترة المتبقية.



الحد الذي ينوي المراجع أن يخفض إليه اإلجراءات األساس اإلضافية استناداً إلى االعتماد
على أدوات الرقابة.



بيئة الرقابة.

يمكن الحصول على أدلة مراجعة إضافية ،على سبيل المثال ،عن طريق تمديد اختبارات أدوات الرقابة
على مدى الفترة المتبقية أو اختبار متابعة المنشأة ألدوات الرقابة.

استخدام أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها في عمليات المراجعة السابقة (راجع :الفقرة )13
أ.35

في ظروف معينة ،قد توفر أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها من عمليات مراجعة سابقة أدلة
مراجعة إذا نفذ المراجع إجراءات مراجعة للتأكد من استمرار مالءمة هذه األدلة .فعلى سبيل المثال ،قد
يحدد المراجع أثناء تنفيذ مراجعة سابقة أن إحدى أدوات الرقابة اآللية كانت تعمل على النحو المنشود.
وقد يحصل المراجع على أدلة مراجعة لتحديد ما إذا كانت قد حدثت تغييرات في أداة الرقابة اآللية تؤثر
على استمرار فاعليتها التشغيلية ،وذلك ،على سبيل المثال ،من خالل االستفسار من اإلدارة والتقصي
عن السجالت لبيان أدوات الرقابة التي طالها التغيير .وقد يدعم النظر في أدلة المراجعة المتعلقة بهذه
التغييرات إما زيادة أو تخفيض أدلة المراجعة المتوقعة التي سيتم الحصول عليها في الفترة الحالية بشأن
الفاعلية التشغيلية ألدوات الرقابة.

أدوات الرقابة التي تغيرت بعد عمليات المراجعة السابقة (راجع :الفقرة (14أ))
أ.36

قد تؤثر التغييرات على مدى مالءمة أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها في عمليات المراجعة السابقة
بحيث ال يعد هناك أساس الستمرار االعتماد عليها .فعلى سبيل المثال ،قد ال تؤثر تغييرات النظام التي
تتيح للمنشأة الحصول على تقرير جديد من النظام على مالءمة أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها
من عملية مراجعة سابقة؛ ولكن التغيير الذي يؤدي إلى تجميع البيانات أو حسابها بشكل مختلف يؤثر
على األدلة.
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أدوات الرقابة التي لم تتغير بعد عمليات المراجعة السابقة (راجع :الفقرة (14ب))
أ.37

إن قرار المراجع بشأن االعتماد على أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها في عمليات المراجعة
السابقة بشأن أدوات الرقابة التي:
(أ)

لم تتغير منذ اختبارها آخر مرة؛

(ب)

ليست من أدوات الرقابة التي تخفف من المخاطر المهمة،

هو أمر خاضع للحكم المهني .كما إن طول الفترة الزمنية بين إعادة اختبار أدوات الرقابة هو أيضا ً أمر
يخضع للحكم المهني ،ولكن يجب أن يتم ذلك مرة واحدة على األقل كل ثالث سنوات وفقا ً لمتطلبات
الفقرة (14ب).
أ .38بشك ٍل عام ،كلما كان خطر التحريف الجوهري مرتفعاً ،أو كان االعتماد على أدوات الرقابة كبيراً ،كان
من المرجح أن تكون الفترة الزمنية المنقضية أقصر ،إن وجدت .وتشمل العوامل التي قد تقلل من فترة
إعادة اختبار أداة الرقابة ،أو التي قد ينجم عنها عدم االعتماد كليةً على أدلة المراجعة التي تم الحصول
عليها في عمليات المراجعة السابقة ،ما يلي:

أ.39



ضعف بيئة الرقابة.



ضعف متابعة أدوات الرقابة.



وجود عنصر يدوي مهم في أدوات الرقابة ذات الصلة.



حدوث تغييرات في الموظفين تؤثر إلى حد كبير في تطبيق أداة الرقابة.



تغير الظروف بما يدل على الحاجة إلى إدخال تغييرات في أداة الرقابة.



ضعف أدوات الرقابة العامة على تقنية المعلومات.

عندما يكون هناك عدد من أدوات الرقابة ينوي المراجع أن يعتمد في تحديد فاعليتها على أدلة مراجعة
تم الحصول عليها في عمليات مراجعة سابقة ،فإن اختبار بعض تلك األدوات في كل عملية مراجعة من
شأنه أن يوفر معلومات تؤيد استمرار فاعلية بيئة الرقابة .ويساهم ذلك في قرار المراجع بشأن ما إذا
كان من المناسب االعتماد على أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها في عمليات المراجعة السابقة.

تقويم الفاعلية التشغيلية ألدوات الرقابة (راجع :الفقرتين )17 ،16
أ.40

يُعد اكتشاف المراجع لوجود تحريف جوهري من خالل إجراءات المراجعة مؤشراً قويا ً على وجود
قصور مهم في الرقابة الداخلية.

أ.41

يقر مفهوم الفاعلية التشغيلية ألدوات الرقابة بأن بعض االنحرافات قد تحدث في طريقة تطبيق المنشأة
ألدوات الرقابة .وقد تنتج االنحرافات في أدوات الرقابة المفروضة عن عوامل مثل تغيير الموظفين
الرئيسيين والتقلبات الموسمية المهمة في حجم المعامالت والخطأ البشري .وقد يشير معدل االنحراف
المكتشف ،وخصوصا ً بالمقارنة مع المعدل المتوقع ،إلى عدم إمكانية االعتماد على الرقابة لتخفيض
الخطر على مستوى اإلقرارات إلى ذلك الخطر الذي قيّمه المراجع.

اإلجراءات األساس (راجع :الفقرة )18
أ.42

تتطلب الفقرة  18أن يصمم المراجع وينفذ اإلجراءات األساس لكل فئة جوهرية من فئات المعامالت
ولكل رصيد حساب جوهري وكل إفصاح جوهري ،بغض النظر عن مخاطر التحريف الجوهري
المقيّمة .ويعكس هذا المتطلب حقيقة أن( :أ) تقييم المراجع للخطر هو أمر اجتهادي وبالتالي قد ال يحدد
جميع مخاطر التحريف الجوهري؛ (ب) وث ّمة قيود مالزمة للرقابة الداخلية ،من بينها تجاوز اإلدارة لها.
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طبيعة ومدى اإلجراءات األساس
أ .43استناداً إلى الظروف ،قد يحدد المراجع أن:


تنفيذ اإلجراءات التحليلية األساس فقط سيكون كافيا ً لتخفيض خطر المراجعة إلى مستوى
منخفض بشكل مقبول .على سبيل المثال ،عندما يكون تقييم المراجع للخطر مدعوما ً بأدلة
مراجعة تم الحصول عليها من اختبارات أدوات الرقابة.



اختبارات التفاصيل فقط ستكون مناسبة.



الجمع بين اإلجراءات التحليلية األساس واختبارات التفاصيل هو األكثر استجابة للمخاطر
المق ّيمة.

أ.44

تُعد اإلجراءات التحليلية األساس ،بصفة عامة ،أكثر قابلية للتطبيق على األحجام الكبيرة من المعامالت
التي تميل إلى أن تكون قابلة للتنبؤ بها بمرور الوقت .ويحدد معيار المراجعة ( 5 )520متطلبات ويقدم
إرشادات بشأن تطبيق اإلجراءات التحليلية أثناء المراجعة.

أ.45

تُعد طبيعة الخطر واإلقرار ذات صلة بتصميم اختبارات التفاصيل .فعلى سبيل المثال ،قد تنطوي
اختبارات التفاصيل المتعلقة بوجود إقرار أو حدوثه على اختيار بند من البنود الواردة ضمن مبلغ في
القوائم المالية والحصول على أدلة المراجعة ذات الصلة .ومن جهة أخرى ،قد تنطوي اختبارات
التفاصيل المتعلقة بإقرار االكتمال على اختيار بند من البنود المتوقع تضمينها في المبلغ ذي الصلة في
القوائم المالية والتحقق مما إذا كان ُمض َّمناً.

أ.46

نظراً ألن تقييم خطر التحريف الجوهري يأخذ في الحسبان الرقابة الداخلية ،فقد تكون هناك حاجة لزيادة
مدى اإلجراءات األساس عندما تكون نتائج اختبارات أدوات الرقابة غير مرضية .ومع ذلك ،ال يكون
زيادة مدى إجراء مراجعة معين مناسبا ً إال إذا كان إجراء المراجعة في حد ذاته ذا صلة بالخطر المحدد.

أ.47

عند تصميم اختبارات التفاصيل ،يتم التفكير عادة في مدى االختبارات من حيث حجم العينة .وهناك
أيضا ً أمور أخرى ذات صلة ،من بينها ما إذا كان استخدام وسائل اختبار اختيارية أخرى من شأنه أن
يحقق المزيد من الفاعلية .انظر معيار المراجعة (6 .)500

النظر فيما إذا كانت إجراءات المصادقة الخارجية سيتم تنفيذها (راجع :الفقرة )19
أ.48

ُتعد إجراءات المصادقة الخارجية في كثير من األحيان ذات صلة عند التعامل مع اإلقرارات المرتبطة
بأرصدة الحسابات وعناصرها ،ولكن ال يلزم أن تقتصر على هذه البنود .فعلى سبيل المثال ،قد يطلب
المراجع مصادقة خارجية على شروط االتفاقيات أو العقود أو المعامالت التي بين المنشأة واألطراف
األخرى .ويمكن أيضا ً تنفيذ إجراءات المصادقة الخارجية للحصول على أدلة مراجعة حول عدم وجود
شروط معينة .فعلى سبيل المثال ،قد يسعى الطلب تحديداً للحصول على مصادقة بعدم وجود "اتفاق
جانبي" قد يكون ذا صلة باإلقرار المتعلق بالحد الفاصل إليرادات المنشأة .ومن بين المواقف األخرى
التي قد توفر فيها إجراءات المصادقة الخارجية أدلة مراجعة ذات صلة باالستجابة لمخاطر التحريف
الجوهري المقيّمة ما يلي:


األرصدة المصرفية والمعلومات األخرى ذات الصلة بالعالقات المصرفية.



أرصدة الحسابات مستحقة التحصيل وشروطها.



البضاعة لدى أطراف ثالثة والمحجوزة لدى الجمارك إلى أن تدفع الرسوم المفروضة عليها
أو بغرض شحنها.

5

معيار المراجعة (" )520اإلجراءات التحليلية"

6

معيار المراجعة (" )500أدلة المراجعة" ،الفقرة 10
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سندات الملكية العقارية التي يحتفظ بها المحامون أو الممولون في مكان آمن أو المحتفظ بها
كضمان.



االستثمارات المحتفظ بها بشكل آمن عند أطراف ثالثة ،أو التي تم شراؤها من سماسرة
األوراق المالية ،ولكن لم يتم تسلمها حتى تاريخ قائمة المركز المالي.



المبالغ المستحقة للمقرضين ،بما في ذلك شروط السداد ذات الصلة واالتفاقات التقييدية.



أرصدة الحسابات مستحقة السداد وشروطها.

أ.49

رغم أن المصادقات الخارجية قد توفر أدلة مراجعة مالئمة فيما يتعلق بإقرارات معينة ،توجد بعض
اإلقرارات التي توفر لها المصادقات الخارجية أدلة مراجعة أٌقل مالءمة .فعلى سبيل المثال ،توفر
المصادقات الخارجية أدلة مراجعة فيما يتعلق بإمكانية استرداد أرصدة الحسابات مستحقة التحصيل
أقل مالءمة مما تقدمه بشأن وجود هذه األرصدة.

أ.50

قد يرى المراجع أن إجراءات المصادقة الخارجية التي تم تنفيذها لغرض واحد توفر فرصة للحصول
على أدلة مراجعة بشأن أمور أخرى .فعلى سبيل المثال ،تتضمن طلبات المصادقة عن أرصدة البنوك
في الغالب طلبات عن معلومات ذات صلة بإقرارات القوائم المالية األخرى .وقد تؤثر مثل هذه
االعتبارات على قرار المراجع بشأن القيام بإجراءات المصادقة الخارجية.

أ.51

من بين العوامل التي قد تساعد المراجع في تحديد ما إذا كان يجب تنفيذ إجراءات المصادقة الخارجية
كإجراءات مراجعة أساس ما يلي:


معرفة الطرف القائم بالمصادقة بالموضوع  -قد تزيد إمكانية االعتماد على الردود إذا قُدمت
من شخص يعمل لدى الطرف القائم بالمصادقة ولديه المعرفة الالزمة بشأن المعلومات
المطلوب المصادقة عليها.



قدرة الطرف القائم بالمصادقة المقصود على الرد أو رغبته في الرد  -فعلى سبيل المثال ،فإن
الطرف القائم بالمصادقة:
o

قد ال يوافق على تحمل مسؤولية الرد على طلب المصادقة؛ أو

o

قد يعتبر الرد مكلفا ً جداً أو مستهلكا ً لكثير من الوقت؛ أو

o

قد تساوره مخاوف بشأن االلتزام القانوني المحتمل الناتج عن الرد؛ أو

o

قد يقوم بالمحاسبة عن المعامالت بعمالت مختلفة؛ أو

o

قد يعمل في بيئة ال يُعد فيها الرد على طلبات المصادقة جانبا ً أساسيا ً من العمليات
اليومية.

وفي مثل هذه الحاالت ،قد ال ترد األطراف المطلوب منها المصادقة ،أو قد ترد بشكل غير
رسمي ،أو قد تحاول تقييد مدى االعتماد على الرد.


موضوعية الطرف القائم بالمصادقة المقصود  -إذا كان الطرف القائم بالمصادقة ذا عالقة
بالمنشأة ،فقد تقل إمكانية االعتماد على الردود.

اإلجراءات األساس المتعلقة بآلية إقفال القوائم المالية (راجع :الفقرة )20
أ.52

تعتمد طبيعة ومدى اإلجراءات األساس للمراجع ذات العالقة بآلية إقفال القوائم المالية على طبيعة
ومدى تعقد آلية التقرير المالي للمنشأة ومخاطر التحريف الجوهري المرتبطة بها.

ترجمة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

16

معيار المراجعة ()330

استجابات المراجع للمخاطر المقيَّمة

اإلجراءات األساس لالستجابة للمخاطر المهمة (راجع :الفقرة )21
تتطلب الفقرة  21من هذا المعيار أن يقوم المراجع بتنفيذ إجراءات أساس تستجيب بشكل خاص
للمخاطر التي حدد أنها مخاطر مهمة .وقد تساعد أدلة المراجعة ،التي في صورة مصادقات خارجية
استلمها المراجع مباشرةً من األطراف المناسبة القائمة بالمصادقة ،المراجع في الحصول على أدلة
مراجعة يمكن االعتماد عليها إلى حد كبير ويحتاج إليها المراجع لالستجابة للمخاطر المهمة بوجود
تحريف جوهري بسبب غش أو خطأ .فعلى سبيل المثال ،إذا حدد المراجع أن اإلدارة تتعرض
لضغوط بشأن تحقيق أرباح متوقعة ،فقد يرتبط ذلك بخطر قيام اإلدارة بتضخيم المبيعات عن طريق
اإلثبات غير السليم لإليرادات المتعلقة باتفاقيات البيع التي تنص على شروط تمنع إثبات اإليرادات أو
عن طريق إصدار فواتير المبيعات قبل الشحن .وفي هذه الظروف ،قد يقوم المراجع ،على سبيل
المثال ،بتصميم إجراءات مصادقة خارجية ،ليس فقط لتأكيد المبالغ القائمة ،وإنما أيضا ً لتأكيد
تفاصيل اتفاقيات البيع ،بما في ذلك التاريخ وأي حقوق تتعلق بالرد وشروط التسليم .وإضافة لذلك ،قد
يجد المراجع أنه مما يحقق الفاعلية استكمال إجراءات المصادقة الخارجية تلك باالستفسار من
الموظفين غير الماليين في المنشأة عن أي تغييرات في اتفاقيات البيع وشروط التسليم.

أ.53

توقيت اإلجراءات األساس (راجع :الفقرتين )23 ،22
أ.54

في معظم الحاالت ،توفر أدلة المراجعة المتحصل عليها من اإلجراءات األساس لمراجعة سابقة أدلة
مراجعة قليلة للفترة الحالية ،أو قد ال توفر لها أية أدلة على اإلطالق .ولكن ثمة استثناءات ،فعلى سبيل
المثال ،قد يكون من المالئم في الفترة الحالية االستعانة برأي قانوني تم الحصول عليه في عملية
مراجعة سابقة يتعلق بهيكل للتوريق لم تطرأ عليه أي تغييرات .وفي مثل هذه الحاالت ،قد يكون من
المناسب استخدام أدلة المراجعة المتحصل عليها من اإلجراءات األساس لمراجعة سابقة إذا لم تطرأ أي
تغييرات جوهرية على هذه األدلة والموضوع المرتبطة به ،وتم تنفيذ إجراءات مراجعة أثناء الفترة
الحالية إلثبات استمرارية مالءمة هذه األدلة.

استخد ام أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها خالل فترة أولية (راجع :الفقرة )22
أ.55

أ.56

قد يرى المراجع في بعض الحاالت أنه من الفاعلية تنفيذ إجراءات أساس في تاريخ أولي ،ومقارنة
ومطابقة المعلومات الخاصة بالرصيد في نهاية الفترة مع المعلومات المقارنة في التاريخ األولي وذلك
من أجل:
(أ)

تحديد المبالغ التي تبدو غير مألوفة؛

(ب)

التحري عن أي من تلك المبالغ؛

(ج)

تنفيذ إجراءات تحليلية أساس أو اختبارات التفاصيل من أجل اختبار الفترة الفاصلة.

إن تنفيذ اإلجراءات األساس في تاريخ أولي دون تنفيذ المزيد من اإلجراءات في تاريخ الحق يرفع من
خطر عدم تمكن المراجع من اكتشاف التحريفات التي قد توجد في نهاية الفترة .ويزداد هذا الخطر كلما
طالت الفترة المتبقية .وقد تؤثر عوامل مثل المذكورة أدناه فيما إذا كان يجب تنفيذ إجراءات أساس في
تاريخ أولي:


بيئة الرقابة وأدوات الرقابة األخرى ذات الصلة.



توفر المعلومات الضرورية إلجراءات المراجع ،في تاريخ الحق.



الغرض من اإلجراءات األساس.



الخطر المُقيّم للتحريف الجوهري.



طبيعة فئة المعامالت أو رصيد الحساب واإلقرارات ذات العالقة.
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أ.57

قدرة المراجع على تنفيذ إجراءات أساس مناسبة أو إجراءات أساس مقرونة باختبارات أدوات
الرقابة لتغطية الفترة المتبقية من أجل تقليل خطر عدم اكتشاف التحريفات التي قد تكون
موجودة في نهاية الفترة.

قد تؤثر عوامل مثل المذكورة أدناه فيما إذا كان يجب تنفيذ إجراءات تحليلية أساس فيما يخص الفترة
الممتدة بين التاريخ األولي ونهاية الفترة:


ما إذا كانت أرصدة نهاية الفترة لفئات معامالت أو أرصدة حسابات معينة يمكن التنبؤ بمبلغها
ووزنها النسبي ومكوناتها بشكل معقول.



ما إذا كانت إجراءات المنشأة مناسبة لتحليل وتعديل فئات المعامالت أو أرصدة الحسابات في
تواريخ أولية ولوضع حدود محاسبية فاصلة سليمة.



ما إذا كان ن ظام المعلومات ذو الصلة بالتقرير المالي يوفر معلومات تتعلق باألرصدة في
نهاية الفترة وبالمعامالت في الفترة المتبقية وهذه المعلومات تكفي للتحري عن:
(أ)

المعامالت أو القيود المهمة غير المألوفة (بما في ذلك ،التي تحدث في نهاية الفترة
أو بالقرب منها)؛

(ب)

األسباب األخرى للتقلبات المهمة ،أو التقلبات المتوقعة التي لم تحدث؛

(ج)

التغيرات في مكونات فئات المعامالت أو أرصدة الحسابات.

التحريفات المكتشفة في تاريخ أولي (راجع :الفقرة )23
أ.58

عندما يخلص المراجع إلى أن اإلجراءات األساس المخطط لها من حيث طبيعتها أو توقيتها أو مداها
والتي تغطي الفترة المتبقية بحاجة إلى تعديل بسبب التحريفات غير المتوقعة المكتشفة في تاريخ أولي،
فإن هذا التعديل قد يتضمن تمديد أو تكرار اإلجراءات التي تم تنفيذها في التاريخ األولي في نهاية الفترة.

كفاية عرض القوائم المالية (راجع :الفقرة )24
أ.59

يتض من تقويم العرض والترتيب والمحتوى المناسب للقوائم المالية ،على سبيل المثال ،النظر في
المصطلحات المستخدمة على النحو الذي يقتضيه إطار التقرير المالي المنطبق ،ومستوى التفصيل
المقدم ،وتجميع المبالغ وتقسيمها ،وأسس المبالغ المبينة.

تقويم كفاية أدلة المراجعة ومناسبتها (راجع :الفقرات )27-25
أ.60

إن مراجعة القوائم المالية هي عملية تراكمية ومتكررة .وعندما ينفذ المراجع إجراءات المراجعة
المخطط لها ،فإن أدلة المراجعة التي يتم الحصول عليها قد تدعو المراجع إلى تعديل طبيعة أو توقيت أو
مدى إجراءات المراجعة األخرى المخطط لها .وقد تنمو إلى علم المراجع معلومات تختلف إلى حد كبير
عن المعلومات التي تم على أساسها تقييم المخاطر .فعلى سبيل المثال:


قد يؤدي مدى التحريفات التي يكتشفها المراجع عن طريق تنفيذ اإلجراءات األساس إلى تغيير
حكم المراجع بشأن تقييم المخاطر وقد يدل على وجود قصور مهم في الرقابة الداخلية.



قد يصبح المراجع على علم بتناقضات في السجالت المحاسبية أو بأدلة متضاربة أو غائبة.



قد تشير اإلجراءات التحليلية التي يتم تنفيذها في مرحلة الفحص العام من المراجعة إلى وجود
خطر تحريف جوهري لم يتم االنتباه له من قبل.

وفي مثل هذه الظروف ،قد يحتاج المراجع إلى إعادة تقويم إجراءات المراجعة المخطط لها ،بنا ًء على
إعادة النظر في المخاطر المقيّمة لجميع أو بعض فئات المعامالت أو أرصدة الحسابات أو اإلفصاحات
ترجمة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين
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واإلقرارات المتعلقة بها .ويحتوي معيار المراجعة ( )315على المزيد من اإلرشادات بشأن إعادة النظر
في تقييم المراجع للمخاطر7 .
أ.61

ال يمكن للمراجع أن يفترض أن حدوث غش أو خطأ هو حدث منعزل بنفسه .ومن ث ّم ،فمن المهم النظر
تحريف ما على مخاطر التحريف الجوهري المقيّمة عند تحديد ما إذا كان التقييم
في كيفية تأثير اكتشاف
ٍ
ال يزال مناسباً.

أ.62

يتأثر حكم المراجع فيما يتعلق بأدلة المراجعة التي تُعد كافية ومناسبة بعوامل مثل ما يلي:


أهمية التحريف المحتمل في اإلقرارات ،واحتمال أن يكون له تأثير جوهري ،بمفرده أو عند
اقترانه بالتحريفات األخرى المحتملة ،على القوائم المالية.



فاعلية استجابة اإلدارة وأدوات الرقابة لمواجهة المخاطر.



الخبرة المكتسبة من المراجعات السابقة فيما يتعلق بالتحريفات المشابهة المحتملة.



نتائج إجراءات المراجعة المنفذة ،بما في ذلك ما إذا كانت إجراءات المراجعة تلك قد حددت
حاالت معينة لغش أو خطأ.



مصدر المعلومات المتاحة وإمكانية االعتماد عليها.



قدرة أدلة المراجعة على اإلقناع.



فهم المنشأة وبيئتها ،بما في ذلك الرقابة الداخلية فيها.

التوثيق (راجع :الفقرة )28
أ.63

7

إن شكل ومدى توثيق أعمال المراجعة هو أمر خاضع للحكم المهني ،ويتأثر بطبيعة وحجم ومدى تعقيد
المنشأة ورقابتها الداخلية وتوفر المعلومات من المنشأة ومنهجية المراجعة والتقنية المستخدمة فيها.

معيار المراجعة ( ،)315الفقرة 31
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