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تقديــم:
قرر مجلس إدارة الهيئة السعودية للمراجعني واحملاسبني )SOCPA( تبني املعايير الدولية للمراجعة والفحص وعمليات التأكيد 
األخرى واخلدمات ذات العالقة، الصادرة من املجلس الدولي ملعايير املراجعة والتأكيد )IAASB(، التابع لالحتاد الدولي للمحاسبني 
)IFAC(، وأن يتم بدء التطبيق على عمليات مراجعة القوائم املالية للفترات التي تبدأ يف 2017/1/1م، أو بعده، وليتسنى لذوي 

االهتمام واالختصاص مبهنة املراجعة تطبيق املعايير الدولية للمراجعة املعتمدة يف اململكة العربية السعودية)1(. 

فقد مت إعداد دليل منوذجي استرشادي باسم )الدليل النموذجي االسترشادي( ملمارسة املراجعة، حيث يتضمن هذا الدليل 
اإلجراءات التي يلزم أن يتبعها األعضاء املمارسون خالل جميع مراحل املراجعة، بداية من مرحلة التخطيط للمراجعة إلى تقومي 

املخاطر واألهمية النسبية، وعمليات الفحص التحليلي، وبرامج املراجعة التفصيلية وأخيراً إعداد تقارير املراجعة. 

وقد مت إعداد هذا الدليل على فرضية أن املستخدم لديه املعرفة املطلوبة عن املعايير الدولية للمراجعة واألنظمة واللوائح 
املنطبقة يف اململكة العربية السعودية.. وهذا الدليل ال يغطي االرتباطات األخرى بخالف املراجعة. 

ومن املناسب أن نالحظ أن اإلرشادات الواردة بهذا الدليل غير الزامية بالنسبة إلى املعايير الدولية للمراجعة، وينبغي أال تعد 
تعليمات إلزامية من الهيئة السعودية للمراجعني واحملاسبني )SOCPA(، إضافة إلى ذلك فإن هذا الدليل ال يغني عن االطالع على 

املعايير الدولية للمراجعة املعتمدة يف اململكة، وينبغي دائماً اإلشارة إلى هذه املعايير نفسها. 

وإلجراء عملية مراجعة وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة املعتمدة يف اململكة، يتعني على املراجع أن يتوافق مع جميع املعايير 
الدولية للمراجعة التي لها صلة بعملية املراجعة، وحتتاج مكاتب احملاسبة التي تستخدم الدليل إلى تكييفه ليالئم احتياجاتها حسب 

نوع عملية املراجعة وطبيعتها. 

 إننا على ثقة من أن األعضاء سيجدون هذا الدليل مفيداً لهم فيما يتعلق بتطبيق املعايير الدولية للمراجعة املعتمدة يف اململكة، 
واملتطلبات النظامية والتنظيمية يف عمليات املراجعة التي يقومون بها. 

ويف اخلتام أود أن أتقدم بالشكر والتقدير إلى كل من ساهم يف إعداد هذا الدليل، راجياً من اهلل العلي القدير أن يوفق اجلميع 
ملا يحبه ويرضاه. 

واهلل املوفق،،،

األميــــن العـــــام

د. أحمد بن عبداهلل املغامس

)1(  معايير املراجعة املعتمدة يف اململكة العربية السعودية هي: معايير املراجعة الدولية، كما صدرت من املجلس الدولي ملعايير املراجعة والتأكيد )IAASB(، مع تعديالت 
محدودة لتكييف تطبيقها مبا يتفق مع البيئة النظامية يف اململكة العربية السعودية. ولم تغير هذه التعديالت أياً من متطلبات تلك املعايير. 



الجزء األول 

قبل البدء في تنفيذ عملية المراجعة
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 تعد هذه املرحلة حاسمة حيث يكون على املكتب املمارس، حتديد ما إذا كان سيقبل العالقة مع عميل مراجعة جديد، أو ما إذا 
كان سيستمر مع عميل املراجعة احلالي. إن قرار القبول أو االستمرار مع العميل يعتمد على تقومي هذا العميل، وعلى اعتبارات 

قواعد سلوك املهنة وآدابها. 
يجب أن يقوم املكتب بإجراء فحص دوري داخلي كل سنة للمنشآت املدرجة واملنشآت املهمة اقتصادياً، وعلى األقل كل ثالث 
سنوات يف حاالت أخرى من عمالء املراجعة احلاليني وتوثيق النتائج. ومع ذلك، يجب أن يبقى املراجع متيقظاً لألوضاع والظروف 

التي تتطلب إعادة النظر يف مسألة االستمرار مع العمالء احلاليني. 
ووفقاً لنظام الشركات الصادر عام 1437 هـ - 2015م، املادة 133: يجب أن يكون للشركة مراجع حسابات )أو أكثر( من بني 
مراجعي احلسابات املرخص لهم بالعمل يف اململكة، تعينه اجلمعية العامة العادية، وحتدد مكافأته ومدة عمله، ويجوز لها إعادة 
تعيينه، على أال يتجاوز مجموع مدة تعيينه خمس سنوات متصلة، ويجوز ملن استنفد هذه املدة أن يعاد تعيينه بعد مضي سنتني من 

تاريخ انتهائها. 
ويجوز للجمعية أيضاً يف كل وقت تغييره مع عدم اإلخالل بحقه يف التعويض إذا وقع التغيير يف وقت غير مناسب أو لسبب 

غير مشروع. 
وال يجوز اجلمع بني عمل مراجع احلسابات واالشتراك يف تأسيس الشركة أو عضوية مجلس اإلدارة - أو القيام بعمل فني أو 

إداري يف الشركة أو ملصلحتها ولو على سبيل االستشارة. 
وال يجوز كذلك أن يكون املراجع شريكاً ألحد مؤسسي الشركة أو ألحد أعضاء مجلس إدارتها أو عاماًل لديه أو قريباً له إلى 

الدرجة الرابعة بدخول الغاية. 
ويكون باطاًل كل عمل مخالف لذلك، مع إلزامه برد ما قبضه إلى وزارة املالية. 

ووفقًا للفقرة 26 من المعيار الدولي لرقابة الجودة )1(: يجب على المكتب أن يضع سياسات وإجراءات 
لقبول العميل واستمرارية العالقات معه في االرتباطات المحددة، ُتصمم لتوفر للمكتب تأكيدًا معقواًل بأنه 

سيتعهد بالتنفيذ أو استمرار العالقات واالرتباطات فقط عندما يكون المكتب:
)أ(  جديراً بتنفيذ االرتباط ولديه القدرات، مبا يف ذلك الوقت واملوارد لفعل ذلك.

)ب( يستطيع التزام املتطلبات األخالقية ذات الصلة.
)ج(  يأخذ يف احلسبان نزاهة العميل. 

وإذا مت حتديد قضايا معينة، وقرر املكتب القبول أو استمرار العالقة مع العميل أو عملية محددة، يجب على املكتب توثيق 
الكيفية التي مت بها حل تلك القضايا. 

ووفقاً للفقرتني 12 و 13 من املعيار الدولي للمراجعة )220( املعتمد يف اململكة اخلاص برقابة اجلودة ملراجعة القوائم املالية، 
يجب أن يقتنع الشريك املسؤول عن االرتباط، بأن اإلجراءات املناسبة اخلاصة بالقبول واستمرارية العالقة مع العمالء وارتباطات 

املراجعة قد مت اتباعها، ويجب عليه أن يحدد ما إذا كانت االستنتاجات التي مت التوصل إليها يف هذا اخلصوص مناسبة.
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 وإذا حصل الشريك املسؤول عن االرتباط، على معلومات لم تكن متاحة عند قبول االرتباط - التي كان من املمكن أن تؤدي إلى 
رفض املكتب لعملية املراجعة فيما لو سبق أن توافرت - فيجب عليه إبالغ املكتب - فوراً - بهذه املعلومات، حتى يتسنى للمكتب 

وللشريك املسؤول عن االرتباط اتخاذ التصرف الالزم.

للمراجعين  السعودية  الهيئة  من  الــصــادرة  المهنة  وآداب  السلوك  قواعد  اتباع  المراجع  على  ويجب 
والمحاسبين فيما يتعلق بالمبادئ األساسية اآلتية:

< املسؤولية.
< مصلحة املجتمع.

< األمانة واالستقامة.
< املوضوعية واالستقالل.
< العناية املهنية الواجبة.

< نطاق اخلدمات وطبيعتها.

ويجب على المراجع أن يكون متيقظًا، وأن يعالج -بشكل مناسب- التهديدات اآلتية:
< املصلحة الذاتية
< الفحص الذاتي

< اإللفة
< التخويف
< احملاباة
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الفصل األول 
مذكرة قبول عميل المراجعة المرتقب/ مذكرة االحتفاظ بعميل المراجعة الحالي 

يكون املراجع عموماً أكثر حذراً بشأن قبول عميل مراجعة جديد، بسبب عدم وجود خبرة سابقة مع اإلدارة واملكلفني باحلوكمة، 
ومعرفة األعمال واملعامالت واملخاطر املرتبطة بها التي تؤثر يف القوائم املالية. 

بينما جند أن إجراءات تقومي معينة تكون متماثلة بالنسبة للعمالء احلاليني واملرتقبني كليهما، إال أنها قد تكتسب أهمية إضافية 
يف حالة العميل اجلديد. ويحتاج املراجع أيضاً إلى التواصل مع املراجع السابق.

أواًل: مذكرة قبول عميل مرتقب

رقم ورقة العمل:
أعدها:

اعتمدها:
التاريخ

الفحص اآلتي يكون يف السنةإذا مت القبول:
العميل:

يجب أن تعبأ هذه املذكرة وتوقع قبل قبول أي ارتباط مراجعة جديد.

أ- هوية عميل المراجعة المرتقب والمصدر )انظر في األسئلة اآلتية(
حتديد ما إذا كان العميل هو واحد مما يأتي: . 1
منشأة مدرجة.. 2
منشآت غير مدرجة التي هي مؤسسات املالية، شركات تأمني، الشركات املالية غير املصرفية.. 3
شركات ذات أهميةاقتصادية، كما هو محدد مبوجب األنظمة أو اللوائح أواملعايير السائدة .. 4
أخرى )حدد( .. 5

< ما خبرة املراجع مع العميل، أو مع عضو يف املجموعة نفسها؟
< هل أحيل العمل نتيجة التصال مهني قائم منذ مدة طويلة؟

< ما املخاطر املهمة املرتبطة بقبول العميل؟

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

........................................................................................................................................................................................
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ب - معلومات عن خلفية المنشأة )انظر في األسئلة اآلتية(
< ما املعلومات املعروفة عن عميل املراجعة املرتقب من حيث أعماله ؟

< ما سمعة منشأة عميل املراجعة املرتقب، مالكه/ املكلفني باحلوكمة، وإدارته؟
< ما مدى قدرة اإلدارة / املكلفني باحلوكمة؟

فحص المؤهالت والخبرة باألعمال

< ما املعلومات املعروفة عن أمانة املالك الرئيسني/املكلفني باحلوكمة واإلدارة؟
< هل يوجد مدير تنفيذي مهيمن؟

< حتديد ما إذا كان املراجع يستطيع االجتماع مع جلنة املراجعة بحرية ومن دون حضور املديرين التنفيذيني؟
< ما املعلومات املعروفة عن مصريف املنشآت ومحاميها؟

< ما احلالة املالية للعميل املرتقب )وبصفة خاصة السيولة وقدرة املنشأة على البقاء كمنشأة مستمرة(؟
< حتديد ما إذا كانت اإلدارة لديها مصلحة شخصية مهمة يف النتائج املالية؟

< ما نزاهة االشخاص الذين لديهم تأثير كبير يف عملية التقرير املالي )يشمل ذلك عمليات الغش، عدم التحيز يف استخراج 
التقديرات، إدارة الربح(؟

< ما املعلومات املعروفة عن الصناعة التي ميارس عميل املراجعة املرتقب أعماله فيها؟ وما املخاطر التي تتعرض لها؟
< ما األسباب التي ذكرت لتغيير املراجعني وملاذا مت اختيار مكتبنا؟ 

< حتديد ما إذا كان مكتب املراجعة لدية الكفاءة والقدرة على القيام بعملية املراجعة اخلاص بعميل املراجعة املرتقب؟
< حتديد ما إذا كان هناك حاجة الستخدام خبير؟ 

< هل هناك أي مخاوف بشأن املوارد املتاحة داخل املكتب لتلبية أي حاجة محددة للخبراء؟ 
< يف حالة مراجعة مجموعة، حتديد ما إذا كان فريق االرتباط قادراً على العمل كمراجعي مجموعة؟

< هل هناك أي تخوفات من أال يستطيع فريق ارتباط املجموعة احلصول على ما يكفي من أدلة املراجعة املناسبة، فيما 
يتعلق بعملية التوحيد واملعلومات املالية اخلاصة مبكونات املجموعة التي يستند عليها الرأي املتعلق مبراجعة املجموعة؟ 

< هل هنالك حاجة لفاحص رقابة جودة االرتباط؟

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

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

ج - نتائج االستفسارات من األطراف األخرى 
 أذكر تفاصيل املناقشات مع األطراف األخرى

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

........................................................................................................................................................................................
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د - عالقة المراجع بعميل المراجعة المرتقب )انظر في األسئلة اآلتية(:
< حتديد ما إذا كانت الشروط املسبقة لعملية املراجعة موجودة، أي: استخدام اإلدارة يف إعداد القوائم املالية إطار تقرير 

مالي مقبول، وموافقة اإلدارة أو املكلفني باحلوكمة على املوقع الذي جتري فيه عملية املراجعة.
< حتديد ما إذا كانت أي قيود على نطاق العمل يرجح أن تؤدي إلى امتناع املراجع عن إبداء رأي؟

< ما احلاجة لقبول املراجعة حتى عندما تفرض - أو من املرجح أن تفرض - اإلدارة قيوداً على نطاق العمل؟
< هل هناك عالقة قد تضعف من موضوعية املراجع أو قدرته على الوفاء مبتطلبات االستقالل ذات الصلة؟

< هل هناك تضارب محتمل يف املصالح يؤثر يف قدرة املراجع على قبول االرتباط؟ مثاًل تقدمي خدمات مراجعة ومحاسبة 
للعميل نفسه. إذا كان هناك تضارب يف املصالح، حدد ما إذا كانت املصلحة املتعارضة مع املراجعة قد متت إزالتها، أو مت 

استخدام إجراءات وقائية تقلل من املخاطر إلى مستوى مقبول؟
< التأكد من عدم نشوء تضارب يف املصالح فيما يتعلق بأي خدمات يجري تقدميها، نتيجة لقبول مراجعة شركة مدرجة، 

وذلك يف ضوء لوائح اإلدراج وقواعد السلوك وآداب املهنة الصادرة من الهيئة السعودية للمراجعني واحملاسبني. 
< هل مت حتديد أي أحكام نظامية أو تنظيمية أخرى ذات عالقة، مبا يف ذلك أي دالئل على قدرة املراجع على العمل 

حلساب العميل؟ 

١. تضارب المصالح
أذكر تفاصيل املوضوعات التي قد تؤدي إلى تضارب محتمل يف املصالح.

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

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

٢. الخبرة 
أذكر تفاصيل املهارات واخلبرة التي ميلكها املراجع التي جتعله مناسباً لهذا العميل.

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

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

3. القدرة على الوفاء باألتعاب 
أذكر تفاصيل األتعاب املقدرة، وتأكد من وجود درجة مقبولة من التوقع بتسلم هذه األتعاب.

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

........................................................................................................................................................................................
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4. الخدمات األخرى 

علق على احتمال تقدمي خدمات أخرى إلى العميل، واقترح خطوات مناسبة لالستفادة من ذلك.

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

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

هـ - التقدير المبدئي للمخاطر المتعلقة بعميل المراجعة المرتقب

حدد نواحي اخلطر املتعلقة بالعميل واشرح كيفية مواجهة هذه املخاطر.

و- نتائج االستفسارات من املراجع السابق 

وثق نتائج االستفسارات من املراجع السابق وعلق عليها.

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

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

ز - عوامل االستقالل

النظر يف جميع العوامل التي ميكن أن تؤثر يف استقالل املكتب أو شبكة املكاتب بالنسبة إلى هذا االرتباط، مبا يف ذلك معايير 
االستقالل الصادرة من الهيئة السعودية للمراجعني واحملاسبني؛ لتحديد ما إذا كان أي من التحديات اآلتية موجوداً: 

1. اخلدمات املقترحة أو املرتقبة.

2. عالقات املكتب املالية أو التجارية مع العميل. 

3. وجود موظفني سابقني للمكتب يعملون لدى العميل يف مواقع مؤثرة. 

4. مهنيون تابعون للمكتب كانوا يعملون سابقاً لدى العميل لهم عالقة بعملية املراجعة.

5. وجود أقرباء ألعضاء فريق املراجعة أو ألشخاص آخرين مشاركني فيها يعملون لدى العميل.

6. ارتباط ملدة طويلة ألحد كبار أعضاء فريق املراجعة بالعميل.

ح - أخرى. 

أذكر تفاصيل أي جوانب أو موضوعات أخرى تستدعي النظر ألخذها يف احلسبان.

مثاًل ما إذا كان املكتب قد رفض يف وقت سابق أداء خدمات املراجعة لهذا العميل، فإذا كان األمر كذلك أذكر األسباب وبني 
العوامل املخففة التي أدت إلى القبول؟ 
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ط - االستنتاج 

بناًء على ما تقدم، نقرر أنه ليس هناك سبب بأن املستوى العام للمخاطر املتعلقة بـ .............................................................. 
هي من الكفاية، بحيث متنع من قبول العميل، وليست هناك ظروف أخرى علمنا بها تتعلق بـ ...................................................... 

تدعو إلى عدم قبول العميل.

أو 

وقد متت تسوية األوضاع التي مت حتديدها من خالل التقومي املبني أعاله على النحو اآلتي: 

 ........................................................................................................................................................................................ .1

 ........................................................................................................................................................................................ .2

املخاطر املهمة

استناداً إلى التقومي مت حتديد املخاطر املهمة اآلتية، التي حتتاج إلى أن تتم معاجلتها أثناء التخطيط وتنفيذ املراجعة

 ........................................................................................................................................................................................ .1

 ........................................................................................................................................................................................ .2

أو

بناًء على ما تقدم ونتيجة لـ ....................................................................... مت رفض العرض

          التوقيعات

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

التاريخ الشريك املقترح املسؤول عن االرتباط                        

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

التاريخ الشريك الرئيس املسؤول عن االرتباط                        

...........................................           ...........................................            
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ثانيًا: مذكرة االستمرار / االحتفاظ بعميل المراجعة الحالي:

النعمالبيانالرقم

1
هل هناك تغير جوهري يف طبيعة، حجم األعمال التجارية للعميل أو هيكلها؟ إذا كانت 
يبقى  أن  املكتب  ينبغي على  وملاذا  بالتغيير  املرتبطة  املتزايدة  املخاطر  بني  بنعم:  اإلجابة 

مستمرًا مع هذا العميل.

هل هناك طلب من شريك آخر إلعادة تقومي االرتباط؟ إذا كان اجلواب بنعم، بني األسباب ٢
التي دعت إلى مثل هذا الطلب.

هل هناك أي متطلبات نظامية أو تنظيمية أو مهنية جديدة من شأنها أن تغير مسؤوليات 3
التخطيط واألداء وإعداد التقارير؟ 

هل هناك أي تخوف حول قدرة أي من أعضاء الفريق على الوفاء مبتطلبات االرتباط؟4

هل هناك تغير جوهري يف اإلدارة أو املكلفني باحلوكمة؟٥

هل هناك أي سبب، سواء كان متعلقًا باخلبرة السابقة أو التطورات احلاضرة، يدعو إلى 6
التساؤل أو التخوف إزاء سمعة، أخالق أو أمانة اإلدارة و/ أو املكلفني باحلوكمة؟

هل هناك أي مشكلة معلومة تتعلق باالستقالل نتيجة ألنشطة أو عالقات تتعلق بالشركاء ٧
أو املساعدين املهنيني فيما يخص العميل؟ 

هل العميل طرف يف أي نزاع قضائي مهم جاٍر أو محتمل؟8

هل تبني من إعادة تقومي العميل وجود تغيير يف األداء املالي للعميل؟9

حتديد ما إذا كانت هناك حاجة إلى استخدام خبير؟10

هل هناك أي مخاوف بشأن املوارد املتاحة داخل املكتب لتلبية أي حاجة محددة للخبراء؟11

يف حالة مراجعة مجموعة، حتديد ما إذا كان فريق االرتباط قادرًا على العمل كمراجعي 1٢
مجموعة؟

13
يكفي  ما  على  احلصول  املجموعة  ارتباط  فريق  يستطيع  أال  من  تخوفات  أي  هناك  هل 
من أدلة املراجعة املناسبة فيما يتعلق بعملية التوحيد واملعلومات املالية اخلاصة مبكونات 

املجموعة التي يستند عليها الرأي املتعلق مبراجعة املجموعة؟

هل هنالك حاجة إلى فاحص رقابة جودة االرتباط؟14
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عوامل االستقالل
النظر يف جميع العوامل التي ميكن أن تؤثر يف استقالل املكتب أو شبكة املكاتب بالنسبة لهذا االرتباط مبا يف ذلك معايير 

االستقالل الصادرة عن الهيئة. وحتديد ما إذا كان أي من التحديات التالية موجودة:

1. خدمات أخرى مت تقدميها للمنشأة واملنشآت املرتبطة بها يف السنتني السابقتني )دائماً، يجب أن تشمل أي سنوات تخضع 
ملراجعاتنا(. 

2. اخلدمات املقترحة أو املرتقبة. 
3. عالقات املكتب املالية أو التجارية مع العميل. 

4. وجود موظفني سابقني للمكتب يعملون لدى العميل يف مواقع مؤثرة.
5. مهنيون تابعون للمكتب كانوا يعملون سابقاً لدى العميل لهم عالقة بعملية املراجعة.

6. وجود أقرباء ألعضاء فريق املراجعة أو ألشخاص آخرين مشاركني فيها يعملون لدى العميل 
7. ارتباط ملدة طويلة ألحد كبار أعضاء فريق املراجعة بالعميل.

8. قبول ضيافة ال يستهان بها على نحو واضح.
9. تهديد باالستبدال نتيجة الختالف بشأن سياسة محاسبية.

تغييرات طرأت على مخاطر المراجعة واألمور األخرى.
النظر يف األمور )مبا يف ذلك أي أمور محددة يف قبول العمالء( مبا يف ذلك حتديد ما إذا كانت هناك موضوعات فيما يتعلق بـ:

1 . قدرة املنشأة على البقاء كمنشأة مستمرة / اجلدوى املالية / استمرارية الوجود.
2 . األطراف ذوي العالقة.

3 . دعاوى قضائية حالية أو محتملة ضد العميل. 
4 . التزام األنظمة واللوائح التنظيمية مبا يف ذلك أي حتقيقات نظامية.

5 . عمليات غش فعلي، أو مشتبه فيه، أو مزعوم.
6 . بنود متت مالحظتها عند فحص القوائم املالية. 

 7 . أمور أخرى مثل غسل األموال أو متويل اإلرهاب.
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االستنتاج
بناء على ما سبق نخلص إلى أن املكتب ينبغي / ال ينبغي أن يستمر يف االرتباط اخلاص بعميلنا.

وإذا تقرر االستمرار: 
فإن الظروف احملددة )إن وجدت( من التقومي أعاله قد متت تسويتها على النحو اآلتي: 

 ........................................................................................................................................................................................ .1

 ........................................................................................................................................................................................ .2

املخاطر املهمة
استناداً إلى التقومي مت حتديد املخاطر املهمة اآلتية )إن وجدت(، التي حتتاج إلى أن تتم معاجلتها أثناء مرحلتي التخطيط 

وتنفيذ املراجعة:

 ........................................................................................................................................................................................ .1

 ........................................................................................................................................................................................ .2

 ........................................................................................................................................................................................ .3

          التوقيعات

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

التاريخ الشريك املقترح املسؤول عن االرتباط                        

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

التاريخ الشريك الرئيس املسؤول عن االرتباط                        

...........................................           ...........................................            
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الفصل الثاني 

شروط عملية المراجعة 

أواًل: االتفاق على شروط عملية المراجعة بعد القبول 

بعد أن يقرر املراجع قبول عملية املراجعة، يجب عليه االتفاق على شروط عملية املراجعة، سواء من خالل عقد رسمي أو من 
خالل خطاب ارتباط، وهي املمارسة السارية عموما. 

وينصح املراجع بأن يفحص بدقة شكل شروط عملية املراجعة املطلوب وفقاً ملعيار املراجعة الدولي رقم 210 املعتمد يف اململكة 
اخلاص بـ "االتفاق على شروط ارتباطات املراجعة"، وتعديل / إضافة الشروط وأحكام عملية املراجعة وفقاً ملتطلباته. 

فبينما يتم االتفاق على شروط عملية املراجعة مع العميل ينبغي االهتمام باملتطلبات اآلتية.

الشروط المسبقة لعملية المراجعة

وفقاً للفقرة 6 من معيار املراجعة الدولي رقم 210، لكي ميكن للمراجع التأكد من وجود الشروط املسبقة للمراجعة، يجب 
عليه القيام مبا يأتي:

)أ( حتديد ما إذا كان إطار التقرير املالي الذي سيطبق يف إعداد القوائم املالية مقبوالً.
)ب( احلصول على موافقة اإلدارة بأنها تقر بعلمها مبسؤوليتها وتتفهمها عن األمور اآلتية: 

)i( إعداد القوائم املالية، وفقاً إلطار التقرير املالي املنطبق، مبا يف ذلك - حيثما يكون مالئماً- عرضها العادل.
نها من إعداد قوائم مالية خالية من حتريفات جوهرية، سواء  )ii( الرقابة الداخلية التي ترى اإلدارة أنها ضرورية لتمكِّ

بسبب غش أو خطأ.
)iii( متكني املراجع مما يأتي:

)أ( الوصول إلى جميع املعلومات التي تدرك اإلدارة أنها ذات صلة بإعداد القوائم املالية، مثل السجالت والوثائق واألمور 
األخرى.

)ب( املعلومات اإلضافية التي قد يطلبها املراجع من اإلدارة لغرض املراجعة.
)هـ( الوصول غير املقيد إلى أشخاص من داخل املنشأة، يرى املراجع ضرورة احلصول منهم على أدلة مراجعة.

وضع قيود على نطاق املراجعة قبل قبول االرتباط:

إذا وضعت اإلدارة أو املكلفني باحلوكمة قيوداً على نطاق عمل املراجع فيما يتعلق بعملية املراجعة املقترح، على النحو الذي 
يجعل املراجع يعتقد أن هذه القيود سوف تؤدي إلى أن ميتنع املراجع عن إبداء رأي يف القوائم املالية، فيجب عليه رفض مثل هذا 

االرتباط املقيد، ما لم يكن ذلك مطلوباً مبوجب نظام أو الئحة.
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ويجب أن تشمل الشروط املتفق عليها ما يأتي كحد أدنى: 
) أ( هدف مراجعة القوائم املالية ونطاقها. 

) ب( مسؤوليات املراجع.
) ج( مسؤوليات اإلدارة.

) د( حتديد إطار التقرير املالي املنطبق إلعداد القوائم املالية. 
)هـ ( اإلشارة إلى الشكل واحملتوى املتوقع ألي تقارير يصدرها املراجع، وبيان يشير إلى احتمال وجود حاالت يجوز أن 

يختلف فيها التقرير عن شكله ومحتواه املتوقع.

عمليات المراجعة المتكررة
بالنسبة إلى عمليات املراجعة املتكررة، يجب على املراجع تقومي ما إذا كانت الظروف تتطلب مراجعة شروط عملية املراجعة 

وحتديد ما إذا كانت هناك حاجة إلى تذكير املنشأة بالشروط احلالية لعملية املراجعة.

ثانيًا: التغيير في شروط عملية المراجعة
عندما يطلب من املراجع تغيير شروط عملية املراجعة، يجب عليه النظر يف املسوغات املقدمة لطلب للتغيير. 

املراجعة  ومعايير  الصلة،  ذات  واللوائح  األنظمة  يف  النظر  بعد  املهني  لتقديره  تخضع  مسألة  هو  رفضه  أو  الطلب  فقبول 
واالعتبارات األخالقية والظروف السائدة، ويجوز للمراجع املوافقة على التغيير عندما يكون التغيير مطلوباً بسبب: 

1- تغيير يف الظروف يؤثر يف متطلبات املنشأة لعملية مراجعة.
2- سوء فهم بشأن طبيعة اخلدمة املطلوبة يف األصل.

 ولن يكون التغيير يف شروط عملية املراجعة مسوغاً عندما يكون متعلقاً مبعلومات غير صحيحة أو ناقصة أو غير مرضية 
على نحو آخر. 

مثاًل، عندما ال يستطيع املراجع احلصول على ما يكفي من أدلة املراجعة املناسبة فيما يتعلق بأحد إقرارات القوائم املالية وأن 
تطلب املنشأة تغيير عملية املراجعة إلى ارتباط فحص أو ارتباط إجراءات متفق عليها؛ لتجنب رأي متحفظ أواالمتناع عن إبداء 

رأي.
 وإذا لم يستطع املراجع املوافقة على تغيير شروط عملية املراجعة ولم تسمح له اإلدارة باالستمرار يف عملية املراجعة األصلي، 

فيجب عليه: 
أ( االنسحاب من عملية املراجعة عندما يكون ذلك ممكناً مبوجب نظام أو الئحة منطبقة.  

ب( حتديد ما إذا كان هناك أي التزام، سواء تعاقديا أو غير ذلك، يتطلب تقدمي تقرير بشأن هذه الظروف ألطراف أخرى، 
مثل املكلفني باحلوكمة أو املالك أو اجلهات التنظيمية. 





الجزء الثاني

 التخطيط للمراجعة
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يعد التخطيط ضرورياً لعملية املراجعة الناجح ألنه ميكن املراجعني من استيفاء مسؤولياتهم املهنية بتكلفة معقولة .

التخطيط حتديد مخاطر  املالية"، يشمل  القوائم  "التخطيط ملراجعة  اململكة  املعتمد يف  الدولي 330  املراجعة  ملعيار   ووفقاً 
املراجعة أثناء احلصول على فهم لألعمال، وتقومي املخاطر التي مت حتديدها واالستجابة ملخاطر املراجعة، وفقا ملعيار املراجعة 
للمراجعة وتطبيقها  املقدرة"، من خالل تصميم إجراءات مناسبة  للمخاطر  املراجع  "استجابات  اململكة  املعتمد يف  الدولي 330 
للحصول على ما يكفي من أدلة املراجعة املناسبة لتخفيض مخاطر املراجعة إلى مستوى مقبول. ووفقاً ملعيار املراجعة الدولي 330 
املعتمد يف اململكة "األهمية النسبية عند تخطيط املراجعة وتنفيذها"، يشمل التخطيط أيضاً أخذ األهمية النسبية يف احلسبان 

وتطبيق اإلجراءات التحليلية، فالتخطيط هو عملية مستمرة طوال سير االرتباط.

يتكون التخطيط من: 

أواًل: 

تطوير اإلستراتيجية العامة للمراجعة

ثانيًا: 

خطة مراجعة شاملة تقود إلى إعداد برنامج مفصل للمراجعة )لألغراض العملية مت تناول ذلك بالفصل اخلامس عشر- برامج 
عينات املراجعة(. 

لتطوير الوثائق املذكورة أعاله يحتاج املراجع إلى القيام ببعض األنشطة األولية:  

< اجتماع أولي مع العميل.

< إجراءات تقومي املخاطر. 
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الفصل الثالث
عملية التخطيط 

أواًل: تطوير اإلستراتيجية العامة للمراجعة 
إن إستراتيجية املراجعة حتدد النطاق، وتوقيت املراجعة واجتاهها، وحتدد اإلرشادات لتطوير خطة املراجعة.

الخطوات
حتديد النطاق )أذكر أيضاً أي قيود أو قبول(

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

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

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

تأكيد أهداف التقارير )غرض عام أو مراجعة ألغراض خاصة(
 ........................................................................................................................................................................................

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

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

تحديد توقيت المراجعة )الجدول الزمني واألولية على مهام أخرى(
حتديد طبيعة االتصاالت املطلوبة وتوقيتها )املراسالت و التقارير(

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

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

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

النظر يف العوامل املهمة املؤثرة يف توجيه فريق االرتباط.
 ........................................................................................................................................................................................

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

 ........................................................................................................................................................................................
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استخدام املعارف املكتسبة من األنشطة األولية لعملية املراجعة.
حتديد طبيعة املوارد البشرية وتوقيتها وحجمها )مبا يف ذلك أعضاء ذوي خبرة للعمل يف مجاالت املخاطر العالية واملواقع 

املهمة مثل مالحظة )مشاهدة( اجلرد، واملوارد األخرى الالزمة )مثل أجهزة الكمبيوتر، والسفر إلخ( .

منوذج خلطة لوجستية 
 فريق االرتباط

الشريك املسؤول عن االرتباط 
مدير االرتباط

رئيس فريق عملية املراجعة
أعضاء الفريق

تعيني فاحص لرقابة جودة االرتباط إذا كانت هنالك حاجة إليه:
اسم فاحص رقابة اجلودة:

موظفو اإلدارة االساسيون
املدير التنفيذي األول

املدير املالي / املدير املالي األول
مدير التمويل
مدير املصنع 

مدير املبيعات 

املساعدون وتوزيع العمل 

املوظف املساعد                                                           املنطقة املخصصة 
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التواريخ الرئيسة واملواعيد النهائية

التاريخالنشاط

االجتماع األولي

االجتماع األول مع العميل

االجتماع األول مع املراجع الداخلي )إن وجد( للتواصل

االجتماع األول مع اخلبير)إن وجد( للتواصل

مصادر  تقدمه  الذي  العمل  بخصوص  اخلدمات  مؤسسة  دور  لفهم  العميل  مع  االجتماع 
خارجية )إن وجد(

تعاميم االستفسارات واالقرارات

الفحص بواسطة املدير

الفحص بواسطة الشريك

الفحص بواسطة فاحص رقابة اجلودة، إذا كان مطلوبا

خطاب اإلرفاق

خطاب اإلدارة

اجتماع مجلس اإلدارة وتقرير املراجعة

عنوان العميل: ............................................................................

رقم الهاتف: ...............................................................................

رقم الفاكس: ...............................................................................

العنوان اإللكتروني: ......................................................................
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س
مجل

إلدارة
ا

ب
ي/ المدير المنتد

المدير التنفيذ

س
رئي

إدارة اإلنتاج

ي وحدة 
ظف

كبار مو
اإلنتاج / المنتج 

ي 
كبار / صغار موظف
ت

إدارة الواردا
موظفو

ت
صادرا

إدارة ال

موظفو

ط
طي

الموازنة / التخ

موظفو إدارة 
ت

صاال
االت

ي وحدة 
صغار موظف

اإلنتاج / المنتج
ي 

كبار / صغار موظف
ت المحلية

شتريا
الم

موظفو

ت المحلية
المبيعا

تعزيز العالمة 
التجارية / اإلعالن

موظفو إدارة

ش األعمال
إنعا

موظفو إدارة   

ت
سابا

الح

موظفون آخرون 
)أرجو التحديد(

موظفو

ب / البرامج
س

الحا

س إدارة 
رئي

ت
شتريا

الم
س إدارة 

رئي
ت

ق/ المبيعا
سوي

الت
س

رئي

اإلدارة المالية

س إدارة
رئي

ت
تقنية المعلوما

شركة
سكرتير ال

كبير المراجعين الداخليين

1. عدل أسماء رؤساء اإلدارات حسب املعلومات املقدمة من العميل.
خلارجية.

ضافة إدارة العمليات ا
ميكن إ

خلارجية 
٢. يف حالة العمليات ا

ضافة عمليات الفروع حسب ما هو مناسب.
ميكن إ

3. يف حالة الفروع 

ي
ظيم

الهيكل التن
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ثانيًا: الخطة الشاملة للمراجعة:
فهم املنشأة وبيئتها لتحديد مخاطر التحريفات اجلوهرية وتقوميها:

يدرك املراجع أن مخاطر املراجعة هي مخاطر الفشل يف كشف التحريفات اجلوهرية بالقوائم املالية )أي: مخاطر القوائم 
املالية(.

إن املعيار الدولي للمراجعة املعتمد يف اململكة )315(، يتناول مسؤولية املراجع يف حتديد مخاطر التحريفات اجلوهرية بالقوائم 
املالية وتقوميها، من خالل فهم املنشأة وبيئتها، مبا يف ذلك الرقابة الداخلية للمنشأة. 

هذا التحديد والفهم والتقومي يوفر أساساً لتصميم االستجابات املطلوبة وتنفيذها ملواجهة املخاطر املقدرة للتحريفات اجلوهرية 
وفقاً للمعيار الدولي للمراجعة املعتمد يف اململكة )330(: "استجابات املراجع للمخاطر املقدرة".

إن آلية المنشأة لتقدير الخطر، تشمل ما يأتي:

االستفسارات:

موجهة إلى )على سبيل املثال(: 
أ(   املكلفني باحلوكمة واإلدارة لفهم البيئة التي يتم فيها إعداد القوائم املالية وللمساعدة على حتديد مخاطر التحريفات 

اجلوهرية الناجتة عن غش أو خطأ.
ب(  موظفي املراجعة الداخلية )إن وجدوا( بشأن إجراءات املراجعة الداخلية التي مت تنفيذها خالل السنة واملتعلقة بتصميم 

الرقابة الداخلية للمنشأة وفاعليتها، وما إذا كانت اإلدارة قد استجابت بشكل مرض إلى نتائج تلك اإلجراءات.
 ج(  املوظفني املرتبطني ببدء املعامالت املعقدة أو غير العادية أو معاجلتها أو تسجيلها لتقومي مدى مالءمة االختيار 

وتطبيق سياسات محاسبية معينة.
د(   املستشار القانوني الداخلي )إن وجد( لتوفير املعلومات بشأن بعض املسائل مثل التقاضي، والتزام األنظمة واللوائح، 
واملعرفة بحاالت غش أو حاالت مشتبه بالغش تؤثر يف املنشأة، والضمانات، والتزامات ما بعد البيع، والترتيبات 

)مثل املشروعات املشتركة( مع الشركاء التجاريني وما تعنيه شروط العقد.
هـ(   موظفي التسويق واملبيعات بشأن التغييرات يف إستراتيجيات التسويق اخلاصة باملنشأة، أو يف اجتاهات املبيعات، 

أو يف الترتيبات التعاقدية مع عمالئها. 

نتائج االستفسارات

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

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

 ........................................................................................................................................................................................
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اإلجراءات التحليلية

أ(  حتديد جوانب املنشأة التي لم يكن املراجع على علم بها.
ب( حتديد وجود معامالت أو أحداث غير عادية، واملقادير والنسب واالجتاهات التي قد تشير إلى املسائل التي تترتب 

عليها دالئل متعلقة باملراجعة ورمبا حتدد مخاطر وجود بيانات جوهرية خاطئة ناجتة عن غش. 

نتائج اإلجراءات التحليلية المطبقة

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

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

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

املالحظة والتقصي
املالحظة والتقصي رمبا تدعم نتائج االستفسارات، وميكن أن توفر أيضاً معلومات عن املنشأة وبيئتها. 

واألمثلة على ذلك تشمل:
أ( مالحظة معامالت املنشأة.

ب( فحص الوثائق )مثل: خطط املنشأة وإستراتيجياتها(، والسجالت، وأدلة الرقابة الداخلية.
ج( التقارير التي أعدتها اإلدارة )مثل: تقارير اإلدارة الفصلية والقوائم األولية( واملكلفني باحلوكمة )مثل محاضر اجتماعات 

مجلس اإلدارة(.
د( مقر املنشأة ومرافق املصانع.

نتائج المالحظة والتقصي

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

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

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

معلومات يتم احلصول عليها من الفترة السابقة وصلتها بالفترة احلالية.
يبني املراجع معلوماته عن عمليات املراجعة السابقة املتعلقة ببعض املسائل، مثل:

أ( التحريفات السابقة، وما إذا كانت التحريفات قد مت تصحيحها يف الوقت املناسب.
ب( طبيعة املنشأة وبيئتها، والرقابة الداخلية للمنشأة )مبا يف ذلك القصور يف الرقابة الداخلية(.

ج( التغييرات املهمة التي قد تكون حدثت باملنشأة أو عملياتها منذ الفترة املالية السابقة.
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االستنتاج فيما يتعلق بصلة المعلومات بالفترة الحالية

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

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

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

يجب على الشريك املسؤول عن االرتباط وأعضاء فريق االرتباط اآلخرين الرئيسني مناقشة قابلية القوائم املالية للمنشأة 
لتحريفات جوهرية، وتطبيق إطار التقرير املالي املنطبق على احلقائق وظروف املنشأة. 

ويجب على الشريك املسؤول عن االرتباط حتديد املسائل التي يتم إبالغه األعضاء فريق االرتباط غير املشاركني يف املناقشة.
إن بعض مخاطر األعمال تؤدي إلى حتريفات جوهرية بالقوائم املالية، ومن ثم تكون ذات صلة باملراجعة وحتتاج إلى أن يتم 

فهمها يف مرحلة مبكرة. 

حتديد مخاطر األعمال اخلاصة بعميلك
إن مخاطر األعمال هي مخاطر ناجتة عن ظروف، أحداث، حاالت، إجراءات أو تهاون ميكن أن تؤثر سلباً على قدرة املنشأة 

على حتقيق أهدافها وتنفيذ إستراتيجياتها، أو أنها ناجتة من وضع أهداف وإستراتيجيات غير مالئمة.
يستخدم املراجع األدوات املتاحة لتحديد مخاطر األعمال. 

.)PEST( وحتليل )SWOT( وكأمثلة لهذه األدوات املتاحة نذكر حتليل

 )SWOT( تحليل

املتنافسنياملنشأة

نقاط القوة
<
<

<
<

أوجه القصور
<
<

<
<

الفرص
<
<

<
<

التهديدات
<
<

<
<
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تحليل )PEST( - القوى السياسية، االقتصادية، االجتماعية، والتقنية )قوى تجارية خارجية(

)PEST بيئة األعمال العامة )حتليل

1- سياسيـة: 

العالقة بالعميلالقـوى

التقاضي حاليا/ مستقباًل

اجلهات التنظيمية واإلجراءات

سياسات احلكومة

التمويل، املنح، املبادرات

2- اقتصادية: 

العالقة بالعميلالقـوى

وضع االقتصاد الداخلي

وضع االقتصاد اخلارجي

موضوعات الضريبة العامة

الضريبة ملنتجات/خدمات معينة

دوافع العميل/املستخدم النهائي

معدالت الفائدة والصرف
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3- اجتماعية: 

العالقة بالعميلالقـوى

اجتاهات أسلوب احلياة

الوضع الدميوغرايف/ قطاع أو مجموعات السوق

مواقف وآراء العمالء

العوامل اإلثنية/ الدينية

اإلعالن والترويج

4- تقنية: 

العالقة بالعميلالقـوى

تطوير تقنية احلاسب

البحوث

وضع أنظمة التقنية

موضوعات امللكية الفكرية
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الفصل الرابع 
معرفة العميل )فهم المنشأة وأنشطتها( 

املنشأة  التحريف اجلوهري وتقديرها من خالل فهم  اململكة: "حتديد مخاطر  املعتمد يف  الدولي 315  املراجعة  ملعيار  وفقاً 
وبيئتها"، يلزم اتباع ما يأتي:

أواًل- نظرة عامة للعميل: 

أ - تاريخ العميل وخلفيته: 
     تقدمي وصف خللفية العميل ذات العالقة

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

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

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

نبذة عن العميل
> طبيعة أعمال العميل.

> عدد الفروع/ املكاتب )إن وجدت(.
> املديرون.

> كبار املساهمني.
> املدير التنفيذي )العنوان ورقم الهاتف(.

> املدير املالي )العنوان ورقم الهاتف(.
> رئيس املراجعة الداخلية )العنوان ورقم الهاتف(.

> سكرتير الشركة )العنوان ورقم الهاتف(.
> املستشار )املستشارون( القانونيون.

> قائمة باألطراف ذات العالقة وعالقتهم.
> مستشار الضرائب.

> البنوك الرئيسة.
> الهيكل التنظيمي... إلخ.

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

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

........................................................................................................................................................................................
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ب - أهداف أعمال العميل وإستراتيجياتها: 
أذكر ملخصاً لألهداف، اإلستراتيجيات وطرائق تنفيذ اإلستراتيجيات.  

اإلستراتيجيات ذات العالقةأهداف األعمال

-1

-٢

-3

-4

ج -مكونات أعمال العميل: 
1- األسواق الرئيسة: 

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

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

2 -املنتجات واخلدمات الرئيسة: 
 ........................................................................................................................................................................................

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

3 - العمالء الرئيسيون: 
 ........................................................................................................................................................................................

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

4 -املنافسون الرئيسيون: 
 ........................................................................................................................................................................................

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

5 -التحالفات )مبا يف ذلك املوردون( والعالقات األخرى: 
 ........................................................................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................................................................
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د – قائمة بالموقعين المفوضين
االســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم    املــــــــــــــــــنــــــــــــــــــصــــــــــــــــــب     احلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد الـــــــــــــنـــــــــــــقـــــــــــــدي املــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــوح       الـــــــتـــــــــــــــوقـــــــيـــــــــــــــــــــــع
 ........................................................................................................................................................................................

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

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

ملحوظة: يجب أن تستخدم املعلومات يف تنفيذ إجراءات املراجعة )مثل: اختبار أدوات الرقابة واالختبارات األساسية(. إذا لم تكن 
هناك تغييرات جوهرية منذ املراجعة السابقة، فيمكن نقل ذلك إلى امللف الدائم.

هـ - ملحوظات االجتماع مع العميل
)لعمليات املراجعة املتكررة(

أسم العميل

التاريخ

املوقع

الوقت

التوقيع:

راجعه:أعده:

التاريخ: التاريخ:

جدول أعمال االجتماع

آخر حسابات متت مراجعتها

املنصباالسم> املنسقون

معلومات عن املراجعني اآلخرين/ مراجعني متعاونني 
)إن وجدوا(

مدى توافر أدلة محاسبة و/ أو مراجعة داخلية/نظام 
الرقابة الداخلية وأي تغييرات
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املجاالت التي تتطلب عناية خاصة
التحقق من الوجود الفعلي

املنسقوناملوقع )املواقع(التاريخالقيمة التقريبية
املخزون

النقد
االستثمار

أخرى

توقع العمالء الكتمال اختبار األدوات الرقابية

التاريخ املتوقع للعميل إلعداد القوائم املالية

توقع العمالء الكتمال املراجعة

توقع العمالء لتسلم احلسابات املراجعة

موضوعات مهمة تتعلق باحملاسبة واملراجعة مت حتديدها أثناء عملية املراجعة األخيرة، يتم طرحها

مشاركة املراجعة الداخلية

أ. عدد املوظفني

ب. اسم رئيس القسم

ج. جهة الصالحية بالنسبة إلى التقارير

د. نوع التقارير الصادرة

هـ. معدل تكرر التقارير

تواريخ تعميم التأكيد

< البنوك

< املدينون

< الدائنون

< املستشارون القانونيون

< مستشارو الضرائب

< آخرون
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التغيرات يف الظروف االقتصادية

التغيرات يف الصناعة والعمليات

التغييرات املهمة يف األعمال التجارية منذ العام املاضي

التغييرات يف املديرين الرئيسني للتمويل والعمليات 

تغييرات يف اإلدارة/ أصحاب املصلحة/ املالك

أهداف العمل، وما إذا كان قد مت استيفاؤها

التغييرات يف إستراتيجيات السوق

مدى توافر أحدث التدفقات النقدية/ امليزانيات

النتائج الفعلية حتى تاريخه )التعليق عمومًا(

القيود املالية التي تفرضها اتفاقيات الديون

مخاطر / احتمال خرق اتفاقيات الديون

التغييرات يف شروط االئتمان للعمالء منذ العام املاضي

تغييرات يف نظم املعلومات والتقنية املستخدمة 

التغييرات يف العمليات احملاسبية املهمة

تأثيرات أي نظام / إجراء حكومي صدر مؤخرًا أو يف انتظار الصدور

تأثيرات نتائج التقاضي منذ العام املاضي

تأثيرات أي قواعد / أنظمة ولوائح/ الضريبة جديدة

منافسون جدد يف خطوط إنتاج الشركة

تغييرات يف حصتها بالسوق

تغييرات مهمة يف كبار العمالء / املوردين

االستحواذ على شركات / التخلص من شركات زميلة / شركات تابعة أو أي توقعات فيما يتعلق بذلك

تغييرات يف أشكال التقارير الداخلية

تغيرات يف هيكل رأس مال املنشأة
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أسماء كبار املمولني والتغييرات املتعلقة بهم 

التغييرات املهمة يف نظام الرقابة الداخلية منذ العام املاضي

حتديد ما إذا كانت هناك أي حاالت غش أو حتريف جوهري خالل العام. وكيف كان رد 
فعل اإلدارة / املكلفني باحلوكمة جتاه ذلك ؟

التغييرات املهمة يف السياسات احملاسبية

تأثير االصدارات احملاسبية اجلديدة

متطلبات التقارير الدولية بالنسبة إلى العمالء والتغيرات املتعلقة بها

متنوعات

ثانيًا: بيئة الرقابة بالمنشأة: 

عند حتليل البيئة الرقابية لألعمال يجب فهم ما يأتي بالنسبة إلى العميل: 
> هيكل األعمال.

> الثقافة والقواعد األخالقية.
> كيفية حتديد مكافآت اإلدارة ورواتبهم.

> سيرة موظفي املنشأة.
> توصيل املعلومات.

هيكل األعمال: 

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

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

الثقافة والقواعد األخالقية: 

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

 ........................................................................................................................................................................................
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مكافآت اإلدارة ورواتبهم: 

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

سيرة موظفي املنشأة:

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

توصيل املعلومات: 

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

ثالثًا: أنظمة معلومات الحاسب: 

إن معامالت املنشأة يتم تسجيلها يف كثير من األحيان باستخدام أنظمة املعلومات. 
احصل على فهم لـ: 

> مستوى اعتماد العميل على أنظمة معلومات احلاسب )ارفق قائمة بأنظمة معلومات احلاسب اخلاصة بالعميل(.
> هيكل أفراد نظام معلومات احلاسب ومهاراتهم.

> أمن أنظمة معلومات احلاسب؛ أدوات الدخول، النسخ االحتياطية، التعايف من الكوارث.
> مدى الثقة يف أنظمة معلومات احلاسب؛ نزاهة البيانات، املعاجلة، وأدوات التقرير.

> درجة التغير ومعدله يف أنظمة معلومات احلاسب.
> االعتماد على مراكز تشغيل معلومات حاسب خارجية؛ استخدام فهم وتقومي املنشآت اخلدمية.

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

رابعا: بيئة عملية التقرير المالي: 

 احصل على فهم ملا يأتي: 
> إطار التقرير املالي املنطبق على املنشأة

> السياسات احملاسبية املطبقة من جانب املنشأة واملطبقة يف الصناعة.
> األثر املتوقع للسياسات احملاسبية على نواح محددة من القوائم املالية.

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

 ........................................................................................................................................................................................
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موضوعات متعلقة بعملية التقرير املالي: 
التقرير املالي التي ستتم معاجلتها عند القيام بالتحليل أو استشارة  انظر يف املوضوعات اآلتية لتحديد موضوعات عملية 

الزمالء أو اخلبراء: 
> املمارسات والسياسات احملاسبية للعميل.

> إصدارات محاسبية جديدة.
> افتراض االستمرار يف األعمال.
> التغيرات النظامية والتنظيمية.

سبب التحديــــدموضوع عملية التقرير املالي

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 .......................................................................................
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خامسًا: مجاالت المراجعة المهمة جدًا / مكونات القوائم المالية المهمة: 

نواحي املراجعة املهمة هي بصفة عامة تلك اجلوانب التي تنطوي على احلكم املهني ويستخدم فيها تقدير جوهري.
مثاًل، إعطاء تقديرات محاسبية، القيمة العادلة، اختيار السياسات احملاسبية وتطبيقها...إلخ. 

ويجب توثيق املدخل املتعلق بهذه اجلوانب واألثر الناجت على القوائم املالية املتعلق بعملية املراجعة. 
وهي تشمل أيضاً النظر يف بنود املوضوعات املرحلة من األعوام السابقة.

مدخل املراجعة املقترحاستجابة اإلدارةنواحي املراجعة/ األهداف املهمة

التقديرات املهمة التي مت القيام بها

اقتراض جديد بشروط وبنود غير عادية

اقتناء أصل مهم

ايقاف التعامل مع موردين رئيسني

إيقاف التعامل مع عميل رئيس

خسارة نصيب مهم من السوق

العمليات مع األطراف ذوي العالقة

النقص )الهبوط( يف قيم األصول

تشمل أمثلة اجلوانب املهمة ما يأتي: 

 ........................................................................................................................................................................................
 ........................................................................................................................................................................................
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سادسًا: أسباب استخدام الخبراء واألطراف أخرى: 
يشمل الوصف ملخصاً للموضوع، وملاذا عّد مهماً وآثاره احملتملة على القوائم املالية.

املوضوع يتضمن: خبير يف نظام معلومات احلاسب

وصف ألساس، وطبيعة، ومدى االستعانة بخبير يف أنظمة احلاسب والنتائج املترتبة على ذلك:
]الوصف[

املوضوع يتضمن: خبير آخر أو طرف آخر له عالقة بعملية املراجعة مثال، خبير اكتواري مثمنون، خبير مراجعة 
داخلية، خبير ضرائب

وصف للموضوع الهام والقرار املتعلق بإشراك آخرين
]الوصف[

النتائج
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الفصل الخامس 
نظرة عامة للرقابة 

تتضمن النظرة العامة للرقابة فهم بيئة الرقابة وأنشطة الرقابة.
بيئة الرقابة: 

للمنشأة  الداخلية  الرقابة  بشأن  واإلدارة  باحلوكمة  املكلفني  وتصرفات  والوعي  واملواقف  واإلدارة  احلوكمة  وظائف  تشمل 
وأهميتها بالنسبة إلى املنشأة. إن بيئة الرقابة هي أحد مكونات الرقابة الداخلية.

أنشطة الرقابة هي: 

السياسات واإلجراءات التي تساعد على التأكد من أن توجيهات اإلدارة يتم تنفيذها.
إن أنشطة الرقابة هي مكون من مكونات الرقابة الداخلية. 

مخاطر الرقابة هي:

بأحد  قد حتدث  وتصحيح حتريفات  الكشف عن  أو  باملنع  املناسب  الوقت  للمنشأة يف  الداخلية  الرقابة  تقوم  أال  مخاطر   
اإلقرارات املتعلقة بفئة من صفقة، رصيد احلساب أو إفصاح التي ميكن أن تكون جوهرية، إما بشكل فردي وإما عند جتميعها 

مع حتريفات أخرى.
الرقابة الداخلية هي: 

العملية التي يصممها وينفذها ويحافظ عليها املكلفون باحلوكمة واإلدارة وغيرهم من املوظفني؛ لتوفير تأكيداً معقوالً بشأن 
حتقيق أهداف املنشأة فيما يتعلق بإمكانية االعتماد على عملية التقرير املالي والفاعلية وكفاءة العمليات، والتزام األنظمة واللوائح 

ذات العالقة. 
مصطلح "أدوات الرقابة" يشير إلى أي جانب لواحد أو أكثر من مكونات الرقابة الداخلية. 

نظرة عامة للرقابة ووثيقة تقدير املخاطر

رقم ورقة العمل: 

أعدها: 

التاريخ: 

اسم العميل: ....................................................................................

املدة: .................................................................................................
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أ – بيئة الرقابة: 
 توصيل وفرض األمانة والقواعد األخالقية: 

انظر يف 
< ما معايير السلوك والقواعد األخالقية للمنشأة؟

< كيف يتم توصيلها؟
< كيف يتم فرضها من الناحية العملية؟

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

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

< كيف يتم فرضها من الناحية العلمية؟
 ........................................................................................................................................................................................

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

التزام الكفاءة
انظر يف: 

< وجهة نظر اإلدارة يف مستويات الكفاءة لوظائف معينة.
< كيف تترجم هذه املستويات إلى مهارات ومعرفة كمطلب أساسي؟

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

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

مشاركة املكلفني باحلوكمة
انظر يف: 

< االستقالل عن اإلدارة.
< خبرتهم ومكانتهم..

< مدى ارتباطهم وارتباط املعلومات التي يتلقونها بالعمل وفحص األنشطة.
< مدى مالءمة تصرفاتهم.

< درجة إثارة مسائل صعبة ومتابعتها مع اإلدارة.
< مدى تواصلهم مع املراجعني الداخليني واخلارجيني.

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

 ........................................................................................................................................................................................
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فلسفة اإلدارة وطريقتها يف العمل
انظر يف: 

< مدخل اإلدارة فيما يتعلق بتحمل ومتابعة مخاطر األعمال
< اجتاهات اإلدارة وتصرفاتها جتاه التقرير املالي )االختيار املتحفظ أو املندفع من املبادئ احملاسبية املتاحة البديلة، والوعي 

واحلكمة التي يتم بها وضع التقديرات احملاسبية(
< اجتاهات اإلدارة فيما يتعلق مبعاجلة املعلومات والوظائف احملاسبية واألفراد.

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

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

الهيكل التنظيمي
انظر يف: 

< اجلوانب املهمة للصالحية واملسؤولية.
< خطوط التقارير املالئمة.

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

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

تفويض الصالحية واملسؤولية
انظر يف: 

<  كيف يتم تفويض الصالحية واملسؤولية ألنشطة التشغيل.
< كيف يتم وضع العالقات الرئاسية والتسلسل الهرمي للصالحيات.

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

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

سياسات املوارد البشرية وممارساتها
< معايير تعيني األفراد، مؤهالتهم وخبراتهم.

< سياسات التدريب التي توصل إلى األدوار واملسؤوليات املرتقبة.
< تكون الترقيات مترتبة على التقومي الدوري ألداء األفراد.

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

 ........................................................................................................................................................................................
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ب- تقويم آلية المنشأة لتقدير الخطر: 
يجب أن يتحصل املراجع على فهم لتحديد ما إذا كانت املنشأة لديها إجراءات لـ: 

< حتديد مخاطر األعمال املتعلقة بأهداف التقرير املالي. 
< تقدير أهمية املخاطر.
< تقدير احتمال حدوثها.

< حتديد اإلجراءات التي يجب القيام بها ملعاجلة تلك األخطار. 
يتم  التي  املخاطر  بتحديد  خاللها  من  اإلدارة  تقوم  التي  للكيفية  أساساً  تشكل  باملنشأة  اخلاصة  املخاطر  تقدير  عملية  إن 

معاجلتها. 
فإذا كانت تلك العملية مناسبة للظروف، مبا يف ذلك الطبيعة واحلجم وتعقيدات املنشأة، فإن ذلك يساعد املراجع على حتديد 

مخاطر التحريفات اجلوهرية. 
إن حتديد ما إذا كانت عملية تقدير املخاطر مناسبة للظروف هو مسألة تقدير مهني.

أي مخاطر مت  اإلدارة يف حتديد  أخفقت  فإذا  التقومي.  ذلك  نتائج  اإلدارة  أجرته  الذي  املخاطر  لتقومي  فهم  احلصول على 
حتديدها من قبل املراجع، فيجب على املراجع تقومي ما إذا كان ينبغي حتديد مثل هذه املخاطر من خالل عملية تقدير املخاطر 
اخلاصة باملنشأة، يجب على املراجع تقومي ما إذا كانت آلية املنشأة لتقدير اخلطر مناسبة، أو أن يحدد ما إذا كان هناك قصور 

جوهري يف الرقابة الداخلية.
وإذا لم يتم وضع آلية لتقومي املخاطر أو لديه عملية مخصصة، يجب على املراجع أن يناقش مع اإلدارة ما إذا كان قد مت حتديد 

مخاطر األعمال ذات الصلة بأهداف عملية التقرير املالي والكيفية التي متت بها معاجلتها. 
ويجب على املراجع تقومي ما إذا كان عدم وجود آلية موثقة لتقومي مخاطر يعد مناسباً، أو حتديد ما إذا كان ذلك ميثل قصوراً 

جوهرياً يف الرقابة الداخلية. 

آلية المنشأة لتقدير الخطر الخاصة بالمنشأة الصغيرة
 من غير املرجح أن تكون هنالك آلية لتقومي املخاطرباملنشآت الصغيرة. 

يف مثل هذه احلاالت، من املرجح أن تقوم اإلدارة بتحديد املخاطر من خالل املشاركة الشخصية املباشرة يف األعمال التجارية، 
وبغض النظر عن الظروف فإن التقصي بشأن املخاطر التي مت حتديدها وكيفية معاجلتها من قبل اإلدارة يبقى أمراً ضرورياً.

المخاطر المهمة
يجب على املراجع إيالء اهتمام خاص إلى املخاطر املهمة التي ميكن أن تكون: 

أ( مخاطر غش. 
ب( املخاطر متعلقة بتطورات حديثة مهمة، اقتصادية أو محاسبية أو غيرها من التطورات. 
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ج( مخاطر ناجتة من عملية معقدة .
د( مخاطرناجتة من معامالت األطراف ذات العالقة.. 

هـ( مخاطر ناجتة من قياس يشوبه الشك 
و( املعامالت غير العادية.

النتائج
 ........................................................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

ج- نظام المعلومات ذو الصلة بالتقرير المالي واالتصال، بما في ذلك آليات األعمال ذات العالقة:
يجب على املراجع احلصول على فهم لنظام املعلومات ذي الصلة بالتقرير املالي واالتصال، مبا يف ذلك آليات األعمال ذات 

العالقة، يشمل اجلوانب اآلتية: 
فئات املعامالت مبعامالت املنشأة التي تكون جوهرية بالنسبة إلى القوائم املالية.. 1
تلك . 2 بدء  خاللها  من  يتم  التي  اليدوية،  األنظمة  أو ضمن   )IT( املعلومات  تقنية  كانت ضمن  سواء  املتبعة،  اإلجــراءات 

الصفقات، تسجيلها، معاجلتها، تصحيحها عند الضرورة، نقلها إلى دفتر األستاذ العام، والتقرير عنها بالقوائم املالية.
السجالت احملاسبية ذات العالقة، املعلومات املؤيدة وحسابات معينة بالقوائم املالية التي يتم استخدامها لبدء تسجيل، . 3

املعاجلة وتقيد املعامالت؛ ويشمل ذلك تصحيح املعلومات غير الصحيحة وكيفية نقل املعلومات إلى دفتر األستاذ العام. 

وميكن للسجالت أن تكون إما يف شكل الكتروني وإما يف شكل يدوي. 
كيف يلتقط نظام املعلومات األحداث والظروف، غير املعامالت، التي تكون جوهرية بالنسبة إلى القوائم املالية.. 4
آلية عملية التقرير املالي املستخدمة يف إعداد القوائم املالية للمنشأة، مبا يف ذلك التقديرات احملاسبية واإليضاحات . 5

اجلوهرية. 
األدوات احمليطة بالقيود اليومية، مبا يف ذلك القيود اليومية غير القياسية املستخدمة يف تسجيل املعامالت أو التعديالت . 6

غير املتكررة وغير العادية. 
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النتائج 
 ........................................................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

يجب على املراجع احلصول على فهم عن الكيفية التي تبلغ بها املنشأة أدوار عملية التقريراملالي واألمور املهمة املتعلقة بعملية 
التقريراملالي ومسؤولياته مبا يف ذلك: 

)أ( االتصاالت بني اإلدارة واملكلفني باحلوكمة.  
)ب( االتصاالت اخلارجية، مثل تلك التي جتري مع اجلهات التنظيمية، أدوات الرقابة ذات الصلة بعملية املراجعة. 

اعتبارات خاصة بالمنشآت الصغيرة
إن نظم املعلومات والعمليات التجارية ذات العالقة املرتبطة بعملية التقريراملالي باملنشآت الصغيرة، من املرجح أن تكون أقل 

تعقيداً مما تكون عليه يف املنشآت الكبيرة، غير أن دورها يعد مهماً. 
إن املنشآت الصغيرة التي لها إدارة نشيطة قد ال حتتاج إلى توصيفات مكثفة من اإلجراءات احملاسبية، سجالت محاسبية 

معقدة، أو سياسات مكتوبة. 
إن فهم النظم ومعامالت املنشأة رمبا يكون أسهل يف عمليات مراجعة املنشآت الصغيرة، ورمبا يكون أكثر اعتماداً على التقصي 

منه على فحص املستندات، غير أن احلاجة إلى احلصول على فهم تبقى مهمة. 

النتائج
 ........................................................................................................................................................................................

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

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

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

 ........................................................................................................................................................................................
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د- أنشطة الرقابة ذات الصلة بالمراجعة: 
من  أن  املراجع  يرى  التي  األمور  بحسبانها  باملراجعة،  الصلة  ذات  الرقابة  ألنشطة  فهم  على  احلصول  املراجع  على  يجب   
املراجعة  إجــراءات  االقــرارات، وتصميم مزيد من  التحريفات اجلوهرية على مستوى  تقومي مخاطر  أجل  الضروري فهمها من 

املناسبة ملواجهة املخاطر املقدرة. 
املعامالت، أرصدة احلسابات، واإلفصاح  املتعلقة بكل فئة مهمة من  الرقابة  وال تتطلب عملية املراجعة فهماً جلميع أدوات 

بالقوائم املالية أو لكل إقرار له صلة بها. 
عند فهم أدوات الرقابة اخلاصة باملنشأة، يجب على املراجع احلصول على فهم للكيفية التي استجابت بها املنشأة للمخاطر 

الناجتة عن تقنية املعلومات. 

أدوات الرقابة هي السياسات واإلجراءات التي تساعد على التأكد من أن تعليمات اإلدارة يتم تنفيذها. 
إن أدوات الرقابة، سواء يف نظام تقنية املعلومات أو األنظمة اليدوية، لها أهداف متعددة ويتم تطبيقها على مستويات تنظيمية 

ووظيفية مختلفة. 
واألمثلة ألنشطة معينة للرقابة تشمل تلك األنشطة املتعلقة مبا يأتي:

<  التفويض.
<  إعادة األداء.

<  معاجلة املعلومات.
<  أدوات الرقابة الفعلية.

<  الفصل بني املهام.

أنشطة الرقابة ذات الصلة بالمراجعة هي:
<  تلك التي من املطلوب التعامل معها كأنشطة ذات صلة باملراجعة، بحسبانها أنشطة للرقابة تتعلق باملخاطر املهمة.

<  تلك التي تتعلق باملخاطر التي ال تستطيع اإلجراءات اجلوهرية وحدها توفير ما يكفي من أدلة املراجعة املناسبة بالنسبه لها؛ أو
<  تلك التي تعد مالئمة حسب تقدير املراجع.

هـ - االعتبارات الخاصة بالمنشآت الصغيرة
املفاهيم األساسية يف أنشطة الرقابة باملنشآت الصغيرة من املرجح أن تكون مماثلة لتلك املوجودة يف املنشآت الكبيرة، ولكن 
قد يختلف شكل استخدامها، عالوة على ذلك، فقد جتد املنشآت الصغيرة أن أنواعاً معينة من أدوات الرقابة غير مالئمة بسبب 

األدوات الرقابية التي تطبقها اإلدارة. 
فعلى سبيل املثال، أن الصالحية املمنوحة فقط لإلدارة فيما يتعلق مبنح االئتمان للعمالء واملوافقة على املشتريات الكبيرة ميكن 

أن توفر أدوات رقابة قوية على أرصدة احلسابات واملعامالت املهمة، ما يقلل أو يلغي احلاجة إلى أنشطة رقابة أكثر تفصياًل.
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إن أنشطة الرقابة التي تتعلق مبراجعة منشأة صغيرة يرجح أن ترتبط بدورات املعاملة الرئيسة مثل اإليرادات واملشتريات 
وتكاليف التوظيف.

النتائج
 ........................................................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

نظام المعلومات ذو الصلة بالتقرير المالي واالتصال، بما في ذلك آليات األعمال ذات العالقة: 
إن نظام املعلومات املتعلق بأهداف عملية التقرير املالي، الذي يتضمن النظام احملاسبي، يتألف من اإلجــراءات والسجالت 

املصممة واملنشأة لـ: 
<  بدء، تسجيل، معاجلة، وتقرير معامالت املنشأة )وكذلك األحداث والظروف( واحلفاظ على املساءلة عن األصول، االلتزامات، 

وحقوق امللكية ذات العالقة.
<  حل املعاجلات اخلاطئة للمعامالت، على سبيل املثال، امللفات اآللية املعلقة واإلجراءات املتبعة لتسوية البنود املعلقة يف وقتها.

<  مراعاة جتاوزات النظام ومعاجلتها أو جتاوز األدوات الرقابية.
<  نقل املعلومات من أنظمة معاجلة املعامالت إلى دفتر األستاذ العام.

املعامالت، مثل االستهالك وإطفاء  املالي لألحداث واحلاالت األخرى غير  التقرير  بعملية  الصلة  املعلومات ذات  التقاط    >
األصول والتغيرات يف استرداد احلسابات مستحقة التحصيل. 

املنطبق قد مت جتميعها، تسجيلها،  املالي  التقرير  إطار  املطلوب اإلفصاح عنها مبوجب  التي من  املعلومات  أن  التأكد من   >
معاجلتها، تلخيصها والتقرير عنها بشكل مناسب يف القوائم املالية. 

قيود اليومية
لتسجيل  متكرر  أساس  على  مطلوبة  تكون  قياسية  يومية  قيود  استخدام  عادة  يتضمن  باملنشأة  اخلاص  املعلومات  نظام  إن 

املعامالت. 
واألمثلة على ذلك ميكن أن تكون قيود اليومية اخلاصة بتسجيل املبيعات، املشتريات، واملدفوعات النقدية يف دفتر األستاذ 
التغيرات يف تقديرات احلسابات مستحقة  تتم بشكل دوري من قبل اإلدارة، مثل  التي  التقديرات احملاسبية  أو لتسجيل  العام، 

التحصيل غير القابلة للتحصيل. 
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إن آلية عملية التقرير املالي اخلاصة باملنشأة تشمل أيضاً استخدام قيود يومية غير القياسية لتسجيل املعامالت غير املتكررة، 
غير العادية أو التسويات. 

وأمثلة على مثل هذه القيود تشمل توحيد التسويات والقيود اخلاصة بعمليات دمج األعمال أو التخلص منها أو التقديرات غير 
املتكررة مثل هبوط قيمة األصل. 

يف أنظمة دفتر األستاذ العام اليدوية، ميكن حتديد قيود اليومية غير القياسية عن طريق فحص دفاتراألستاذ العام، دفاتر 
اليومية، واملستندات املؤيدة، عندما يتم استخدام إجراءات آلية للحفاظ على دفتر األستاذ العام، وإعداد القوائم املالية، فإن هذه 
القيود توجد فقط يف شكل إلكتروني ومن ثم ميكن حتديدها على نحو أكثر سهولة من خالل تقنيات املراجعة املبنية على الكمبيوتر. 

العمليات التجارية ذات العالقة
العمليات التجارية للمنشأة هي األنشطة التي مت تصميمها لـ:
<  تطوير، شراء، إنتاج، بيع وتوزيع منتجات وخدمات املنشأة.

<  التأكد من االلتزام باألنظمة واللوائح.
<  تسجيل املعلومات، مبا يف ذلك املعلومات احملاسبية ومعلومات عملية التقرير املالي.

تنتج من املعامالت التجارية املعامالت التي يتم تسجيلها ومعاجلتها والتقرير عنها بواسطة نظام املعلومات. 
على  املراجع  يساعد  املعامالت،  بها  نشأت  التي  الكيفية  يشمل  الذي  للمنشأة،  التجارية  للمعامالت  فهم  على  احلصول  إن 

احلصول على فهم لنظام املعلومات اخلاص باملنشأة ذي الصلة بعملية التقريراملالي بطريقة مناسبة لظروف املنشأة.

أدوات الرقابة املادية
تشمل هذه األدوات األمن الفعلي لألصول، مبا يف ذلك اإلجراءات الوقائية املناسبة مثل املرافق اآلمنة التي متنع الوصول إلى 
األصول والسجالت؛ تفويض صالحية الوصول إلى برامج الكمبيوتر وملفات البيانات؛ والعد الدوري واملقارنة مع املبالغ املبينة يف 

سجالت الرقابة )على سبيل املثال مقارنة نتائج العد النقدية واألمن وجرد البضاعة مع السجالت احملاسبية(.
 ........................................................................................................................................................................................

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

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

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

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

 ........................................................................................................................................................................................
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الفصل بني املهام 

التأكد من أن األنشطة الثالثة اآلتية قد مت التعيني لها بشكل منفصل: 
> تفويض املعامالت. 
> تسجيل املعامالت. 

> حفظ األصول.
فهذا من شأنه تقليل الفرص املتاحة ألي شخص يف أن يكون يف وضع يسمح له بارتكاب األخطاء وإخفائها، أو الغش خالل 

املسار العادي ألداء املهام املوكلة إليه.
 ........................................................................................................................................................................................

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

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

)و( متابعة أدوات الرقابة
مع  يتناسب  تعديلها مبا  ويتم  املطلوب  بالشكل  تعمل  األدوات  كانت هذه  إذا  ما  التأكد  تشمل  الرقابة  أدوات  اإلدارة  مراقبة 

التغيرات يف الظروف. 
األمثلة على ذلك: 

> الفحص من قبل اإلدارة للتأكد ما إذا كانت التسويات املصرفية يجري إعدادها يف وقتها. 
> التقومي من قبل املراجعني الداخليني للتأكد من التزام موظفي املبيعات سياسات املنشأة.

> اإلشراف من قبل الدائرة النظامية للتأكد من التزام سياسات املنشأة األخالقية أو سياسات ممارسة األعمال التجارية.

النظر فيما يأتي: 
> التقومي وإعادة تقومي التصميم وتشغيل األدوات الرقابية يف وقتها. 

> اإلجراءات التصحيحية الالزمة. 
> أدوات الرقابة املستمرة )مبنية ضمن األنشطة العادية املتكررة(. 

> دور املراجعة الداخلية )إن وجد( يف متابعة األدوات الرقابية.
 ........................................................................................................................................................................................

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

 ........................................................................................................................................................................................
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ملخص فهمنا الرقابة الداخلية 

النعم

هل تبدو آلية تقومي املخاطر باملنشأة مرضية؟

األسباب التي جعلتها غير مرضية

هل تبدو بيئة الرقابة مرضية؟

األسباب التي جعلتها غير مرضية

هل تبدو أدوات الرقابة مرضية؟

األسباب التي جعلتها غير مرضية

هل تبدو متابعة األدوات الرقابية مرضية؟

األسباب التي جعلتها غير مرضية

هل يبدو نظام املعلومات ذو الصلة بالتقرير املالي واالتصال، مبا يف ذلك 
آليات األعمال ذات العالقة مرضية؟ 

األسباب التي جعلتها غير مرضية
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الفصل السادس 
األهمية النسبية للمراجعة 

تكون املعلومات مهمة إذا كان من احملتمل أن تؤثر يف قرارات مستخدمي القوائم املالية. 
السبب الرئيس للتفكير يف األهمية النسبية هو محاولة ضبط املراجعة لتكون أكثر فاعلية وكفاءة.

 ووفقاً ملعيار املراجعة الدولي 320 املعتمد يف اململكة "األهمية النسبية عند التخطيط وتنفيذ املراجعة"، إن قراراألهمية النسبية 
باستخدام  النسبية احملسوبة  ونوعية، فمقاديراألهمية  أوجه كمية  ينطوي على  العوامل  املراجعون هو قرار متعدد  يتخذه  الذي 

أساليب كمية ميكن زيادتها أو تخفيضها اعتماداً على التقدير املهني للمراجع بشأن التأثير احملتمل لعوامل نوعية مثل: 
< مخاطر التالعب باألرباح احملتجزة، مثاًل، التشجيع من قبل اإلدارة لـ "توجيه" أو "تسوية" األرباح احملتجزة.

< التأثير احملتمل للتحريفات يف االجتاهات، مثل اجتاه الربحية. 
< وجود تعهدات للديون املقيدة. 

< تضخيم تأثير التحريفات على سعر السهم بالنسبة إلى الشركة ذات املضاعف املرتفع للسعر/ األرباح احملتجزة. 
< الدقة وإمكانية االعتماد على النظام احملاسبي. 

< اقتناء / دمج / بيع وشيك.
< تهديدات ناجتة عن عمليات قضائية أو فحص لعمل املراجع بواسطة جهة خارجية مثاًل وكالة أو هيئة حكومية. 

< طرح وشيك ألسهم عامة. 
< مخاطر وجود حتريفات لم يتم اكتشافها. 

< اكتشاف غش، أو مؤشرات غش يف الفترة السابقة. 

األهمية النسبية للتخطيط: 
وهي تتعلق مبا إذا كان حتريف، أو مجموعة من التحريفات، يف أحد بنود القوائم املالية األساسية، رصيد حساب أو نوع من 

املعامالت، من احملتمل أن ينشأ عنه حتريف جوهري يف القوائم املالية ككل. 
ويستخدم املراجعون األهمية النسبية للتخطيط لتحديد أي من بنود القوائم املالية، أرصدة حسابات ومعامالت يجب اختبارها 

وأي ال يجب اختبارها. 

األهمية النسبية على مستوى القوائم المالية 
يعتبر التحريف يف أحد بنود القوائم املالية، ذو أهمية نسبية إذا كان من احملتمل عند جمعه مع حتريفات يف بنود أخرى من 

القوائم املالية، أن يساوي أو يزيد على مستوى األهمية النسبية احملددة للتقرير.
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األهمية النسبية على مستوى أرصدة الحسابات وفئات المعامالت:
يعد التحريف يف رصيد حساب أساسي ألحد بنود القوائم املالية، ذا أهمية نسبية إذا كان من احملتمل عند جمعه مع حتريفات 

يف أرصدة حسابات أخرى أساسية لبند بالقوائم املالية أن ينشأ عنه حتريف جوهري ببند القوائم املالية. 
يعد التحريف يف إحدى املعامالت األساسية التي تتعلق برصيد حساب، ذا أهمية نسبية إذا كان من احملتمل عند جمعه مع 

حتريفات يف معامالت أساسية أخرى تتعلق برصيد احلساب أن ينشأ عنه حتريف جوهري يف رصيد احلساب.

األهمية النسبية لألداء 
وفقاً ملعيار املراجعة الدولي 320 املعتمد يف اململكة "األهمية النسبية عند التخطيط وتنفيذ املراجعة"، فإن األهمية النسبية 
لألداء: تعني املبلغ، أو املبالغ التي يضعها املراجع عند مستوى أقل من األهمية النسبية للقوائم املالية ككل، ليخفض إلى أدنى 

مستوى مناسب، احتمال أن تتجاوز إجمالي التحريفات غير املصححة، وغير املكتشفة األهمية النسبية للقوائم املالية ككل. 
وتشير األهمية النسبية إلى األداء أيضاً -إذا كان معموالً بذلك - إلى املبلغ، أو املبالغ التي يضعها املراجع عند مستوى أو 

مستويات األهمية النسبية لفئات معينة من املعامالت، أو أرصدة احلسابات أو اإلفصاحات. 
وللتخطيط للمراجعة، يحتاج املراجعون إلى تخصيص جزء من األهمية النسبية للتخطيط لكل حساب أو فئة من املعامالت.

فإذا كانت األهمية النسبية للتخطيط هي مليون ريال واإلجراءات لكل حساب أو فئة من املعامالت صممت على نحو يسمح 
مبرور خطأ مقداره مليون ريال دون اكتشاف، فمن الواضح أن إجمالي التحريفات يكون أكثر مما ميكن قبوله، لذلك يستخدم 
التحريفات غير  للتأكد من أن مجموع  املالية ككل(  للقوائم  النسبية  النسبية لألداء )مقدار أقل من األهمية  املراجعون األهمية 

املصححة وغير اجلوهرية، التي لم يتم اكتشافها ال يتجاوزاألهمية النسبية للقوائم املالية ككل. 
على سبيل املثال، ميكن للمراجعني استخدام مقادير مختلفة )أقل من األهمية النسبية للقوائم املالية ككل( عند مراجعة فئات 
معينة من املعامالت، أرصدة احلسابات، أو اإلفصاحات. ال ميكن لفريق املراجعة أن ينظر يف كل معاملة، ولذلك جند أن مفهوم 

األهمية النسبية لألداء يأخذ هذه املخاطرة يف احلسبان. 
عندما يستخدم املراجعون العينات، ويشار إلى األهمية النسبية لألداء باخلطأ الذي ميكن احتماله.

حساب األهمية النسبية 
هناك عدد من األساليب الكمية ميكن للمراجع استخدامها اعتماداً على تقديره املهني، غير أننا نناقش هنا اثنني من الطرائق 

الشائع استخدامها: 

أسلوب القاعدة الواحدة 
يستند هذا األسلوب على "حكم التجربة" واستخدام متغير مالي واحد حلساب األهمية النسبية. 

عادة يقدم مكتب املراجعة، -كسياسة متبعة- ثالثاً أو أربعاً من هذه القواعد ويسمح للمراجع يف كل عملية مراجعة باختيار 
القاعدة األكثر مالءمة. 
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ويقوم املراجع، اعتماداً على تقوميه للعوامل النوعية، باختيار قاعدة واحدة يرى أنها أنسب طريقة حلساب األهمية النسبية 
لعميل معني. 

ومن األمثلة املنتشرة هي: 
> 5٪ من الدخل قبل الزكاة والضريبة. 

> ٪ من إجمالي األصول.
> 1٪ من حقوق املساهمني. 
> ٪ من إجمالي اإليرادات. 

وعندما يتوقع أن تكون نتائج املنشأة "عادية"، فإن األهمية النسبية تكون مبنية على مبالغ الدخل بعد الزكاة والضرائب.
ولكن، عندما تتكبد املنشأة خسائر، أو يكون لديها مشكالت استمرار يف األعمال محتملة، أو إذا كانت النتائج على نحو آخر 

غير عادية، فيمكن أن تكون األهمية النسبية مبنية على واحد أو أكثر من العوامل األخرى املشار إليها أعاله. 

أو مجموع  املراجع مجموع األصول  الضرائب، فقد يستخدم  وبعد  قبل  املنشأة حتقق خسائر،  كانت  إذا  املثال،  فعلى سبيل 
اإليرادات، أيهما أكبر. 

التقدير النهائي لألهمية النسبية هو تقدير مهني ويعتمد على رؤية املراجع، على سبيل املثال، أي من املعلومات تعد مالئمة، 
من هم مستخدمو القوائم املالية، ما القرارات التي قد يتخذها املستخدمون وما الذي يؤثر يف هذه القرارات.

طريقة المزج أو استخراج المتوسط:
هذا األسلوب يأخذ يف العادة أربعاً أو خمس قواعد "حكم التجربة" الفردية، وبعد ذلك إما أن يتم تقدير أهمية كل قاعدة وفقاً 

لنسبة ما وإما استخراج متوسط لها )وزنها بالتساوي(. 

ويفترض، أن توفر عملية املزج أواستخراج املتوسط طريقة غير مباشرة للنظر يف العوامل النوعية. 
وكمثال لطريقه استخراج املتوسط ميكن أخذ القواعد األربع الفردية املذكورة سابقاً واستخراج متوسط لها )إعطاء كل واحد 

منها وزناً يساوي 25 ٪(.

مثال توضيحي لحالة افتراضية 
 :ABC لتوضيح الطرائق السابقة حلساب األهمية النسبية، دعونا نفترض ملخص القوائم املالية اآلتي للشركة

قائمة املركز املالي
األصول                                   30.000.000 ريال 

االلتزامات    20.000.000 ريال
حقوق املالك 10.000.000 ريال    30.000.000 ريال
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قائمة الدخل 
إجمالي اإليرادات                       90.000.000 ريال

تكلفة بضائع                             50.000.000
إجمالي الربح                            40.000.000 
تكاليف بيع ومصاريف أخرى          32.000.000
صايف الدخل قبل الزكاة والضريبة   8.000.000 
ضريبة الدخل                           3.000.000
صايف الدخل بعد الزكاة والضريبة   5.000.000

إن طريقة القاعدة الواحدة تنطوي على قيام املراجع باختيار واحد من مقاديراألهمية النسبية األربعة اآلتية: 
القاعدة الواحدة                   احلساب مقدار األهمية النسبية

5٪ من الدخل قبل الزكاة والضريبة           X  ٪5   8000000                          400000 ريال
½٪ من إجمالي األصول                        ½٪  X  30000000                              150000 ريال

1٪ من حقوق املساهمني                       X   ٪1   10000000                        100000ريال
½٪ من إجمالي اإليرادات                      ½٪  X  90000000                         450000ريال

طريقة املزج أو استخراج املتوسط باستخدام القاعدة الواحدة املذكورة سابقاً، ستنطوي على احلساب اآلتي: 
طريقة استخراج املتوسط

)5 ٪ من الدخل قبل الزكاة والضريبة + ½٪ من إجمالي األصول + 1 ٪ من حقوق املساهمني + ½٪ من إجمالي اإليرادات( /4 
احلساب 

) 400.000 + 150.000 + 100.000 + 450.000 ( /4 = 275.000 ريال.

تحديد األهمية النسبية لألداء 
تستند األهمية النسبية لألداء بشكل عام على األهمية النسبية للتخطيط الشامل. 

فاملدى الذي تصل إليه األهمية النسبية لألداء يف استنادها على األهمية النسبية الشاملة هي مسألة تقدير مهني. 
وكما متت مناقشته يف وقت سابق، فسوف يستخدم املراجع مقدار/ معدل أقل من الذي مت الوصول إليه للمستوى العام للقوائم 

املالية بالنسبة إلى أرصدة احلسابات، فئات املعامالت واإلفصاحات. 
وعالوة على ذلك، فإن معدل األهمية النسبية لألداء، رمبا يختلف أيضاً يف كل حالة من احلاالت السابقة تبعاً ألهميتها بالقوائم 
املالية ككل. بدالً من استخدام معدل شامل ميكن الوصول إلى مجموعة من املعدالت املختلفة آخذين يف احلسبان األوجه النوعية 

لكل مجال. 
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الفصل السابع 
تقويم مخاطر الغش 

ميكن أن تنشأ التحريفات يف القوائم املالية إما من غش وإما خطأ. 
إن العامل الذي مييز بني الغش واخلطأ يكمن يف حتديد ما إذا كان اإلجراء الذي يؤدي إلى حتريف بالقوائم املالية هو متعمد 

أو غير متعمد. 
فالغش هو فعل متعمد من جانب واحد أو أكثر من بني أفراد اإلدارة أو املكلفني باحلوكمة، أو املوظفني، أو أطراف ثالثة، ينطوي 

على استخدام اخلداع للحصول على مصلحة بطريقة غير عادلة أو غير نظامية. 
وعند تخطيط املراجعة، يجب أن يكون املراجعون متيقظني الحتمال حدوث غش، وأن يقوموا بتقومي مخاطر الغش الذي قد 

يحدث.
 .)lullaby for the auditor( بالنسبة إلى املراجع )( قد ثبت أنه مجرد هدهدة )تهويدةWatchdog فمفهوم )كلب احلراسة

لقد وضع هذا املفهوم املراجعني يف حالة جتاهل لنية اإلدارة املتعمدة إلعداد قوائم مالية مغشوشة، لذلك فإن املعيار الدولي 
للمراجعة املعتمد يف اململكة )240( "مسؤوليات املراجع ذات العالقة بالغش عند مراجعة القوائم املالية"، قد رفض هذا املفهوم 

وزاد مسؤولية املراجعني زيادة كبيرة فيما يتعلق بالغش كما جتري مناقشته يف الفقرة اآلتية.

أواًل: مسؤوليات المراجع 
يتناول املعيار الدولي للمراجعة املعتمد يف اململكة )240( مسؤوليات املراجع ذات العالقة بالغش عند مراجعة القوائم املالية، 
ويتوسع هذا املعيار بشأن الكيفية التي يتم بها تطبيق معياري املراجعة رقم )315( ورقم )330( فيما يتعلق مبخاطر التحريفات 

اجلوهرية الناجتة عن غش. 
باملنشأة  اخلاصة  املخاطر  إدارة  آلية  فاعلية  تقومي  املراجعني  من  مطلوباً  اآلن  أصبح   ،)240( رقم  املراجعة  معيار  ومبوجب 

)الرقابة الداخلية( يف الوقاية من التحريفات، سواء كانت ناجتة من غش أو غيره، يف جميع عمليات املراجعة.
وعالوة على ذلك، هناك حاجة اآلن ليكون املراجعون أكثر نشاطاً يف بحثهم عن الغش، ويكون املراجع مسؤوالً عن االحتفاظ 
بحالة نزعة الشك املهني طوال عملية املراجعة، مع اإلقرار بإمكانية حتريفات جوهرية بسبب غش، برغم جتربة املراجع السابقة 
التي تشير إلى األمانة ونزاهة إدارة املنشأة واملكلفني باحلوكمة، واملطلب األهم للمعيار رقم )240( يتمثل يف أن يكون املراجعون 

مدركني الحتمال وجود حتريفات بسبب غش. 

أهداف المراجع هي:
)أ(   حتديد مخاطر التحريف اجلوهري يف القوائم املالية بسبب غش وتقديرها.

للتحريف اجلوهري بسبب غش، من خالل  املناسبة عن املخاطر املقدرة  أدلة املراجعة  )ب(  احلصول على ما يكفي من 
التصميم وتنفيذ استجابات مناسبة.
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)ج(   االستجابة بشكل مناسب للغش أو الغش املشتبه فيه، املكتشف خالل املراجعة. ومع ذلك، فإن املعيار الدولي للمراجعة 
املعتمد يف اململكة يقربحقيقة أنه للمحدودية املالزمة لعملية املراجعة، هناك مخاطرة ال مفر منها بأن ال يتم الكشف 
عن بعض التحريفات اجلوهرية بالقوائم املالية، يف وجود التخطيط السليم للمراجعة وتنفيذها وفقاً للمعايير الدولية 

للمراجعة املعتمدة يف اململكة.

تحديد مخاطر التحريفات الجوهرية الناتجة عن غش وتقويمها
وفقاً ملعيار املراجعة رقم )315(، يجب على املراجع حتديد وتقومي التحريفات اجلوهرية الناجتة عن غش على مستوى القوائم 

املالية، وعلى مستوى اإلقرارات بالنسبة إلى فئات املعامالت وأرصدة احلسابات واإلفصاحات.
وعند التحديد وتقومي مخاطر التحريفات اجلوهرية الناجتة عن غش، يجب على املراجع أن يقوم استناداً على افتراض وجود 
املخاطر يف إثبات اإليرادات، بالتقومي لتحديد نوع اإليرادات، معامالت اإليرادات أو اإلقرارات التي أدت إلى نشوء مثل هذه املخاطر. 
ومطلوب من املراجع أن يقوم بالتوثيق عندما يخلص إلى أن االفتراض ال ينطبق على ظروف االرتباط، ووفقاً لذلك، لم يحدد 

إثبات اإليرادات كمخاطرة لتحريف جوهري ناجت عن الغش.
يجب على املراجع أن يعامل تلك املخاطر املقدرة للتحريفات اجلوهرية الناجتة عن غش كمخاطر مهمة، وبالتالي يجب عليه 
احلصول على فهم ألدوات الرقابة ذات العالقة املستخدمة يف املنشأة، مبا يف ذلك أدوات الرقابة، ذات الصلة مبثل هذه املخاطر. 

أصحاب املصلحة األساسون
رمبا تكون لإلدارة دوافع للتالعب يف نتائج األعمال واالنطباع الذي تعطيه القوائم املالية ألصحاب املصلحة األساسيني. إجراء مناقشات 

فردية مع أصحاب املصلحة الذين تعدهم اإلدارة أساسيني ومناقشة كيفية استجابة اإلدارة لتوقعات أصحاب املصلحة األسايسني.

استجابة اإلدارة للتوقعاتاجلهات املكونة/ أصحاب املصلحة

ثانيًا: وثيقة تقدير مخاطر الغش

رقم ورقة العمل: 

أعدها: 

التاريخ: 

اسم العميل: ....................................................................................

املدة: .................................................................................................
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ثالثًا: المناقشات فيما بين فريق االرتباط:
يناقش الشريك املسؤول عن االرتباط مع فريق االرتباط مدى قابلية القوائم املالية للمنشأة للتعرض لتحريفات جوهرية ناجتة 

عن غش. 
ففي مثل هذا العصف الذهني تتم مناقشة اجلوانب املهمة من عملية املراجعة، وتشمل البنود التي تتم مناقشتها عادة، التجارب 

السابقة مع العميل، وكيفية ارتكاب الغش وإخفائه من قبل العميل، واإلجراءات التي قد تقود إلى اكتشاف الغش. 
عند دراسة عملية جتارية، فإن قدرة املراجع على تقمص تفكير الشخص احملتال وابتكاره طرائق جديدة للسرقة ميكن أن 
تساعد على إيجاد إجراءات لتحديد ما إذا كان قد حدثت عملية غش، ففي أحايني كثيرة ميكن استخدام إجراءات بارعة اخليال 

لكشف األدلة املتعلقة بالنشاط الذي ينطوي على غش.

األمور التي تتم مناقشتها

كيف وأين ميكن أن تكون القوائم املالية للمنشأة قابلة للتعرض لتحريفات جوهرية ناجتة عن غش، وكيف ميكن لإلدارة . 1
ارتكاب وإخفاء تقرير مالي مغشوش، وكيف ميكن أن يتم اختالس أصول املنشأة. 

التي ميكن أن تؤدي إلى عملية تقرير مالي . 2 التعسف يف إدارة األرباح احملتجزة  التي قد تكون مؤشراً على  الظروف 
مغشوش )تنطوي على غش(.

العوامل اخلارجية والداخلية املعروفة املؤثرة يف املنشأة التي ميكن أن توجد حافزاً أو ضغطاً على اإلدارة أو غيرها . 3
الرتكاب عمليات غش، توفير الفرصة الرتكاب الغش، وتدل على وجود ثقافة أو بيئة متكن اإلدارة أو غيرها تسوغ 

ارتكاب الغش. 

مراقبة اإلدارة املوظفني الذين تتوافر لهم إمكانية الوصول إلى النقد أو األصول األخرى القابلة لالختالس. . 4

أي تغييرات غير عادية أو غير املسوغة يف السلوك أو منط حياة اإلدارة أواملوظفني تلفت انتباه فريق االرتباط.. 5

الكيفية التي سيتم بها إدخال عنصر من عناصر عدم التوقع ضمن طبيعة وتوقيت ومدى إجراءات املراجعة التي يتعني . 6
القيام بها. 

إجراءات املراجعة التي قد يتم اختيارها لالستجابة لقابلية القوائم املالية للمنشأة للتعرض لتحريفات جوهرية ناجتة . 7
عن غش وحتديد ما إذا كانت أنواعاً معينة من إجراءات املراجعة تكون أكثر فاعلية من غيرها. 

أي ادعاءات للغش تلفت انتباه املراجع.. 8

مخاطر جتاوز اإلدارة أدوات الرقابة.. 9

التشديد على أهمية االحتفاظ بنزعة الشك املهني طوال عملية املراجعة.. 10
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رابعًا: المناقشات مع اإلدارة
يقوم املراجع خالل مرحلة التخطيط لعملية املراجعة باالستفسار من اإلدارة عن أمور تتعلق باألخطاء والغش، وقد يقوم أيضاً 

باستطالع آراء املكلفني باحلوكمة.
وتشمل األمور التي ميكن أن تناقش كجزء من هذه االستفسارات: 

>   ما إذا كانت هناك مواقع لشركات تابعة، قطاعات أعمال، أنواع من املعامالت، أرصدة حسابات أو أقسام قوائم مالية يكون 
احتمال وجود التحريفات فيها عالياً، أو قد توجد فيها عوامل غش، وكيف تتم معاجلتها من قبل اإلدارة، حتديد ما إذا كان 

للمكلفني باحلوكمة أو لإلدارة معرفة بوجود أي حاالت غش فعلية، مشتبه أو مزعومة. 
باملنشأة  الغش  ملخاطر  واالستجابة  للتحديد  اإلدارة  عمليات  باحلوكمة مبتابعة  املكلفون  من خاللها  يقوم  التي  الكيفية    <

والرقابة الداخلية التي أنشأتها اإلدارة لتخفيف تلك املخاطر.
>  عمل إدارة املراجعة الداخلية وحتديد ما إذا كانت املراجعة الداخلية قد حددت وجود حاالت غش فعلية، مشتبه أو مزعومة 

أو أي أوجه قصورجوهرية يف نظام الرقابة الداخلية.
>  كيف تقوم اإلدارة بتبليغ املوظفني بآرائها عن ممارسات األعمال املسؤولة والسلوك األخالقي، مثاًل من خالل سياسات 

السلوك املهني أو قواعد سلوك املهنة وآدابها.

فإذا كانت املنشأة قد أنشأت برنامجاً يشمل خطوات ملنع الغش واكتشافه، فيجب أن نستفسر من األشخاص املسؤولني عن 
هذه البرامج عما إذا كان هذا البرنامج قد حدد عوامل مخاطر غش. 

أ - نتائج التقصي مع اإلدارة: 
وثق نتائج استفساراتنا الواردة أدناه. 

اذكر من هو عضو اإلدارة الذي استفسرنا منه وتاريخ االستفسار.

تقدير اإلدارة ملخاطر الغش: 
وثق فهمنا لتقدير اإلدارة ملخاطر أن حتتوي القوائم على حتريفات جوهرية بسبب غش.

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

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

مراقبة اإلدارة من قبل املكلفني باحلوكمة.
وثق كيفية إثبات ذلك

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

 ........................................................................................................................................................................................
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أنظمة المحاسبة والرقابة الداخلية بما في ذلك المراجعة الداخلية: 
ملعاجلة مخاطر وجود  اإلدارة  أنشأتها  التي  الداخلية  والرقابة  بأنظمة احملاسبة  املتعلقة  اإلدارة  استفساراتنا من  نتائج  وثق 

حتريفات بسبب غش وملنع واكتشاف التحريفات مبا يف ذلك دور املراجعة الداخلية.
 ........................................................................................................................................................................................

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

األخطاء والغش: 
وثق نتائج استفساراتنا لتحديد ما إذا كانت اإلدارة مدركة ألي غش معلوم أو مشكوك يف حدوثه وأنها اكتشفت أي حتريفات مهمة 

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

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

ب- المناقشات مع المكلفين بالحوكمة: 
بناء على استفساراتنا ومناقشاتنا مع اإلدارة، انظر فيما إذا كانت هناك أمور تتعلق باحلوكمة ينبغي مناقشتها مع املكلفني باحلوكمة 

يف املنشأة: 
 ........................................................................................................................................................................................

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

عوامل مخاطر الغش 
ج: التقرير المالي المغشوش

ميكن تقسيم عوامل مخاطر الغش التي تتعلق بعملية التقرير املالي التي تنطوي على غش كما يأتي: 

أ - خصائص اإلدارة وتأثيرها يف البيئة الرقابية: 
>  يتوقف جزء كبير من أتعاب اإلدارة على حتقيق أهداف صعبة املنال.

>  اهتمام أكثر من الالزم من جانب اإلدارة يف االحتفاظ بسعر سهم املنشأة أو زيادته أو اجتاهات الربحية عن طريق 
ممارسات غير معتادة. 

>  هيمنة شخص واحد/ مجموعة قليلة من دون أن تكون هناك إجراءات رقابية معوِّضة.
>  وضع أهداف وتوقعات غير واقعية لألفراد املسؤولني عن التشغيل.

>  إظهار عدم االهتمام بالسلطات الرقابية.
>  استخدام موظفني غير أكفاء يف أقسام احملاسبة، أنظمة املعلومات أو املراجعة الداخلية.

>  مشاركة اإلدارة غير املالية يف اختيار املبادئ احملاسبية .. إلخ.
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>  وجود معدل دوران عاٍل ألفراد اإلدارة أو مجلس اإلدارة. 
>  وجود عالقات سيئة مع املراجع احلالي/ السابق مبا يف ذلك نزاعات متكررة، طلبات غير معقولة، قيود على املراجعني 

وسلوك متسلط من جانب اإلدارة. 
>  هيكل حوكمة ضعيف أو غير فعال. 

ب- أحوال الصناعة: 
>  متطلبات رقابية جديدة، قد تضعف من استقرار املنشأة أو أدائها.

>  منافسة متزايدة وتشبع السوق وتناقص يف الهوامش / طلبات العمالء.
>  صناعة يف تدهور مع فشل كثير من املشروعات.

>  تغيرات سريعة يف الصناعة مثل التغير السريع يف التقنية/ التقادم السريع للمنتجات.

ج- اخلصائص التشغيلية واالستقرار املالي: 
>  التقرير عن الربحية/ النمو بينما ال تكون هناك قدرة على توليد تدفقات نقدية.

>  أرصدة و/ أو عمليات مبنية على تقديرات كثيرة تتضمن بدرجة غير معتادة أحكاماً غير موضوعية/ حاالت غير مؤكدة. 
>  معامالت مهمة مع أطراف من ذوي العالقة خارج عن نطاق األعمال غير العادية للمنشأة.

>  عملية مهمة، غير عادية، أو معقدة وبصفة خاصة عند نهاية السنة أو قربها.
>  حساب مصريف مهم أو مواقع أعمال من دون مسوغ اقتصادي واضح.

>  هيكل تنظيمي معقد بدرجة كبيرة يتضمن منشآت نظامية متعددة / غير معتادة، خطوط سلطة أو ترتيبات تعاقدية من 
دون غرض جتاري واضح.

>  منو سريع غير عادي/ ربحية باملقارنة مع املنافسني/ الصناعة.
>  االعتماد على املديونية، قدرة هامشية على سداد الدين وتعهدات يصعب تنفيذها بالنسبة إلى املديونيات املقترضة.

>  التهديد بإفالس وشيك، أو االستيالء على األصول، أو االستحواذ العدواني.
>  تبعات سيئة عن معامالت مهمة معلقة إذا مت التقرير عن نتائج ضعيفة.

>  مركز مالي ضعيف أو متدهور مع ضمان اإلدارة شخصياً لديون مهمة للمنشأة.

وثق عوامل مخاطر الغش التي مت حتديدها، مثاًل عند احلصول على/ أو حتديث فهمنا للمشروع، نتيجة الستفساراتنا من 
اإلدارة، أو خالل مناقشات فريق املراجعة اخلاص بنا، التي قد تشير إلى احتمال وجود تقرير مالي مغشوش )تنطوي على غش(.

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

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

 ........................................................................................................................................................................................
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 رد الفعل
وثق رد فعلنا لعوامل مخاطر الغش التي مت حتديدها. 

انظر يف أمثلة ردود الفعل احملتملة يف املعيار الدولي للمراجعة املعتمد يف اململكة 240، امللحق 2
 ........................................................................................................................................................................................

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

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

د: اختالس األصول
ميكن تقسيم عوامل مخاطر الغش املتعلقة باختالس األصول كما يأتي: 

قابلية األصول لالختالس.  أ - 
>  مبالغ كبيرة من النقود حتت يد املنشأة أو حتت االستالم.

>  املخزون وأصول أخرى لها اخلواص نفسها، مثل احلجم الصغير ذي القيمة العالية والطلب املرتفع مصحوباً بعدم وجود 
متييز للملكية. 

>  أصول سهلة التحويل مثل السندات حلاملها، جواهر ورقاقات احلاسب.

ب- قابلية األصول لالختالس
>  عدم وجود إشراف إداري.

>  عدم التقصي السليم لطالبي الوظائف عندما تتوافر للموظفني إمكانية الوصول إلى أصول قابلة لالختالس.
>  عدم االحتفاظ بسجالت محاسبية كافية ألصول قابلة لالختالس.

>  عدم وجود فصل مالئم بني املهام.
>  عدم وجود نظام مالئم للتفويض باملعامالت واعتمادها.
>  أنظمة حماية مادية سيئة على أصول قابلة لالختالس.

>  عدم وجود توثيق كاٍف ومناسب ويف الوقت املالئم.
>  عدم إعطاء إجازات إجبارية/ تبديل دوري للموظفني الذين يقومون بوظائف رقابية مهمة.

وثق عوامل مخاطر الغش التي مت حتديدها، مثاًل عند احلصول على/ أو حتديث فهمنا للمشروع، نتيجة الستفساراتنا من 
اإلدارة أو خالل مناقشات فريق املراجعة اخلاص بنا، التي قد تشير إلى احتمال وجود تقرير مالي مغشوش )تنطوي على غش(.

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

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

 ........................................................................................................................................................................................
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رد الفعل
وثق رد فعلنا لعوامل مخاطر الغش التي مت حتديدها. 

انظر يف األمثلة لردود األفعال الواردة يف املعيار الدولي للمراجعة املعتمد يف اململكة 240، امللحق 2
أ- اعتبارات عامة: 

نزعة الشك املهني: 
 ........................................................................................................................................................................................

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

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

التفويض إلى أعضاء فريق املراجعة: 
 ........................................................................................................................................................................................

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

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

السياسات واملبادئ احملاسبية: 
 ........................................................................................................................................................................................

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

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

األدوات الرقابية: 
 ........................................................................................................................................................................................

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

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

التعديل يف طبيعة، توقيت، ومدى إجراءات املراجعة: 
 ........................................................................................................................................................................................

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

 ........................................................................................................................................................................................
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ب- األمور الواجب أخذها يف احلسبان عند مستوى رصيد احلساب، فئة املعامالت ومستوى اإلقرار: 
تعتمد الردود احملددة على تقدير املراجع ملخاطر الغش على أنواع، أو مجموعات عوامل املخاطر، أو الظروف التي مت حتديدها، 

ورصيد احلساب، فئة املعامالت واإلقرار الذي قد تؤثر فيه.
 ........................................................................................................................................................................................

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

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

ج- ردود فعل محددة 
تقرير مالي مغشوش

إثبات اإليراد
 ........................................................................................................................................................................................

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

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

كميات املخزون
 ........................................................................................................................................................................................

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

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

قيود يومية غير منطية
 ........................................................................................................................................................................................

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

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

أخرى
 ........................................................................................................................................................................................

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

 ........................................................................................................................................................................................
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د- اختالس األصول: 
يستدعي اختالف الظروف بالضرورة ردود فعل مختلفة. 

وثق ردود الفعل احملددة
 ........................................................................................................................................................................................

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

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

هـ - الظروف التي قد تشير إلى احتمال وجود غش أو خطأ: 
 وثق الظروف التي قد تشير إلى وجود حتريف جوهري يف القوائم املالية ناجت عن غش أو خطأ. 
انظر يف أمثلة هذه الظروف الواردة يف املعيار الدولي للمراجعة املعتمد يف اململكة 240، امللحق 3.

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

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

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

أمثلة: 

>  طلبات غير معقولة فيما يتعلق بتوقيت االنتهاء من عملية املراجعة تفرضها اإلدارة.

>  عدم رغبة اإلدارة يف القيام باتصاالت صريحة مع أطراف خارجية.

>  وضع قيود على نطاق املراجعة.

>  حتديد أمور مهمة لم تفصح عنها اإلدارة من قبل.

>  أرقام مهمة يف احلسابات من الصعب مراجعتها.

>  تطبيق متعسف ملبادئ احملاسبة.

>  أدلة إثبات متعارضة أو غير مرضية توفرها اإلدارة للموظفني.

>  أدلة إثبات مستندية غير عادية مثل تغييرات بخط اليد ملستندات أو توثيق بخط اليد ألمور تكون عادة مطبوعة الكترونياً.

>  معلومات يتم توفيرها بإكراه أو بعد تأخير غير معقول.

>  سجالت محاسبية غير كافية أو غير كاملة بدرجة كبيرة.

>  معامالت غير مؤيدة.

>  معامالت غير عادية، مبقتضى طبيعتها، حجمها أو درجة تعقيدها.
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>  معامالت لم تسجل وفقاً لتصريح اإلدارة احملددة أو العام.

الفعلي ورصيد احلساب  أو بني اجلرد  الفرعية  والسجالت  متابعة  تتم تسويتها بني حساب  لم  >  فروق جوهرية مهمة 
املختص لم يتم تقصيها وتصحيحها يف الوقت املناسب. 

>  عدم وجود أدوات رقابية كافية على تشغيل احلاسب. 

>  فروق جوهرية عن التوقعات تظهرها اإلجراءات التحليلية.

>  استجابة أقل من املتوقع خلطابات املصادقات، أو وجود فروق مهمة تظهرها الردود على خطابات املصادقات.

>  أدلة على معيشة املسؤولني وموظفي الشركة معيشة تدل على البذخ بطريقة الفتة.

>  حسابات معلقة لم تتم تسويتها.

>  أرصدة حسابات لبعض العمالء لم تسدد منذ مدة طويلة.

و- إجراءات املراجعة: 
وثق إجراءات املراجعة اإلضافية التي مت القيام بها نتيجة للظروف املوضحة أعاله.

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

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

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

خامسًا: تقويم أدلة المراجعة
عندما يحدد املراجع حتريفاً، يجب عليه تقومي ما إذا كان مثل هذا التحريف يدل على غش. إذا وجد مثل هذا املؤشر، يجب 
على املراجع تقومي اآلثار املترتبة على اخلطأ فيما يتعلق باجلوانب األخرى من املراجعة، ال سيما إمكانية االعتماد على إفادات 

اإلدارة، مع اإلدراك أن حالة الغش ليس من املرجح أن تكون واقعة معزولة.
وعندما يحدد املراجع حتريفاً، سواء كان جوهرياً أم ال، وكان لدى املراجع سبب يجعله يعتقد أنه ناجت، أو قد يكون ناجتاً من 
الغش وأن اإلدارة )خصوصاً اإلدارة العليا( مشاركة يف ذلك، فيجب على املراجع إعادة تقومي تقدير مخاطر التحريفات اجلوهرية 

الناجتة عن غش، واألثر الناجت عنها على طبيعة وتوقيت ومدى إجراءات املراجعة للرد على املخاطر املقدرة.
وعند إعادة النظر يف إمكانية االعتماد على األدلة التي مت احلصول عليها سابقاً، يجب على املراجع أيضاً حتديد ما إذا كانت 

األحوال أو الظروف تشير إلى إمكانية التواطؤ من قبل املوظفني، اإلدارة أو أطراف خارجية. 

وعنما يتأكد املراجع أن القوائم املالية بها حتريفات جوهرية نتيجة الغش، أو أنه غير قادر على حتديد ما إذا كانت هذه القوائم 
بها حتريفات على النحو املذكور، فيجب عليه تقومي اآلثار املترتبة على املراجعة. 
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نتائج التقويم
 ........................................................................................................................................................................................

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

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

االتصاالت مع اإلدارة والمكلفين بالحوكمة
إذا حدد املراجع حالة غش أو حتصل على معلومات تشير إلى احتمال وجود غش، فيجب على املراجع توصيل هذه األمور يف 
وقتها إلى املستوى املناسب من اإلدارة، من أجل إبالغ الذين تقع عليهم املسؤولية الرئيسية ملنع واكتشاف الغش بالنسبة إلى األمور 
ذات الصلة مبسؤولياتهم، ما لم يكن جميع املكلفني باحلوكمة مشاركني يف إدارة املنشأة، فإنه إذا حدد املراجع أو اشتبه يف عملية 

غش تشترك فيها: 
)أ(  اإلدارة.. 

)ب( موظفون لديهم أدوار مهمة يف الرقابة الداخلية؛ أو 
)ج(  آخرين، حيث تنتج عن الغش حتريفات جوهرية بالقوائم املالية ، فيجب على املراجع توصيل هذه األمور يف وقتها إلى 

املكلفني باحلوكمة. 
إذا كان املراجع يشتبه يف حالة غش تشترك فيها اإلدارة، فيجب عليه توصيل هذه الشكوك إلى املكلفني باحلوكمة وأن يناقش 

معهم طبيعة وتوقيت ومدى إجراءات املراجعة الالزمة الستكمال عملية املراجعة.

سادسًا: اإلفادات المكتوبة
يجب على املراجع احلصول على إفادات مكتوبة من اإلدارة بأنها: 

)أ(   تعترف مبسؤوليتها عن تصميم وتنفيذ واحملافظة على الرقابة الداخلية ملنع وكشف الغش. 
)ب(  قد كشفت للمراجع عن نتائج تقوميها ملخاطر أن تكون القوائم املالية بها حتريفات جوهرية ناجتة عن غش.

التي يشتبه بأنها تنطوي على غش ما يؤثر يف املنشأة  )ج(  قد كشفت للمراجع معلوماتها عن حاالت الغش أو احلاالت 
وتشترك فيها: 

)1( اإلدارة. 
)2( موظفني لديهم أدوار مهمة يف الرقابة الداخلية. أو

)3( آخرين، حيث تنتج عن الغش حتريفات جوهرية بالقوائم املالية .  
)د(  قد كشفت للمراجع معلوماتها عن أي ادعاءات بوجود حاالت غش أو حاالت يشتبه بأنها تنطوي على غش ما يؤثر يف 
القوائم املالية للمنشأة، يكون قد مت االبالغ عنها من قبل املوظفني، املوظفني السابقني، احملللني واجلهات التنظيمية أو 

غيرها.
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الفصل الثامن 
قائمة تحقق عامة ألنظمة معلومات الحاسب 

رقم ورقة العمل: 

أعدها: 

التاريخ: 

روجعت بـ:

التاريخ:

اسم العميل: ....................................................................................

املدة: .................................................................................................

أواًل: الغرض 
 يجب أخذ إكمال قائمة التحقق Checklist العامة ألنظمة معلومات احلاسب يف احلسبان عند تخطيط عملية املراجعة. فإذا 

كان من املطلوب احلصول على فحص أكثر تفصياًل لبيئة املعلومات الرقابية لتقنية املعلومات، فيمكن تعديل القائمة وفقاً لذلك.
هذه القائمة تساعد على تقومي ما إذا كانت األدوات الرقابية العامة تعد مرضية.

ثانيًا: االعداد والتوظيف:
رمبا يكون باملنشأة اختصاصي إدارة تقنية معلومات. 

يجب على املراجع تقومي مكانته ودوره يف املنشأة وتقومي مدى املالءمة وفاعلية العمل الذي يقوم به. 
وعلى الرغم من ذلك، فإنه ميكن النظر يف اشتراك اختصاصي مراجعة من خالل احلاسب، على سبيل املثال، يف املعامالت 
اجلديدة أو يف حالة العمالء الذين يقومون بتوسعة أنظمة تقنية املعلومات أو تطويرها، أو يف حالة بيئة تقنية املعلومات املعقدة. 

عادة يتم حتديد اإلجابات عن األسئلة الواردة يف هذه القائمة عن طريق املالحظة واالستفسار، اعتماداً بشكل أساسي على 
املناقشات مع موظفي تقنية املعلومات التابعني للعميل. 

ثالثًا: األسئلة:
 تنقسم قوائم الفحص إلى سبعة أقسام )من أ إلى ز(، تتكون من أسئلة عامة تنطبق على جميع بيئات احلاسب، ويعنون كل 

قسم بهدف رقابي، واألسئلة الداعمة توفر معلومات تساعد املراجع على تقدير الهدف املعني. 
ويوجد ملعظم األسئلة الداعمة عبارة "انظر" وهي توفر للفاحص موضوعات يفكر فيها عند اإلجابة عن السؤال.
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رابعًا: قائمة التحقق Checklist العامة ألنظمة معلومات الحاسب:
مت تصميم األسئلة كوسيلة مساعدة لتقومي البيئة الرقابية لتقنية املعلومات. 

ويقوم املراجع عادة بوصف مالمح األنظمة الرقابية ذات العالقة بشكل سردي يف عمود "التعليقات / رقم ورقة العمل"، ويتم 
تقدمي إشارة مرجعية ألوراق العمل الداعمة عند الضرورة.

"ال". هذه  بـ  إجابته  املترتبة على أي سؤال  اآلثار  لكل سؤال، مبا يف ذلك  املقابلة  الصفحة  إرشادية على  ترفق مالحظات   
املالحظات هي فقط لإلرشاد يف إكمال االستبيان وال تغطي بالضرورة جميع املوضوعات ذات العالقة. 

الهدف حتقق )أ( سياسات التنظيم واإلدارة 
ملخص النتائجنعم/ال

1- للتأكد من وجود سياسات تنظيمية وإجراءات إدارية للمساعدة 
على متابعة وظيفة تقنية املعلومات بطريقة مالئمة.

مالحظات/ رقم ورقة العملالنعم

إستراتيجية تقنية املعلومات: 
تغطي  املعلومات  لتقنية  موثقة  رسمية  خطة  هناك  هل   1/1

األنظمة التي سيتم وضعها وتطويرها للسنوات 1-3 املقبلة؟

٢/1 هل هناك جلنة توجيهية لتقنية املعلومات؟
انظر 

<  وسائل أخرى، أقل رسمية، إلنشاء وتبليغ إستراتيجية تقنية 
املعلومات.

<  إفادة إدارة املستخدم.

سياسات وإجراءات تقنية املعلومات
لتقنية  وشاملة  رسمية  وإجراءات  سياسات  هناك  هل   3/1
إدارة  املستخدم،  دخول  إدارة  املعلومات،  بأمن  تتعلق  املعلومات 

تغيير البرنامج، إدارة النسخ االحتياطية، وإدارة كلمة السر؟
انظر: 

<  االعتماد على مستوى مجلس اإلدارة.
<  األهداف.

<  النطاق والتغطية.
<  املسؤولية عن متابعة األداء والتحديث.

<  توزيع املوظفني.
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الهدف حتقق )أ( سياسات التنظيم واإلدارة 
ملخص النتائجنعم/ال

دوراملراجعة الداخلية: 
الرقابية  األدوات  فحص  يف  الداخلية  املراجعة  تشترك  هل   4/1

لتقنية املعلومات؟
انظر فيما يأتي: 

<  كفاءة موظفي املراجعة
<  تكرر الفحص.

<  األمور التي تطرح يف مثل هذه الفحوص ومضامينها على 
املراجعة .

وظيفة أمن تقنية املعلومات:
٥/1 هل توجد باملنشأة وظيفة رسمية ألمن تقنية املعلومات؟

انظر: 
<  األدوار واملسؤوليات.

<  خطوط اإلبالغ )مستقلة عن تقنية املعلومات(.
<  تدريبات الوعي باألمن.

الوعي بالرقابة: 
6/1 هل اجتاهات اإلدارة وهيكل املنشأة تدعو إلى الوعي بالرقابة؟
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الهدف حتقق )ب( الفصل بني الواجبات
ملخص النتائجنعم/ال

٢- للتأكد من وجود فصل معقول للواجبات بني املوظفني، يف إدارة 
واملستخدم،  املعلومات  تقنية  إدارة  وظائف  وبني  املعلومات  تقنية 

ملنع و/ أو اكتشاف األخطاء أو املخالفات.

مالحظات/ رقم ورقة العملالنعم

1/٢ هل هناك هيكل تنظيمي إلدارة تقنية املعلومات؟
 )احصل على نسخة وافحصها(

مالئم  املعلومات  تقنية  إدارة  يف  الواجبات  بني  الفصل  هل   ٢/٢
بالنسبة إلى حجم املنشأة؟

انظر: 
<  الفصل بني الوظائف، مثال: 

<  عدد موظفي تقنية املعلومات.
<  مبرمجو األنظمة.

<  مبرمجو التطبيقات.
<  مدير قاعدة املعلومات.
<  أعمال تقنية املعلومات.

<  مدخالت البيانات.
<  حماية الشبكة.

<  االعتماد على املوظفني الرئيسيني.
<  االعتماد على موظفني مستأجرين.

لديهم  الذين  فقط  هم  املعلومات  تقنية  موظفي  هل   3/٢
مسؤوليات عن الوظائف داخل إدارة تقنية املعلومات؟

انظر: 
<  املسؤولية عن بدء العمليات أو التصريح بها.

<  التعديالت على امللفات الرئيسة.
<  تصحيح حتريفات املدخالت.
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الهدف حتقق )ج( األدوات الرقابية على الدخول املنطقي
ملخص النتائجنعم/ال

أو  لبيانات  به  املصرح  غير  بدخول  يسمح  ال  أنه  من  التأكد   -3
برامج حساسة.

مالحظات/ رقم ورقة العملالنعم

1/3 هل مت حتديد البيانات أو التطبيقات احلساسة؟
اتصال  لتقييد  مالئمة  حماية  إجراءات  اتخذت  هل   ٢/3

املستخدمني بالبيانات والبرامج؟
انظر 

<  هوية املستخدم وكلمات السر.
.menu تسهيالت القائمة  >

<  اعتماد اإلدارة خليارات القائمة.
<  الفحص الدوري للتأكد من مالءمة حقوق االتصال

<  فحص سجالت األمن.

3/3 التحقق من أدوات األنظمة املتعلقة بكلمات السر:
<  طول كلمة السر )مثاًل 6 أحرف(.

<  تكوين كلمة السر )مثاًل أحرف وأرقام(.
<  الفاصل الزمني لتغييركلمة السر )مثاًل 90 يومًا(.

<  تأمني احلساب )مثاًل ثالثة محاوالت غير صحيحة(.
<  تاريخ كلمة السر )٥ كلمات سر يتم تذكرها(

<  تغيير إجباري لكلمة السر يف أول تسجيل دخول.
<  املهلة الزمنية )مثاًل 10 دقائق من توقف النشاط(

<  التزامن املقبول

4/3 هل موظفو تطوير األنظمة مينعون من الوصول إلى البيانات 
والبرامج يف بيئة اإلنتاج؟

انظر: 
<  الفصل بني بيئتي اإلنتاج واالختبار.

<  إجراءات لتغيرات الطوارئ، مثل: 
<  التوثيق.
<  الفحص.

قويـة  مسـتخدم  بــهويات  والتصريـح  التخصيـص  هـل   ٥/3
واسـتخدامها )مثـاًل مديـر النظـام، مديـر قاعـدة البيانـات ...إلـخ ( 

أدائهـا؟ ملتابعـة  رقابيـة  إجـراءات  لهـا  توضـع  سـر  كلمـات  أو 
)الحظ ملن تخصص كلمات السر هذه(
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الهدف حتقق )د( أدوات الرقابة الفعلية
ملخص النتائجنعم/ال

سرقة  أو  العرضي  أو  املقصود  التلف  مخاطر  أن  من  للتأكد   -4
أجهزة احلاسب أو الوسائط قد مت تقليلها إلى أقل حد ممكن. 

مالحظات/ رقم ورقة العملالنعم

البيانات،  احلاسب،  ألجهزة  كافية  فعلية  حماية  هناك  هل   1/4
الوسائط والتوثيق؟

انظر 
<  املباني )مبا يف ذلك حماية النهايات الطرفية(.

<  غرفة السيرفر.
<  معدات االتصال.

<  التخزين املقاوم للحريق للوسائط املغناطيسية.
<  منع احلريق أو اكتشافه.

<  التخزين خارج موقع املشروع.

الهدف حتقق )هـ( أدوات الرقابة على تغيرات وضع األنظمة والبرامج.
ملخص النتائجنعم/ال

٥- للتأكد من أن تغيرات وضع األنظمة والبرامج قد مت التصريح 
بها، اختبارها وتوثيقها وأنها تعمل كما قصد من تصميمها.

مالحظات/ رقم ورقة العملالنعم

1/٥ األنظمة والبرامج املوضوعة داخليًا 
منهجية  هناك  هل  داخليًا،  املوضوعة  األنظمة  إلى  بالنسبة   

رسمية؟
انظر: 

<  املنهجية الرسمية املعتمدة لوضع البرامج.
<  إجراءات داخلية وضعت بواسطة فريق وضع األنظمة.

<  النموذج األولى للبرامج.
<  معايير البرمجة املتبعة. 
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الهدف حتقق )هـ( أدوات الرقابة على تغيرات وضع األنظمة والبرامج.
ملخص النتائجنعم/ال

٢/٥ احلزم
هل تعتمد املنشأة على أنظمة تطبيق موردة ومصانة من جهة خارجية؟

انظر 
<  اتفاقية الصيانة مع املورد. 

<  فحص التغيرات والتحديث واختبارها قبل التركيب.
<  مصدر الكود الذي مت توفيره.

<  إجراءات ملنع االتصال غير املصرح به بالبرامج.
<  إذا كان البرنامج مملوكًا للمورد، فهل هناك اتفاقية ضمان 

تنفيذه؟
3/٥ هل يشرك املستخدمون بطريقة مالئمة يف عملية وضع األنظمة؟

انظر: 
<  توصيف املتطلبات.

<  املساهمة يف أولية الوضع.
<  إيقاف العمل من املستخدم.

<  قبول املستخدم لالختبار.
<  التدريب.

<  القبول الرسمي قبل التنفيذ.
<  وضع أدلة املستخدم .. إلخ.

4/٥ هل يقيد موظفو وضع البرامج من تنفيذ نسخ برامج جديدة 
يف بيئة اإلنتاج؟

٥/٥ هل يتم إنتاج توثيق أنظمة وبرامج شاملة؟
انظر: 

<  التزام املعايير.
<  توثيق األنظمة.

<  تعليمات التشغيل.
<  التوثيق للمستخدم.

6/٥ هل هناك إجراءات رقابية لتغيير البرامج؟
انظر: 

<  توثيق التغيير يف البرامج.
<  اعتماد اإلدارة.

<  إجراءات االختبار.
<  إشراك املستخدم يف التصريح بالبرامج واختبارها.
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الهدف حتقق )و( استمرار األعمال وعمليات احلاسب
ملخص النتائجنعم/ال

املعامالت  استئناف  على  قادرة  ستكون  املنشأة  أن  من  للتأكد   -6
تسهيالت  تكن  لم  إذا  الزمن(  من  معقولة  مدة  )خالل  بفاعلية 

التشغيل احلالية متاحة. 

مالحظات/ رقم ورقة العملالنعم

Back up إجراءات االحتياطي
1/6 هل يتم عمل نسخ احتياطية من ملفات البيانات والبرامج 

بصفة منتظمة.
)الحظ دورة اإلجراءات االحتياطية(

انظر: 
<  البيانات يف نهاية اليوم، أسبوع، شهر، سنة.

إجــراء  بعد  تؤخذ  االحتياطية  النسخ  كانت  إذا  مــا  <  حتديد 
تعديالت بالتطبيق. 

٢/6 هل النسخ االحتياطية يحتفظ بها يف موقع آمن بعيدًا عن 
موقع احلاسب؟

 انظر 
<  ملفات البيانات.

<  البرامج.
<  برامج األنظمة.
<  توثيق األنظمة.

<  إجراءات التشغيل.
<  إجراءات املستخدمني.

<  خطة االسترداد يف حالة الكوارث.

3/6 هل نسخ االحتياط تؤخذ بعيدًا عن املوقع بصفة منتظمة؟

4/6 هل مت اختبار إجراءات االحتياط واالسترداد؟
انظر: 

<  الوقت املستغرق لالسترداد.
<  اكتمال البيانات املستردة ودقتها
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الهدف حتقق )و( استمرار األعمال وعمليات احلاسب
ملخص النتائجنعم/ال

تخطيط االسترداد من الكوارث 
٥/6 هل مت حتديد أنظمة املنشأة املهمة جدًا التي من دونها ميكن 

أن تتأثر األعمال ومعامالت املنشأة؟
انظر: 

<  ما املــدة التي ميكن أن تعمل فيها املنشأة من دون أنظمتها 
املهمة جدًا للحاسب؟

مثاًل: ساعات، أقل من ٧ أيام ... إلخ.

6/6 هل وضعت خطة استرداد من الكوارث ومت توثيقها واختبارها؟
انظر: 

<  املراجعة املنتظمة للخطة وحتديثها.
)الحظ متى مت حتديثها آخر مرة(

<  االختبار الدوري.
)الحظ متى مت اختبارها آخر مرة(

التأمني 
٧/6 هل لدى املنظمة غطاء تأميني كاف يغطي املخاطر املتعلقة 

بتقنية املعلومات؟
انظر 

<  خسارة أجهزة احلاسب والبيانات.
<  اخلسارة التبعية.

<  التكلفة اإلضافية للعمل.
<  منع االتصال.

<  بنود االستبعاد. 
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مالي/  مراقب   / مالي  مدير  مثاًل:  املستخدم،  إدارة  )ز( 
محاسب رئيس.

الهدف حتقق 
ملخص النتائجنعم/ال

٧- للتأكد من أن أنظمة تقنية املعلومات تفي بحاجة املنشأة

مالحظات/ رقم ورقة العملالنعم

1/٧ هل املستخدمون راضون عن أنظمة احملاسبة املهمة جدًا؟ 
انظر: 

<  معلومات اإلدارة.
<  مالءمة توقيت التقارير.

<  تسهيالت صديقة للمستخدم.
<  أوقات االستجابة.

٢/٧ هل األنظمة مستقرة؟
انظر: 

<  تــعــديــالت قليلة مــنــذ ســتــة أشــهــر مــثــاًل قــبــل بــدايــة الــفــتــرة 
احملاسبية.

<  أنظمة جديدة مخططة. 

االستنتاج الشامل

الرقابة، ألخذها يف  أهداف  تأثير يف  لها  والتي  التي مت حتديدها خالل فحصنا  الداخلية  الرقابة  الضعف يف  أوجه  خلص 
احلسبان عند تخطيط االعتماد على أدوات أنظمة معلومات احلاسب. 

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

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

 ........................................................................................................................................................................................
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الفصل التاسع 
اإلجراءات التحليلية المنفذة كإجراءات تقويم مخاطر 

اإلجراءات التحليلية املنفذة كإجراءات تقومي مخاطر، ميكن أن حتدد جوانب املنشأة التي يجهلها املراجع وميكن أن تساعد على 
تقومي مخاطر التحريفات اجلوهرية من أجل توفير أساس للتصميم وتنفيذ الردود على املخاطر املقدرة. 

فاإلجراءات التحليلية املنفذة كإجراءات تقومي مخاطر ميكن أن تشمل معلومات مالية وغير مالية على حد سواء، على سبيل 
املثال، العالقة بني املبيعات ومساحة منطقة البيع أو حجم البضائع املباعة. 

قد تساعد اإلجراءات التحليلية على حتديد وجود معامالت أو أحداث غير عادية، واملبالغ والنسب، واالجتاهات التي قد تشير 
إلى مسائل لها مضامني تتعلق باملراجعة، فالعالقات غير العادية أو غير املتوقعة التي يتم حتديدها ميكن أن تساعد املراجع على 

حتديد مخاطر التحريفات اجلوهرية، وخصوصاً مخاطر التحريفات اجلوهرية بسبب غش. 
احلصول على أدلة تثبت أن املعلومات املالية قد مت احلصول عليها من املصدر املناسب. 

اإلجــراءات  يف  استخدامها  سيتم  التي  البيانات،  نقاط  أو  الرئيسة  البيانات  مجموعات  من  املكونة  املصدر،  بيانات  حتديد 
التحليلية التي نتبعها يف تقومي املخاطر، وفهم املعامالت األساسية املستخدمة يف جتميع بيانات املصدر املذكورة. 

وميكننا تقومي إمكانية االعتماد على بيانات املصدر من خالل توافق املعلومات املالية األولية مع دفتر األستاذ العام، وبتوافق 
للنتائج املالية  املبالغ املدرجة يف قائمة املركز املالي مع ميزانية املنشأة وتقومي ما إذا كانت امليزانية، تعد تاريخياً متثياًل جيداً 

باستخدام خبرة املراجعة السابقة. 
وميكننا استخدام ميزانية املنشأة للمساعدة على حتديد عالقات معقولة ومساعدتنا يف تكوين التوقعات املستقلة اخلاصة بنا.

اجلدول اآلتي يتضمن قائمة باإلجراءات التحليلية التي يتعني القيام بها يف مرحلة تخطيط املراجعة. 
القائمة املذكورة أدناه ليست شاملة وميكن إجراء تقوميات أكثر بالنسبة إلى عمالء معينني. ويستند هذا النموذج على منشأة 

تصنيع، ولكن بالنسبة إلى األنواع األخرى من املنشآت يلزم تعديله. 
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أواًل: الفحص التحليلي - حتليل النسب

السنة املعادلة
احلالية

سنة 
)1(

سنة 
)2(

سنة 
)3(

حتليل األداء)أ(

الطاقة القصوى1

الطاقة املستخدمة2

3
اإلنتاج بالوحدات، مثاًل كيلوجرام... 

إلخ

اإلنتاج بعد التحويل )إن وجد(4

املبيعات احمللية اإلجمالية / املبيعات اإلجمالية ٪ - محلي5
100 X املبيعات الكلية اإلجمالية

مبيعات التصدير اإلجمالية/ - تصدير
X100 املبيعات الكلية اإلجمالية

٪ مجمل الربح إلى صايف املبيعات6
مجمل الربح

صايف املبيعات

تكلفة استهالك املواد األولية إلى 7
تكلفة البضاعة املصنوعة

تكلفة االستهالك
تكلفة البضاعة

100 X املصنوعة

متوسط سعر شراء املواد األولية 8
للوحدة

إجمالي سعر شراء املواد األولية
إجمالي الوحدات املشتراة

متوسط تكلفة التحويل لوحدة اإلنتاج9
تكلفة التحويل

الوحدات املنتجة

تكلفة العمل لوحدة اإلنتاج 10
تكلفة العمل 

الوحدات املنتجة

استهالك املخزون وقطع الغيار 11
لوحدة اإلنتاج

استهالك املخزون وقطع الغيار
الوحدات املنتجة
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أواًل: الفحص التحليلي - حتليل النسب

السنة املعادلة
احلالية

سنة 
)1(

سنة 
)2(

سنة 
)3(

استهالك الكهرباء لوحدة اإلنتاج12
استهالك الكهرباء
الوحدات املنتجة

تكلفة مواد التعبئة لوحدة اإلنتاج13
تكلفة مواد التعبئة
الوحدات املنتجة

املصروفات اإلدارية / وحدة اإلنتاج14
املصروفات اإلدارية
الوحدات املنتجة

مصروفات البيع للوحدة املباعة15
مصروفات البيع
الوحدات املباعة

بالرياالتاألعباء املالية 16

صايف الربح )اخلسارة( للوحدة 17
املباعة

صايف الربح )اخلسارة(
الوحدات املباعة

صايف الربح )اخلسارة( كنسبة 18
للمبيعات

صايف الربح/ )اخلسارة(× 100
املبيعات 

البضاعة املنتجة املكتملة التصنيع19
البضاعة املنتجة املكتملة التصنيع 

بالوحدات / املواد األولية 
املستهلكة بالوحدات

معدل البيع املتوسط للوحدة 21

ـ محلي
املبيعات احمللية

إجمالي الوحدات املباعة

ـ التصدير
مبيعات التصدير

إجمالي الوحدات املباعة
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أواًل: الفحص التحليلي - حتليل النسب

السنة املعادلة
احلالية

سنة 
)1(

سنة 
)2(

سنة 
)3(

)ب( معدالت الربحية

العائد على األصول1
صايف الربح بعد الزكاة والضريبة

متوسط لألصول

العائد على رأس املال املستثمر2
صايف الربح بعد الزكاة والضريبة
متوسط رأس املال الكلي املستثمر

ربحية السهم3
صايف الربح املتاح حلملة األسهم

عدد األسهم العادية القائمة

أسباب التقلبات المهمة: 
 ........................................................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

 ........................................................................................................................................................................................
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مرحلة التخطيط
اإلجراءات التحليلية في مرحلة التخطيط

الفحص التحليلي - تحليل النسب

الفحص التحليلي - حتليل النسب

السنة املعادلة
احلالية

سنة 
)1(

سنة 
)2(

سنة 
)3(

مكرر الربحية4
ربحية السهم

القيمة السوقية للسهم

معدل السعر على الربحية5
سعر السوق للسهم

ربحية السهم

معدل مصروفات التشغيل 6
مصروفات التشغيل

صايف املبيعات

معدل املصروفات اإلدارية7
املصروفات اإلدارية

صايف املبيعات

معدل مصروفات البيع8
مصروفات البيع
صايف املبيعات

معدل املصروفات املالية9
املصروفات املالية
صايف املبيعات

)ج( معدالت األنشطة

دوران املخزون1

1/1 دوران املواد األولية
تكلفة املواد األولية املستخدمة
متوسط مخزون املواد األولية

2/1 دوران املخزون حتت التشغيل
تكلفة البضاعة التامة الصنع

متوسط مخزون البضاعة حتت 
التشغيل

3/1 دوران مخزون البضاعة 
التامة

تكلفة البضاعة املباعة
متوسط مخزون البضاعة التامة الصنع
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الفحص التحليلي - حتليل النسب

السنة املعادلة
احلالية

سنة 
)1(

سنة 
)2(

سنة 
)3(

دوران املدينني2
املبيعات األجلة

املدينني

متوسط مدة حتصيل الدين3
املدينني

365 X املبيعات األجلة

دوران األصول4
تكلفة البضاعة املباعة

متوسط إجمالي األصول

دوران األصول الثابتة5
تكلفة البضاعة املباعة
متوسط األصول الثابتة

دوران األصول املتداولة6
تكلفة البضاعة املباعة

متوسط األصول املتداولة

دوران رأس املال العامل7
تكلفة البضاعة املباعة
صايف رأس املال العامل

)د( معدالت السيولة

املعدل اجلاري1
األصول املتداولة

االلتزامات املتداولة

النسبة السريعة )املعدل(2
األصول السريعة

االلتزامات املتداولة

الدائنون3
صايف املبيعات األجلة

متوسط الدائنني
)هـ( الرفع/ معدالت هيكل رأس املال

معدل الدين إلى رأس املال1
مجموع الدين

رأس مال حملة األسهم

دوران رأس املال2
املبيعات

صايف حقوق املساهمني

حصة املالك يف األصول الثابتة3
األصول الثابتة

صايف حقوق املساهمني
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أسباب التقلبات المهمة: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ثانيًا: فحص األداء المالي للعميل
خلص نتائج فحص األداء املالي وناقش أثره يف عملية املراجعة.

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

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

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

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

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

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

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

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

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



90

الدليل االسترشادي لممارسة المراجعة
في المملكة العربية السعودية

SOCPA الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

تسهيالت فحص األداء المالي في تقويم المخاطر، مثاًل: 
مخاطر تقرير مالي مغشوش، قدرة املنشأة على البقاء منشأة مستمرة....إلخ.

شكل مقترح لفحص األداء المالي

السنة )أ( ملخص القوائم املالية للمدة املنتهية )وضح(
احلالية

السنة 
 )1(

السنة 
)2(

السنة 
)3(

الربح واخلسارة

املبيعات

تكلفة املبيعات

مجمل الربح

مصروفات التشغيل

الدخل من التشغيل

الدخل )املصروف( من أعمال أخرى 

الدخل قبل الضرائب

مخصص ضريبة الدخل

صايف الدخل

قائمة املركز املالي

النقد

الديون التجارية 

البضاعة املعروضة

املستودعات وقطع الغيار

املمتلكات واملصانع واملعدات

إجمالي األصول

حسابات الدائنيني )احلسابات واجبة السداد(

املصروفات املستحقة
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االلتزامات املتداولة األخرى

دين طويل األجل

إجمالي االلتزامات

صايف األصول

أسهم رأس املال واالحتياطي

ربحية العمليات)ب(

نسبة مجمل الربح

نسبة الدخل من التشغيل

معدل الضريبة الفعال

نسبة صايف الدخل

ربحية السهم

الرفع املالي)ج(

نسبة الدين إلى حقوق امللكية

دوران األصول)د(

نسبة االيراد إلى مجموع األصول

نسبة دوران املدينني

نسبة دوران املخزون

السيولة)هـ(

رأس املال العامل

التدفق النقدي من األعمال

املعدل اجلاري

املعدل السريع

غطاء الفوائد وتوزيعات األرباح
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الفصل العاشر
تقويم وظيفة المراجعة الداخلية  

رقم ورقة العمل: 

أعدها: 

التاريخ: 

اسم العميل: ....................................................................................

املدة: .................................................................................................

المقدمة: 

وظيفة املراجعة الداخلية هي عبارة عن نشاط تقوميي يتم وضعه أو توفيره خدمة للمنشأة. 
وتشمل وظائفها، من بني أمور أخرى، الفحص والتقومي ومالحظة مدى الكفاية وفاعلية نظام الرقابة الداخلية.

يتم استخدام هذه الورقة عندما يقرر املراجع اخلارجي، وفقاً ملعيار املراجعة الدولي املعتمد يف اململكة )315(، بأنه من املرجح 
أن تكون وظيفة املراجعة الداخلية مالئمة لعملية املراجعة. 

وتعد وظيفة املراجعة داخلية مالئمة لعملية املراجعة عندما تكون طبيعة املسؤوليات وأنشطة وظيفة املراجعة الداخلية مرتبطة 
حجم،  تقليل  أو  أوتوقيت،  طبيعة  لتعديل  الداخليني  املراجعني  أعمال  استخدام  املراجع  ويتوقع  للمنشأة،  املالي  التقرير  بعملية 
إجراءات املراجعة التي يتعني القيام بها، ومع ذلك فإن املراجع اخلارجي هو وحده الذي يتحمل مسؤولية رأي املراجع بشأن القوائم 

املالية، وأن تلك املسؤولية ال تنخفض نتيجة الستخدام املراجع اخلارجي ألعمال املراجعني الداخليني. 

إن أهداف املراجع اخلارجي، عندما يكون للمنشأة وظيفة للمراجعة داخلية يعدها املراجع اخلارجي مالئمة لعملية املراجعة، 
هي: 
حتديد ما إذا كان سيتم استخدم عمل معني من أعمال املراجعني الداخليني، وإلى أي مدى يتم استخدام ذلك العمل.  . 1
يف حالة استخدام ذلك العمل املعني من أعمال املراجعني الداخليني، حتديد ما إذا كان ذلك العمل كافياً ألغراض املراجعة.. 2

وكأمثلة على أنشطة املراجع الداخلي التي ميكن أن نفحصها لتحديد الطبيعة وتوقيت، ومدى اإلجراءات نذكر: 
- جرد املخزون يف مواقع مختلفة 

- األصول الثابتة املادية
- التوثيق بالنسبة إلى نظام املبيعات واحلسابات مستحقة التحصيل اجلديد احملوسب. 
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إننا ننظر يف كيفية تأثيراملراجعة الداخلية على نظم احملاسبة واملراجعة الداخلية اخلاصة باملنشأة ونقوم بتطوير مدخل فعال 
للمراجعة بالطريقة التالية: 

التوثيقاملدخل

فهم أنشطة املراجعة الداخلية
وثيقة اإلستراتيجية والتخطيط

مدى  إلى  ونوثقه،  الداخلية  املراجعة  لوظيفة  فهم  على  نحصل  نحن 
عملها كجزء من نظام اإلدارة الرقابي.

حتديد ما إذا كان سيتم استخدم عمل معني من 
يتم  مدى  أي  وإلى  الداخليني،  املراجعني  أعمال 

استخدام ذلك العمل

القسم 1 من هذه الورقة
إننا نوثق لتحديد أعمال املراجع الداخلي املالئمة التي ميكن استخدامها 

لغرض املراجعة التي نقوم بها.

تقومي واختبار عمل املراجعة الداخلية
القسم ٢ من هذه الورقة 

عندما ننوي استخدام عمل محدد من أعمال املراجعة الداخلية فإننا 
نقوم بتوثيق تقومينا واختبارنا فاعلية عمل املراجع الداخلي.

راجع املعيار الدولي للمراجعة املعتمد يف اململكة 610 "استخدام عمل املراجعني الداخليني" ملزيد من اإلرشاد.

القسم أ التقويم األولي للمراجعة الداخلية
عندما يظهر لنا أن املراجعة الداخلية لها عالقة باملراجعة اخلارجية للقوائم املالية يف نواحي مراجعة معينة، فإننا نقوم بعمل 

تقدير مبدئي للمراجعة الداخلية باحلصول على معلومات عن أمور من أمثلة ما يأتي: 

>  موضوعية املراجعة الداخلية، أي وضع املراجعة الداخلية والتقرير عنها داخل املنشأة.
>  العناية املهنية الواجبة للمراجعة الداخلية، وبصفة خاصة ما إذا كان العمل يتم تخطيطه واإلشراف عليه ومراجعته 

بدرجة كافية ومناسبة.
>  الكفاءة الفنية لوظيفة املراجعة الداخلية.

>  ما إذا كانت اإلدارة تتخذ قرارات نتيجة لتقارير املراجعة الداخلية وتوصياتها وكيف يتم توثيق ذلك.

مالحظات / التقومي األولي: 

 ........................................................................................................................................................................................
 ........................................................................................................................................................................................
 ........................................................................................................................................................................................
 ........................................................................................................................................................................................
 ........................................................................................................................................................................................
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القسم ب – تقويم أعمال المراجعة الداخلية واختبارها
كفايته  من  للتأكد  العمل  هذا  واختبار  بتقومي  نقوم  فإننا  الداخلية،  املراجعة  أعمال  من  محدد  عمل  استخدام  ننوي  عندما 

ألغراضنا: 
)أ( تقويم: 

>  ما إذا كان العمل يقوم به أناس لهم تدريب فني ومهارة كافية. 

>  ما إذا كان عمل املساعدين يتم تخطيطه واإلشراف عليه ومراجعته وتوثيقه بطريقة مالئمة.

>  ما إذا كان يتم احلصول على ما يكفي من أدلة املراجعة املناسبة لتوفير أساس معقول للنتائج التي مت التوصل إليها.

>  ما إذا كانت النتائج مالئمة يف ضوء الظروف وأن التقارير تتسق مع نتائج العمل الذي مت القيام به.

>  ما إذا كانت االستثناءات أو األمور غير العادية التي أفصحت عنها املراجعة الداخلية قد مت التصرف فيها بطريقة مالئمة 
من قبل اإلدارة. 

)ب( للمساعدة على فهم عمل المراجع الداخلي، بما في ذلك النطاق، فإنه قد يكون المناسبة تنسيق العمل 
مع المراجعين الداخليين عن طريق: 

>  عقد اجتماعات دورية.  

>  جدولة عملنا لتنسيقه مع أعمال املراجعني الداخليني ليتيح لنا ذلك متابعة جودة عملهم ومناقشة أي قضايا تنشأ.

>  احلصول على إمكانية الوصول إلى أوراق عمل املراجعة الداخلية.

>  فحص تقارير املراجعة الداخلية والتوصيات املقدمة من خالل العمل املنجز.

التقويم: 

 ........................................................................................................................................................................................
 ........................................................................................................................................................................................
 ........................................................................................................................................................................................
 ........................................................................................................................................................................................
 ........................................................................................................................................................................................
 ........................................................................................................................................................................................
 ........................................................................................................................................................................................
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)ج( االختبار: 

ميكننا القيام بأي من اإلجراءات الواردة أدناه فيما يتعلق باختبار املراجعة الداخلية التي يتم أخذها وفقاً للظروف اخلاصة 
بالعميل. 

اختباراتنا لعمل وظيفة املراجعة الداخلية قد تشمل اإلجراءات اآلتية: 
>  الحظ قيام وظيفة املراجعة الداخلية بإجراءات املراجعة.

>  أعد القيام ببعض إجراءات املراجعة التي سبق أن قامت بها وظيفة املراجعة الداخلية.
>  فعلى سبيل املثال نقوم باختبار أدوات الرقابة نفسها، العمليات أو األرصدة التي قامت باختبارها وظيفة املراجعة الداخلية.

>  القيام بإجراءات مراجعة مختلفة. 
>  فعلى سبيل املثال، نقوم باختبار إجراءات رقابية، عمليات أو أرصدة غير تلك التي قامت باختبارها وظيفة املراجعة الداخلية. 

>  فحص أوراق عمل املراجعة الداخلية.
)إعداد قائمة بأي إجراءات أخرى تتعلق مبوضوعات املراجعة الداخلية التي يلزم أخذها يف احلسبان يف ظل ظروف محددة. 

يجب أن تكون إجراءاتنا، وتوثيق هذه اإلجراءات، كافياً لدعم قرارنا باالعتماد على عمل املراجعة الداخلية.(

رقم ورقة العملنفذ بواسطة والتاريخاإلجراء )اإلجراءات(الرقم

النتيجة

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

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

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

 ........................................................................................................................................................................................
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الفصل الحادي عشر 
مراجعة المجموعة واستخدام عمل مراجع مكون المجموعة/ مراجعين آخرين 

رقم ورقة العمل: 

إعداد: 

التاريخ: 

اسم العميل: ....................................................................................

املدة: .................................................................................................

المقدمة: 

ينطبق هذا الفصل عندما يكون املراجع:

أ( قد تم التعاقد معه إلعطاء رأي مراجعة عن القوائم المالية للمجموعة. 
الوقت  املنطبقة يف  اململكة  املعتمدة يف  للمراجعة  الدولية  واملعايير  احمللية  واللوائح  األنظمة  مع  التوافق  املراجع  من  )يتوقع 

الراهن( )1(.

ب( يقوم المراجع بإشراك مراجعين آخرين في مراجعة قوائم مالية التي هي ليست بقوائم مالية لمجموعة  
على سبيل املثال، قد يشارك املراجع مراجعاً آخر ملالحظة جرد املخزون أو فحص األصول الثابتة الفعلية يف موقع بعيد، بقدر 
ما قد يقرر املراجع استخدام اإلرشادات ذات الصلة الواردة يف هذا الفصل، ووفقاً لذلك يقوم بتعديل عمله، باإلضافة / باحلذف. 
»ملحوظة: هذه الوثيقة ال تتناول احلاالت التي يتم فيها تعيني اثنني أو أكثر من املراجعني مراجعني مشاركني كما أنها ال تتناول 

عالقة املراجع مع املراجع السابق«.  
قد يتم تضمني التوثيق بهذه الوثيقة، أو أوراق العمل األخرى )مع إشارة مرجعية إلى هذه الوثيقة(.

تفاصيل املراجعني املشاركني/ مكونات املجموعة ومراجعهم 

معايير املراجعة املعتمدة يف اململكة العربية السعودية هي: معايير املراجعة الدولية، كما صدرت من املجلس الدولي ملعايير املراجعة والتأكيد )IAASB(، مع تعديالت   )1(
محدودة لتكييف تطبيقها مبا يتفق مع البيئة النظامية يف اململكة العربية السعودية. ولم تغير هذه التعديالت أيا من متطلبات تلك املعايير.
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الرقم
املتسلسل

وصف مكون املجموعة )شركة تابعة، شركة 
زميلة، مشروع مشترك، قسم، فرع أو أخرى(

اسم املراجع
)املراجعني( اآلخرين

األهمية بالنسبة إلى القوائم 
املالية للمنشأة ككل

القسم 1 – الحصول على فهم للمجموعة 

النتائجاإلجراءات

)1( احلصول على الفهم فيما يتعلق مبا يأتي: 
هيكل املجموعة، مبا يف ذلك الهيكل النظامي والتنظيمي.

- حتديد أي من مكونات تعد مكونات "مهمة" بالنسبة إلى مراجعة املجموعة.
- األنشطة التجارية ملكون املجموعة التي تعد مهمة للمجموعة، مبا يف ذلك 
بيئة الصناعة والبيئات التنظيمية واالقتصادية والسياسية التي جتري فيها 

تلك األنشطة.
- تخوفات فريق ارتباط املجموعة -إن وجدت- فيما يتعلق بالنزاهة وكفاءة 

إدارة املجموعة أو املكون. 
- وصف لألدوات الرقابية على نطاق املجموعة، مبا يف ذلك عملية الدمج. 

إمكانية  احلاجة،  عند  له،  ستتوافر  املجموعة  ارتباط  فريق  كان  إذا  ما   -
الوصول غير املقيد ملراجعي مكون املجموعة )مبا يف ذلك وثائق املراجعة 

ذات الصلة التي يحتاج إليها فريق ارتباط املجموعة(. 
إطار عملية التقرير املالي املطبق.

)2( النظر يف حتديد ما إذا كانت املشاركة اخلاصة بفريق ارتباط املجموعة 
تعد كافية له ليكون قادراً على العمل كمراجع رئيس.
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القسم 2 – فهم مراجعي المكون المجموعة: 

النتائجاإلجراءات

)1( عند احلصول على فهم ملراجعي مكون املجموعة، يتم النظر يف: 
- أهمية املكون مبا يف ذلك أهميته النسبية للقوائم املالية للمجموعة ومستوى العمل الذي 

يطلب من مراجع مكون املجموعة )على سبيل املثال، مراجعة املعلومات املالية(.
- درجة تعقيد املكون. 

- اخلبرة واالرتباط السابق مبراجع مكون املجموعة.
- النتائج األخيرة لفحوص جودة داخلية أو خارجية ملراجع مكون املجموعة، كما ذكرت من 

قبل شريك عملية املكون.
- النتائج أو اإلجراءات الناجتة من فحوص أو عمليات تقصي أجرتها مؤخراً جهات رقابية 
نظامية أو مستقلة )على سبيل املثال، مراجع مكون املجموعة( يف املنطقة التي يتبع لها 

مراجع املجموعة. 
أيضاً يف احلسبان عند حتديد احلاجة إلجراءات  اإلجــراءات  نتائج هذه  تؤخذ  وسوف 

إضافية يتم تنفيذها، مثاًل زيارة مراجع مكون املجموعة.

يلتزم  وسوف  يفهم  املجموعة  مكون  مراجع  كان  إذا  ما  لتحديد  )أ(  فهم  على  احلصول   )2(
متطلبات قواعد السلوك وآداب املهنة ذات الصلة مبراجعة املجموعة، وعلى وجه اخلصوص، 

يكون مستقاًل و)ب( الكفاءة املهنية ملراجع مكون املجموعة، وذلك من خالل القيام مبا يأتي: 
ذلك  وآدابها، مبا يف  املهنة  سلوك  قواعد  متطلبات  التزام  يؤكد  مكتوبة  إفادة  على  احلصول 
االستقالل، ذو الصلة مبراجعة املجموعة، واملعايير الدولية للمراجعة املعتمدة يف اململكة، وإطار 
عملية التقرير املالي والكفاءة واملهارات اخلاصة الالزمة )على سبيل املثال، معرفة الصناعة(.

النظر يف: 
- العضوية بهيئة مهنية

- العضوية أو االنتساب مع مكتب مراجعة آخر. 
- اإلشارة إلى الهيئة املهنية التي ينتمي إليها املراجع اآلخر.

- نتيجة االستفسارات واملناقشات مع املراجع اآلخر واملصريف )املصرفيني(. 
- النظر يف اخلبرة السابقة، إن وجدت.

- إجراءات أخرى، إذا لزم األمر: 
- إجراء مناقشة بشأن مراجع مكون املجموعة مع الزمالء باملكتب العضو بالشبكة، إن وجد، 

- بتلك املنطقة أو مع طرف ثالث حسن السمعة، لديه معرفة مبراجع مكون املجموعة. 
مكون  مراجع  إليها  ينتمي  التي  الهيئات  أو  املهنية  الهيئات  من  إقرارات  على  احلصول   -

املجموعة، سلطات إصدار التراخيص أو أطراف ثالثة أخرى.

)3( احلصول على فهم لتحديد ما إذا كان مراجع مكون املجموعة يعمل يف بيئة تنظيمية تشرف 
بفاعلية على املراجعني.
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القسم 3 – توصيل إرشادات المجموعة إلى مراجعي مكون المجموعة: 

النتائجاإلجراءات

)1( وضع تعليمات مراجعة تشمل جميع املسائل التي من شأنها أن تكون ذات أهمية ملراجع 
مكون املجموعة يف التخطيط والتنفيذ والتقرير عن املوضوعات التي أحيلت إليه، مبا يف ذلك 

األمور اآلتية: 
أن  ينبغي  الذي  املالي  التقرير  عملية  وإطار  استخدامها  ينبغي  التي  املراجعة  معايير   -

يستخدمه املكون.
- وصف أنظمة ونظم محددة تنطبق على الشركة األم يكون لها تأثير مباشر يف العمل الذي 

يقوم به الفريق باملكون.
- العمل الذي يتعني أداؤه ومجال استخدام ذلك العمل.

- اجلدول الزمني لالنتهاء من املراجعة.
- الشكل ومحتوى اتصاالت مراجع مكون املجموعة مع فريق ارتباط املجموعة.

- طلب من مراجع مكون املجموعة للتأكيد، بعد معرفته السياق الذي سوف يستخدم فيه 
عمله من قبل فريق ارتباط املجموعة، بأنه سوف يتعاون مع فريق ارتباط املجموعة.

متطلبات قواعد سلوك املهنة وآدابها ذات الصلة مبراجعة املجموعة، على وجه خصوص، 
متطلبات االستقالل. 

- مخاطرالتحريفات اجلوهرية التي مت حتديدها بالقوائم املالية للمجموعة، وذلك بسبب 
غش أو خطأ، ذات الصلة بعمل مراجع مكون املجموعة. 

)2( التأكد من تسلم القرارات واإلقرارات اآلتية من مراجع مكون املجموعة: 
- إدراك مراجع مكون املجموعة أن املعلومات املالية ملكون املجموعة سيتم تضمينها بالقوائم 

املالية للمجموعة. 
- إقرار بأن فريق ارتباط املجموعة يعتزم الدراسة واستخدام عمل مراجع مكون املجموعة 
ألغراض إبداء الرأي يف مراجعة املجموعة، مبا يف ذلك املوافقة الواضحة ملراجع مكون 

املجموعة على هذا االستخدام. 
- أن مراجع مكون املجموعة  لديه فهم كاف وأنه قد التزم متطلبات قواعد سلوك املهنة 
وآدابها ذات الصلة مبراجعة مجموعة، على وجه خصوص، متطلبات االستقالل والكفاءة 

املهنية.
- أن مراجع مكون املجموعة لديه فهم كاف إلطار التقرير املالي املنطبق واملتطلبات النظامية 

والتنظيمية األخرى التي تنطبق على القوائم املالية للمجموعة. 
- أن مراجع مكون املجموعة لديه فهم كاف للمعايير الدولية للمراجعة املعتمدة يف اململكة 
على مراجعة القوائم املالية للمجموعة، وأنه قد أدى العمل املتعلق باملعلومات املالية ملكون 

املجموعة وفقاً لها. 
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)3( الطلب من مراجع مكون املجموعة توصيل األمور ذات الصلة باالستنتاج الذي توصل اليه 
فريق ارتباط املجموعة فيما يتعلق مبراجعة املجموعة، يجب أن يشمل مثل هذا التوصيل ما 

يأتي:
اللوائح التي ميكن أن تؤدي إلى حتريفات  التزام األنظمة أو  - معلومات عن حاالت عدم 

جوهرية بالقوائم املالية للمجموعة.
ومؤشر  املجموعة  ملكون  املالية  باملعلومات  تصحيحها  يتم  لم  التي  بالتحريفات  قائمة   -

الحتمال وجود حتيز من جانب اإلدارة. 
- أطراف ذات عالقة لم يسبق حتديدها من قبل إدارة املجموعة أو فريق ارتباط املجموعة.

- وصف ألي أوجه قصور مهمة مت حتديدها بالرقابة الداخلية على مستوى العنصر. 
- األمور املهمة التي أبلغ بها مراجع مكون املجموعة أو يتوقع أن يبلغها للمكلفني باحلوكمة 

باملكون. 
- أي مسائل أخرى قد تكون ذات الصلة مبراجعة مجموعة، أو أن مراجع مكون املجموعة 
يرغب أن يلفت إليها انتباه فريق ارتباط املجموعة، مبا يف ذلك االستثناءات التي لوحظت 

يف اإلقرارات املكتوبة التي طلبها مراجع مكون املجموعة من إدارة املكون. 
- النتائج واالستنتاجات الشاملة أو الرأي الذي توصل إليه مراجع مكون املجموعة. 

قام  الذي  باملكون  الصلة  ذات  املهمة  األمور  توصيل  املجموعة  مكون  مراجع  من  الطلب   )4(
مبراجعته. 

مثل هذه التوصيل يشمل ولكن ال يقتصر على: 
- اخلصائص املهمة لنتائج السنة.

- تقومي الرقابة الداخلية.
- أمور التقدير االجتهادي التي تلفت انتباه الشريك/ رئيس فريق ارتباط املجموعة إليها، 

مبا يف ذلك األخطاء واالستثناءات.
- األمور التي نشأ عنها حتفظ على تقرير املراجعة.

- موضوعات التقاضي واملطالبات 
- موضوعات من محاضر اجتماعات مجلس اإلدارة واملساهمني. 

- تقومي قدرة املنشأة على البقاء كمنشأة مستمرة.
- فحص األحداث الالحقة. 

- إفادات اإلدارة.
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القسم 4 – أمور أخرى يتم أخذها في الحسبان 

النتائجاإلجراءات

)1( احلصول على مستويات األهمية النسبية ملكونات املجموعة من مراجعيها. 

)2( حتديد ما إذا كان فريق ارتباط املجموعة قد اقتنع بأن مراجعة املعلومات املالية ملكون 
املجموعة لم يتم تنفيذها باستخدام أهمية نسبية تختلف جوهرياً عن األهمية النسبية التي 
حددها فريق ارتباط املجموعة، وبشكل خاص، أال تكون األهمية النسبية ملكون املجموعة 

أكبر من األهمية النسبية للقوائم املالية للمجموعة ككل. 
]ملحوظة: إذا أصبح فريق ارتباط املجموعة على علم بوجود مثل هذه االختالفات، 
النسبية للمجموعة، لكي يتأكد من  فإنه يحتاج إلى إعادة النظر يف حساب األهمية 
أن األهمية النسبية املستخدمة يف مراجعة حسابات املجموعة ككل تعد مناسبة ملنع 

مخاطر حدوث حتريفات جوهرية بالقوائم املالية للمجموعة[.

املهمة،  لتحديد األمور  املراجع بشأنها  املالية ملكون املجموعة وتقرير  املعلومات  )3( قراءة 
وعند الضرورة، التواصل مع مراجع يف هذا الصدد.

عملية التوحيد

تقومي مدى مالءمة، االكتمال ودقة التعديالت وإعادة تصنيف التوحيد.

تقومي ما إذا كانت هنالك أي عوامل ملخاطر الغش أو مؤشرات الحتمال حتيز اإلدارة..

إذا لم يتم إعداد املعلومات املالية ملكون املجموعة وفقاً للسياسات احملاسبية املطبقة نفسها 
على القوائم املالية للمجموعة، يتم تقومي ما إذا كانت املعلومات املالية ملكون املجموعة قد مت 

تعديلها على النحو املالئم ألغراض اإلعداد وعرض القوائم املالية للمجموعة.

إذا تضمنت القوائم املالية للمجموعة قوائم مالية ملكون املجموعة تختلف نهاية فترتها املالية 
عن تلك احملددة للمجموعة، يتم التقومي لتحديد ما إذا كان قد مت إجراء التعديالت املناسبة 

على تلك القوائم املالية وفقاً إلطار التقرير املالي املنطبق.
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القسم 5 - التقرير عن األمور الواجب أخذها في الحسبان:

النتائجاإلجراءات

)1( التأكد ما إذا كان: 
- القوائم املالية ملكون املجموعة يتم إعدادها باستخدام إطار التقرير املالي نفسه املستخدم 

يف القوائم املالية للمجموعة.  
- مراجع مكون املجموعة راجع القوائم املالية ملكون املجموعة وفقاً ملعايير املراجعة املنطبقة 

على املجموعة.  
- تقرير مراجع مكون املجموعة عن القوائم املالية ملكون املجموعة غير مقيد االستخدام.

)2( التأكد من أن مغزى تقسيمنا املسؤولية قد مت توصيله إلى املكلفني باحلوكمة بطريقة سليمة 
ويف الوقت املناسب.

)3 ( التأكد من احلصول على إذن صريح من مراجع مكون املجموعة إذا قرر شريك عملية 
املجموعة تسمية مراجع مكون املجموعة يف تقرير املراجع عن القوائم املالية للمجموعة، أو إذا 
كانت األنظمة أو اللوائح ذات الصلة تتطلب عرض تقرير مراجع مكون املجموعة بجانب تقرير 

مراجع املجموعة.

)4( قراءة تقرير املراجعة الصادر من مراجع مكون املجموعة وإدراج قائمة بالتعديالت، وفقرات 
لفت االنتباه املضمنة بالتقرير. 

النظر يف طبيعة التعديالت وأهميتها وفقرات لفت االنتباه فيما يتعلق بالقوائم املالية للمجموعة 
لتحديد التأثير الذي قد يكون لها يف تقرير املراجع عن القوائم املالية للمجموعة، وحتديد ما 

إذا كان مطلوباً أيضاً إجراء تعديل على رأينا يف القوائم املالية للمجموعة. 

)5( النظر يف التحفظ يف رأينا أواالمتناع عن إبداء رأي يف القوائم املالية للمجموعة ككل، إذا: 
إلى  الوثيقة  هذه  املوضحة يف  باألمور  يتعلق  فيما  وإجراءاتنا  استفساراتنا  نتائج  قادتنا   -
االستنتاج بأننا ال نستطيع حتمل املسؤولية عن عمل املراجع اآلخر بقدر ما هو متصل 

بالرأي الذي نبديه يف القوائم املالية مأخوذة ككل، أو 
- نشيريف تقريرنا إلى املراجعة التي قام بها املراجع اآلخر.

]ملحوظة: عندما يتوصل فريق ارتباط املجموعة إلى استحالة استخدام عمل املراجع اآلخر، 
ينبغي على املراجع الرئيس النظر يف تنفيذ إجراءات إضافية كافية فيما يتعلق باملعلومات املالية 

ملكون املجموعة الذي قام مبراجعته املراجع اآلخر[.

)6( االحتفاظ بالقوائم املالية ملكون املجموعة وتقرير املراجع اخلاص بها.

       التوقيع:                                                                          التاريخ: 

..........................................................................................................................................................
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الفصل الثاني عشر
 تخطيط الموظفين وتخصيص الوقت 

> موازنة الوقت
العميل: 

افراد املراجعة: مدة احلساب: 
موازنة الوقت التفصيلية

اعتمدهاراجعهاأعدهااملوازنة

الساعات الفعليةالساعات املقدرة

مساعد مشرف
أول

مساعد 
ثان

مساعد 
مساعد مشرفاملجموعمبتدئ

أول
مساعد 

ثان
مساعد 
املجموعمبتدئ

اخلطة اإلستراتيجية

التخطيط التفصيلي

برنامج املراجعة 
واملوازنة

اختبار األدوات الرقابية

تكلفة املبيعات / 
مصروفات التصنيع

املشتريات

االجور والرواتب

املصروفات اإلدارية 
والعمومية
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الساعات الفعليةالساعات املقدرة

مساعد مشرف
أول

مساعد 
ثان

مساعد 
مساعد مشرفاملجموعمبتدئ

أول
مساعد 

ثان
مساعد 
املجموعمبتدئ

املبيعات وااليرادات 
األخرى

قائمة الدخل - أخرى

النقد بالبنوك

املدينون )+ املصادقات(

األصول الثابتة

مالحظة املخزون 
وحتت التشغيل

اجلرد الفعلي 
للمخزون

قيود اليومية وترحيلها

مذكرة الرقابة 
الداخلية

انتقال

اإلشراف

عام

إجمالي العمل اخلاص 
بإجراء اختبار 

األدوات الرقابية
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الساعات الفعليةالساعات املقدرة

مساعد مشرف
أول

مساعد 
ثان

مساعد 
مساعد مشرفاملجموعمبتدئ

أول
مساعد 

ثان
مساعد 
املجموعمبتدئ

عمل املراجعة 
األساسي

أسهم رأس املال/ 
توزيعات األرباح

االحتياطيات

االلتزامات املؤجلة

القروض

دائنون - مشتريات

مصروفات مستحقة

الضرائب

االلتزامات احملتملة

األصول الثابتة 
واالستهالك

االستثمارات

املخزون

مدينون جتاريون

سلفيات، إيداعات 
ومدفوعات مقدمة

النقد باخلزينة 
والبنوك

املبيعات وإيرادات 
أخرى

مصروفات التصنيع
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املصروفات البيعية 
واإلدارية

انتقال

إشراف

تقارير/ مذكرات

مذكرة الفحص

أنشطة إكمال العمل

عام

االجتماعات مع 
العميل

مجموع العمل 
األساسي

الفحص واملقارنة 
النهائية للقوائم 

املالية

املجموع الكلي 
)ساعات(

معدل الوحدة

التقومي

املدير

الشريك

التكلفة

االتعاب

استرداد )ناقص( زائد
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الفصل الثالث عشر
النقاط المرحلة من السنة السابقة

التاريخ: أعدها:العميل: 

التاريخ: أعدها:املدة احملاسبية: 

اإلجراء املطلوبوصف املوضوعالكشف املختصالرقم املتسلسل





الجزء الثالث

الـتـنـفـيــذ
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الفصل الرابع عشر
 طرائق اختيار البنود لالختبار 

أواًل: مقدمة
يكون املراجع مسؤوالً عن التصميم وتنفيذ إجراءات املراجعة للحصول على ما يكفي من أدلة املراجعة املناسبة لكي يتمكن من 

استخالص استنتاجات معقولة، فاملراجع يشكل ويعطي رأيه اعتماداً على هذه االستنتاجات.
إن طبيعة وتوقيت ومدى إجراءات املراجعة تكون متجاوبة مع تقوميات املراجعني للمخاطر حسب معياري املراجعة الدوليني 

315 و330. 
"عند تصميم اختبارات الرقابة واختبارات التفاصيل، يجب على املراجع حتديد طرائق اختيار بنود االختبار التي تكون فعالة 

يف استيفاء غرض إجراء املراجعة ". 
)الفقرة 10 والفقرات أ52 - أ56 من املعيار الدولي للمراجعة 500 املعتمد يف اململكة، أدلة املراجعة(.

الطرائق املتاحة للمراجع الختيار بنود االختبار هي: )الفقرة أ52 من املعيار الدولي للمراجعة 500 املعتمد يف اململكة(: 
أ( اختيار جميع البنود )فحص بنسبة ٪100( 

ب( اختيار بنود معينة.  
ج( عينة املراجعة.

اختيار جميع البنود )الفقرة أ53 من المعيار الدولي للمراجعة 500 المعتمد في المملكة(:
وفقاً للفقرة أ53 من معيار املراجعة 500، قد يقرر املراجع أنه من األنسب اختبار مجتمع البنود بالكامل، التي تشكل فئة من 

املعامالت أو رصيد حساب )أو طبقة داخل مجتمع(. 
ومن غير احملتمل االختبار بنسبة 100٪ يف حالة اختبارات أدوات الرقابة، ومع ذلك فإنه األكثر انتشاراً الختبارات التفاصيل. 

وقد يكون االختبار بنسبة 100٪ مناسباً عندما، على سبيل املثال:
< يشكل املجتمع عدداً صغيراً من بنود ذات قيم كبيرة. 

< وتوجد مخاطر مهمة، وال توفر الوسائل األخرى ما يكفي من أدلة املراجعة املناسبة. أو
< الطبيعة املتكررة لعملية حسابية أو عملية أخرى يتم تنفيذها بشكل تلقائي من قبل نظام معلومات جتعل تكلفة االختبار 

فاعلة بنسبة ٪100.
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اختيار بنود معينة )الفقرة أ54 من المعيار الدولي للمراجعة 500 المعتمد في المملكة(: 
 قد يقرر املراجع اختيار بنود معينة من مجتمع معني، وعند اتخاذ هذا القرار، فإن العوامل التي قد تكون مالئمة تتضمن فهم 
لبنود  يتم اختباره، ويخضع االختيار احُلكمي  الذي  للتحريف اجلوهري، وخصائص املجتمع  املقدرة  للمنشأة، واملخاطر  املراجع 

محددة خلطر بخالف خطر العينة، وقد تتضمن البنود احملددة املختارة ما يأتي: 
> البنود ذات القيمة العالية أو الرئيسة: قد يقرر املراجع اختيار بنود معينة من داخل املجتمع ألنها ذات قيمة عالية، أو حتمل 
بعض اخلصائص األخرى، على سبيل املثال بنود تثير الشك أو غير مألوفة، وخصوصاً تلك املعرضة للخطر، أو أن تاريخها 

مملوء باألخطاء.
> جميع البنود التي تزيد على مبلغ معني: قد يقرر املراجع اختبار البنود التي تتجاوز قيمتها املسجلة مبلغاً معيناً، من أجل 

التحقق من نسبة كبيرة من املبلغ اإلجمالى لفئة من املعامالت أو رصيد حساب.
للحصول على معلومات حول أمور، مثل طبيعة املنشأة أو طبيعة  > بنود للحصول على معلومات: قد يختبر املراجع بنوداً 

املعامالت.
 وعلى الرغم من أن االختبار االنتقائي لبنود معينة من فئة من املعامالت أو رصيد حساب غالباًً ما يكون وسائل فاعلة للحصول 

على أدلة مراجعة، إال أنه ال يشكل عينات يف املراجعة. 
إن نتائج إجراءات املراجعة املطبقة على البنود املختارة بهذه الطريقة ال ميكن تعميمها على املجتمع بالكامل، وبناًء على ذلك 

فإن االختبار االنتقائي لبنود معينة، ال يوفر أدلة مراجعة فيما يتعلق بباقى املجتمع. 
)الفقرة أ55 من املعيار 500(، ال ميكن توقع األخطاء بالنسبة إلى كامل املجتمع.

ينطبق املعيار الدولي للمراجعة 530 املعتمد يف اململكة، عينة املراجعة، عندما يقرر املراجع استخدام املعاينة يف تنفيذ إجراءات 
املراجعة. )الفقرة 1 من املعيار 530، العينات يف املراجعة(. 

ما عينة المراجعة 
وفقاً ملعيار املراجعة الدولي 530 املطبق يف اململكة، يقصد بالعينات يف املراجعة )العينات(: 

تطبيق إجراءات املراجعة على أقل من 100٪ من البنود داخل مجتمع املراجعة، بحيث يتاح لكل وحدات العينة فرصة لالختيار، 
بهدف توفير أساس معقول للمراجع الستخالص استنتاجاته عن مجتمع املراجعة بالكامل.. وحدات العينة.

ما اإلجراءات التي ال تدخل ضمن العينة؟

من املهم أن ندرك أن بعض إجراءات االختبار ال تدخل ضمن تعريف العينة.
أ( االختبار الذي يتم تنفيذه على البنود بنسبة ٪100 

مثاًلَ، بالنسبة إلى كل مدين يتم تنفيذ بعض اإلجراءات االنتقائية، والتحقق من جميع البنود املوجودة يف حساب املصاريف 
النظامية والتنظيمية.
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ب( االختبار االنتقائي: 
وباملثل فإن أساليب اختيار جميع بنود املجتمع التي لها أهمية خاصة ال ميكن عدها عينة بالنسبة إلى جزء املجتمع الذي مت فحصه 

وال بالنسبة إلى املجتمع ككل، حيث إن البنود لم يتم اختيارها من كامل املجتمع على أساس توقعنا بأن يكون ممثاًل لذلك املجتمع.
مستحقة  احلسابات  أرصــدة  على  املراجعة  إجــراءات  املراجع  يطبق  التحصيل،  مستحقة  احلسابات  مراجعة  خالل  فمثاًل، 

التحصيل التي تتجاوز 50.000 ريال. 
إن اختبار أرصدة احلسابات مستحقة التحصيل التي تتجاوز 50.000 ريال يشكل اختباراً بنسبة 100 ٪ ملجتمع جزئي، أو 
بعبارة أخرى اختباراً انتقائياً لبنود ذات قيمة عالية، ونتيجة لذلك، فإن نتائج مثل هذا االختبار ال تعطي تصوراً صحيحاً لكامل 

املجتمع.

ج( االختبارات التي ال تعد عينة تشمل: 
- فحص بنسبة 100٪، أي اختيار جميع البنود باملجتمع. 

- اإلجراءات التحليلية، االستفسار، املالحظة العامة، والفحص. 
- اإلجراءات العامة مثل قراءة محاضر االجتماعات والعقود. 

- االختبارات الكلية )وتسمى أيضاً البراهني الكلية أو اختبارات املنطق( أي: حسابات املعقولية استناداً إلى بيانات يتم التحقق 
منها بشكل مستقل.

- اختبارات التحقق التفصيلية من إمكانية االعتماد على النظام احملاسبي، أي مالحظة القليل من املعامالت من أجل الوصول 
إلى معرفة نظم احملاسبة والرقابة الداخلية وفهمها تصميمها وتشغيلها.  

- اختبارات انتقائية أخرى لبنود معينة، على سبيل املثال، بنود ذات قيمة عالية، رئيسة وغير عادية )ولكنها غير ممثلة(.
احلاالت الشاذة

وفقاً ملعيار املراجعة الدولي 530 املطبق يف اململكة، احلالة الشاذة هي حتريف أو انحراف ال ميثل بشكل جلي التحريفات أو 
االنحرافات يف مجتمع ما.التحريفات أو االنحرافات.

ثانيًا: مخاطر العينة
ملعيار املراجعة الدولي 530 املطبق يف اململكة، خطر العينة هو خطر أن استنتاجات املراجع املبنية على عينة ما، قد  وفقاً 
تختلف عن االستنتاجات فيما لو مت اخضاع املجتمع بالكامل لنفس إجراءات املراجعة، وخطر العينة ميكن أن يؤدي إلى نوعني من 

االستنتاجات اخلاطئة.

طبيعة مخاطر العينة أو نوعها
إن مخاطر العينة ميكن أن تؤدي إلى نوعني من االستنتاجات اخلاطئة:
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تأثير فاعلية المراجعة 
يف حالة اختبار أدوات الرقابة، استنتاج أن تكون أدوات الرقابة أكثر فاعلية مما هي عليه فعلياً، أو يف حالة اختبار التفاصيل، 
استنتاج أن يكون التحريف اجلوهري غير موجود بينما هو موجود يف الواقع. ويهتم املراجع بشكل أساس بهذا النوع من االستنتاجات 

اخلاطئة، ألنها تؤثر على فاعلية املراجعة، وأنه من املرجح أن تؤدي إلى رأي مراجعة غير مناسب.

تأثير كفاءة المراجعة
يف حالة اختبار أدوات الرقابة، استنتاج أن تكون أدوات الرقابة أقل فاعلية مما هي عليه فعلياً، أو يف حالة اختبار التفاصيل، 
استنتاج أن يكون التحريف اجلوهري موجوداً، بينما هو غير موجود يف الواقع، ويؤثر هذا النوع من االستنتاج اخلاطئ على كفاءة 

املراجعة، ألنه عادًة يؤدي إلى تأدية أعمال إضافية إلثبات أن االستنتاجات األولية غير صحيحة.

بالنسبة إلى اختبار التحقق ملخاطر التفاصيل للرفض غير الصحيح، أي استنتاج غير صحيح بأن تقدير العينة من رصيد 
احلساب أو التحريفات يف رصيد احلساب يدعم االستنتاج بأن رصيد احلساب تشوبه حتريفات جوهرية.

يف كثير من االحيان يتم التعبير عن مخاطر العينة كنسبة مئوية، فمثاًل، 5٪ تعني أن هناك 1 من 20 فرصة لتحريف جوهري 
لم تكتشف )هذه هي املخاطرة املقبولة من قبل كثير من مكاتب املراجعة ألي اختبارات خاصة باملراجعة(. 

وميكن أيضاً التعبير عن املخاطر من خالل مستويات الثقة )التأكيد املطلوب(   وعوامل االعتمادية.
مستوى الثقة هو درجة التأكد بعدم وجود حتريف جوهري، إنه عكس املخاطر.

ترتبط عوامل االعتمادية بالنسب املئوية للمخاطر.
ويعد استخدام عوامل االعتمادية )واألساليب املرتبطة بها( أمراً شائعاً، فهو يجعل حتديد حجم العينة سهاًل، وهو كذلك يتوافق 

مع منوذج مخاطر املراجعة.

خطر بخالف خطر العينة
خطر بخالف خطر العينة هو خطر وصول املراجع إلى استنتاج خاطئ ألي سبب غير متعلق بخطر العينة. تتضمن األمثلة على 

اخلطر بخالف خطر العينة:
- استخدام إجراءات مراجعة غير مناسبة.

- تفسير خاطئ ألدلة املراجعة.
- الفشل يف اكتشاف حتريف أو انحراف.

أمثلة مصادر خطر بخالف خطر العينة تشمل: 
1( الفشل يف تقصي التقلبات اجلوهرية يف العالقات عند االعتماد على اإلجراءات التحليلية؛ و 

2( االعتماد على إفادات اإلدارة كبديل عن أدلة املراجعة األخرى التي يتوقع، بدرجة معقولة، أن تكون متاحة.
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العينة. ميكن خلطر  أيضاً عرضة خلطر بخالف خطر  للمخاطر( هي  املعرضة  البنود  اختيار  )مثاًل،  االنتقائية  االختبارات 
بخالف خطر العينة أن ينشأ أيضاً، على سبيل املثال، إذا أخفق املراجع يف التعرف إلى حتريف يف بند بالعينة.

يسعى املراجع إلى احلد من مخاطر االستنتاجات اخلاطئة من خالل التخطيط السليم واإلشراف والفحص.

ثالثًا: أساليب العينة
"ميكن التطبيق إما باستخدام منهجية إحصائية وإما بغير اإلحصائية".

)الفقرة A4 من املعيار الدولي للمراجعة 530 املعتمد يف اململكة( 

العينة اإلحصائية: 
مدخل للعينة يتميز باخلصائص التالية: 

< اختيار عشوائي لبنود العينة.
< استخدام نظرية االحتماالت لتقومي نتائج العينة، مبا يف ذلك قياس خطر العينة.

ويعد مدخل العينة الذي ال يتمتع باخلصائص )i(، )ii( عينة غير إحصائية.

العينة غير اإلحصائية 
إن العينة التي ال تتضمن اخلصائص املذكورة أعاله تسمى العينة اإلحصائية.

١. تخطيط العينة.
1-1 النظر يف ما يأتي أثناء تخطيط أرصدة حسابات ومعامالت العينة: 

1-1-1 األهمية النسبية وعدد البنود باملجتمع. 
1-1-2 املخاطر املالزمة )للتحريفات الناشئة(.

1-1-3 مالءمة وإمكانية االعتماد على األدلة املتاحة من خالل إجراءات عدم املعاينة. 
1-1-4 التكاليف والوقت املطلوب.

1-2 اخلطوات املتبعة يف تخطيط العينة. 
1-2-1. حتديد أهداف االختبار. 

1-2-2. حتديد التحريفات أو االنحرافات التي يجري البحث عنها.
1-2-3. حتديد املجتمع ووحدات العينة.  

1-2-4. حتديد حجم العينة.
1-3 حتديد أهداف االختبار 

األكثر  تعد  التي  املراجعة  إجــراءات  ينبغي حتقيقها ومجموعة  التي  املعينة  النظر يف حتديد األهداف  إلى  املراجعون  يحتاج 
احتماالً لتحقيق تلك األهداف، تنطبق املعاينة على اختبارات الرقابة وكذلك على اختبارات التفاصيل.
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أ( اختبار الرقابة
يتم تطبيقه يف اختبار تشغيل أدوات الرقابة فقط عند وجود أدلة وثائقية أو إلكترونية تتعلق بأداء إجراءات الرقابة، مثل أدوات 

الرقابة هذه تقع عادة ضمن فئات إجراءات التفويض، والوثائق والسجالت، والفحوصات املستقلة.

ب( اختبار التفاصيل
إن خطط العينة اخلاصة باختبار التفاصيل ميكن أن تأخذ منهجاً من اثنني. 

املنهج األول: يتمثل يف احلصول على أدلة على أن رصيد احلساب ال تشوبه حتريفات جوهرية )مثاًل، القيمة الدفترية للمدينني(.

واملنهج الثاني: يتمثل يف إعداد تقدير مستقل لبعض القيم أو التقديرات )مثاًل، تقومي مخزون ال توجد له قيمة دفترية مسجلة(.

تحديد التحريفات أو االنحرافات التي يجري البحث عنها
يجب على املراجعني النظر يف حتديد ما ميكن أن يشكل حتريفاً وذلك بالرجوع إلى أهداف االختبار، ففي اختبار الرقابة، 
يكون هدف االختبار هو حتديد 'االنحرافات' من إجراءات الرقابة املنصوص عليها. ويف االختبار اجلوهري يكون هدف االختبار 
هو حتديد "األخطاء أو حتريفات "يف املعامالت أو األرصدة املسجلة. إن نوع التحريف أو االنحراف املتوقع سيكون مرتبطاً بهدف 

االختبار.

تحديد المجتمع ووحدات العينة 
ويجب على املراجعني أن يحددوا بعناية املجتمع ووحدة العينة مبا يتماشى مع هدف اختبار املراجعة.

يجب أن يكون املجتمع مناسباً، فعند اختبار الزيادة املفرطة يف بيانات الدائنني، على سبيل املثال، ميكن للمراجعني حتديد 
قائمة  استخدام  املناسب  غير  فمن  الدائنني،  بيانات  يف  املفرط  االنخفاض  اختبار  عند  ولكن،  الدائنني،  قائمة  املجتمع حسب 

الدائنني، فاملجتمع املناسب يكون الدفعات الالحقة، الفواتير غير املدفوعة، كشوف املوردين وكمبياالت البضائع الواردة.
يجب أن يكون املجتمع كاماًل؛ لكي يتمكن املراجعون من إجراء تقوميات مناسبة ملستوى التحريفات النقدية أو تطبيق عنصر 
رقابة معيناً، يحتاج املجتمع ألن يشمل جميع البنود ذات الصلة طوال الفترة املعنية. ويكون املجتمع الكامل مهماً بصفة خاصة عندما 
يستخدم املراجعون أساليب املراجعة مبساعدة احلاسوب للقيام باختيار العينة، عينة االختيار، وهذا يعني ضرورة استخدامهم 

امللف الصحيح.
وحدة العينة تعني البنود الفردية التي تُكِوّن مجتمعاً، مثاًل فواتير املبيعات، أرصدة املدينني، األصول الثابتة يف السجل وقائمة 

املوردين.
سوف يحتاج املراجعون إلى النظر يف حتديد ما إذا كان هناك أي ميزة خاصة تنشأ من استخدام وحدة معينة من وحدات 
العينة. يف بعض األحيان، جند أن العمالء لن يكونوا قادرين على االستجابة لطلب يتعلق بتأكيد رصيد مدين، ولكن ميكنهم 
التي تشكل  املسددة  الفواتير غير  للمعاينة هي  تكون أفضل وحدة  املستحقة؛ يف مثل هذه احلاالت  الفردية  الفواتير  تأكيد 

الرصيد. 
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التقسيم الطبقي للمجتمع:
عملية تقسيم مجتمع العينة إلى مجتمعات فرعية، كل منها تعد مجموعة من وحدات العينة التي تكون لها خصائص متماثلة 

)غالباًً قيمة نقدية(.

إن تقسيم املجتمع يزيد من كفاءة املراجعة ويقلل تكلفتها، الهدف من تقسيم املجتمع هو تركيز قدر أكبر من أعمال املراجعة 
على اجلوانب ذات املخاطر العالية فيما يتعلق باحتمال حدوث حتريفات جوهرية، فهو يستخدم بشكل خاص يف مجاالت املدينني، 

املخزون واملمتلكات، واملصانع واملعدات.

الختبارات الرقابة يجب أن يكون للمجتمع خصائص الرقابة نفسها. فعلى سبيل املثال، سوف تكون فواتير املوردين للمواد اخلام 
متميزة من فواتير املوردين للخدمات، بسبب أن األولى ينبغي أن تكون دلياًل على تسلم البضائع. 

حتديد حجم العينة" يجب على املراجع حتديد حجم العينة ليكون كافياً للحد من مخاطر العينة إلى أقل مستوى مقبول". 

)الفقرة 7 من املعيار الدولي للمراجعة 530 املعتمد يف اململكة( "ميكن حتديد حجم العينة من خالل تطبيق صيغة إحصائية أو 
من خالل التقدير املهني ". 

)الفقرة أ11 من املعيار الدولي للمراجعة 530 املعتمد يف اململكة( 

عموما، كلما كبر حجم العينة، أصبحت أكثر متثياًل للمجتمع. 

أن كثيراً من مكاتب املراجعة ترغب يف معايرة حجم العينة بناء على عوامل مخاطرة عامة وخاصة االنحراف املقبول أو األهمية 
النسبية لألداء يسمى أيضاً "الدقة"، هو احلد األقصى من اخلطأ )أو معدل االنحراف( الذي ميكن قبوله مع استمرار االعتقاد 

بأن هدف املراجعة قد حتقق.

بالنسبة إلى اختبارات التفاصيل، ميكن التعبير عن الدقة كمبلغ نقدي )الذي هو أقل من األهمية النسبية الشاملة( أو نسبة 
مئوية من قيمة املجتمع. 

الختبارات الرقابة، تكون الدقة هي احلد األقصى ملعدل فشل الرقابة الداخلية الذي ميكن قبوله للثقة يف االعتماد على نظام 
الرقابة الداخلية. 

أن التحريفات تزيد من عدم دقة نتائج العينة، وبالتالي، إذا كان من املتوقع حدوث هذه التحريفات، يلزم أن يكون حجم العينة 
كبيراً.

عند حتديد حجم العينة املناسب، ينصب اهتمام املراجع بصفة رئيسة على تخفيض مخاطر العينة إلى احلد األدنى املقبول. 

إن مستوى مخاطر العينة الذي يكون املراجعون على استعداد لقبوله ستكون له عالقة عكسية مع حجم العينة املطلوب. 

لقد مت بيان العوامل املختلفة التي تؤثر يف حجم العينة بامللحق 2 اخلاص باختبار الرقابة وامللحق 3 اخلاص باختبار التفاصيل 
باملعيار الدولي للمراجعة 530 املعتمد يف اململكة. 
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رابعًا: طرائق اختيار العينة واختبارها
"يجب على املراجع اختيار البنود اخلاصة بالعينة بطريقة تكون فيها لكل وحدة عينة باملجتمع فرصة لالختيار". 

الفقرة 8 من املعيار الدولي للمراجعة 530 املعتمد يف اململكة.
يحدد )امللحق 4( من املعيار الدولي للمراجعة 530 املعتمد يف اململكة الطرائق اآلتية التي تستخدم عادة للحصول على عينات 

ممثلة بالنسبة إلى املعاينة اخلاصة باملراجعة: 
1٫1 العينات اإلحصائية. 

1.1.1 االختيار العشوائي.
1.1.2 االختيار املنتظم )فترة(.

1.1.3 عينة وحدة النقد )املعروف أيضاً باسم عينة القيمة املرجحة ويستخدم باالقتران مع االختيار املنتظم(.

1٫1٫1 االختيار العشوائي - كل بند يف املجتمع له الفرصة اإلحصائية نفسها يف احتمال اختياره، ويتم اختيار أرقام عشوائية 
باستخدام برنامج كمبيوتر أو جداول األرقام العشوائية. 

عند استخدام جداول األرقام العشوائية، يجب على املراجعني انتقاء نقطة االنطالق إما عشوائيا وإما اختيار نقطة اعتباطية 
للبدء، ومن ثم حتديد االجتاه أو املسار )من أعلى إلى أسفل، من اليسار إلى اليمني... إلخ( الستخدامها يف قراءة هذه اجلداول. 

يجب أن يتم باستمرار اتباع املسار الذي مت اختياره. 
غير أنه، يف غياب الوثائق املرقمة بالتسلسل، قد يكون من الصعب وضع توافق بني األرقام العشوائية وبنود املجتمع.

1٫1٫٢ االختيار املنتظم - يتطلب حساب شريحة عينة موحدة يتم احلصول عليها بقسمة املجتمع على حجم العينة. 
مثاًل، إذا كان من املطلوب اختيار50 فاتورة مبيعات من مجتمع به 600 فاتورة، فسوف يتم اختيار كل فاتورة ترتيبها 12 بدءاً 

من نقطة انطالق يتم اختيارها عشوائياً )ضمن شريحة العينة(. 

يتم استخدام اخلطوات األساسية اآلتية يف االختيار املنتظم.
1( اختيار نقطة االنطالق عشوائياً من ضمن املجتمع )رقم متسلسل أو مبلغ(.

2( حتديد شريحة العينة الضرورية، إن شريحة العينة حتدد معدل التكرر الذي يتم به اختيار البنود ضمن املجتمع. ويتم 
حتديدها بقسمة عدد بنود املجتمع على حجم العينة الضروري. 

يتم  الذي  التالي  البند  الرقم هو  لهذا  املقابل  املجتمع  بند  العشوائية. فيكون  البداية  نقطة  إلى  العينة  3( إضافة شريحة 
اختياره.

4( إضافة شريحة العينة للمجموع الناجت من اخلطوة 3. فيكون بند املجتمع املقابل لهذا الرقم هو البند التالي الذي يتم 
اختياره.

5( كرر اخلطوة 4 حتى يصبح عدد البنود مساوياً ألحجام العينات الالزمة التي مت اختيارها. 
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هذه الطريقة مناسبة لكل من اختبارات الرقابة واختبارات التفاصيل، ومفيدة بشكل خاص لعينة املجتمعات غير النقدية، ومع 
ذلك، يجب توخي احلذر لضمان أال يكون املجتمع مشكاًل بطريقة جتعل شريحة العينة مقابلة لنمط باملجتمع. 

على سبيل املثال، إذا كانت مدفوعات دفتر النقدية محررة بشيكات حسب ترتيب التاريخ مع تسجيل كل قيود كشوفات البنوك 
)االلتزامات املباشرة، واملصروفات املصرفية... إلخ( يتم تسجيلها يف نهاية كل شهر، فيمكن أن تكون العينة متحيزة بالنسبة لنوع 

معاملة معني. 

1٫1٫3 عينة وحدة النقد )االختيار املستند إلى القيمة املرجحة( 
"عند النظر يف خصائص املجتمع، رمبا يحدد املراجع أن تقسيم املجتمع أو االختيار املستند إلى القيمة املرجحة يعد مناسباً ". 

الفقرة أ8 من املعيار الدولي للمراجعة 530 املعتمد يف اململكة. 
متساوية  يعطى فرصة  ريال  فكل  معاينة.  كمجتمع  البنود،  من  بدالً  العملة،  وحدة  قيم  تستخدم  املنتظم  االختيار  إن طريقة 

لالختيار. وألن هذه ال ميكن فحصها، يتم اختبار البند الذي يقع فيه الريال الذي يتم اختياره )يسمى "وحدة منطقية"(. 
و ميكن أن تكون الوحدة املنطقية حساب عمالء فردي، احلسابات واجبة السداد أو أي مكون آخر من رصيد حساب أو فئة 

معامالت. يف هذه الطريقة، تكون للبنود ذات القيمة العالية فرصة أكبر لالختيار. 
ففي امللحق رقم 02 حددنا بداية عشوائية هي 5000 ريال واخترنا مقابلها أول رصيد للحساب مقداره 8190 ريال، بعد ذلك 

ومن خالل تطبيق شريحة العينة، اخترنا املدينني األربعة التاليني أصحاب القيم األعلى. 
فائدة هذه الطريقة تكمن يف أنه يتم توجيه جهود املراجعة نحو بنود القيمة الكبيرة، وميكن أن يؤدي ذلك إلى أحجام أصغر 

للعينات.
الصفقات أو مكونات املجموعة األكبر  وكما ميكن رؤيته بامللحق رقم 02، فبينما جند أن عينة وحدة النقد لن تختار دائماً 
بأن مكونات هذه املجموعة سيتم اختيارها، وأن أي بند من حساب )وحدة  كبيراً نسبياً  مبقياس الريال، إال انها توفر احتماالً 

منطقية( يزيد على فترة الفئة التي تساوي 17241 ريال لديه فرصة 100٪ لالختيار. 
ميكن استخدام هذا األسلوب باالقتران مع طريقة االختيار املنتظم ويكون أكثر كفاءة عند اختيار البنود باستخدام االختيار 

العشوائي.
قصور هذه الطريقة يتمثل يف أن البند نفسه ميكن اختياره مرتني، هذه الظاهرة ميكن أن حتدث يف عينة وحدة النقد عندما 
تكون الوحدات املنطقية الفردية أكبر من شريحة العينة.. وكما ميكن رؤيته بامللحق رقم 02 فإن البند رقم 7 اختير مرتني، يف مثل 

هذه احلاالت، يقوم فريق املراجعة بحساب هذا البند كاختيارين ويستمر على ذلك. 
ونتيجة لذلك، فإن العدد الفعلي من الوحدات املنطقية التي مت فحصها مبوجب عينة وحدة النقد ميكن أن يكون أصغر من 

حجم العينة احملدد. 
وينبغي على املراجع أن يحدد، من خالل تقديره املهني، أنه على الرغم من انخفاض عدد من البنود التي يلزم فحصها، إال أن 
هذه طريقة ال تزال تسمح للمراجع بسحب عينة ممثلة للحصول على أدلة كافية ومالئمة للمراجعة املالئمة؛ بسبب قدرتها على 

اختيار البنود ذات القيمة األعلى. 
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1٫٢ العينة االحصائية.
1.2.1 االختيار احلكمي. 
1.2.2 اختيار مجموعات.

1٫٢٫1 االختيار احلكمي: 
االختيار احلكمي، هو الذي يختار فيه املراجع العينة من دون اتباع أسلوب منتظم، وعلى الرغم من عدم استخدام أسلوب 
منتظم، سيتجنب املراجع أي حتيز مقصود أو قدرة على التنبؤ )على سبيل املثال جتنب صعوبة حتديد البنود أو االختيار 
الدائم أو جتنب القيود األولى أو األخيرة يف الصفحة( وهكذا، فهي محاولة لضمان أن جميع البنود يف املجتمع لديها فرصة 

لالختيار، وال يعد االختيار احلكمي مناسباً عند استخدام العينة اإلحصائية. 

1٫٢٫٢ اختيار مجموعات، يشمل اختيار مجموعة )مجموعات( من البنود املتجاورة من داخل املجتمع، وعادة ال ميكن استخدام 
اختيار املجموعات يف العينات يف املراجعة؛ ألن معظم املجتمعات مرتبة بطريقة يتوقع فيها أن تكون البنود املتتالية لها اخلصائص 

نفسها، ولكن اخلصائص مختلفة عن البنود األخرى يف املجتمع. 
وعلى الرغم من أن فحص مجموعة من البنود قد يكون إجراء مراجعة مناسباً يف بعض الظروف، إال أنه من النادر عده أسلوب 

اختيار عينة مناسباً عندما ينوي املراجع التوصل إلى استنتاجات صحيحة بشأن املجتمع بالكامل استناداً إلى العينة.

٢. تقدير التحريف بالنسبة إلى المجتمع
التحريفات أو االنحرافات التي تبدو متسقة مع تلك التي مت توقعها أثناء تخطيط اإلجراءات ميكن بعد ذلك تقديرها لتحديد 
التأثير يف املجتمع. بالنظر إلى املستوى املخطط ملخاطر العينة، يفترض أن يكون معدل التحريف أو االنحراف يف العينة ممثاًل 

ملعدل حتريف أو انحراف يف املجتمع. 
إن كاًل من العينة اإلحصائية وغير اإلحصائية تتطلب أن يتم إسقاط نتائج العينة على املجتمع. االختالف الرئيس مع العينة 

اإلحصائية هو أن مخاطر العينة ال ميكن تقدير كميتها رياضياً، ولكن يتم تقوميها على أساس درجة أعلى من حيث النوعية. 

٢٫1 اختبار الرقابة:
ميكن أخذ معدل االنحرافات يف العينة بأن يكون معدل االنحرافات يف املجتمع. فإذا مت اكتشاف ثالثة من االنحرافات بعد 
وضع إجراءات الرقابة، لعينة من 60، فيمكن تقدير معدل االنحراف املتوقع بالنسبة إلى املجتمع مبا يعادل 60/3 أو 5٪. وإذا كان 

ذلك ليس أسوأ من معدل االنحراف املقبول، يكون من املناسب تثبيت التقومي األولي ملخاطر الرقابة. 
وإذا جتاوز معدل االنحراف املتوقع معدل االنحراف املقبول، فإن التقومي األولي ملخاطر الرقابة ال يكون مثبتاً، اعتماداً على 
االعتبارات النوعية لالنحرافات الفعلية، أو على وجود أدوات تعويض، يتوجب على املراجعني إعادة تقومي املخاطر الرقابية عند 
لزيادة  املراجعة  برنامج  تعديل  ينبغي عليهم  املراجعني  أن  يعني  املقبولة، وهذا  االكتشاف  تقليل مخاطر  وبالتالي  أعلى،  مستوى 

مستوى اختبارات التفاصيل.
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٢٫٢ بالنسبة إلى اختبارات التفاصيل: 
بالنسبة إلى اختبارات التفاصيل هناك نوعان من األساليب الكمية لتقدير التحريف، يعتمد استخدامها على حتديد ما إذا كان 

التحريف يرتبط بشكل وثيق )أي متناسب( أم ال مع حجم البند. 

٢٫٢٫1 طريقة النسبة:
يستخدم هذا األسلوب إذا كانت التحريفات ترتبط ارتباطاً وثيقاً بحجم البنود )أي التحريفات الصغيرة يف األرصدة الصغيرة، 

واألخطاء الكبيرة يف األرصدة كبيرة(. فكلما زادت القيمة النقدية للبند زادت القيمة النقدية للتحريف.
ويقدر التحريف املتوقع باالستقراء على النحو التالي:

X قيمة املجتمعالتحريف الذي وجد بالعينة

قيمة العينة

يجب أن يضاف لهذه األخطاء الفعلية بالبنود التي مت فحصها بنسبة 100٪ )إن وجدت( إلعطاء تقدير إجمالي للتحريف.

٢٫٢٫٢ طريقة الفرق:
ينبغي أن تستخدم طريقة الفرق عندما ال يكون للتحريف عالقة مباشرة بالقيمة النقدية للبند، فهو ثابت نسبياً جلميع البنود، 

لذلك سيزيد بالتناسب مع عدد البنود باملجتمع.
هناك مثال بسيط، إذا قامت شركة بطاقة ائتمان بفرض مصروفات جتديد قدرها 210 ريال لكل حساب بدالً من 120 رياالً 

لكل حساب. 

ميكن تقدير مثل هذه التحريفات بضرب متوسط   الفرق بني املبالغ املراجعة )أي، الصحيحة( واملسجلة )أي غير الصحيحة( 
)أي 90رياالً يف املثال السابق( يف إجمالي عدد البنود يف املجتمع. وهذا يعادل حساب: 

X عدد البنود يف املجتمعالتحريف الذي وجد بالعينة

عدد البنود يف العينة

بالنسبة إلى اختبارات الرقابة يكون عدد االنحرافات التي متت مالحظتها مقسوماً على حجم العينة، هو أفضل تقدير ملعدل 
االنحراف باملجتمع الذي مت اختيارها منه. 
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3. تقويم النتائج:
عند تقومي التحريف يجب على املراجع استبعاد التحريفات "الشاذة" من التحريفات التي يتوقعها. ومع ذلك، ميكن أخذ مثل 
هذه التحريفات يف احلسبان عند تقومي جميع التحريفات ضمن العينة ويجب أن يتحصل املراجعون على ما يكفي من أدلة املراجعة 

املناسبة لتثبيت حقيقة أن حتريفاً أو انحرافاً ما يعد شاذاً. 

كل حتريف أو انحراف يتم اكتشافه سوف يحتاج إلى أن يتم فحصه ملعرفة مضمونه )أي جانبه النوعي(.

3٫1  اجلوانب النوعية للتحريفات أو االنحرافات

عند حتليل التحريفات، يجب على املراجعني النظر يف حتديد ما إذا كان التحريف أو االنحراف: 

له تأثير على كامل املجتمع، أو هو واقعة معزولة أو محلية.

فالتحريف الناجت من إدراج فاتورة مبيعات يف حساب عميل لن يؤثر يف إجمالي رصيد املدينني. 

وباملثل جند أن انحراف الرقابة املفوض بشكل صحيح من قبل اإلدارة لن يؤثر يف املستوى املقدر ملخاطر الرقابة.

عند حتليل التحريفات أو االنحرافات )كما هي معرفة عند تخطيط العينة( ينبغي أن يؤخذ يف احلسبان طبيعتها، السبب 
والتأثير احملتمل يف جوانب املراجعة األخرى والقوائم املالية ككل. فإذا كانت تتضمن سمة مشتركة ويحتمل أن تكون مهمة فيمكن 

حتديد مجتمع فرعي من البنود التي تتضمن هذه السمة إلجراء مزيد من االختبارات. 

وينبغي أن يجيب التقومي النوعي لالنحرافات عما يأتي، فيما يتعلق باالنحرافات التي متت مالحظتها: 

1( هل متثل االنحرافات خطًأ متفشياً على نحو ثابت بجميع املعامالت، أو أنه خطأ معزول مبعاملة معينة؟ 

2( هل االنحرافات متعمدة أو غير متعمدة يف طبيعتها؟ 

3( هل متثل االنحرافات سوء فهم للتعليمات أو اإلهمال وعدم االهتمام بالواجبات؟ 

4( هل لالنحرافات مضامني فيما يتعلق بفاعلية األدوات الرقابية األخرى )مثاًل، أدوات الرقابة العامة لتقنية املعلومات(؟
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خامسًا: أمثلة لبعض طرائق اختبار العينة: 

الملحق رقم1
العينة العشوائية - كيفية اختيار العينة لالختبار 

جدول األرقام العشوائية الجزئي 
األعمدة 

)5()4()3()2()1(الصف

104٧34)4( 394٢69103٥٥4839٧68٧3

٢1041٥(٧( 19688834044٢03848٢٢6

30٧٥14483٧4)10( 3٥6٥8389٧1٥3٧٧9

4٥٢30٥869٢٥16٢٢3٢٥94690٢٢٢

٥963٥٧)6( 114863010٢8٢6٧9٥٧983

6Start → 9٢8٧0)٧( 0٥9٢16٥698٢٧99386406

٧)1( 00٥00٧٥9٢4388030٥386100٧٢

8)٢( 3486٢93٧84٥٢٧091٥3٧096٧٢٧

9)3( ٢٥809)8( ٢186036٧90٧6883٢043٥

10٧٧48٧)9( 38419٢0631486941٢638

4. كيفية تطبيق جدول األرقام العشوائية: 
نالحظ يف جدول األرقام العشوائية املبني أعاله أن "األرقام العشوائية" مبينة يف مجموعات من خمسة أرقام. 

لتوضيح استخدامه، نفترض أن املطلوب هو عينة من مجتمع لفواتير مبيعات مرقمة من 0001 إلى 4000. 
افترض كذلك أن املراجعني قد اختاروا استخدام األرقام األربعة األولى من كل رقم عشوائي مكون من خمسة أرقام، بدًء من 

الصف السادس من العمود األول، مقروءة من أعلى إلى أسفل. 
يف هذه احلالة، تكون الفواتير العشر األول يف العينة هي تلك املبينة بخط عريض، الحظ أن رقم البداية، 9287، يكون مرفوضاً؛ 

ألنه يقع خارج نطاق أرقام فواتير املبيعات باملجتمع )0001-4000(. وباملثل، يتم رفض الرقمني 7748 و 4837، وهكذا. 

4٫1 األرقام العشوائية املستخرجة باحلاسب:
ميكننا أيضاً استخراج أرقام عشوائية وتكوين جدول األرقام العشوائية املطلوب على اللوحة اجلدولية.
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الملحق رقم 02 

الطريقة المنتظمة الختيار عينة باالقتران مع عينة وحدة النقد )االختيار المستند إلى القيمة المرجحة( 

اختبار التفاصيل

نهاية الفترة:العميل: 

التاريخ:  أعداد: 

الهدف: التحقق من املدينني.

املجتمع: املدينني 3.000.000 ريال

وحدة العينة: عدد أرصدة احلساب 1.500 

االنحراف املقبول: 100.000 ريال.

حجم العينة: 174 

شريحة العينة = املجتمع/حجم العينة

174/3.000.000 =

= 17.241.38 ريال

سوف يقوم املراجع بفحص كل 17241 ريال من املدينني.

نتيجة للتحريف املقبول املقدر بـ 100.000ريال، سوف يقوم املراجع بفحص حساب كل عميل يكون مهماً بالنسبة إلى القوائم 
املالية مأخوذة ككل. 

إن امليزة الواضحة لهذه الطريقة يف العينة تكمن يف أنها تؤدي إلى مكونات تنطوي على مقدار كبير من الرياالت لرصيد حساب 
أو فئة معامالت تتضمن احتماالً أعلى لالختيار. 

يف املقابل، إذا اختار املراجع عشوائياً 174 حساباً للعمالء من بني1500 لفحصها، فليس هناك ضمان أن يتم اختيار احلسابات 
التي تنطوي على مقدار كبير من الرياالت. 
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عينة وحدة النقد )االختيار المستند إلى القيمة المرجحة(: 
 شريحة العينة 1٧٢41 

العينة املختارةالرياالت املختارةالرصيد التراكميرصيد احلساباحلساب

1٢601٢60 ريال1

٢81908190٥0008190

314110٢٢300٢٢٢4114110

4٧٥0٢30٥0

٥9٢0٢39٧0

6٢040٢6010

٧381٧0641803948٢
٥6٧٢3

381٧0

831٥06٧330

9٢٧10٧0040

101000080040٧396410000

11448084٥٢0

1٢9830943٥091٢0٥9830

131٢109٥٥60

144060996٢0

1٥16٥1101٢٧1

163390104661

1٥0068٧03000000
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مثال عملي لطريقة اختبار / اختبار العينة مع تفسير النتيجة: 
العينة غير اإلحصائية )مع مجتمع مقسم إلى مجموعات صغيرة( الختبارات التحقق التفصيلية:

منوذج الوضع 
العميل:                                                                  نهاية الفترة: 

أعداد:                                                                  التاريخ: 
الهدف: التحقق من املدينني للتأكد من وجودهم.

املجتمع: املدينون )باستثناء األرصدة الدائنة( 4.2500.000 ريال
وحدة العينة: عدد أرصدة احلساب 1100 
التغير: 1000 ريال إلى 1.400.000 ريال

التقديرات املهنية:
هناك خمسة حسابات فوق 500.000 ريال إجماليها يساوي 5.000.000 ريال، اعتبر كل منها جوهرياً، وتبقى من املجتمع 

1095 حسابا بقيمة 37.500.000 ريال لتتم معاينتها.
االنحراف املقبول: 1.300.000 ريال

تقومي مخاطر الرقابة: معتدل 
التأثير يف خطر االكتشاف بواسطة اإلجراءات اجلوهرية األخرى:

اإلجراءات التحليلية توفر تأكيداً متوسطاً )معتدالً(. 
اختبار احلد الفاصل يوفر تأكيداً متوسطاً )معتدالً(.

املستوى املقبول ملخاطر العينة: معتدل 
قليلة التحريفات املتوقعة:   

عامل املوثوقية:  2.3 من جدول عامل املوثوقية 

عوامل إمكانية االعتماد على العينة غير االحصائية
اجلدول

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مستوى التأكيد املطلوب                                                  عامل املوثوقية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتوقع عدم وجود حتريفات                                                                  يتوقع وجود بعض التحريفات

أو قليل منها 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جوهري                                                      3.0                 6.0
متوسط )معتدل(                                                  2.3                 4.0

قليل                                                                  1.5                3.0  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

املصدر: 
.)AICPA( مقتبس من دليل احملاسبة واملراجعة: عينة املراجعة صفحة 59 الصادر من املعهد األميركي للمحاسبني القانونيني
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حساب حجم العينة، اختيار العينة، تحليل النتائج، تقدير التحريفات/االنحرافات، وصياغة الخالصة:
حساب حجم العينة: 

  قيمة املجتمع    X عامل املوثوقية

االنحراف املقبول

X   2.3 37500000 = 66.344 ليكون 66

1300000   

اختيار العينة: 

نفترض أن عينة مقدارها 1.800.000 ريال/ = )66 من مجتمع عدده 1095( قد مت اختيارها من قائمة أرصدة مدينني مت 
اختبارها من وإلى دفتر أستاذ املبيعات، ومت جمعها وتوافقت يف املجموع مع الرصيد بحساب الرقابة بدفتر األستاذ العام.

نتائج وتحليل العينة 

وردت الردود من: 

خمسة من كبار العمالء و 60 ممن متت معاينتهم.

ومت التحقق من حسابات العمالء الستة الذين لم يرد منهم رد من خالل اختبارات أخرى ووجدت بياناتها صحيحة.

خطأ العينة 30.000 ريال مبالغ فيه )من أصل 60 رداً مت تسلمها(. 

اخلطأ بالنسبة إلى العمالء اخلمسة الكبار10.000ريال مبالغ فيه. 

لم يتم اكتشاف أي حالة 'شاذة'.

األخطاء التي مت تدوينها كان قد مت النظر إليها من الناحية النوعية، التي قدر أنها تعكس أخطاء باملجتمع مت تفصيلها كما يأتي:

عينة وطبقات املجتمع.

املسجل )ريال(           املسجل )ريال(           املراجع )ريال(           املبالغ فيه )ريال(

بنود جوهرية           5.000.000           5.000.000            4.900.000          10.000 

بنود العينة         37.500.000        1.800.000          1.770.000           30.000
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تقديرالتحريف

حتريف ببنود العينة X املجتمع

          العينة 

   X    30.000 37.500.000 = 625.000 ريال / = 

1.800.000

االستنتاج 

صححت املنشأة حتريفات  30.000 ريال التي وجدت بالعينة، ولكنها شككت يف التحريف/10.000 ريال يف احلسابات الكبيرة 
 :)NPPE( ما أدى إلى أن يكون صايف انحراف املجتمع املتوقع

صايف انحراف املجتمع املتوقع =

                                        التحريف املتوقع - التحريف املصحح + التحريف غير املصحح 

                  605.000 ريال =     625.000     -      30.000      +         10.000

تشوبه  ال  للمدينني  املسجل  الوجود  أن  االستنتاج  لذلك ميكن  ــال،  املقبول 1.300.000ريـ التحريف  بكثير عن  يقل  ذلك  إن 
حتريفات جوهرية.

يف هذا املثال، افترضنا أنه لم يتم اكتشاف أي حالة شاذة". 

ولكن، إذا مت اكتشاف أي حالة شاذة "ينبغي أخذه يف احلسبان عند حساب صايف انحراف املجتمع املتوقع لالستنتاج النهائي 
ألن أي نوع من التحريفات اجلوهرية ميكن أن يؤدي إلى حتريفات جوهرية بالقوائم املالية للمنشأة. 
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الفصل الخامس عشر 
برامج مراجعة العينة 

الجدول اآلتي يستخدم لتوضيح اإلقرار محل المعالجة في إحدى الخطوات 

الرمز باحلروف اإلقرار
األبجدية

نوع العملية 
واألحداث

أرصدة احلسابات يف 
نهاية املدة

العرض
واإلفصاح

Pاحلدوث

PPPاالكتمال

PPالدقة

Pاحلد الفاصل

PPالتصنيف

Pالوجود

PPاحلقوق وااللتزامات

PPالتقومي

Pالتخصيص

Pالقابلية للفهم

أواًل: قائمة المركز المالي - األصول

رقـم الصفحةالرقم املرجعيعنوان القوائم املاليـــــــةرقـم مسلسل

األصول الثابتة )ملموسة، غير ملموسة وأعمال حتت التنفيذ(1

ممتلكات مستثمرة٢

االستثمارات3

ادوات مالية مشتقة4

قروض وسلفيات طويلة األجل٥

ودائع طويلة األجل ومدفوعات مقدمة6

املخزون، قطع الغيار والبضاعة٧

مدينون جتاريون8

سلفيات، ودائع، مدفوعات مقدمة، ومدينون آخرون9

النقد باخلزينة والبنوك10
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برنامج المراجعة 
)أ( األصول الثابتة )ملموسة، غير ملموسة، تكلفة أعمال تحت التنفيذ(

العمل:  ورقة  رقم 

 : د عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا إ

يــــــــــــــخ:  ر لتــــــــــــــــــــــــا ا

مــــــــــــــــــــــــراجــــــــــــــــعة:

يــــــــــــــخ:  ر لتــــــــــــــــــــــــا ا

اسم العميل: ....................................................................................

املدة: .................................................................................................

األصول الثابتة )ملموسة، غير ملموسة، تكلفة أعمال حتت التنفيذ(املوضوع: 

املبلغ ريال

أرصدة احلسابات: 

األصول الثابتة امللموسة )مملوكة ومستأجرة(

األصول الثابتة غير امللموسة

تكلفة األعمال حتت التنفيذ

أنواع املعامالت: 

االستهالك

اإلطفاء

مكاسب/ خسائر بيع

االنخفاض
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رقم 
مسلسل

أهداف 
تقديراإلقراراتاملراجعة

 املخاطر

تقديراملخاطر املتراكمةالرقابيةاملالزمة

االكتمال األصول الثابتة قد مت تسجيلها بالكامل وبدقة1
الدقة

الوجودجميع األصول الثابتة املسجلة موجودة فعاًل 2
التقومياألصول الثابتة مسجلة بقيم مالئمة3

امللكية 4 وسند  للعميل  مملوكة  املسجلة  الثابتة  األصول 
باسم العميل

احلقوق 
وااللتزامات

5
االستهالك/ اإلطفاء/ تكاليف االنخفاض ومكاسب / 
خسائر البيع مت احتسابها بدقة واإلفصاح عنها بطريقة 

مالئمة
متنوعة

6

األصول الثابتة قد مت عرضها وجميع اإلفصاحات متت 
وفقاً للمعايير الدولية للتقرير املالي املعتمدة يف اململكة 
األخرى  واإلصدارات  واملعايير  السعودية)*(،  العربية 
واحملاسبني  للمراجعني  السعودية  الهيئة  من  املعتمدة 

ومتطلبات نظام الشركات.

متنوعة

رقم 
مسلسل

إجراءات 
مت العمل الهدفاملراجعة

بواسطة
رقم ورقة 

العمل

اختبارات أدوات الرقابة:
موظفي 1 على  االستفسار  بطرح  الداخلية  الرقابة  نظام  تصميم  معقولية  مدى  تقومي 

أعده  الداخلية  للرقابة  موثق  دليل  هناك  يكن  لم  )إذا  ذلك  وتوثيق  املختصني  العميل 
العميل(. 

من الضروري القيام باختبار مالحظة خطوات املعامالت للتأكد من الفهم كما هو موثق. 
حتديد األدوات الرقابية املانعة )املستخدمة قبل حدوث املعامالت واألحداث( واألدوات 
الرقابية الكاشفة )املستخدمة بعد حدوث املعامالت واألحداث( التي أنشأتها اإلدارة 

لدعم إقراراتها. 

أدوات 2 أن جميع  من  للتأكد  بأكملها  املدة  تغطي  املختارة  املعامالت  من  عينة  افحص 
الرقابة املانعة قد مت تنفيذها على جميع املعامالت.

راجع للتأكد من أن سجل األصول الثابتة املالئم قد مت االحتفاظ به، وأنه قد عملت 3
قيود يف السجل على أساس فوري ومتسق وأن السجل قد متت تسويته مع األستاذ 

العام، وأن األصول قد مت التحقق من وجودها الفعلي دورياً.

املعايير الدولية املعتمدة هي املعايير الدولية للتقرير املالي كما صدرت من املجلس الدولي باإلضافة إلى إفصاحات أضافتها الهيئة لبعض تلك املعايير وفقاً ملا ورد   )*(
يف وثيقة اعتماد املعايير الدولية للتقرير املالي الصادرة من الهيئة السعودية للمراجعني واحملاسبني.
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رقم 
مسلسل

إجراءات 
مت العمل الهدفاملراجعة

بواسطة
رقم ورقة 

العمل

افحص عينة من املعامالت للتأكد من أن أدوات الرقابة املانعة يتم تنفيذها بطريقة 4
مالئمة، وأنه يف حال اكتشاف أي خطأ/ غش يتم اتخاذ اخلطوات املالئمة ملنع تكرار 

ذلك.
تأكد من أن اإلدارة ال تتجاوز أدوات الرقابة املصممة عن طريق: 5

< االستفسار من املدير املختص.
< االحتفاظ بحالة من الشك خالل إجراء اختبار التصميم واختبار فاعلية التشغيل. 

ومستوى 6 الرقابة  أدوات  باختبارات  القيام  بعد  إليها  التوصل  مت  التي  النتيجة  توثيق 
التأكيد املطلوب من اختبارات التفاصيل.

اإلجراءات التحليلية

املنافع 1 ضوء  يف  اإلطفاء  االستهالك/  ومعدل  طريقة  مالءمة  مدى  تقدير 
االقتصادية والعمر اإلنتاجي لألصول.

راجع مدى معقولية مصروف االستهالك بتطبيق معدل االستهالك على التكلفة/ 2
القيمة الدفترية النهائية وفقاً للطريقة املستخدمة.

وثق األسباب التجارية املنطقية لإلضافات املهمة واالستبعادات التي متت خالل 3
السنة، والتأكد من أن اإلضافات قد متت وفقاً ألهداف الشركة.

قارن األرصدة ومصروفات هذا العام مع األرصدة ومصروفات السنة السابقة، 4
وتأكد من أن أي تغير مهم يكون له أسباب مالئمة ومنطقية. 

اختبارات التفاصيل: 

واألعمال 1 امللموسة  وغير  امللموسة  الثابتة  األصول  حركة  كشف  على  احصل 
الرأسمالية حتت التنفيذ فيما يتعلق بالتكلفة، االستهالك املتجمع واالنخفاض 

بالنسبة لكليهما. راجع املجاميع الرأسية واألفقية للكشف.

مالحظة األرصدة االفتتاحية بسجل األصول الثابتة، األستاذ العام وأوراق العمل 2
اخلاصة بالعام املاضي.

قم باختيار مجموعة من األصول الثابتة التي يقتنيها العميل يف نهاية السنة وقم 3
مبعاينة فعلية لهذه األصول للتأكد من: 
أ - األصول مملوكة للعميل وبحوزته. 

ب- باقي العمر اإلنتاجي يبدو أنه صحيح. 
ج - ال يوجد انخفاض يف القيمة.
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رقم 
مسلسل

إجراءات 
مت العمل الهدفاملراجعة

بواسطة
رقم ورقة 

العمل

بالنسبة إلى اإلضافات املختارة خالل الفترة احلالية: 4
أ - بالنسبة للمشتريات خالل السنة اجلارية، حتصل على وأنظر يف اعتمادات 

املصروف الرأسمالي وفواتير البائع.
ب- تأكد من أن اإلضافات إلى األصول الثابتة ال تشمل أي مبلغ يعد مصروفاً 

إيرادياً.
ج- تأكد من أنه إذا لم يدفع الثمن بالكامل ألي سبب من األسباب، فإن األصل 

يسجل بالتكلفة الكاملة ويتم االعتراف بالرصيد كالتزام.
د - افحص سياسة الرسملة اخلاصة باملنشأة تأكد من أنه يتم االعتراف بها 

حسب املعايير احملددة بالسياسة
بالنسبة إلى األصول املختارة التي مت استبعادها خالل الفترة اجلارية: 5

أ- أنظر يف اعتماد االستبعاد
ب - افحص الوثائق التي تصرح باالستبعاد.

ج- افحص الوثائق املؤيدة للمبالغ التي بيعت بها األصول، مثاًل، الوصوالت 
النقدية.

د- احتسب املكسب أو اخلسارة نتيجة بيع األصول الثابتة.
ملراجعة مصروف االستهالك: 6

املعدالت  االستهالك،  وطريقة  احملاسبية  السياسة  معقولية  مدى  حدد   - أ 
واتساقها مع السنوات السابقة.

ب- راجع احتساب االستهالك لألصول املختارة.
والتكاليف  الصناعية،  التكاليف  بني  التخصيص  معقولية  مدى  قّدر  ج- 

اإلدارية... إلخ.
املستردة من 7 القيمة  وأن  لم تنخفض قيمة أي أصل من األصول  أنه  تأكد من 

األصل ليست أقل من قيمته الدفترية. 
فإذا كانت القيمة الدفترية ألحد األصول تزيد على املبلغ املسترد له، فإنه يجب 
تخفيض القيمة الدفترية إلى القيمة املستردة واالعتراف باالنخفاض كخسارة 

نتيجة تدهور األصل. 
تأكد من أن أي إضافات الحقة يجب استهالكها على باقي عمر األصل وأنها ال 

تستهلك ببساطة باستخدام معدل االستهالك.
افحص دليل امللكية، مثال: بطاقات تسجيل السيارات، وثائق املمتلكات، وثائق 8

استيراد اآلالت... إلخ. 

التي 9 املعلومات  أو فحص  باالستفسار  مهم  ملموس  كل أصل غير  حدد طبيعة 
حتتوي عليها أوراق املراجعة للسنة السابقة.
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رقم 
مسلسل

إجراءات 
مت العمل الهدفاملراجعة

بواسطة
رقم ورقة 

العمل

التحديد، 10 )قابلية  التعريف  مع  تتفق  امللموسة  األصول غير  أن جميع  من  تأكد 
الرقابة وتدفق الفوائد االقتصادية( ومعايير االعتراف الواردة يف املعايير الدولية 

وهي: 
أ - يتوقع مستقباًل تدفق املنافع االقتصادية للمنشأة.

ب - ميكن حتديد تكلفة األصل.

بالنسبة إلى إضافات األصول غير امللموسة املختارة خالل السنة: 11
أ- االعتماد باجتماع مجلس اإلدارة

ب - مالحظة القيمة املسجلة للوثائق املؤيدة مثاًل، التقومي املستقل للمشتريات 
يف السنة اجلارية.

ج- احصل على االعتماد املطلوب، أو راجع محاضر جلسات مجلس اإلدارة.

بالنسبة إلى األصول غير امللموسة التي مت بيعها خالل السنة: 12
أ - افحص املستندات املؤيدة )الوصوالت النقدية(.

ب- احسب املكسب أو اخلسارة من بيع األصول.

حدد فيما إذا كانت سياسات العميل احملاسبية اخلاصة باإلطفاء مالئمة وتطبق 13
بثبات. 

التأكد من أن األصول غير امللموسة ذات العمر اإلنتاجي غير احملدود تخضع 
لفحص االنخفاض.

بالنسبة إلى إضافات األصول املستأجرة خالل السنة، أفحص اتفاقيات اإليجار 14
للتأكد من أن عقد اإليجار هو يف حقيقته عقد إيجار متويلي. 

تأكد من أن االستهالك على األصول املستأجرة قد مت احتسابه باملعدالت نفسها 15
املستخدمة لألصول اململوكة.

إذا لم يكن هناك تأكد معقول بأن املستأجر سيحصل على امللكية يف نهاية مدة 
عقد اإليجار، فيجب أن يستهلك األصل بالكامل على مدة عقد اإليجار أو العمر 

اإلنتاجي لألصل، أيهما أقصر.

بالنسبة إلى اإلضافات املختارة إلى تكلفة األعمال حتت التنفيذ خالل السنة: 16
أ - راجع الوثائق املؤيدة مثل فواتير املوردين، فواتير املقاولني وأي أدلة أخرى.

ب- تأكد من صحة التفويض واالعتماد.

راجع 17 السنة،  خالل  الثابتة  األصول  إلى  املختارة  التحويالت  إلى  بالنسبة 
وافحص  لذلك  املالئم  واالعتماد  باملشروع  العمل  باكتمال  املقاول  شهادات 

مراحل االكتمال.
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رقم 
مسلسل

إجراءات 
مت العمل الهدفاملراجعة

بواسطة
رقم ورقة 

العمل

بالنسبة إلى البنود التي لم يتم استعمالها ملدة طويلة، استفسر عن حالتها من 18
اإلدارة. 

احتسب املخصصات إذا تطلب األمر واحصل على إفادات من اإلدارة.

بالنسبة إلى األصول التي أعيد تقديرها تأكد من أن: 19
< جميع أنواع األصول من الصنف نفسه قد مت إعادة تقوميها على أساس 

دوري.
< إذا ترتب على إعادة تقومي أصل أي عجز فهذا العجز ال يجب تسويته مع 

أي فائض من أصول أخرى ولكنه يجب أن يعامل كخسائر فوراً.
اإلنتاجي  والعمر  تقديره  أعيد  الذي  املبلغ  على  حتميله  يتم  االستهالك   >

املتبقي
الدخل  إلى  حتويله  ينبغي  املتزايد  واالستهالك  تقديره  اعيد  الذي  املبلغ   >

الشامل اآلخر

مع 20 تتفق  بنا  اخلاص  العمل  أوراق  مللف  وفقاً  اخلتامية  األرصدة  أن  من  تأكد 
األستاذ العام.

حتديد ما إذا كانت اإلفصاحات متت وفقاً ملتطلبات املعايير الدولية للتقرير املالي 21
املعتمدة يف اململكة العربية السعودية)*(، واملعايير واإلصدارات األخرى املعتمدة 

من الهيئة السعودية للمراجعني واحملاسبني)**( وأحكام نظام الشركات)***(،1 

املعايير الدولية املعتمدة هي املعايير الدولية للتقرير املالي كما صدرت من املجلس الدولي باإلضافة إلى إفصاحات أضافتها الهيئة لبعض تلك املعايير وفقاً ملا ورد   )*(
يف وثيقة اعتماد املعايير الدولية للتقرير املالي الصادرة من الهيئة السعودية للمراجعني واحملاسبني.

)**( يقصد باملعايير واإلصدارات األخري هو ما تعتمده الهيئة السعودية للمراجعني واحملاسبني من معايير أو أراء فنية ملواضيع ال تغطيها املعايير الدولية مثل موضوع 
الزكاة.

)***( يلزم اإلشارة إلى النظام األساسي )أو عقد التأسيس(، بحسب مقتضى احلال، إذا كان يتضمن أحكاماً إضافية تتعلق بإعداد القوائم املالية.
1 - عندما تكون مسؤولية اإلدارة هي إعداد قوائم مالية تعطي صورة حقيقية وعادلة، فيمكن قراءة هذا »اإلدارة هي املسؤولة عن إعداد القوائم املالية التي 

تعطي صورة حقيقية وعادلة  ...«. ووفقا للعرف السائد يف اململكة فإن هذه العبارة لن تستخدم يف تقارير املراجعني.
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برنامج المراجعة 
)ب( الممتلكات المستثمرة

العمل:  ورقة  رقم 

 : د عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا إ

يــــــــــــــخ:  ر لتــــــــــــــــــــــــا ا

مــــــــــــــــــــــــراجــــــــــــــــعة:

يــــــــــــــخ:  ر لتــــــــــــــــــــــــا ا

اسم العميل: ..........................................................................................................................

املدة: .......................................................................................................................................

املوضوع: ............................................. املمتلكات املستثمرة ....................................................

                                                                                                                          املبلغ

                                                                                                                                                           بالريال

أرصدة احلسابات:   
املمتلكات املستثمرة

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

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

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

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

أنواع املعامالت: 
االستهالك املكاسب / اخلسائر نتيجة لتغير القيمة العادلة 

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

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

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

 ........................................................................................................................................................................................
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رقم 
اإلقراراتأهداف املراجعةمسلسل

تقدير املخاطر

تقدير املخاطر الرقابيةاملالزمة
املتجمعة

بالكامل 1 املستثمرة  املمتلكات  تسجيل  مت 
وبدقة

جميع املمتلكات املستثمرة املسجلة موجودة 2
فعاًل

املمتلكات املستثمرة مسجلة بقيم مالئمة3

وحق 4 للعميل  مملوكة  املستثمرة  املمتلكات 
امللكية أيضا باسم العميل

مصروف االستهالك / املكاسب/ اخلسائر 5
 / واملكاسب  العادلة  القيمة  تغير  نتيجة 
اخلسائر نتيجة بيع األصل قد مت احتسابها 

بدقة ومت اإلفصاح عنها بطريقة مالئمة

املمتلكات املستثمرة وجميع اإلفصاحات قد 6
جاء  وفقامًلا  عنها  واإلفصاح  اعطاؤها  مت 
املعتمدة  املالي  للتقرير  الدولية  املعايير  يف 
واملعايير  السعودية)*(،  العربية  اململكة  يف 
الهيئة  من  املعتمدة  األخرى  واإلصدارات 
واحملاسبني)**(وأحكام  للمراجعني  السعودية 

نظام الشركات)***(،2

املعايير الدولية املعتمدة هي املعايير الدولية للتقرير املالي كما صدرت من املجلس الدولي باإلضافة إلى إفصاحات أضافتها الهيئة لبعض تلك املعايير وفقاً ملا ورد   )*(
يف وثيقة اعتماد املعايير الدولية للتقرير املالي الصادرة من الهيئة السعودية للمراجعني واحملاسبني.

)**(  يقصد باملعايير واإلصدارات األخري هو ما تعتمده الهيئة السعودية للمراجعني واحملاسبني من معايير أو أراء فنية ملواضيع ال تغطيها املعايير الدولية مثل موضوع 
الزكاة.

)***( يلزم اإلشارة إلى النظام األساسي )أو عقد التأسيس(، بحسب مقتضى احلال، إذا كان يتضمن أحكاماً إضافية تتعلق بإعداد القوائم املالية.
2 - عندما تكون مسؤولية اإلدارة هي إعداد قوائم مالية تعطي صورة حقيقية وعادلة، فيمكن قراءة هذا »اإلدارة هي املسؤولة عن إعداد القوائم املالية التي 

تعطي صورة حقيقية وعادلة  ...«. ووفقا للعرف السائد يف اململكة فإن هذه العبارة لن تستخدم يف تقارير املراجعني.
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مالحظة: ينبغي أن يتم تنفيذ اخلطوات على أساس النموذج )التكلفة أو القيمة العادلة( الذي يتبعه العميل.

رقم 
رقم ورقة العملإعدادالهدفإجراءات املراجعةمسلسل

اختبارات أدوات الرقابة

قدر مدى معقولية تصميم نظام الرقابة الداخلية باالستفسار من موظفي العميل 1
املختصني ووثق هذه املعلومات )اذا لم يكن هناك دليل موثق للرقابة الداخلية 
أعده العميل(. من الضروري القيام باختبار مالحظةخطوات املعامالت للتأكد 
من الفهم كما هو موثق. حتديد األدوات الرقابية املانعة )املستخدمة قبل حدوث 
حدوث  بعد  )املستخدمة  الكاشفة  الرقابية  واألدوات  واألحداث(  املعامالت 

املعامالت واألحداث( التي أنشأتها اإلدارة لدعم إقراراتها.
للتأكد من أن جميع 2 بأكملها  املدة  املختارة تغطي  املعامالت  افحص عينة من 

أدوات الرقابة املانعة قد مت تنفيذها على جميع املعامالت.
على 3 القيود  فيها  جترى  وأنه  مالئمة  فرعية  بسجالت  االحتفاظ  من  حتقق 

التي  العام.األصول  األستاذ  مع  تسويتها  متت  قد  وأنه  وثابت  فوري  أساس 
ميكن متييزها بطريقة مستقلة مثل املصاعد، التركيبات الكهربائية والتركيبات 
أي  عمل  مع  دوري  أساس  على  فعليا  وجودها  التحقق  يجب  الخ،   .. األخرى 

تسويات يف كل من السجالت الفرعية واألستاذ العام.
تنفيذها 4 يتم  املانعة  الرقابة  أدوات  أن  للتأكد من  املعامالت  افحص عينة من 

اخلطوات  اتخاذ  يتم  خطأ/غش  أي  اكتشاف  حالة  يف  وأنه  مالئمة  بطريقة 
املالئمة ملنع تكرار ذلك.

تأكد من عدم جتاوز اإلدارة ألدوات الرقابة املصممة عن طريق: 5
< االستفسار من املوظف املختص.

واختبار  التصميم  اختبار  إجراء  خالل  املهني  الشك  من  بحالة  االحتفاظ   >
فاعلية التشغيل.

الرقابة 6 أدوات  باختبارات  القيام  بعد  إليها  التوصل  مت  التي  النتيجة  توثيق 
ومستوى التأكيد املطلوب من اختبارات التفاصيل.

اإلجراءات التحليلية: 

تقدير مدى مالءمة طريقة ومعدل االستهالك/ اإلطفاء يف ضوء تدفق املنافع 1
االقتصادية والعمر اإلنتاجيللممتلكات.

راجع مدى معقولية مصروف االستهالك بتطبيق معدل االستهالك على التكلفة 2
/ القيمة الدفترية النهائية.

التجارية املنطقية لإلضافات واالستبعادات املهمة خالل السنة 3 وثق األسباب 
والتأكد من أن اإلضافات قد متت وفقاً ألهداف الشركة.

السابقة 4 السنة  السنة اجلارية مع أرصدة ومصروف  قارن أرصدة ومصروف 
وتأكد من أن أي اختالف جوهري يجب تفسيره بطريقة مالئمة ومنطقية.
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رقم 
رقم ورقة العملإعدادالهدفإجراءات املراجعةمسلسل

اختبارات التفاصيل: 

التكلفة 1 من  كل  إلى  بالنسبة  املستثمرة  املمتلكات  حركة  كشف  على  احصل 
واالستهالك املتجمع. 

راجع املجاميع الرأسية واألفقية للكشف.

راجع األرصدة االفتتاحية من السجالت الفرعية للممتلكات املستثمرة ،األستاذ 2
العام، وأوراق العمل اخلاصة بالسنة السابقة.

تأكد من: 3
أ -  أن املمتلكات املستثمرة مملوكة للعميل ويف حيازته.
ب- باقي العمر اإلنتاجي لهذه األصول يبدو صحيحاً.

ج - ال يوجد انخفاض يف القيمة

إذا كان العميل يحوز ممتلكات بعضها للحصول منها على إيجارات أو لالرتفاع 4
هذه  ففي  املنشأة  بواسطة  لالستخدام  اآلخر  والبعض  قيمتها  الرأسمالي يف 
بيع هذه األجزاء  أمكن  إذا  إال  املمتلكات كممتلكات مستثمرة  تبوب  احلالة ال 
كان  أو  متويلي(  إيجار  مبوجب  مستقلة  بطريقة  تأجيرها  ميكن  )أو  منفصلة 

اجلزء الذي حتوزه املنشأة الستخدامها الشخصي هو جزء غير مهم. 
تأكد من التوافق مع متطلبات معيار احملاسبة الدولي املعتمد يف اململكة رقم 

 .40
إذا كان ميكن حتديد 5 تأكد من أن املمتلكات ال تبوب كممتلكات مستثمرة إال 

تكلفتها. 
يجب عدم تصنيف املمتلكات حتت التشييد كممتلكات مستثمرة.

بالنسبة إلى عينة مختارة من رأس املال املستثمر خالل الفترة اجلارية: 6
أ -  افحص اعتماد املعامالت والفواتير والشهادات.

أن يجعل  املستثمرة يجب  املمتلكات  بأحد  املتعلقة  التكاليف  أن  تأكد من  ب- 
احلساب مديناً بها إذا كان من املنتظر احلصول على منافع اقتصادية مستقبلية، 

تزيد على معيار األداء املقدر أصال للممتلكات املستثمرة احلالية. 
أنفقت  التي  املدة  كمصروف يف  بها  االعتراف  يجب  األخرى  التكاليف  جميع 

فيها.
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رقم 
رقم ورقة العملإعدادالهدفإجراءات املراجعةمسلسل

بالنسبة إلى أي ممتلكات قد بيعت خالل الفترة اجلارية: 7
أ -  افحص الوثائق التي تصرح بالبيع.

ب- افحص الوثائق التي تؤيد املبالغ التي مت بها البيع، مثاًل إيصاالت النقدية 
املقبوضة.

ج- احتسب املكسب أو اخلسارة نتيجة بيع املمتلكات املستثمرة.

ملراجعة مصروف االستهالك: 8
املعدالت  االستهالك،  وطريقة  احملاسبية  السياسة  معقولية  مدى  حدد   - أ 

واتساقها مع األعوام السابقة.
ب- راجع احتساب االستهالك.

تأكد من أنه لم يحدث هبوط يف قيمة أي من املمتلكات أو أن القيمة املستردة 9
ألي ممتلكات ليست أقل من قيمتها الدفترية. 

فإذا كانت القيمة ألصل تزيد على قيمته املستردة، فيجب تخفيض هذه القيمة 
إلى القيمة املستردة واالعتراف بالتخفيض كخسارة من الهبوط.

افحص وثائق املمتلكات للتأكد من امللكية.10

عند استخدام منوذج القيمة العادلة فيجب التأكد من أنها تعكس حالة السوق 11
الفعلية وظروفه يف تاريخ قائمة املركز املالي وليس يف تاريخ سابق أو الحق لها.

أي مكسب أو خسارة عند إعادة التقومي يتم حتميله على الربح واخلسارة

تأكد من أن افتراضات املثمن معقولة. 12

تأكد من عدم وجود قيود على بيع املمتلكات املستثمرة أو حتويل دخل وعائد 13
البيع.

مع 14 تتفق  بنا  العمل اخلاص  أوراق  مللف  وفقاً  اخلتامية  األرصدة  أن  تأكد من 
األستاذ العام.

حتديد ما إذا كانت اإلفصاحات قد متت وفقاً ملتطلبات معيار احملاسبة الدولي 15
املعتمد يف اململكة رقم 40. 
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برنامج المراجعة 
)ج( االستثمارات )الشركات التابعة، الشقيقة، أخرى(

العمل:  ورقة  رقم 

 : د عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا إ

يــــــــــــــخ:  ر لتــــــــــــــــــــــــا ا

: جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع و ر

يــــــــــــــخ:  ر لتــــــــــــــــــــــــا ا

اسم العميل: ..........................................................................................................................

املدة: .......................................................................................................................................

املوضوع: االستمارات )الشركات التابعة، الشقيقة، وأخرى(

                                                                                                                          املبلغ

                                                                                                                                                           بالريال

أرصدة احلسابات:   
االستثمارات

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

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

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

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

أنواع املعامالت: 
مدفوعات توزيعات األرباح

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

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

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

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

* يف شركات تابعة وشقيقة
* محتفظ بها إلى ميعاد االستحقاق 

* متاحة للبيع  
* حسب القيمة العادلة من خالل الربح واخلسارة

فوائد

مكسب/ خسارة بسبب إعادة التقومي

مكسب/ خسارة بسبب البيع

خسارة هبوط
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رقم 
اإلقراراتأهداف املراجعةمسلسل

تقدير املخاطر

تقدير املخاطر الرقابيةاملالزمة
املتجمعة

االستثمارات مسجلة بالكامل وبدقة1

جميع االستثمارات موجودة فعاًل2

جميع االستثمارات مقومة بطريقة مالئمة3

جميع االستثمارات مملوكة بواسطة العميل 4
وحق امللكية باسم العميل أيضاً

والفوائد، 5 األرباح  توزيعات  من  الدخل 
مكاسب/ خسائر إعادة التقومي ومكاسب/ 
خسائر البيع قد مت احتسابها بدقة، وأنها 
سجلت بالكامل ومت اإلفصاح عنها بطريقة 

مالئمة

املطلوب 6 واإلفصاح  االستثمارات  مت عرض 
املالي  للتقرير  الدولية  للمعايير  وفقاً  عنها 
السعودية)*(،  العربية  اململكة  يف  املعتمدة 
واملعايير واإلصدارات األخرى املعتمدة من 
واحملاسبني  للمراجعني  السعودية  الهيئة 

ومتطلبات نظام الشركات.

)*(  املعايير الدولية املعتمدة هي املعايير الدولية للتقرير املالي كما صدرت من املجلس الدولي باإلضافة إلى إفصاحات أضافتها الهيئة لبعض تلك املعايير وفقاً ملا ورد 
يف وثيقة اعتماد املعايير الدولية للتقرير املالي الصادرة من الهيئة السعودية للمراجعني واحملاسبني.
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رقم 
مت العملالهدفإجراءات املراجعةمسلسل

بواسطة
رقم 

ورقة العمل

اختبارات أدوات الرقابة

قدر مدى معقولية تصميم نظام الرقابة الداخلية باالستفسار من موظفي 1
العميل املختصني ووثق هذه املعلومات )إال إذا وجد دليل من إعداد العميل 

بذلك(. 
من الضروري القيام باختبار مالحظة خطوات املعامالت للتأكد من الفهم 

كما هو موثق.
املعامالت  حدوث  قبل  )املستخدمة  املانعة  الرقابية  األدوات  حتديد 
واألحداث( واألدوات الرقابية الكاشفة )املستخدمة بعد حدوث املعامالت 

واألحداث( التي أنشأتها اإلدارة لدعم إقراراتها.

افحص عينة من املعامالت املختارة تغطي املدة بأكملها للتأكد من أن جميع 2
أدوات الرقابة املانعة قد مت تنفيذها على جميع املعامالت.

حتقق من االحتفاظ بسجالت فرعية مالئمة وأنه جتري فيها القيود على 3
أساس فوري وثابت بعد االعتماد املالئم والتصريح املالئم باملعامالت.

افحص عينة من املعامالت للتأكد من أن أدوات الرقابة املانعة يتم تنفيذها 4
بطريقة مالئمة وأنه يف حالة اكتشاف أي خطأ/ غش يتم اتخاذ اخلطوات 

املالئمة ملنع تكرار ذلك.
يجب أن تتم جميع االستثمارات يف الشركات التابعة والشركات الشقيقة 5

مبوافقة محددة من مجلس اإلدارة 
تأكد من عدم جتاوز اإلدارة ألدوات الرقابة املصممة عن طريق:6

< االستفسار من املوظف املختص.
< االحتفاظ بحالة من الشك خالل القيام باختبار التصميم واختبار فاعلية 

التشغيل.

من 7 املطلوب  واملستوى  الرقابة  أدوات  اختبار  تنفيذ  بعد  االستنتاج  وثق 
التأكيد من إجراءات التحقق

اإلجراءات التحليلية

متت 1 التي  واملبيعات  املهمة  لإلضافات  املنطقية  التجارية  األسباب  وثق 
خالل السنة

قارن أرصدة السنة اجلارية والدخل مع مبالغ السنة السابقة وتأكد من أن 2
أي تغير مهم له أسباب مالئمة ومنطقية
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رقم 
مت العملالهدفإجراءات املراجعةمسلسل

بواسطة
رقم 

ورقة العمل

اختبارات التفاصيل

فصلية، 1 مالية  شهادات  )أسهم،  االستثمارات  بحركة  كشف  على  احصل 
سندات استثمار سعودية،....إلخ( بالنسبة إلى األرقام واملبالغ كليهما.

الفرعية، وأوراق 2 العام، السجالت  راجع األرصدة االفتتاحية مع األستاذ 
العمل اخلاصة بالسنة السابقة 

ومن 3 املؤيدة  املستندات  مع  مختارة  الستثمارات  الدفترية  القيمة  راجع 
أمثلتها: 

)أ( فواتير السماسرة عن االستثمارات املشتراه يف السنة اجلارية للتأكد 
من تاريخ الشراء والوصف وعدد األسهم. 

)ب( التكلفة الدفترية مع أوراق العمل اخلاصة بنا يف السنة السابقة.

راجع كيفية احتساب قيمة االستثمارات يف الشركات التابعة، املشروعات 4
للسياسات  وفقاً  متت  أنها  من  للتأكد  الشقيقة  والشركات  املشتركة 

احملاسبية للشركة. 
احصل على، وأعد احتساب كشف اإلطفاء وراجع دقته بالنسبة إلى األوراق 5

ذات الفائدة الثابتة سواء اشتريت بعالوة أو بخصم. 

السعودية 6 االستثمار  لسندات  السوق  قيمة  حسب  بالتقومي  القيام  اعد 
والشهادات املالية الفصلية عند نهاية السنة لفحص تقومي هذه األوراق.

إذا كانت هناك رهونات على االستثمارات فراجع اإلفصاح املناسب.7

قم بإجراءات احلد الفاصل يف نهاية السنة.8

ملعرفة 9 دعم  على  واحصل  السنة  خالل  األصل  من  التسديدات  راجع 
األقساط املتأخرة. 

راجع ما إذا كانت املدفوعات تتفق مع شروط السداد.

تأكد من أن عموالت السماسرة قد مت تسجيلها بدقة10

بالنسبة إلى األسهم املختارة التي بيعت خالل السنة:11
)أ( افحص املستندات املؤيدة لالستثمارات املباعة مثاًل، فواتير السماسرة 

وسجالت املقبوضات النقدية.
)ب( تأكد من تاريخ البيع، الوصف، وعدد األسهم.

املبلغ احملول  بيع االستثمار وراجع  أو اخلسارة من  املكسب  )ج( احتسب 
لقائمة الدخل. 
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رقم 
مت العملالهدفإجراءات املراجعةمسلسل

بواسطة
رقم 

ورقة العمل

راجع املجاميع الرأسية واألفقية للكشف12
حتصل على كشف املكاسب الرأسمالية احملققة/ دخل الفوائد املقبوض 13

خالل السنة وراجع مستندياً قلياًلً من املعامالت على أساس اختباري. 
راجع استحقاق الفوائد وإطفاء العالوة/ اخلصم على األوراق ذات الفائدة 14

الثابتة مع تلك التي مت حسابها حسب املعدل الداخلي للعائد.

تأكد من أن أرصدة اإلقفال لالستثمارات يف أوراق العمل تتفق مع األستاذ 15
العام 

قم 16 الفترة،  نهاية  يف  العميل  حيازة  يف  التي  االستثمارات  إلى  بالنسبة 
باإلجراءات اآلتية:

)أ( قم مبالحظة )مشاهدة( اجلرد الفعلي لألوراق املختارة التي يف حيازة 
العميل.

)ب( بالنسبة إلى األوراق املختارة التي ليست يف حيازة العميل، قم بإرسال 
طلبات مصادقة إلى أمينها وقارن الردود مع االستثمارات املسجلة. 

)ج( تأكد من أن القيمة املستردة ليست أقل من القيمة الدفترية، فإذا كان 
األمر كذلك فسوف ننظر يف حتديد إن كان ذلك انخفاضاً دائماً، وإذا كان 

كذلك يتم تسجيل الهبوط.

بالنسبة إلى االستثمارات املختارة، احتسب القيمة السوقية كما يأتي:17
القيمة السوقية مع األسعار  إلى االستثمارات املسعرة راجع  بالنسبة  )أ( 

السوقية املستقلة املعلنة.
)ب( بالنسبة إلى االستثمارات غير املسعرة، قم باحتساب القيمة املجزأة 

لألسهم بالرجوع إلى القوائم املالية للشركة املصدرة.
ملتطلبات 18 وفقاً  عنها  واإلفصاح  االستثمارات  عرض  قد مت  أنه  من  تأكد 

السعودية)*(،  العربية  اململكة  يف  املعتمدة  املالي  للتقرير  الدولية  املعايير 
للمراجعني  السعودية  الهيئة  من  املعتمدة  األخرى  واإلصدارات  واملعايير 

واحملاسبني)**( وأحكام نظام الشركات)***(3.

املعايير الدولية املعتمدة هي املعايير الدولية للتقرير املالي كما صدرت من املجلس الدولي باإلضافة إلى إفصاحات أضافتها الهيئة لبعض تلك املعايير وفقاً ملا ورد   )*(
يف وثيقة اعتماد املعايير الدولية للتقرير املالي الصادرة من الهيئة السعودية للمراجعني واحملاسبني.

)**(  يقصد باملعايير واإلصدارات األخري هو ما تعتمده الهيئة السعودية للمراجعني واحملاسبني من معايير أو أراء فنية ملواضيع ال تغطيها املعايير الدولية مثل موضوع 
الزكاة.

)***( يلزم اإلشارة إلى النظام األساسي )أو عقد التأسيس(، بحسب مقتضى احلال، إذا كان يتضمن أحكاماً إضافية تتعلق بإعداد القوائم املالية.
3 -   عندما تكون مسؤولية اإلدارة هي إعداد قوائم مالية تعطي صورة حقيقية وعادلة، فيمكن قراءة هذا "اإلدارة هي املسؤولة عن إعداد القوائم املالية التي 

تعطي صورة حقيقية وعادلة  ...". ووفقا للعرف السائد يف اململكة فإن هذه العبارة لن تستخدم يف تقارير املراجعني.
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رقم 
مت العملالهدفإجراءات املراجعةمسلسل

بواسطة
رقم 

ورقة العمل

دخل االستثمارات

املستحق 19 للدخل  والنهائية  االفتتاحية  األرصدة  يبني  كشف  على  أحصل 
والدخل املكتسب والدخل املقبوض خالل السنة

راجع الرصيد االفتتاحي للدخل املستحق مع األستاذ العام/ ميزان املراجعة20
تأكد من أن دخل توزيعات األرباح املستحقة يف نهاية السنة ال يحتسب إال 21

إذا عقدت اجلمعية العمومية للشركة املصدرة قبل نهاية السنة. 
تأكد من صحة املعاجلة احملاسبية ألسهم املنحة املستلمة وصحة اكتتاب األسهم. 22
دخل 23 ملبالغ  املؤيدة  املستندات  وافحص  املستحقات  بعض  باختيار  قم 

االستثمارات )مثاًل، املعدالت من األسعار املنشورة، قسائم توزيعات األرباح(
افحص مقبوضات الدخل الالحقة املستحقة يف نهاية السنة املالية. 24
تأكد من أن األرصدة اخلتامية للدخل املستحق يف أوراق العمل تتفق مع األستاذ العام.25

احصل على كشف بحركة املشتقات.1
وأوراق 2 الفرعية،  السجالت  العام،  االفتتاحية مع األستاذ  راجع األرصدة 

العمل اخلاصة بالسنة السابقة
راجع كيفية احتساب قيمة املشتقات للتأكد من أنها متت وفقاً للسياسات 3

احملاسبية للشركة. 
أو 4 قياسها  مت  قد  للمشتقات  العادلة  القيمة  أن  يثبت  دليل  على  حتصل 

اإلفصاح عنها حسب القيمة العادلة، وتأكد من أن النموذج واالفتراضات 
املستخدمة يف تقومي املشتقات تعد مالئمة.

حتصل على مصادقة باحليازة من االمني عليها5
تأكد من الشروط املهمة مع مالك املشتقات أو الطرف املقابل. وافحص االتفاقيات 6

األساسية واألشكال األخرى من املستندات املؤيدة، الورقية أو اإللكترونية.
عندما تكون املشتقة محددة كأداة حتوط، حتصل على توثيق التحوط الذي مت 7

إعداده يف مستهل التحوط، وتأكد إن كان يتوافق مع معايير أداة التحوط املقبولة.
تأكد أيًضا إن كان التحوط فعاالً خالل السنة.

راجع للتأكد من وجود مشتقات مدمجة وتأكد من أن مكون املشتقة منفصل 8
من عقد الضمان املختلط )host contract( حيث يتم استيفاء متطلبات 

معيار احملاسبة الدولي 39. 
راجع املجاميع الرأسية واألفقية للكشف.9
تأكد من أن األرصدة اخلتامية لالستثمارات بأوراق العمل تتفق مع األستاذ العام. 10
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برنامج المراجعة 
)د( قروض وسلفيات طويلة األجل

العمل:  ورقة  رقم 

 : د عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا إ

يــــــــــــــخ:  ر لتــــــــــــــــــــــــا ا

: جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع و ر

يــــــــــــــخ:  ر لتــــــــــــــــــــــــا ا

اسم العميل: .....................................................................................................

املدة: .................................................................................................................

املوضوع: قروض وسلفيات طويلة األجل
                                                                                                                          املبلغ

                                                                                                                                                           بالريال
أرصدة احلسابات:   

االستثمارات
 .....................................................................................................................................

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

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

أنواع املعامالت: 
دخل الفوائد

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

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

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

* قروض وسلفيات طويلة األجل
* مخصص القروض والسلفيات طويلة األجل
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رقم 
اإلقراراتأهداف املراجعةمسلسل

تقدير املخاطر

تقدير املخاطر الرقابيةاملالزمة
املتجمعة

مت 1 قد  األجل  طويلة  والسلفيات  القروض 
تسجيلها بالكامل وبدقة.

األجل 2 طويلة  والسلفيات  القروض  جميع 
املسجلة توجد فعاًل.

مسجلة 3 األجل  طويلة  والسلفيات  القروض 
املعدومة  األرصدة  وجميع  مالئمة  بقيم 
االحتياط  مت  قد  حتصيلها  يف  واملشكوك 

لها/ أو استبعادها من الدفاتر.

القروض والسلفيات طويلة األجل املسجلة 4
هي من حق الشركة.

إلى 5 األجل  طويلة  والسلفيات  القروض 
للمتطلبات  وفقاً  كانت  الشقيقة  الشركات 

النظامية والتنظيمية.

مت عرض القروض والسلفيات طويلة األجل 6
ملتطلبات  وفقاً  متت  اإلفصاحات  وجميع 
املعتمدة  املالي  للتقرير  الدولية  املعايير 
واملعايير  السعودية)*(،  العربية  اململكة  يف 
الهيئة  من  املعتمدة  األخرى  واإلصدارات 
السعودية للمراجعني واحملاسبني)**( وأحكام 

نظام الشركات)***(،4

)*( املعايير الدولية املعتمدة هي املعايير الدولية للتقرير املالي كما صدرت من املجلس الدولي باإلضافة إلى إفصاحات أضافتها الهيئة لبعض تلك املعايير وفقاً ملا ورد 
يف وثيقة اعتماد املعايير الدولية للتقرير املالي الصادرة من الهيئة السعودية للمراجعني واحملاسبني.

)**( يقصد باملعايير واإلصدارات األخرى هو ما تعتمده الهيئة السعودية للمراجعني واحملاسبني من معايير أو أراء فنية ملواضيع ال تغطيها املعايير الدولية مثل موضوع 
الزكاة.

)***( يلزم اإلشارة إلى النظام األساسي )أو عقد التأسيس(، بحسب مقتضى احلال، إذا كان يتضمن أحكاماً إضافية تتعلق بإعداد القوائم املالية.
  4 - عندما تكون مسؤولية اإلدارة هي إعداد قوائم مالية تعطي صورة حقيقية وعادلة، فيمكن قراءة هذا "اإلدارة هي املسؤولة عن إعداد القوائم املالية التي 

تعطي صورة حقيقية وعادلة  ...". ووفقا للعرف السائد يف اململكة فإن هذه العبارة لن تستخدم يف تقارير املراجعني.
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رقم 
مت العملالهدفإجراءات املراجعةمسلسل

بواسطة
رقم 

ورقة العمل

اختبارات أدوات الرقابة

موظفي 1 من  باالستفسار  الداخلية  الرقابة  نظام  تصميم  معقولية  مدى  قدر 
العميل  إعداد  من  دليل  وجد  إذا  )إال  املعلومات  هذه  ووثق  املختصني  العميل 

بذلك(.
من الضروري القيام باختبار مالحظة خطوات املعامالت للتأكد من الفهم كما 

هو موثق. 
حدد أدوات الرقابة املانعة )جتري قبل حدوث املعامالت واألحداث( واملكتشفة 
)متارس بعد حدوث املعامالت واألحداث( التي أنشأتها اإلدارة لدعم إقراراتها. 

افحص عينة من املعامالت املختارة تغطي الفترة بأكملها للتأكد من أن جميع 2
أدوات الرقابة املانعة قد متت ممارستها على جميع املعامالت.

على 3 القيود  فيها  جتري  وأنه  مالئمة  فرعية  بسجالت  االحتفاظ  من  حتقق 
أساس فوري وثابت وأنه قد متت تسويتها مع األستاذ العام.

قد متت ممارستها 4 املكتشفة  الرقابة  أدوات  بأن  املعامالت  من  عينة  افحص 
اخلطوات  اتخذت  قد  غش  خطأ/  اكتشاف  حالة  يف  وأنه  مالئمة  بطريقة 

املالئمة لعدم تكرار ذلك.

بالنسبة إلى عينة من املدفوعات التي متت خالل السنة: 5
أ - راجع االعتماد للمعاملة من مستوى اإلدارة املالئم.

ب- تأكد من أن املوظف املختص قد وفى بجميع اإلجراءات الرسمية الضرورية 
قبل دفع القروض. 

تأكد من عدم جتاوز اإلدارة ألدوات الرقابة املصممة عن طريق: 6
< االستفسار من املوظف املختص.

< االحتفاظ بحالة من نزعة الشك املهني عند القيام باختبار التصميم واختبار 
فاعلية التشغيل.

وثق االستنتاج بعد تنفيذ اختبار أدوات الرقابة واملستوى املطلوب للتأكيد من 7
اإلجراءات األساسية.

اإلجراءات التحليلية

السنة 1 ومصروفات  األرصدة  مع  اجلارية  السنة  ومصروفات  أرصدة  قارن 
السابقة، وتأكد من أن أي تغير مهم يجب أن يكون له أسباب مالئمة ومنطقية.
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رقم 
مت العملالهدفإجراءات املراجعةمسلسل

بواسطة
رقم 

ورقة العمل

اختبارات التفاصيل

احصل على كشف حركة املبالغ االصلية للقروض والسلفيات والفائدة عليها 1
وأوراق  الفرعية،  السجالت  العام،  باألستاذ  االفتتاحية  األرصدة  ومالحظة 
لهذا  واألفقية  الرأسية  املجاميع  راجع   . السابقة  بالسنة  اخلاصة  العمل 

الكشف. 

املدفوعات 2 مع سجل  األموال  دفع  راجع  العام  املدفوعات خالل  إلى  بالنسبة 
وكشف حساب البنك.

بالنسبة إلى عينة من التسديدات التي متت خالل السنة:3
)أ( تأكد من أن املبلغ املسدد وتاريخ السداد كان متفقاً مع كشف التسديدات 

أو اتفاقية القرض.
)ب( راجع مقبوضات املبالغ مع سجالت املقبوضات وكشف حساب البك. 

بعد  أو  األصل  )مع  احملاسبية  السياسة  مع  يتفق  كان  الفوائد  استرداد  )ج( 
استرداد كامل األصل وفقاً للحالة(. 

ارسل مصادقات إلى أطراف مختارة. 4
قارن الردود مع املبالغ املستحقة على كل طرف.

احصل على حتليل بأعمار القروض طويلة األجل والسلفيات وقم بعمل اآلتي: 5
أ -  حتقق من أن القروض قد مت تصنيفها بطريقة صحيحة.

ب- االستحقاق اجلاري قد مت احتسابه بطريقة مالئمة ومت اإلفصاح عنه 
مستقاًل.

احتساب مخصص  أجل  من  قرض  كل  عن  املتاحة  الضمانات  يف  انظر  ج- 
القروض والسلفيات املشكوك يف حتصيلها.

راجع االسترداد الالحق للقروض.6

تأكد من أن جميع القروض والسلفيات إلى الشركات الشقيقة قد مت منحها بعد 7
التزام املتطلبات النظامية والتنظيمية.

تأكد من عدم هبوط أي من القروض والسلفيات أو أن املبلغ املسترد من القرض 8
أو السلفة ليس أقل من قيمته الدفترية. 

الدفترية فيجب تخفيض  أكبر من قيمته  للقرض  الدفترية  القيمة  كانت  فإذا 
هذه القيمة إلى القيمة املستردة واعتبار الفرق كخسارة هبوط يف القيمة.
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رقم 
مت العملالهدفإجراءات املراجعةمسلسل

بواسطة
رقم 

ورقة العمل

بالنسبة إلى القروض التي مضت عليها مدة طويلة استفسر عن حالة القرض 9
من اإلدارة. 

احتسب املخصص املطلوب عند اللزوم واحصل على إفادات من اإلدارة.

باستخدام 10 املطفأة  بالتكلفة  قياسها  مت  قد  والسلفيات  القروض  أن  من  تأكد 
طريقة سعر الفائدة الفعال.

أعد حساب دخل الفوائد على أساس اختباري: 11
أ - حتقق من سعر الفائدة بالرجوع إلى اتفاقية القرض/ السياسة.

ب- راجع عدد األيام التي احتسبت على أساسها الفائدة.
ج - أيضاً أنظر يف استرداد القروض

وشروط 12 بنود  من  لتتحقق  النظامية  والوثائق  القرض  اتفاقية  اختباريا  راجع 
السلفيات.

مع 13 تتفق  بنا  العمل اخلاص  أوراق  مللف  وفقاً  اخلتامية  األرصدة  أن  من  تأكد 
األستاذ العام. 

الدولية 14 للمعايير  ملتطلبات  وفقاً  متت  قد  اإلفصاحات  كانت  إذا  ما  حتديد 
واإلصدارات  واملعايير  السعودية)*(،  العربية  اململكة  املعتمدة يف  املالي  للتقرير 
للمراجعني واحملاسبني)**( وأحكام نظام  السعودية  الهيئة  املعتمدة من  األخرى 

الشركات)***(.5

)*( املعايير الدولية املعتمدة هي املعايير الدولية للتقرير املالي كما صدرت من املجلس الدولي باإلضافة إلى إفصاحات أضافتها الهيئة لبعض تلك املعايير وفقاً ملا ورد 
يف وثيقة اعتماد املعايير الدولية للتقرير املالي الصادرة من الهيئة السعودية للمراجعني واحملاسبني.

)**( يقصد باملعايير واإلصدارات األخري هو ما تعتمده الهيئة السعودية للمراجعني واحملاسبني من معايير أو أراء فنية ملواضيع ال تغطيها املعايير الدولية مثل موضوع 
الزكاة.

)***( يلزم اإلشارة إلى النظام األساسي )أو عقد التأسيس(، بحسب مقتضى احلال، إذا كان يتضمن أحكاماً إضافية تتعلق بإعداد القوائم املالية.
4 - عندما تكون مسؤولية اإلدارة هي إعداد قوائم مالية تعطي صورة حقيقية وعادلة، فيمكن قراءة هذا "اإلدارة هي املسؤولة عن إعداد القوائم املالية التي 

تعطي صورة حقيقية وعادلة  ...". ووفقا للعرف السائد يف اململكة فإن هذه العبارة لن تستخدم يف تقارير املراجعني.
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برنامج المراجعة 
)هـ( ودائع طويلة األجل ومدفوعات مقدمة

العمل:  ورقة  رقم 

 : د عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا إ

يــــــــــــــخ:  ر لتــــــــــــــــــــــــا ا

: جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع و ر

يــــــــــــــخ:  ر لتــــــــــــــــــــــــا ا

اسم العميل: ..........................................................................................................................

املدة: .......................................................................................................................................

املوضوع: ودائع طويلة األجل ومدفوعات مقدمة

                                                                                                                          املبلغ

                                                                                                                                                           بالريال

أرصدة احلسابات:   
االستثمارات

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

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

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

أنواع املعامالت: 
مدفوعات توزيعات األرباح

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

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

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

ودائع طويلة األجل ومدفوعات مقدمة

مخصص للودائع طويلة األجل واملدفوعات املقدمة 
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رقم 
اإلقراراتأهداف املراجعةمسلسل

تقدير املخاطر

تقدير املخاطر الرقابيةاملالزمة
املتجمعة

األجل 1 طويلة  الودائع  تسجيل  مت  قد 
واملدفوعات املقدمة بالكامل وبدقة.

واملدفوعات 2 األجل  طويلة  الودائع  جميع 
املقدمة موجودة فعاًل.

مالئمة 3 بقيم  األجل  طويلة  الودائع  سجلت 
املعدومة  لألرصدة  وقد مت عمل مخصص 

واملشكوك يف حتصيلها أو استبعادها.

املقدمة 4 واملدفوعات  األجل  طويلة  الودائع 
هي من حق الشركة.

مت عرض الودائع طويلة األجل واملدفوعات 5
وفقاً  متت  اإلفصاحات  وجميع  املقدمة 
املالي  للتقرير  الدولية  املعايير  ملتطلبات 
السعودية)*(،  العربية  اململكة  يف  املعتمدة 
واملعايير واإلصدارات األخرى املعتمدة من 
واحملاسبني)**( للمراجعني  السعودية  الهيئة 

وأحكام نظام الشركات)***(،6 

)*( املعايير الدولية املعتمدة هي املعايير الدولية للتقرير املالي كما صدرت من املجلس الدولي باإلضافة إلى إفصاحات أضافتها الهيئة لبعض تلك املعايير وفقاً ملا ورد 
يف وثيقة اعتماد املعايير الدولية للتقرير املالي الصادرة من الهيئة السعودية للمراجعني واحملاسبني.

)**( يقصد باملعايير واإلصدارات األخري هو ما تعتمده الهيئة السعودية للمراجعني واحملاسبني من معايير أو أراء فنية ملواضيع ال تغطيها املعايير الدولية مثل موضوع 
الزكاة.

)***( يلزم اإلشارة إلى النظام األساسي )أو عقد التأسيس(، بحسب مقتضى احلال، إذا كان يتضمن أحكاماً إضافية تتعلق بإعداد القوائم املالية.
4 - عندما تكون مسؤولية اإلدارة هي إعداد قوائم مالية تعطي صورة حقيقية وعادلة، فيمكن قراءة هذا "اإلدارة هي املسؤولة عن إعداد القوائم املالية التي 

تعطي صورة حقيقية وعادلة  ...". ووفقا للعرف السائد يف اململكة فإن هذه العبارة لن تستخدم يف تقارير املراجعني.
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رقم 
مت العملالهدفإجراءات املراجعةمسلسل

بواسطة
رقم 

ورقة العمل

اختبارات أدوات الرقابة: 

موظفي 1 من  باالستفسار  الداخلية  الرقابة  نظام  تصميم  معقولية  مدى  قدر 
العميل  إعداد  من  دليل  وجد  إذا  )إال  املعلومات  هذه  ووثق  املختصني  العميل 

بذلك(. 
من الضروري القيام باختبار مالحظة خطوات املعامالت للتأكد من الفهم كما 

هو موثق. 
حدد أدوات الرقابة املانعة )جتري قبل حدوث املعامالت واألحداث( واملكتشفة 
)متارس بعد حدوث املعامالت واألحداث( التي أنشأتها اإلدارة لدعم إقراراتها.

افحص عينة من املعامالت املختارة تغطي الفترة بأكملها للتأكد من أن جميع 2
أدوات الرقابة املانعة قد متت ممارستها على جميع املعامالت. 

على 3 القيود  فيها  جتري  وأنه  مالئمة  فرعية  بسجالت  االحتفاظ  من  حتقق 
أساس فوري وثابت وأنه قد متت تسويتها مع األستاذ العام.

قد متت ممارستها 4 املكتشفة  الرقابة  أدوات  بأن  املعامالت  من  عينة  افحص 
بطريقة مالئمة وأنه يف حالة اكتشاف خطأ/غش قد اتخذت اخلطوات املالئمة 

لعدم تكرار ذلك.

بالنسبة إلى عينة من الودائع واملدفوعات املقدمة خالل السنة:5
أ - تأكد من األسباب التجارية واملنطقية.

ب- راجع اعتماد املعامالت من مستوى اإلدارة املناسب.

تأكد من عدم جتاوز اإلدارة املصممة عن طريق:6
< االستفسار من املوظف املختص.

< االحتفاظ بحالة من نزعة الشك املهني عند القيام باختبار التصميم واختبار 
فاعلية التشغيل.

وثق االستنتاج بعد تنفيذ اختبار أدوات الرقابة واملستوى املطلوب للتأكيد من 7
اإلجراءات األساسية. 

اإلجراءات التحليلية: 

قارن األرصدة ومصروفات السنة اجلارية مع أرصدة السنة السابقة وتأكد من 1
وجود أسباب مالئمة ومنطقية ألي تغير مهم.
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)*( املعايير الدولية املعتمدة هي املعايير الدولية للتقرير املالي كما صدرت من املجلس الدولي باإلضافة إلى إفصاحات أضافتها الهيئة لبعض تلك املعايير وفقاً ملا ورد 
يف وثيقة اعتماد املعايير الدولية للتقرير املالي الصادرة من الهيئة السعودية للمراجعني واحملاسبني.

)**( يقصد باملعايير واإلصدارات األخري هو ما تعتمده الهيئة السعودية للمراجعني واحملاسبني من معايير أو أراء فنية ملواضيع ال تغطيها املعايير الدولية مثل موضوع 
الزكاة.

)***( يلزم اإلشارة إلى النظام األساسي )أو عقد التأسيس(، بحسب مقتضى احلال، إذا كان يتضمن أحكاماً إضافية تتعلق بإعداد القوائم املالية.
7 - عندما تكون مسؤولية اإلدارة هي إعداد قوائم مالية تعطي صورة حقيقية وعادلة، فيمكن قراءة هذا "اإلدارة هي املسؤولة عن إعداد القوائم املالية التي 

تعطي صورة حقيقية وعادلة  ...". ووفقا للعرف السائد يف اململكة فإن هذه العبارة لن تستخدم يف تقارير املراجعني.

رقم 
مت العملالهدفإجراءات املراجعةمسلسل

بواسطة
رقم 

ورقة العمل

اختبارات التفاصيل: 

احصل على كشف حركة للودائع واملدفوعات املقدمة وراجع األرصدة االفتتاحية 1
مع األستاذ العام، السجالت الفرعية، وأوراق العمل اخلاصة بالسنة السابقة، 

راجع املجاميع الرأسية واألفقية لهذا الكشف. 
بالنسبة إلى الودائع واملدفوعات املقدمة التي متت خالل السنة. 2

راجع مدفوعات األموال مع مستندات املدفوعات وكشف حساب البنك.
بالنسبة إلى عينة من استردادات الودائع خالل السنة: 3

أ - تأكد من أن تاريخ ومبلغ االسترداد مطابق لالتفاقية.
ب- راجع تسلم األموال مع سجالت املقبوضات وكشف حساب البنك.

املستحقة على 4 املبالغ  مع  الردود  قارن  إلى أطراف مختارة،  ارسل مصادقات 
كل طرف.

احصل على حتليل ألعمار الودائع طويلة األجل وقم بعمل اآلتي: 5
أ -  حتقق من أن الودائع قد مت تصنيفها يف األقسام الصحيحة.

ب- االستحقاقات اجلارية مت حتديدها بطريقة مالئمة واإلفصاح املستقل عنها.
راجع التحصيل الالحق للودائع وتسوية املدفوعات املقدمة... إلخ6
تأكد من أنه لم يحدث أي هبوط يف قيمة الودائع أو املدفوعات املقدمة أو أن 7

املبلغ املسترد عنها ليس أقل من قيمتها الدفترية. 
فإذا كانت القيمة الدفترية للودائع أو املدفوعات املقدمة أكبر عن مبلغها املسترد، 

فيجب تخفيضها إلى املبلغ املسترد واالعتراف باالنخفاض كخسائر هبوط. 
بالنسبة إلى البنود التي مضت عليها مدة طويلة من الزمن، استفسر عن حالتها 8

من اإلدارة. 
احتسب املخصصات املطلوبة واحصل على إفادات من اإلدارة.

مع 9 تتفق  بنا  العمل اخلاص  أوراق  مللف  وفقاً  اخلتامية  األرصدة  أن  من  تأكد 
األستاذ العام.

الدولية 10 املعايير  ملتطلبات  وفقاً  متت  قد  اإلفصاحات  كانت  إذا  ما  حتديد 
واإلصدارات  واملعايير  السعودية)*(،  العربية  اململكة  املعتمدة يف  املالي  للتقرير 
للمراجعني واحملاسبني)**( وأحكام نظام  السعودية  الهيئة  املعتمدة من  األخرى 

الشركات)***(،7 
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برنامج المراجعة 
)و( المخازن، قطع الغيار والمخزون السلعي

العمل:  ورقة  رقم 

 : د عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا إ

يــــــــــــــخ:  ر لتــــــــــــــــــــــــا ا

: جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع و ر

يــــــــــــــخ:  ر لتــــــــــــــــــــــــا ا

اسم العميل: ..........................................................................................................................

املدة: .......................................................................................................................................

املوضوع: املخازن، قطع الغيار، املخزون السلعي

                                                                                                                          املبلغ

                                                                                                                                                           بالريال

أرصدة احلسابات:   
االستثمارات

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

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

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

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

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

أنواع املعامالت: 
 ...........................................................................................................................................

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

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

املخازن  

قطع الغيار  

املواد األولية  

البضاعة حتت التشغيل  

البضاعة التامة الصنع  

املخصص/ خسارة الهبوط  

تكلفة املبيعات  
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رقم 
اإلقراراتأهداف املراجعةمسلسل

تقدير املخاطر

تقدير املخاطر الرقابيةاملالزمة
املتجمعة

بالكامل 1 تسجيله  مت  املعروض  املخزون 
وبدقة.

كل املخزون املعروض املسجل موجود فعاًل.2

تقوميه 3 مت  املسجل  املعروض  املخزون 
بطريقة مالئمة.

للعميل 4 مملوك  املسجل  املعروض  املخزون 
وله حق ملكيته.

املخزون املعروض املسجل مت عرضه وجميع 5
الدولية  املعايير  وفقاً  متت  اإلفصاحات 
العربية  اململكة  يف  املعتمدة  املالي  للتقرير 
األخرى  واإلصدارات  واملعايير  السعودية، 
للمراجعني  السعودية  الهيئة  من  املعتمدة 

واحملاسبني ومتطلبات نظام الشركات.

رقم 
مت العملالهدفإجراءات املراجعةمسلسل

بواسطة
رقم 

ورقة العمل

اختبارات أدوات الرقابة: 

موظفي 1 من  باالستفسار  الداخلية  الرقابة  نظام  تصميم  معقولية  مدى  قدر 
العميل  إعداد  من  دليل  وجد  إذا  )إال  املعلومات  هذه  ووثق  املختصني  العميل 

بذلك(. 
من الضروري القيام باختبار مالحظةخطوات املعامالت للتأكد من الفهم كما 

هو موثق. 
حدد أدوات الرقابة املانعة )جتري قبل حدوث املعامالت واألحداث( واملكتشفة 
)متارس بعد حدوث املعامالت واألحداث( التي أنشأتها اإلدارة لدعم إقراراتها.

افحص عينة من املعامالت املختارة تغطي الفترة بأكملها للتأكد من أن جميع 2
أدوات الرقابة املانعة قد متت ممارستها على جميع املعامالت.

راجع أنه قد مت االحتفاظ بقوائم مالئمة للمخزون ومت عمل القيود فيها على 3
أساس فوري وثابت وأنه قد متت تسويتها مع األستاذ العام وأنه قد مت التحقق 

منها باجلرد الفعلي للمخزون على أساس دوري مرة واحدة سنوياً على األقل.
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رقم 
مت العملالهدفإجراءات املراجعةمسلسل

بواسطة
رقم 

ورقة العمل

قد متت ممارستها 4 املكتشفة  الرقابة  أدوات  بأن  املعامالت  من  عينة  افحص 
اخلطوات  اتخذت  قد  غش  خطأ/  اكتشاف  حالة  يف  وأنه  مالئمة  بطريقة 

املالئمة لعدم تكرار ذلك.

تأكد من عدم جتاوز اإلدارة ألدوات الرقابة املصممة عن طريق:5
< االستفسار من املوظف املختص.

باختبار  القيام  عند  املهني  الشك  نزعة  من  بحالة  االحتفاظ   >
التصميم واختبار فاعلية التشغيل.

وثق االستنتاج بعد تنفيذ اختبار أدوات الرقابة واملستوى املطلوب للتأكيد من 6
اإلجراءات األساسية.

اإلجراءات التحليلية: 

تدفق 1 واملعدل يف ضوء  املواد  واالستهالك من  املشتريات  قدر مالءمة طريقة 
املنافع االقتصادية.

راجع معقولية االستهالك من املخزون يف املراحل املختلفة.2

وثق األسباب التجارية املنطقية للمشتريات واالستهالك التي متت خالل السنة.3

املنتجات 4 على  توزيعها  وأساس  الرأسية  املصروفات  جتميع  معقولية  راجع 
املختلفة.

هناك 5 أن  وتأكد  السابقة  السنة  مع  اجلارية  السنة  ومصروفات  أرصدة  قارن 
تفسير مالئم ومنطقي ألي تغير مهم.

اختبارات التفاصيل: 

الحظ اجلرد الفعلي للمخزون الذي يجريه العميل يف نهاية السنة أو يف تاريخ 1
وحالة  الوجود  من  للتأكد  االنتقالية  الفترة  يف  املعامالت  باختبار  وقم  آخر 

املخزون ما لم يكن ذلك غير عملي.
أيضا راجع على أساس العينة بعض البنود للتأكد من الثقة يف املعلومات.

راجع أن املخزون اخلاص بأطراف خارجية قد مت حتديده واستبعاده من اجلرد 2
الفعلي.

بالنسبة إلى املخزون الذي ميتلكه العميل واملوجود لدى أطراف خارجية، أحصل 3
على مصادقات مستقلة من حائزي هذا املخزون. 
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رقم 
مت العملالهدفإجراءات املراجعةمسلسل

بواسطة
رقم 

ورقة العمل

احصل على النسخة النهائية من كشوف جرد املخزون وقم باخلطوات اآلتية:4
)أ( راجع مجاميع الكشوف والعمليات احلسابية.

)ب( راجع األرصدة مع األستاذ العام.
)ج( راجع الكميات مع مسودات قوائم اجلرد الفعلي.

فواتير  مع  التكلفة  متوسط  احتساب  أجل  من  املستخدمة  األسعار  راجع  )د( 
املشتريات.

الختبارات إجراءات احلد الفاصل املتعلقة باملخزون، قم باختيار بعض املعامالت 5
من املشتريات، عائدات املشتريات، واملبيعات لبعض األيام قبل وبعد نهاية السنة 

املالية وتأكد من التسجيل املالئم للمعامالت يف املدة الصحيحة.

تأكد من أساس التقومي، ومثاًل الوارد أوالً صادر أوالً أو متوسط التكلفة، مالئم 6
ويتم إتباعه بثبات.

أن 7 من  وتأكد  املخزون  بنود  ببعض  اخلاصة  املخازن  بطاقات  على  احصل 
احتساب التكلفة يتم تطبيقها بطريقة صحيحة على البضاعة الواردة والبضاعة 

الصادرة.

بيعه 8 عند  للتحصيل  القابلة  قيمته  صايف  مع  املدة  آخر  املخزون  تكلفة  قارن 
حتت  البضاعة  املوردين،  من  فواتير  آخر  مع  األولية  املواد  أسعار  مبقارنة 
التشغيل مع التكلفة املتوقعة إلكمال اإلنتاج، والبضاعة التامة مع سعر السوق 

ناقصاً املصاريف الضرورية للبيع والتوزيع. 

افحص عمر املخزون وقم باحتساب مخصص للبضاعة املتقادمة، التالفة، أو 9
بطيئة احلركة إن وجدت. 

تأكد من أن املواد األولية التي حتدث خسارة ومنتجات غير مستمرة يتم التحوط 
لها على النحو املناسب.

تأكد من أن قطع الغيار وخالفه التي تتعلق بآالت محددة ال يجب أن تبقى ملدة 10
أطول من عمر اآلالت.

تأكد من أن األرصدة اخلتامية مبلف أوراق العمل اخلاص بنا تتفق مع األستاذ 11
العام.

للتقرير 12 الدولية  ملتطلبات املعايير  إذا كانت اإلفصاحات متت وفقاً  حتديد ما 
األخرى  واإلصدارات  واملعايير  السعودية،  العربية  اململكة  يف  املعتمدة  املالي 
املعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعني واحملاسبني ومتطلبات نظام الشركات.
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برنامج المراجعة 
)ح( سلفيات، ودائع، مدفوعات مقدمة ومدينون آخرون

العمل:  ورقة  رقم 

 : د عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا إ

يــــــــــــــخ:  ر لتــــــــــــــــــــــــا ا

: جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع و ر

يــــــــــــــخ:  ر لتــــــــــــــــــــــــا ا

اسم العميل: ..........................................................................................................................

املدة: .......................................................................................................................................

املوضوع: سلفيات، ودائع، مدفوعات مقدمة ومدينون آخرون

                                                                                                                          املبلغ

                                                                                                                                                           بالريال

أرصدة احلسابات:   
االستثمارات

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

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

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

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

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

أنواع املعامالت: 
 .....................................................................................

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

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

سلفيات  

ودائـع  

مدفوعات مقدمة  

مدينون آخرون  

مخصص السلفيات، الودائع، املدفوعات املقدمة، املدينون اآلخرون

دفع السلفيات، الودائع، املدفوعات املقدمة واملدينون اآلخرون 

استرداد/ تسوية السلفيات، الودائع، املدفوعات املقدمة، املدينون اآلخرون  

املخصص عن العام ضد خسائر األرصدة املعدومة واملشكوك يف حتصيلها
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رقم 
اإلقراراتأهداف املراجعةمسلسل

تقدير املخاطر

حتريفات  مهمة الرقابيةاملالزمة

السلفيات، الودائع، املدفوعات املقدمة، املدينون 1
اآلخرون مت تسجيلها بالكامل وبدقة.

املقدمة، 2 املدفوعات  الودائع،  السلفيات،  جميع 
واملدينون اآلخرون املسجلة توجد فعاًل.

املقدمة، 3 املدفوعات  الودائع،  السلفيات،  جميع 
واملدينون اآلخرون قد مت تسجيلها بقيم مالئمة 
املعدومة  األرصدة  لكل  مخصص  عمل  ومت 
واملشكوك يف حتصيلها أو استبعادها من الدفاتر.

السلفيات، الودائع، املدفوعات املقدمة واملدينون 4
اآلخرون املسجلون هي من حق الشركة.

السلفيات، الودائع إلى الشركات الشقيقة متت 5
وفقاً للمتطلبات النظامية.

السلفيات، الودائع، املدفوعات املقدمة واملدينون 6
وفقاً  عنها  واإلفصاح  عرضها  مت  اآلخرون 
ملتطلبات املعايير الدولية للتقرير املالي املعتمدة يف 
اململكة العربية السعودية، واملعايير واإلصدارات 
األخرى املعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعني 

واحملاسبني ومتطلبات نظام الشركات.

  
رقم 

مت العملالهدفإجراءات املراجعةمسلسل
بواسطة

رقم 
ورقة العمل

اختبارات أدوات الرقابة

1

موظفي  من  باالستفسار  الداخلية  الرقابة  نظام  تصميم  معقولية  مدى  قدر 
العميل  إعداد  من  دليل  وجد  إذا  )إال  املعلومات  هذه  ووثق  املختصني  العميل 

بذلك(. 
من الضروري القيام باختبار مالحظة خطوات املعامالت للتأكد من الفهم كما 

هو موثق. 
واملكتشفة  واألحداث(  املعامالت  حدوث  قبل  )جتري  املانعة  اإلجراءات  حدد 
)متارس بعد حدوث املعامالت واألحداث( التي أنشأتها اإلدارة لدعم إقراراتها.

افحص عينة من املعامالت املختارة تغطي كامل املدة بأن جميع أدوات الرقابة 2
املانعة قد متت ممارستها على جميع املعامالت. 
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رقم 
مت العملالهدفإجراءات املراجعةمسلسل

بواسطة
رقم 

ورقة العمل

3
على  القيود  فيها  جتري  وأنه  مالئمة  فرعية  بسجالت  االحتفاظ  من  حتقق 

أساس فوري وثابت وأنه قد متت تسويتها مع األستاذ العام.

4
قد متت ممارستها  املكتشفة  الرقابة  أدوات  بأن  املعامالت  من  عينة  افحص 
اخلطوات  اتخذت  قد  غش  خطأ/  اكتشاف  حالة  يف  وأنه  مالئمة  بطريقة 

املالئمة من عدم تكرار ذلك.

5

تأكد من عدم جتاوز اإلدارة ألدوات الرقابة املصممة عن طريق
< االستفسار من املوظف املختص.

باختبار  القيام  عند  املهني  الشك  نزعة  من  بحالة  االحتفاظ   >
تصميم واختبار فاعلية العمليات

6
من  املطلوب  واملستوى  الرقابة  أدوات  باختبارات  القيام  بعد  االستنتاج  وثق 

التأكيد من إجراءات التحقق

اإلجراءات التحليلية

1
قارن أرصدة ومصروفات السنة اجلارية مع أرصدة ومصروفات السنة السابقة 

وتأكد من وجود سبب مالئم ومقنع ألي تغير جوهري.

اختبارات التفاصيل

1

واملدينون  املقدمة  ،املدفوعات  الودائع  للسلفيات،  حركة  كشف  على  احصل 
الفرعية،  السجالت  العام،  األستاذ  مع  االفتتاحية  األرصدة  وراجع  اآلخرون 

وأوراق العمل اخلاصة بالسنة السابقة. 
راجع املجاميع الرأسية واألفقية بالكشف.

2
بالنسبة إلى املدفوعات خالل العام راجع مدفوعات األموال مع سجل املدفوعات 

وكشف حساب البنك.

3

بالنسبة إلى عينة من االستردادات املقبوضة خالل العام:
لكشف  مطابقا  كان  التسديدات  وتاريخ  مبلغ  أن  من  تأكد   - أ 

التسديدات أو االتفاقيات.
ب- راجع تسلم األموال مع سجل املقبوضات وكشف حساب البنك.

4
مع  التجارية  الودائع  احلركة يف  تأكيد  التجارية،  الودائع  طبيعة  استفسر عن 

املستندات املؤيدة.
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رقم 
مت العملالهدفإجراءات املراجعةمسلسل

بواسطة
رقم 

ورقة العمل

5

احصل على حتليل بأعمار السلفيات، الودائع، املدفوعات املقدمة واحلسابات 
مستحقة التحصيل األخرى وقم بعمل اآلتي: 

أ - حتقق من صحة التصنيف يف األقسام املختصة.
اجلارية  االستحقاقات  عن  مالئمة  بطريقة  واإلفصاح  احتساب  مت  قد  ب- 

للسلفيات، الودائع، املدفوعات املقدمة واملدينون اآلخرون.
املتاحة إن وجدت، من أجل احتساب مخصص  ج- انظر يف قيمة الضمانات 

القروض والسلفيات املشكوك يف حتصيلها.

راجع التسديدات الالحقة/ التسويات ..الخ.6

بعد 7 قد متت  الشقيقة  املنشآت  إلى  والسلفيات  القروض  جميع  أن  من  تأكد 
التزام املتطلبات النظامية والتنظيمية.

8

تأكد من أنه لم يحدث هبوط يف قيمة السلفيات، الودائع، املدفوعات املقدمة، 
القيمة  من  أقل  ليست  لالسترداد  القابلة  القيمة  أن  أو  اآلخرون  واملدينون 

الدفترية. 
فإذا كانت القيمة الدفترية أكبر من القيمة القابلة لالسترداد، فيجب تخفيضها 

إلى املبلغ القابل لالسترداد واالعتراف بالتخفيض كخسارة هبوط. 

9
من  حالتها  عن  استفسر  طويلة،  مدة  عليها  مضت  التي  البنود  إلى  بالنسبة 

اإلدارة. 
قم باحتساب مخصصات عند اللزوم واحصل على إفادات من اإلدارة.

واحتسب 10 املدعمة  املستندات  مع  حركتها  راجع  اآلخرين،  املدينني  طبيعة  وثق 
مقدار املخصص للمدينني املشكوك يف حتصيلهم، إذا تطلب األمر ذلك.

11

بالنسبة إلى السلفيات والقروض القصيرة األجل إلى املوظفني، راجع سياسة 
الشركة بشأن تسديدات هذه القروض، وتأكد منها مع املستندات املدعمة. 

حتقق على أساس االختبار من خصم دفعات من هذه املبالغ يف سجل الرواتب 
واألجور.

أحكام وشروط 12 للتحقق من  النظامية  والوثائق  القروض  اتفاقيات  باختبار  قم 
السلفيات.

مع 13 تتفق  بنا  اخلاص  العمل  أوراق  مللف  وفقاً  اخلتامية  األرصدة  أن  من  تأكد 
األستاذ العام.

14
حتديد ما إذا كانت اإلفصاحات قد متت ملتطلبات املعايير الدولية للتقرير املالي 
املعتمدة يف اململكة العربية السعودية، واملعايير واإلصدارات األخرى املعتمدة من 

الهيئة السعودية للمراجعني واحملاسبني ومتطلبات نظام الشركات.
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برنامج المراجعة 
)ط( مدينون تجاريون:

العمل:  ورقة  رقم 

 : د عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا إ

يــــــــــــــخ:  ر لتــــــــــــــــــــــــا ا

: جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع و ر

يــــــــــــــخ:  ر لتــــــــــــــــــــــــا ا

اسم العميل: ..........................................................................................................................

املدة: .......................................................................................................................................

املوضوع: مدينون جتاريون

                                                                                                                          املبلغ

                                                                                                                                                           بالريال

أرصدة احلسابات:   
مدينون جتاريون

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

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

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

أنواع املعامالت: 
مخصص للديون املشكوك فيها

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

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

 ........................................................................................................................................................................................
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في المملكة العربية السعودية

SOCPA الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

رقم 
اإلقراراتأهداف املراجعةمسلسل

تقدير املخاطر

حتريفات   الرقابيةاملالزمة

قد مت تسجيل املدينني التجاريني بالكامل وبدقة.1

موجودون 2 املسجلني  التجاريني  املدينني  جميع 
فعال

بطريقة 3 تقوميهم  مت  قد  التجاريون  املدينون 
مالئمة

الديون التجارية املسجلة مملوكة للعميل4

وفقاً 5 عنها  واإلفصاح  التجارية  الديون  مت عرض 
ملتطلبات املعايير الدولية للتقرير املالي املعتمدة يف 
واإلصدارات  واملعايير  السعودية،  العربية  اململكة 
للمراجعني  السعودية  الهيئة  املعتمدة من  األخرى 

واحملاسبني ومتطلبات نظام الشركات

رقم 
مت العملالهدفإجراءات املراجعةمسلسل

بواسطة
رقم 

ورقة العمل

اختبارات أدوات الرقابة: 

موظفي 1 من  باالستفسار  الداخلية  الرقابة  نظام  تصميم  معقولية  مدى  قدر 
العميل  إعداد  من  دليل  وجد  إذا  )إال  املعلومات  هذه  ووثق  املختصني  العميل 

بذلك(. 
من الضروري القيام باختبار مالحظة خطوات املعامالت للتأكد من الفهم كما 

هو موثق. 
حدد أدوات الرقابة املانعة )جتري قبل حدوث املعامالت واألحداث( واملكتشفة 
)متارس بعد حدوث املعامالت واألحداث( التي أنشأتها اإلدارة لدعم إقراراتها.

افحص عينة من املعامالت املختارة تغطي كامل املدة بأن جميع أدوات الرقابة 2
املانعة قد متت ممارستها على جميع املعامالت. 

على 3 القيود  فيها  جترى  وأنه  مالئمة  فرعية  بسجالت  االحتفاظ  من  حتقق 
أساس فوري وثابت وأنه قد متت تسويتها مع األستاذ العام. 

قد متت ممارستها 4 املكتشفة  الرقابة  أدوات  بأن  املعامالت  من  عينة  افحص 
اخلطوات  اتخذت  قد  غش  خطأ/  اكتشاف  حالة  يف  وأنه  مالئمة  بطريقة 

املالئمة لعدم تكرار ذلك.
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رقم 
مت العملالهدفإجراءات املراجعةمسلسل

بواسطة
رقم 

ورقة العمل

تأكد من عدم جتاوز اإلدارة ألدوات الرقابة املصممة عن طريق: 5
أ - االستفسار من املوظف املختص.

ب- االحتفاظ بحالة من نزعة الشك املهني عند القيام باختبار تصميم واختبار 
فاعلية العمليات.

وثق االستنتاج بعد القيام باختبارات أدوات الرقابة واملستوى املطلوب للتأكيد 6
من اإلجراءات األساسية.

اإلجراءات التحليلية: 

قدر مالءمة اخلصم وسياسة االئتمان يف ضوء تدفق املنافع االقتصادية.1

راجع معقولية مصروف الهبوط يف القيمة.2

وثق األسباب التجارية املنطقية لإلضافات املهمة لألرصدة واالستبعادات التي 3
متت خالل السنة.

قارن أرصدة ومصروفات السنة اجلارية مع أرصدة السنة السابقة وتأكد من 4
وجود أسباب مالئمة ومنطقية ألي تغير مهم.

اختبارات التفاصيل: 

احصل على كشف حركة وراجع األرصدة االفتتاحية مع األستاذ العام، السجالت 1
الفرعية، وأوراق العمل اخلاصة بالسنة السابقة. 

راجع املجاميع الرأسية واألفقية لهذا الكشف.

قم باختيار بعض أرصدة العمالء وارسل خطابات مصادقات إلى العمالء الذين 2
مت اختيارهم. 

قارن الردود بطلب املصادقة. 
تأكد من أن البنود التي تؤدي إلى تسوية، إن وجدت، مدعمة بطريقة مالئمة 

وأن التعديل املطلوب مت بطريقة سليمة.

تأكد من التحصيل الالحق للديون.3

استفسر عن األرصدة املهمة محل نزاع إن وجدت.4

من 5 وتأكد  املشكوك يف حتصيلها  الديون  ملخصص  حركة  كشف  على  احصل 
اكتماله.
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رقم 
مت العملالهدفإجراءات املراجعةمسلسل

بواسطة
رقم 

ورقة العمل

احصل على قائمة بأعمار املدينني وتأكد من عدم وجود أرصدة مضى عليها 6
زمن طويل.

تأكد من قابلية الديون التي تعد جيدة لالسترداد، وأنه لم حتدث أي أحداث 7
الحقة تثير أي شكوك حول قابليتها لالسترداد.

أعمال 8 ظروف  يف ضوء  اإلدارة  تستخدمها  التي  الطرائق  معقولية  مدى  قدر 
العميل لتقدير أن الديون املشكوك فيها مالئمة وتأكد من اتباع هذه الطرائق 

بثبات. 

احتسب مخصص الديون املشكوك يف حتصيلها بناًء على حتليل أعمار الديون.9

افحص الوثائق، املراسالت املؤيدة والتصريح بإعدام ديون مختارة خالل السنة. 10
إحصل على اعتماد من مجلس اإلدارة بإعدام الديون.

من 11 مردودة  بضاعة  وإشعارات  البيع  فواتير  من  املعامالت  بعض  باختيار  قم 
املدة  قيدها يف  من  وتأكد  السنة  نهاية  وبعد  قبل  األيام  ببعض  تتعلق  العمالء 

الصحيحة.
مع 12 تتفق  بنا  اخلاص  العمل  أوراق  مللف  وفقاً  النهائية  األرصدة  أن  من  تأكد 

األستاذ العام. 

للتقرير املالي 13 الدولية  ملتطلبات املعايير  إذا كان اإلفصاح قد متوفقاً  حدد ما 
املعتمدة يف اململكة العربية السعودية، واملعايير واإلصدارات األخرى املعتمدة من 

الهيئة السعودية للمراجعني واحملاسبني ومتطلبات نظام الشركات.
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SOCPA الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

برنامج المراجعة 
)ي( النقد بالصندوق والبنوك

العمل:  ورقة  رقم 

 : د عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا إ

يــــــــــــــخ:  ر لتــــــــــــــــــــــــا ا

: جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع و ر

يــــــــــــــخ:  ر لتــــــــــــــــــــــــا ا

اسم العميل: ..........................................................................................................................

املدة: .......................................................................................................................................

املوضوع: النقد باخلزينة والبنوك

                                                                                                                          املبلغ

                                                                                                                                                           بالريال

أرصدة احلسابات:   

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

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

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

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

أنواع املعامالت: 

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

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

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

النقد باخلزينة

النقد بالبنك - جاري

                   أخرى
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في المملكة العربية السعودية

SOCPA الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

رقم 
اإلقراراتأهداف املراجعةمسلسل

تقدير املخاطر

حتريفات   الرقابيةاملالزمة

مت 1 قد  والبنوك  باخلزينة  النقد  أرصدة  جميع 
تسجيلها بالكامل وبدقة.

جميع أرصدة النقد والبنوك املسجلة توجد فعاًل.2
جميع أرصدة النقد والبنوك مسجلة بقيم مالئمة.3
مملوكة 4 املسجلة  والبنوك  النقد  أرصدة  جميع 

للعميل وحق امللكية هو باسم العميل.
واإلفصاح 5 والبنوك  النقد  أرصدة  عرض  مت 

للتقرير  الدولية  املعايير  ملتطلبات  وفقاً  عنها 
السعودية،  العربية  اململكة  يف  املعتمدة  املالي 
واملعايير واإلصدارات األخرى املعتمدة من الهيئة 
السعودية للمراجعني واحملاسبني ومتطلبات نظام 

الشركات.

رقم 
مت العملالهدفإجراءات املراجعةمسلسل

بواسطة
رقم 

ورقة العمل
اختبارات أدوات الرقابة: 

موظفي 1 من  باالستفسار  الداخلية  الرقابة  نظام  تصميم  معقولية  مدى  قدر 
العميل  إعداد  من  دليل  وجد  إذا  )إال  املعلومات  هذه  ووثق  املختصني  العميل 
من  للتأكد  املعامالت  مالحظةخطوات  باختبار  القيام  الضروري  بذلك(.من 
الفهم كما هو موثق. حدد أدوات الرقابة املانعة )جتري قبل حدوث املعامالت 
واألحداث( واملكتشفة )متارس بعد حدوث املعامالت واألحداث( التي أنشأتها 

اإلدارة لدعم إقراراتها
افحص عينة من املعامالت املختارة تغطي كامل املدة بأن جميع أدوات الرقابة 2

املانعة قد متت ممارستها على جميع املعامالت.
قد متت ممارستها 3 املكتشفة  الرقابة  أدوات  بأن  املعامالت  من  عينة  افحص 

اخلطوات  اتخذت  قد  غش  خطأ/  اكتشاف  حالة  يف  وأنه  مالئمة  بطريقة 
املالئمة لعدم تكرار ذلك.

تأكد من إعداد مذكرات تسوية بنوك مالئمة، وأنها قد روجعت واعتمدت. متت 4
متابعة البنود املعلقة ملدة طويلة ومت التصرف املالئم يف هذه البنود.

يتعلق 5 فيما  واالعتماد  احملاسبة  ومهام  احليازة  مهام  بني  املالئم  الفصل  مت 
باملوظفني القائمني بهذه الوظائف.

مت إعداد مستندات املدفوعات بطريقة مالئمة ومت اعتمادها بطريقة مالئمة 6
من السلطة املختصة.
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رقم 
مت العملالهدفإجراءات املراجعةمسلسل

بواسطة
رقم 

ورقة العمل

تأكد من عدم جتاوز اإلدارة ألدوات الرقابة املصممة عن طريق: 7
< االستفسار من املوظف املختص.

< االحتفاظ بحالة من نزعة الشك املهني عند القيام باختبار تصميم واختبار 
فاعلية العمليات.

من 8 املطلوب  واملستوى  الرقابة  أدوات  باختبارات  القيام  بعد  االستنتاج  وثق 
اختبارات التفاصيل.

اإلجراءات التحليلية: 

وثق األسباب التجارية املنطقية لفتح حسابات بنوك جديدة وقفل البعض اآلخر 1
خالل السنة.

مالئمة 2 أسباب  ووجود  السابقة  السنة  بأرصدة  اجلارية  السنة  أرصدة  قارن 
ومنطقية ألي تغير فيها.

اختبارات التفاصيل: 

احضر عملية اجلرد الفعلي للنقد باخلزينة وحتقيق الودائع.1

ارسل مصادقات مباشرة إلى جميع البنوك.2
راجع الرصيد االفتتاحي يف األستاذ العام مع أوراق العمل اخلاصة بالسنة السابقة.3

احصل على وافحص مذكرات تسوية البنوك وتأكد مما يأتي: 4
< يجب عدم بقاء أي بند معلق ملدة طويلة بدون متابعة.

< يجب عدم ظهور أي بند ذو طبيعةإيراديه.
< جميع املبالغ املودعة يجب أن تضاف للحساب خالل يومني.

< عدم بقاء أي شيكات مهمة معلقة ملدة طويلة دون أن تقدم للصرف، وإذا كان 
األمر كذلك فراجع مستند الدفع وتأكد من عدم وجود أي فروق.

تأكد من أن جميع األرصدة.. الخ، التي مت التقرير عنها بواسطة البنك ردا على 5
طلب مصادقات البنك قد شملتها السجالت اخلاصة بالعميل.

تأكد من أنه ال توجد أرصدة خاضعة لرهونات وإذا كان األمر كذلك فيجب اإلفصاح عنها.6

تأكد من أن جميع حسابات البنوك هي باسم الشركة.7

الصرف يف 8 معدل  ريال سعودي حسب  إلى  االجنبية  العمالت  حول حسابات 
نهاية العام.

تأكد من أرصدة اإلقفال طبقا مللف أوراق العمل اخلاص بنا تتفق مع األستاذ العام.9

للتقرير املالي 10 الدولية  ملتطلبات املعايير  إذا كان اإلفصاح قد متوفقاً  حدد ما 
املعتمدة يف اململكة العربية السعودية، واملعايير واإلصدارات األخرى املعتمدة من 

الهيئة السعودية للمراجعني واحملاسبني ومتطلبات نظام الشركات.
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ثانيًا: قائمة المركز المالي – االلتزامات: 

رقم
 مسلسل

عنوان
 القوائم املالية

الرقم
 املرجعي

رقم
 الصفحة
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فائض إعادة التقومي1٢

برنامج المراجعة 
)أ( مصروفات مستحقة

العمل:  ورقة  رقم 

 : د عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا إ

يــــــــــــــخ:  ر لتــــــــــــــــــــــــا ا

: جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع و ر

يــــــــــــــخ:  ر لتــــــــــــــــــــــــا ا

اسم العميل: ..........................................................................................................................
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املوضوع: مصروفات مستحقة
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أرصدة احلسابات:   
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مصروفات
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........................................................................................................................................................................................

رقم 
اإلقراراتأهداف املراجعةمسلسل

تقدير املخاطر

حتريفات   الرقابيةاملالزمة

للتأكد من أن املصروفات املستحقة متثل مطالبات صحيحة 1
من جانب املوردين مقابل بضائع سلمت أو خدمات قدمت 

إلى املنشأة.

الوجود، احلقوق 
وااللتزامات

للتأكد من أن جميع البضاعة واخلدمات املستلمة بواسطة 2
يف  الشركة  دفاتر  يف  عنها  احملاسبة  متت  قد  املنشأة 

التوقيت املناسب.
االكتمال

تقوميللتأكد من أن االلتزامات مسجلة باملبلغ الصحيح.3
الدائنني، وتصنيفها واإلفصاح عنها يف 4 للتأكد من عرض 

املنطبق  املالي  التقرير  إطار  ملتطلبات  املالية وفقاً  القوائم 
واملعايير الدولية للتقرير املالي املعتمدة يف اململكة العربية 
السعودية، واملعايير واإلصدارات األخرى املعتمدة من الهيئة 
السعودية للمراجعني واحملاسبني ومتطلبات نظام الشركات

العرض 
واإلفصاح

رقم 
قامالهــدفإجراءات املراجعــةمسلسل

بالعمل
رقم ورقة 

العمل

اختبارات أدوات الرقابة: 

قم باختبار عمليات شراء خالل املدة محل املراجعة وتأكد 1
من وجود أدوات الرقابة التالية خالل املدة: 

أوامر الشراء املعتمدة هي فقط أوامر الشراء يتم اعتمادها عند املستوى املالئم.2
التي تستخدم

تقيد جميع أوامر الشراء يف ترقم أوامر الشراء بأرقام مسلسلة.3
السجالت 

بضاعة 4 تسلم  تقارير  أساس  على  فقط  قيود  تعمل 
املعتمدة.

القيد الدائن يف حساب 
املصروفات املستحقة ميثل 

بضاعة مستلمة فعال
يتم التصريح بالقيد يف حساب املصروفات املستحقة على 5

املستوى املالئم ويؤيد بالعمليات احلسابية املناسبة.
جميع القيود يف حساب 
املصروفات املستحقة مت 

التصريح بها
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رقم ورقة 

العمل

واملجاميع 6 املوردين  فواتير  يف  احلسابية  العمليات  تراجع 
بواسطة شخص مستقل عن إدارة املشتريات.

تسجل املصروفات املستحقة 
باملبلغ املالئم

الثمن الذي تقاضاه املورد يتم التحقق من مالءمته، ومثال 7
أسعار  قوائم  مع  للمنشأة  احململة  األسعار  مبراجعة  ذلك 

معتمدة أو جداول أسعار.

تسجل املصروفات املستحقة 
باملبلغ املالئم

يقوم شخص مستقل مبقارنة أوامر الشراء وتقرير التسلم 8
وفواتير للموردين للتأكد من اتساقها.

سجلت املصروفات املستحقة 
باملبلغ املالئم ومتثل مطالبة 
صحيحة بحسب طرف ثالث

يتم احلصول على كشوف حساب من املوردين ويتم تسويتها 9
مع السجالت احملاسبية على أساس منتظم.

املصروفات املستحقة تسجل 
بدقة

واملجاميع 10 املوردين  فواتير  يف  احلسابية  العمليات  تراجع 
بواسطة شخص مستقل عن إدارة املشتريات.

تسجل املصروفات املستحقة 
باملبلغ املالئم

الثمن الذي تقاضاه املورد يتم التحقق من مالءمته ومثال 11
أسعار  قوائم  مع  للمنشأة  احململة  األسعار  مبراجعة  ذلك 

معتمدة أو جداول أسعار.

تسجل املصروفات املستحقة 
باملبلغ املالئم

يقوم شخص مستقل مبقارنة أوامر الشراء وتقارير التسلم 12
وفواتير املوردين للتأكد من اتساقها.

سجلت املصروفات املستحقة 
باملبلغ املالئم ومتثل مطالبة 
صحيحة لصالح طرف ثالث

يتم احلصول على كشوف حساب من املوردين ويتم تسويتها 13
مع السجالت احملاسبية على أساس منتظم.

املصروفات املستحقة تسجل 
بدقة

صحتها 14 من  التحقق  أجل  من  الدائنة  اإلشعارات  تراجع 
بواسطة شخص مستقل عن الشخص الذي أعدها.

اإلشعارات الدائنة املصدرة 
قد مت احتسابها بدقة وسجلت 

باملبلغ املالئم

اإلشعارات الدائنة قد قيدت يف نفس املدة التي قيدت فيها 15
املشتريات.

سجلت اإلشعارات الدائنة يف 
املدة املالئمة

اإلجراءات التحليلية: 

قارن املصروفات املستحقة مع السنوات السابقة واملوازنات 1
العادية  غير  للبنود  تفسيرات  على  احلصول  يف  والسعي 

والتحريفات الوهرية.
أجل 2 من  املستحقة  للمصروفات  الشهرية  احلركة  راجع 

حتديد أي عدم اتساق وبصفة خاصة يف أواخر املدة.
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رقم 
قامالهــدفإجراءات املراجعــةمسلسل

بالعمل
رقم ورقة 

العمل

إلى مجموع 3 الدائنني  معدل   - الدائنني  دوران  معدل  حلل 
واملوازنات  السابقة  بالسنوات  وقارنها  التشغيل  تكاليف 
العادية  غير  للبنود  تفسيرات  على  احلصول  يف  والسعي 

والتحريفات اجلوهرية.

افحص معدل حسابات املصروفات الفردية إلى املبيعات أو 4
أي أساس آخر مالئم.

أو 5 املشتريات  أستاذ  دفاتر  املستحق،  املصروف  افحص 
املصروفات لتحديد ما إذا كانت هناك مشتريات مهمة أو 

مصروفات قرب نهاية املدة. 
راجع أن هذه املشتريات قد قيدت يف املدة الصحيحة.

اختبارات التفاصيل: 

اختبار صحة السياسات واإلجراءات احملاسبية للمصروفات 1
املستحقة: 

اخلاصة  العمل  أوراق  يف  املوجودة  املعلومات  افحص   - أ 
و/أو استفسر عن طبيعة كل حساب  السابقة  بالسنة 
واإلجراءات  والسياسات  مستحقة  مصروفات 

املستخدمة للمحاسبة عنها.
أرصدة  يف  مهمة  تغيرات  أي  أسباب  عن  استفسر  ب- 

حساب املصروفات املستحقة منذ السنة السابقة.
احملاسبية  واإلجراءات  السياسات  مالءمة  من  تأكد  ج- 
لتحديد املدة التي يجب فيها تسجيل االلتزامات وأنه 

يتم تطبيقها باتساق وثبات.
د- خالل مسار القيام باإلجراءات التالية يف هذا البرنامج، 
نفحصها  التي  املراجعة  أدلة  كانت  إذا  ما  يف  انظر 
تؤيد فهمنا لسياسات وإجراءات محاسبة املصروفات 

املستحقة وصحتها.

اختبار أرصدة املصروفات املستحقة: ٢

برنامج  د، يف  إلى  1، اخلطوات ب  رقم  باإلجراء  قم   - أ 
مدفوعات  إلى  بالنسبة  للدائنني.  النموذجي  املراجعة 
نقدية الحقة مختارة أو فواتير غير مدفوعة توضح أن 
االلتزامات مت حتملها ولكنها لم تسجل كدائنني يف مدة 
مصروف  حساب  يف  سجلت  أنها  من  تأكد  املراجعة، 

مستحق مالئم.
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العمل

العمل  أوراق  يف  معلومات  افحص  و/أو  ب-استفسر 
املصروفات  بطبيعة  تتعلق  السابقة  بالسنة  اخلاصة 

املستحقة املسجلة. 
استفسر عن وانظر يف األدلة األخرى املتاحة، إن وجدت، 
بوجود التزامات غير مسجلة أو مسجلة بأقل من قيمتها. 

عند  أخرى،  أدلة  ضمن  اآلتية،  األدلة  مصادر  يف  انظر 
اللزوم: 

املستحقة،  املصروفات  حلسابات  السابقة  السنة  أرصدة 
أرصدة السنة السابقة واجلارية حلسابات املصروفات ذات 
مع  املناقشات  اإلدارة،  مجلس  جلسات  محاضر  العالقة، 
اإلدارة النظامية للشركة، الردود على خطابات االستفسار 
املوظفني  منافع  خطط  مستقلني،  قانونيني  ملستشارين 
)املعاشات، الطبي، اإلجازات، التعويضات املؤجلة(، وتقرير 
األجور  سجالت  ...الخ،  التأمني  شركات  االكتواريني، 
الالحقة، عقود مهمة عن خدمات قدمت يف مدة املراجعة.

ج- قم باختيار مصروفات مستحقة مهمة متت مالحظتها 
عند القيام باخلطوات أ، ب )مبا يف ذلك ما يبدو أنه 

موجود ولكنه غير مسجل أو مسجل مببلغ أقل(.

بيانات  على  أساسا  تبنى  مختارة  ملستحقات  بالنسبة   -1
محاسبية(،  تقديرات  ليست  أنها  )مبعنى  معروفة 
ذلك،  )مثال  املستحقة  املبالغ  تؤيد  مستندات  افحص 
عقود خدمات أو فواتير، سجالت أجور الحقة، كشوف 

ضرائب عقارية(.

2- بالنسبة إلى مستحقات مختارة هي تقديرات محاسبية 
للموظفني  منافع  خطط  عن  االلتزامات  ذلك،  )مثال 

واالحتماليات النظامية(: 
1/2 قوِّم معقولية الطرائق واالفتراضات التي استخدمتها 

اإلدارة لعمل التقديرات.
2/2 إذا كانت طرائق وافتراضات اإلدارة معقولة، فاختبر 
البيانات والفروض التي بنيت عليها التقديرات، وأعد 

حساب التقديرات.
3/2 إذا كانت طرائق وافتراضات اإلدارة غير معقولة، فقم 
ما  وحدد  املستقلة  املعقولة  التقديرات  من  مدى  بوضع 
إذا كانت تقديرات اإلدارة تقع يف هذا املدى )الحظ أن 
احلسبانتختلف  تؤخذ يف  أن  احملتمل  من  التي  العوامل 

باختالف طبيعة االلتزامات(.
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بالعمل
رقم ورقة 

العمل

3- بالنسبة إلى مستحقات مختارة ذات أرصدة مهمة يف 
السنة السابقة ال توجد اآلن أو لها أرصدة أقل بدرجة 

مهمة يف السنة اجلارية: 
احتساب  تتطلب  التي  الظروف  كانت  إذا  ما  ر  قدِّ  1/3
مستحقات يف السنة السابقة ال توجد اآلن أو ما إذا 

كانت تستدعي التخفيض يف املبلغ املستحق.
فقط  واحدة  عملية  من  تتكون  احلسابات  كانت  إذا   2/3
مستحقات  )مثل  املعامالت  من  جدا  قليل  عدد  أو 
كيفية  فتابع  قانوني(،  التزام  عن  السابقة  السنة  يف 
مع  اجلزئي(  التصرف  )أو  االلتزام  هذا  التصرف يف 

املستندات املؤيدة )مثاًل الشيكات امللغاة(.
م نتائج االختبارات. 4- قوِّ

املستحقة  لاللتزامات  عمري  حتليل  على  حتصل  د. 
وااللتزامات األخرى. 

األخرى  وااللتزامات  املستحقة  االلتزامات  إلى  بالنسبة 
املعلقة ملدة طويلة، استفسر عن اسباب عدم حتصيلها، 
احيلها إلى أوراق العمل وانظر يف تسويتها، إن وجدت. 
االلتزامات  إلى  بالنسبة  الضرائب  أنظمة  تأثير  يف  أنظر 

القدمية املعلقة.
املستحقة  لاللتزامات  الالحق  التحصيل  افحص  هـ. 

وااللتزامات األخرى واذكر التحصيل بالنسبة املئوية.

اختبار عرض املصروفات املستحقة: 3

أ - حدد ما إذا كانت األرصدة اآلتية، إن وجدت، قد مت 
تصنيفها بطريقة مالئمة: 

1- األرصدة املدينة يف املصروفات املستحقة.
2- املصروفات املستحقة غير املتداولة.
ب- حدد ما إذا كان ما يأتي، إن وجد: 

اإلفصاح  و/أو  تصنيفه،  تسجيله،  مالئمة  بطريقة  مت  قد 
عنه، عند اللزوم: 

1- مصروفات مستحقة إلى أطراف من ذوي العالقة.
2- اخلسائر احملتملة.

3- خطط التقاعد.
4- خطط املنافع الصحية ملا بعد التقاعد وتأمينات احلياة.
5- الضرائب العقارية املقدرة بدرجة كبيرة من عدم التأكد.

6- االلتزامات اإليجارية.
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العمل

اختبار األرصدة املقومة بعمالت أجنبية: 4

السجالت  يف  املستخدم  اإلقفال  صرف  سعر  راجع  أ. 
املنشورة واختبر عملية الترجمة حسابياً.

اختبار عرض األرصدة مع أطراف من ذوي العالقة:٥
أ -  استفسر وأنظر يف األدلة املتاحة، إن وجدت، لتحديد 

األطراف ذوي العالقة. 
من  وتأكد  العالقة  ذوي  بأرصدة  كشف  على  احصل 
مت  الذين  العالقة  ذوي  أرصدة  جميع  على  اشتماله 

حتديدهم يف نهاية السنة. 
راجع املبالغ يف الكشف مع ميزان املراجعة.

ب- تأكد من أن القيمة االقتصادية ألرصدة ذوي العالقة 
تؤيد تسجيلها. 

ج- قوِّم معقولية العرض و/ أو اإلفصاح يف شكل إيضاحات 
ألرصدة ذوي العالقة.

د- انظر يف احلصول على مصادقات إيجابية ألرصدة ذوي 
العالقة املهمة.

اختبار ما إذا كانت التقديرات احملاسبية متحيزة: 6

للتقديرات احملاسبية  رجعي  بأثر  بعملية فحص  قم    - أ 
السابقة  للسنة  املالية  القوائم  يف  انعكست  التي  املهمة 
لتحديد ما إذا كانت أحكام اإلدارة وافتراضاتها املتعلقة 

بالتقديرات تشير إلى حتيز محتمل من جانب اإلدارة.
املختارة  املهمة  احملاسبية  التقديرات  تشمل  أن  يجب   -1
درجة  ذات  افتراضات  على  املبنية  التقديرات  لالختبار 
بأحكام  كبيرة  بدرجة  تأثرت  أو  احلساسية  من  عالية 

اإلدارة.
2- انظر يف نتائج الفحص بأثر رجعي يف تقومي التقديرات 

للسنة اجلارية. 
فإذا حددنا وجود حتيز محتمل من جانب اإلدارة يف عمل 
ما  نقوِّم  أن  فيجب  السابقة،  للسنة  احملاسبية  التقديرات 
إذا كانت الظروف املنتجة لهذا التحيز متثل مخاطر وجود 

حتريفات مهمة بسبب غش. 
ب- انظر فيما إذا كانت الفروق بني أفضل تقديرات مدعمة 
بأدلة مراجعة والتقديرات الظاهرة بالقوائم املالية، حتى 
من  محتمل  إلى حتيز  تشير  معقولية،  فردياً  كانت  ولو 

جانب إدارة املنشأة. 
فإذا كان األمر كذلك فأعد النظر يف التقديرات يف جملتها.
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قامالهــدفإجراءات املراجعــةمسلسل

بالعمل
رقم ورقة 

العمل

اختبر القيود غير العادية املسجلة مع األستاذ العام:7
أ - تقصى قيود اليومية من مصادر ال ترتبط عادة بهذا 

احلساب:

)أ(  انظر يف  اختبارها،  التي سيتم  البنود  اختيار  1. عند 
تقديرنا ملخاطر وجود حتريفات جوهرية بسبب غش )ب( 
اليومية  قيود  وترحيل  إعداد  يف  الداخلية  الرقابة  فاعلية 
)ج( آلية عملية التقرير املالي للمنشأة وطبيعة أدلة االثبات 
احلسابات  تعقيد  ومدى  طبيعة  )د(  فحصها  ميكن  التي 

و)هـ( مبالغ وعدد هذه القيود.
ما  غالباًً  على غش  تنطوي  التي  اليومية  قيود  ألن  ونظراًً 
جترى يف نهاية مدة التقرير، فإن اختباراتنا يجب عادة أن 
تركز على قيود اليومية والتسويات األخرى التي جترى يف 

ذلك الوقت. 
وباإلضافة إلى ذلك، فنظراًً ألن التحريفات اجلوهرية يف 
القوائم املالية بسبب غش ميكن حدوثها خالل املدة بأكملها 
وقد تشمل مجهودات موسعة إلخفاء القيود يف نهاية املدة 
احملاسبية، فيجب علينا النظر فيما إذا كانت هناك حاجة 
أيضا إلى توسعة االختبارات لقيود اليومية إلى مدد أخرى 

ضمن املدة احملاسبية محل املراجعة.

ما  وحدد  العالقة  ذات  احملاسبية  السجالت  افحص  ب- 
إذا كانت القيود املدينة والدائنة املختارة صحيحة، مالئمة، 

ومصرح بها. 
بطريقة  تسجيله  مت  قد  املختار  القيد  كان  إذا  ما  حدد 
مالئمة يف املدة الصحيحة وانظر يف اإلنعكاسات احملتملة 

ملثل قيود اليومية هذه على الرقابة الداخلية.

القيود تظهر خصائص قيود يومية  إذا كانت  ج- حدد ما 
غير مالئمة أو غير مصرح بها مثل: 

أو  ليست ذات عالقة، غير عادية  إلى حسابات  قيود  )أ( 
حسابات نادراً ما تستخدم )ب( قيود مسجلة يف نهاية املدة 
أو قيود ما بعد اإلقفال لها أو ليس لها على اإلطالق قليل 
أو خالل  قبل  إما  تعمل  قيود  )ج(  الوصف  أو  الشرح  من 
عملية إعداد القوائم املالية ليس لها أرقام حسابات و)د( 

قيود حتتوي على أرقام دائرة أو رقم نهاية ثابت.
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بالعمل
رقم ورقة 

العمل

ترحل  قيود  )مثل،  األخرى  التسويات  معقولية  قوِّم  د- 
توحيد،  قيود  املالية،  القوائم  مسودات  إلى  مباشرة 
اندماجات، وإعادة تصنيف(، تتم يف مرحلة إعداد القوائم 

املالية. 

حدد األسباب االقتصادية ألي معامالت غير عادية مهمة:8

مسار  نطاق  خارج  عادية  غير  مبعامالت  علمنا  إذا    - أ 
ذلك  على خالف  أنها  يبدو  أو  للمشروع  العادية  األعمال 
غير عادية يف ضوء فهمنا للمنشأة وبيئتها، فقم باإلجراءات 

اآلتية:
هذه  ملثل  االقتصادية  لألسباب  فهم  على  احصل   -1

املعامالت غير العادية.
2- انظر فيما إذا كانت املعامالت تتضمن أطرافاً من ذوي 
العالقة غير معلومني من قبل، أو أطرافاً ليس لهم وزن 
من  مساعدة  دون  من  العملية  لدعم  املالية  القدرة  أو 

املنشأة التي نراجعها.
3- حدد ما إذا كانت األسباب )أو عدم وجودها( توحي بأن 
تقرير  الدخول فيها من أجل إصدار  العمليات قد مت 

مالي مغشوش )تنطوي على غش(. 
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برنامج المراجعة 
)ب( االلتزامات المحتملة والتعهدات :

العمل:  ورقة  رقم 

 : د عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا إ

يــــــــــــــخ:  ر لتــــــــــــــــــــــــا ا

: جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع و ر

يــــــــــــــخ:  ر لتــــــــــــــــــــــــا ا

اسم العميل: ..........................................................................................................................

املدة: .......................................................................................................................................

املوضوع: االلتزامات احملتملة والتعهدات

                                                                                                                          املبلغ

                                                                                                                                                           بالريال

أرصدة احلسابات:   

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

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

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

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

أنواع املعامالت: 

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

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

........................................................................................................................................................................................
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رقم 
اإلقراراتأهداف املراجعةمسلسل

تقدير املخاطر

حتريفات   الرقابيةاملالزمة

تشمل أ اإلدارة  عنها  أفصحت  التي  احملتملة  االلتزامات 
املنشأة  لدى  ليس  أكان  سواء  احملتملة  االلتزامات  جميع 
منافع  تدفق  إلى  يقود  أن  التزام حالي ميكن  لها  بالنسبة 
اقتصادية أو أنه ال ميكن قياس مقداره بإمكانية االعتماد 
كافية أو أن وجوده ال ميكن أن يتأكد إال بحدوث واحد أو 
تدخل  ال  التي  املؤكدة  غير  املستقبلية  األحداث  من  أكثر 
االلتزامات قد مت  وأن هذه  املنشأة  بكاملها حتت سيطرة 

تصنيفها واإلفصاح عنها بشكل مناسب.

االكتمال

منافع ب تدفق  تتضمن  التي  املستقبلية  االرتباطات  جميع 
حتديدها  مت  قد  بها  ملتزم  معامالت  مقابل  اقتصادية 

وتصنيفها واإلفصاح عنها كارتباطات.

العرض 
واإلفصاح

مت ج قد  والتعهدات  احملتملة  االلتزامات  أن  من  التأكد 
اإلفصاح عنها يف القوائم املالية وفقاً إلطار التقرير املالي 

املنطبق.

رقم 
قامالهــدفإجراءات املراجعــةمسلسل

بالعمل
رقم 

ورقة العمل

اإلجراءات التحليلية: 

الظاهرة يف حسابات 1 والتعهدات  االلتزامات احملتملة  افحص 
السنة السابقة واستفسر عن احلالة هذه السنة.

قارن إفصاحات السنة اجلارية مع السنة السابقة واحصل على 2
تفسيرات ألي بنود مهمة أو غير عادية.

اختبارات التفاصيل: 

االلتزامات احملتملة والتعهدات: 

استفسر وناقش مع اإلدارة سياسة العميل وإجراءاته لتحديد، 1
تقومي، واحملاسبة عن االلتزامات احملتملة، مبا يف ذلك ما ينشأ 

من منازعات قضائية ومطالبات. 
يجب أن ينظر االستفسار يف معاجلة الترتيبات الشفوية، مثل 

ضمان شفوي لديون الغير إضافة إلى أي ترتيبات مكتوبة.
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رقم 
قامالهــدفإجراءات املراجعــةمسلسل

بالعمل
رقم 

ورقة العمل

للنزاعات 2 وتقومي  تأكيد  على  القانوني  املستشار  من  احصل 
وخالل  املالي  املركز  قائمة  تاريخ  يف  املوجودة  واملطالبات 
الفترة من تاريخ قائمة املركز املالي إلى تاريخ تبليغ املراجعني 

باملعلومات.

افحص الوثائق، مبا يف ذلك املراسالت والفواتير من احملامني، 3
القضائية،  باملنازعات  يتعلق  فيما  العميل  حوزة  يف  املوجودة 

املطالبات، واملطالبات التي لم ترفع بشأنها دعاوى بعد. 
احصل على وقوِّم اخلطابات املستلمة من املستشارين القانونيني. 4

العميل 5 استفسر من اإلدارة وناقش معها سياسات وإجراءات 
لتحديد، تقومي، واحملاسبة عن االرتباطات.

بشأن 6 بها  القيام  مت  التي  املراجعة  إجراءات  نتائج  افحص 
حسابات أخرى.

العمومية 7 اجلمعية  )مثل،  الشركة  اجتماعات  محاضر  افحص 
للمساهمني، مجلس اإلدارة، واللجان ذات العالقة مبجلس اإلدارة( 
التي عقدت خالل املدة محل الفحص والى تاريخ تقرير املراجع.

اقرأ العقود املهمة، اتفاقيات القروض، عقود اإليجار، ضمانات 8
وعقود  التأمني(،  عدم  الحظ  )أو  التأمني  وثائق  اخلدمات، 

أخرى تتعلق باملبيعات، املشتريات أو عقود اإليجارات.

اتفاقيات 9 و/أو  املبيعات  وفحص  االستفسار  حدد، عن طريق 
الشراء،  إعادة  املردودات،  بشأن  السارية  السياسات  اإليجار، 

وااللتزامات املستقبلية املتعلقة باملبيعات أو عقود اإليجارات.
اجللسات، 10 محاضر  وفحص  االستفسار  طريق  عن  حدد، 

العقود، االتفاقيات، ومصادقات البنوك، السياسات احملاسبية 
العملة  وعقود  الفائدة  بسعر  يتعلق  فيما  املنطبقة  والتشغيلية 

األجنبية املستقبلية/ وعمليات التحوط.
االلتزامات احملتملة، خطابات 11 البنوك عن  افحص مصادقات 

االعتماد، وترتيبات األرصدة املعوِّضة.

استفسر عن أي ارتباطات مهمة إلكمال عقود مبيعات بخسارة.12

استفسر عن أي ارتباطات إلعادة شراء أصول سبق بيعها، شراء 13
السوق  أسعار  عن  تزيد  بأسعار  أو  املتطلبات  عن  تزيد  كميات 
استثمارات،  معدات،  آالت،  ممتلكات،  اقتناء  أو  تشييد  السائدة، 

أصول غير ملموسة أو أصول غير متداولة أخرى.
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رقم 
قامالهــدفإجراءات املراجعــةمسلسل

بالعمل
رقم 

ورقة العمل

الرجوع إلى االلتزامات الرأسمالية املتعلقة باملشروعات طويل 14
األجل من األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ.

الرجوع إلى محضر اجتماع مجلس اإلدارة15
لاللتزامات الرأسمالية احملتملة.

بالتكاليف 16 املتعلقة  املنفذة  غير  الشراء  أوامر  إلى  الرجوع 
الرأسمالية لاللتزامات الرأسمالية احملتملة

إلى 17 بالنسبة  العمل  وتقدم  التكلفة  تقدير  إجراءات  افحص 
املشروعات طويلة األجل.

الالزمة 18 التكاليف  أو كل  يتم سداد بعض  أن  يكون متوقعا  عندما 
لتسوية التزاماً محتماًل من قبل طرف آخر، تأكد من أن اإلفصاح 
عن السداد ال يتم إال عندما يتأكد فعلياً بأن السداد سيتم تسلمه 

إذا قامت املنشأة بتسوية االلتزام احملتمل.
توجد 19 ال  أنه  من  للتأكد  الحقة،  أحداث  وقوع  احتمال  قوِّم 

التزامات محتملة غير مسجلة.
االلتزامات الضريبية احملتملة

باملنشأة  الضريبة  رأي مهني من مستشار  أ - احلصول على 
للتأكد من درجة وحجم املخاطرة.

ب - الرجوع إلى أوراق العمل الضريبي، وخاصة جدول املوقف 
الضريبي من أجل حتديدأي التزام طارئي محتمل.

ج - احلصول من العميل على أي تقارير / تفاصيل مراجعات 
ضريبة القيمة املضافة/ مراجعات ضريبة الدخل.

د - احلصول من العميل على أي إشعارات طلب / إشعارات 
فترة   / الفترة  خالل  تقدميها  مت  املوجبة  االسباب  بيان 

الحقة لنهاية العام.

ضمانات مصرفية معلقة
أ - إعداد ملخص وفقاً للمصادقات الواردة من البنوك.
ب - أفحص خطابات الضمان املصرفية / االتفاقات.

ج - أفحص مناذج املصادقات البنكية القياسية املعادة وأي مصادقات 
بااللتزامات  اخلاصة  املصريف  االئتمان  لترتيبات  أخرى  معادة 

الطارئة، وخطابات االعتماد، وترتيبات الرصيد املجزي.
د - تأكد ما إذا كان أي ضمان بنكي يشكل / يكشف أيضاً عن 

التزام محتمل.
احصل على إفادات من العميل فيما يتعلق بااللتزامات احملتملة 20

والتعهدات كجزء من بإفادات اإلدارة اخلاصة بالقوائم املالية. 
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برنامج المراجعة 
)ج( االلتزامات المؤجلة

العمل:  ورقة  رقم 

 : د عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا إ

يــــــــــــــخ:  ر لتــــــــــــــــــــــــا ا

: جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع و ر

يــــــــــــــخ:  ر لتــــــــــــــــــــــــا ا

اسم العميل: ..........................................................................................................................

املدة: .......................................................................................................................................

املوضوع: االلتزامات املؤجلة

                                                                                                                          املبلغ

                                                                                                                                                           بالريال

أرصدة احلسابات:   

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

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

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

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

أنواع املعامالت: 

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

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

........................................................................................................................................................................................
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الدليل االسترشادي لممارسة المراجعة
في المملكة العربية السعودية

SOCPA الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

رقم 
اإلقراراتأهداف املراجعةمسلسل

تقدير املخاطر

حتريفات   الرقابيةاملالزمة

متثل جميع االلتزامات املؤجلة يف قائمة املركز املالي مبالغ 
تستحق على املنشأة لصالح السلطات الضريبية، املوظفني 

أو أطراف أخرى.
الوجود

تاريخ  يف  املنشأة  على  التزامات  املؤجلة  االلتزامات  متثل 
قائمة املركز املالي.

احلقوق 
وااللتزامات

مت تسجيل جميع االلتزامات املؤجلة املستحقة على املنشأة 
االكتمالوما يرتبط بها من مصروفات يف تاريخ قائمة املركز املالي. 

التقوميشملت امليزانية جميع االلتزامات املؤجلة مببالغ مالئمة.

التأكد من أنه مت عرض جميع االلتزامات املؤجلة واإلفصاح 
عنها وتصنيفها يف القوائم املالية وفقاً إطار التقرير املالي 

املنطبق إلطار التقرير املالي ذات العالقة.
العرض واإلفصاح

رقم 
قامإجراءات املراجعــةمسلسل

 بالعمل
رقم ورقة 

العمل

اإلجراءات التحليلية: 

قارن أرصدة السنة اجلارية بأرصدة السنة السابقة وتأكد من معقولية التغيرات خالل السنة.1
حترى عن واحصل على تفسيرات ألي تغيرات غير عادية خالل السنة.2

قارن مصروف الضرائب مع السنة السابقة وقدر ما إذا كان الفرق يتسق مع التغير يف 3
األرباح احملتجزة بعد األخذ يف احلسبان أي تغيرات يف معدالت الضريبة.

اختبارات التفاصيل: 

1- اختبر االلتزامات املؤجلة: 

أ - احصل على كشف بجميع االلتزامات املؤجلة يظهر األرصدة االفتتاحية والنهائية، واملدفوعات خالل العام، وقم بعمل اآلتي: 
1- احلصول على إقرار بشأن اكتمال اجلدول: 

1/1 استفسر اجلهات اإلدارية املطلعة.
2- راجع التلخيص وقارن األرصدة النهائية مع األستاذ العام.
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رقم 
قامإجراءات املراجعــةمسلسل

 بالعمل
رقم ورقة 

العمل

ب- بالنسبة إلى االلتزامات املؤجلة فيما يتعلق باملنح للموظفني قم باإلجراءات اآلتية: 
1- احصل على نسخة من القواعد والسياسات اخلاصة بالشركة فيما يتعلق باملنح 

للموظفني.
2- حتقق من آخر مرتبات لبعض املوظفني الذين مت اختيارهم من كشوف الرواتب.

3- راجع تاريخ التعيني من امللفات الشخصية.
4- راجع احتساب عدد السنوات التي مت اكمالها من تاريخ التعيني إلى تاريخ قائمة 

املركز املالي. 
5- راجع احتساب مصروف املنح عن السنة.

6- راجع دفع املنح إلى املوظفني الذين تقاعدوا خالل السنة وفقاً لقواعد الشركة 
مع كشوف حسابات البنك.

7- راجع املتطلبات األخرى وفقاً ملعيار احملاسبة الدولي املعتمد يف اململكة رقم 19
8- ملخططات املنح غير املمولة، حتصل على التقومي االكتواري األخير من اخلبير 
االكتواري وتأكد ما إذا كان االفتراض والبيانات املستخدمة يف التقرير االكتواري 

صحيحة ومعقولة.
ج- فيما يتعلق بااللتزام املؤجل املتعلق باملعاشات: 

1- احصل على نسخة من قواعد وسياسات الشركة بشأن املعاشات )سواء كانت 
ممولة أو غير ممولة(.

2- بالنسبة إلى خطط املعاشات املمولة، راجع دفع حصة الشركة يف اخلزينة وفقاً 
لقواعد اخلزينة.

3- بالنسبة خلطط املعاشات غير املمولة، راجع املخصص الالزم ملقابلة االلتزام 
املؤجل يف ضوء تقوميات اكتوارية.

اململكة رقم  املعتمد يف  الدولي  ملعيار احملاسبة  املتطلبات األخرى وفقاً  4- راجع 
19 )املعدل(.

د- بالنسبة إلى االلتزام املؤجل فيما يتعلق بالضرائب: 
مع  جنب  إلى  جنباً  العميل  من  املؤجلة  الضريبة  عمل  جدول  على  احلصول  أ( 

اإلفصاحات ذات الصلة للفترة احلالية والفترات السابقة. 
تأكد من التطابق مع االشارة املرجعية لألقسام ذات الصلة مبلف أوراق العمل.

جانب  إلى  املالي  املركز  قائمة  تاريخ  املؤقتة يف  الفروق  على جدول  ب( احلصول 
التفاصيل املؤيدة.

ج( احلصول على جدول الوعاء الضريبي لكل مكون من مكونات قائمة املركز املالي 
جنباً إلى جنب مع ملف أوراق العمل.
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رقم 
قامإجراءات املراجعــةمسلسل

 بالعمل
رقم ورقة 

العمل

د( حدد وتأكد من اتساق وكفاية الطريقة املستخدمة.
هـ( مراجعة واختبار الفروق املؤقتة املتراكمة اعتبارا من تاريخ قائمة املركز املالي.

و( فحص االلغاءات املجدولة للفروق املؤقتة املتراكمة وحتديد ما إذا كانت جميع 
مع  تتسق  معقولة  بطريقة  التي مت حتديدها قد متت جدولتها  املؤقتة  الفروق 

املعلومات التي مت احلصول عليها بجوانب املراجعة األخرى.
ذلك  كان  إذا  املجدولة  بااللغاءات  يتعلق  فيما  اإلدارة  من  إقرار  على  احلصول  ز( 

مناسباً.
تطبيق  خالل  من  املؤجلة  الضريبة  أصول  التزامات/  احتساب  عملية  اختبار  ح( 
أحكام نظام الضريبة املطبق على االلغاءات املجدولة خاصة معدالت الضريبة 

املطبقة يف وقت االلغاءات املتوقعة.
يف  تؤثر  التي  بالعميل  اخلاصة  الضريبي  التخطيط  إستراتيجيات  فحص  ط( 
جميع  أن  من  والتأكد  االلتزام  لطريقة  وفقاً  املسجلة  املؤجلة  الضرائب  مبالغ 
اإلستراتيجيات السارية التي ميكن أن يكون لها تأثير مهم يف الضرائب املؤجلة 

قد مت حتديدها واحملاسبة عنها.
ي( إذا كان مناسبا، يتم احلصول على إقرار من اإلدارة بشأن قدرتها ونيتها تنفيذ 

اإلستراتيجية إذا لزم األمر.
ك( حتديد ما إذا كانت أصول وإلتزامات الضريبة املؤجلة قد مت تصنيفها بشكل 
صحيح كمتداولة أوغير متداولة استنادا إلى العمل املنجز يف اختبار مخصص 

الضريبة املؤجلة / االئتمان.
ل( فحص واختبار الفروق املؤقتة املتراكمة اعتبارا من تاريخ قائمة املركز املالي.

هـ( بالنسبة لألصول املؤجلة فيما يتعلق بالضرائب:
لتخفيض  املتضمن  املؤجلة  الضريبة  أصل  إعداد  مطلوباً  ليس  أنه  من  التأكد  أ( 
األرباح   / الدوران  ملعدل  معقول  تقدير  ايجاد  املمكن  من  يكن  لم  إذا  ضريبي 

احملتجزة يف املستقبل املنظور. 
ب( ال ينبغي أن تتم احملاسبة عن أصل الضريبة املؤجلة ما لم يكن هنالك تأكيد 
متاحة  ستكون  املستقبل  يف  الضريبية"  احملتجزة  "األرباح  بأن  معقولة  بدرجة 
إستراتيجياتها  تخطيط  على  قادرة  ستكون  اإلدارة  وأن  األصول  هذه  لتحقيق 

الضريبية بطريقة تؤدي إلى احلصول على منافع هذه األصول. 
- مالحظة: هذا الدخل املستقبلي ينبغي أن يكون كافياً لتغطية األصول الضريبة 
املؤجلة املستقبلية )الفروق املؤقتة القابلة للخصم( أوال وأن أي دخل مستقبلي 

متبق ينبغي أن يتم تطبيقه لتقومي مدى حتقق األصول الضريبة املؤجلة.
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الدليل االسترشادي لممارسة المراجعة
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SOCPA الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

رقم 
قامإجراءات املراجعــةمسلسل

 بالعمل
رقم ورقة 

العمل

1- احتسب فروق التوقيت اخلاضعة للضريبة وغير اخلاضعة.. 
لالنعكاس  القابلة  التوقيت  فروق  مجموع  على  املالئم  الضريبة  معدل  طبق   -2
حسب أحكام املعيار الدولي للمحاسبة املعتمد يف اململكة رقم 12، )جميع فروق 
التوقيت، سواء أكانت قابلة لالنعكاس يف املستقبل القريب أم ال، يلزم تضمينها 

باحلسابات.(
تأكد من أنه قد مت أخذ مبالغ سليمة بقائمة الدخل من خالل أخذ فرق الرصيد 

االفتتاحي والنهائي لاللتزام الضريبي املؤجل. 

و- قوم نتائج االختبارات .

اختبار التقومي والعرض: ٢

املالي  للتقرير  الدولية  املعايير  ملتطلبات  وفقاً  مت  قد  اإلفصاح  كان  إذا  ما  حدد   - أ 
املنطبقة املعتمدة يف اململكة. 
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برنامج المراجعة 
)د( الضرائب المباشرة

العمل:  ورقة  رقم 

 : د عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا إ

يــــــــــــــخ:  ر لتــــــــــــــــــــــــا ا

: جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع و ر

يــــــــــــــخ:  ر لتــــــــــــــــــــــــا ا

اسم العميل: ..........................................................................................................................

املدة: .......................................................................................................................................

املوضوع: الضرائب املباشرة

                                                                                                                          املبلغ

                                                                                                                                                           بالريال

أرصدة احلسابات:   

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

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

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

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

أنواع املعامالت: 

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

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

........................................................................................................................................................................................
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الدليل االسترشادي لممارسة المراجعة
في المملكة العربية السعودية

SOCPA الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

رقم 
اإلقراراتأهداف املراجعةمسلسل

تقدير املخاطر

حتريفات   الرقابيةاملالزمة

جميع االلتزامات عن ضرائب الدخل يف قائمة املركز املالي 
الوجودمتثل مبالغ مستحقة إلى السلطات الضريبية.

ضرائب الدخل املستحقة الدفع يف قائمة املركز املالي متثل 
التزامات على املنشأة يف تاريخ قائمة املركز املالي.

احلقوق 
وااللتزامات

مت تسجيل جميع االلتزامات عن ضرائب الدخل املستحقة 
استحق يف  الذي  الضرائب  مصروف  وجميع  املنشأة  على 

تاريخ قائمة املركز املالي. 
االكتمال

ضرائب الدخل املستحقة الدفع تظهر يف قائمة املركز املالي 
التقوميمببالغ مالئمة.

بها  يرتبط  وما  الدخل  االلتزامات عن ضرائب  للتأكد من 
من مصروف الضرائب قد مت عرضها، تصنيفها، واإلفصاح 
املالي  التقرير  ملتطلبات إطار  املالية وفقاً  القوائم  عنها يف 
العالقة  ذات  املالي  للتقرير  الدولية  واملعايير  املنطبق 
املعتمدة يف اململكة العربية السعودية، واملعايير واإلصدارات 
األخرى املعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعني واحملاسبني 

ومتطلبات نظام الشركات. 

العرض 
واإلفصاح

رقم 
قامإجراءات املراجعــةمسلسل

 بالعمل
رقم ورقة 

العمل

اإلجراءات التحليلية: 

قارن أرصدة السنة اجلارية بأرصدة السنة السابقة وتأكد من معقولية التغيرات خالل السنة.1

استفسر واحصل على تفسيرات ألي تغيرات غير عادية خالل السنة.2
قارن مصروف ضرائب الدخل بالسنة السابقة وقدر ما إذا كان الفرق يتسق مع التغير 3

يف األرباح احملتجزة بعد أن يؤخذ يف احلسبان أي تغيرات يف معدالت ضرائب الدخل.
اختبارات التفاصيل: 

1- الضرائب املباشرة:
االفتتاحي،  الرصيد  الضريبية يبني  أ - احصل على )أعد( كشف حركة لاللتزامات 
الضريبي  االختصاص  جهة  )حسب  اخلتامي  والرصيد  العام،  خالل  النشاط 

والسنوات الضريبية(. 
تأكد من اتفاق األرصدة االفتتاحية واخلتامية مع األستاذ العام.
اختبر املعامالت خالل السنة، والتقصي عن أي بنود غير عادية.
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رقم 
قامإجراءات املراجعــةمسلسل

 بالعمل
رقم ورقة 

العمل

ذات  املراسالت  وافحص  السابقة  للسنوات  الضريبية  اإلقرارات  حالة  افحص  ب- 
العالقة مع السلطات الضريبية عن أي إشارة إلى أن االلتزام الفعلي قد يختلف 

بدرجة كبيرة عن املبلغ الذي مت توفيره. 
ج - احصل على كشف بالتقوميات التي تنتظر تسوية نهائية، ادرس املراسالت املتعلقة 

بها لتحديد مدى احلاجة ملخصص/ معكوس إضايف.
د - احلصول على ملخص تقومي الضرائب وأمر االستئناف بالنسبة إلى ضرائب السنة 

السابقة.
إعادة فحص وضعها احلالي للتأكد من عدم وجود عجز يف املخصص.

هـ - حتديث جدول املوقف الضريبي وعندما تكون األمور الضريبية معقدة يتم التشاور 
مع مصلحة الضرائب وتوثيق املفهوم الذي يتم احلصول عليه.

و - التوفيق بني مدفوعات الضرائب مع الضريبة املسبقة واثباتها بالقوائم املقدمة كل 
ثالثة أشهر. 

اعتماداً على االختبار حتقق من مدفوعات الضرائب مع النماذج الضريبية، القرارات 
اجلمركية... إلخ. 

ز - إذا مت االتفاق على االلتزامات بصفة نهائية، حتقق من سداد املبلغ املطلوب أو 
استرداد املستحق للمنشأة. 

املخصص،  واملبلغ  النهائي  االلتزام  بني  الفرق  عن  الالزمة  التسويات  عمل  من  تأكد 
وانظر يف أثر أي من هذه التسويات على السنوات الضريبية التالية، والضرائب 

املفروضة من جهات اختصاص أخرى.
ح - احلصول على جداول مفصلة من العميل جلميع الفروق املؤقتة إلى جانب التكاليف 
التي سيتم رفض اعتمادها، مثل املنافع الشخصية الزائدة، واملدفوعات التي تخضع 
خلصم ضريبة االستقطاع ولكن يتم دفعها من دون خصم ضريبة االستقطاع... 

إلخ. 
ط - احصل على احتساب االلتزام الضريبي وحدد جميع البنود التي تكوِّن الفرق بني 
احتساب  مع  االحتساب  وقارن  الضريبي،  والدخل  الضرائب  قبل  الدخل  صايف 

العام املاضي. 
افحص االحتساب للتأكد من استخدام معدالت الضرائب الصحيحة وأن جميع األمور 

الضريبية املهمة قد عوجلت. 
تأكد من اتفاق ذلك مع اإلقرارات الضريبية إذا كانت قد أعدت.
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 بالعمل
رقم ورقة 

العمل

ي - إذا كان ممكنا، تأكد من أن أي خسائر ضريبية قد مت احتسابها بطريقة صحيحة 
وأنها قد عوجلت بطريقة مالئمة. 

ك - تعميم املصادقات الضريبية على استشاري الضرائب وفحص الردود.
قد متت  املؤجلة  للضرائب  أي مخصصات  كانت  إذا  فيما  انظر  كان ممكنا،  إذا  ل- 

معاجلتها بطريقة مالئمة. 
اختبر احتساب الضرائب املؤجلة وما إذا كانت فروق التوقيت قد مت أخذها يف احلسبان 

بطريقة مالئمة. 
م نتائج االختبارات. م- قوِّ

٢- اختبار حتيز التقديرات احملاسبية: 

أ - قم بعملية فحص بأثر رجعي للتقديرات احملاسبية املهمة التي ظهرت يف القوائم 
املالية للسنة السابقة لتحديد ما إذا كانت أحكام وافتراضات اإلدارة املتعلقة بالتقديرات 

تشير إلى حتيز محتمل من جانب اإلدارة.
1- يجب أن تشمل التقديرات احملاسبية التي يتم اختيارها لالختبار التقديرات التي 

بنيت على افتراضات عالية احلساسية أو تأثرت بدرجة مهمة بأحكام اإلدارة.
2- خذ نتائج هذا الفحص يف احلسبان عند تقومي تقديرات السنة اجلارية. 

فإذا حددنا وجود حتيز محتمل من جانب اإلدارة يف عمل التقديرات احملاسبية للسنة 
متثل  التحيز  هذا  انتجت  التي  الظروف  كانت  إذا  ما  نقوِّم  أن  فيجب  السابقة، 

مخاطر وجود حتريفات مهمة بسبب غش. 
املراجعة  أدلة  تأييد  أفضل  تؤيدها  تقديرات  بني  الفروق  كانت  إذا  فيما  انظر  ب- 
املالية، حتى ولو كانت فرديا معقولة، تشير إلى  بالقوائم  والتقديرات الظاهرة 

حتيز محتمل من جانب إدارة املنشأة. 
فإذا كان األمر كذلك، فيجب إعادة النظر يف التقديرات يف جملتها. 
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برنامج المراجعة 
)هـ( توزيع األرباح مستحق السداد

العمل:  ورقة  رقم 

 : د عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا إ

يــــــــــــــخ:  ر لتــــــــــــــــــــــــا ا

: جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع و ر

يــــــــــــــخ:  ر لتــــــــــــــــــــــــا ا

اسم العميل: ..........................................................................................................................

املدة: .......................................................................................................................................

املوضوع: مدفوعات توزيعات األرباح مستحق السداد

                                                                                                                          املبلغ

                                                                                                                                                           بالريال

أرصدة احلسابات:   

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

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

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

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

أنواع املعامالت: 

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

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

........................................................................................................................................................................................
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اإلقراراتأهداف املراجعةمسلسل

تقدير املخاطر

حتريفات   الرقابيةاملالزمة

للتأكد من أن مدفوعات توزيعات األرباح مستحق السداد 
مساهمي  إلى  يدفع  السنة  نهاية  يف  مقرراً  التزاماً  ميثل 

الشركة.

الوجود
احلقوق 

وااللتزامات
للتأكد من أن التزام الشركة فيما يتعلق بتوزيعات األرباح قد 

االكتمالمت تسجيله بالكامل يف الدفاتر.

التقوميللتأكد من أن االلتزام قد سجل باملبلغ الصحيح

للتأكد من أن مدفوعات توزيعات األرباح مستحق السداد 
قد مت عرضه وتصنيفه واإلفصاح عنه يف القوائم املالية 
وفقاً ملتطلبات إطار التقرير املالي املنطبق واملعايير الدولية 
العربية  اململكة  يف  املعتمدة  العالقة  ذات  املالي  للتقرير 
من  املعتمدة  األخرى  واإلصدارات  واملعايير  السعودية، 
نظام  ومتطلبات  واحملاسبني  للمراجعني  السعودية  الهيئة 

الشركات. 

العرض
واإلفصاح

رقم 
قامإجراءات املراجعــةمسلسل

 بالعمل
رقم ورقة 

العمل

اإلجراءات التحليلية: 

راجع نسبة مدفوعات توزيعات األرباح املعلنة مقارنة بالسنة السابقة.1

قرر ما إذا كان اإلعالن يتسق مع األرباح احملتجزة الشركة.2

افحص احلركة خالل السنة وتأكد من أن أي توزيعات األرباح غير مدفوعة مت 3
ترحيلها قد مت بطريقة مالئمة تصنيفها كتوزيعات أرباح لم يطالب بها أصحابها.

اختبارات التفاصيل: 

1- اختبار أرصدة حساب مدفوعات توزيعات األرباح مستحق السداد:

1- اختبر الرصيد االفتتاحي مع األستاذ العام.
تاريخ  املساهمني يف  بسجل  املقيدين  الشركة  أعضاء  بأسماء  قائمة  على  احصل   -2

إقفال السجل.
)األولي  املعلن  معدل  من  للتحقق  اإلدارة  مجلس  قرار  من  نسخة  على  احصل   -3

والنهائي(.
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رقم 
قامإجراءات املراجعــةمسلسل

 بالعمل
رقم ورقة 

العمل

4- تأكد من أن الزكاة قد مت خصمها من املنبع وإيداعها لدى مصلحة الزكاة حتت 
أحكام قانون الزكاة. 

5- تأكد من أن فقرة الرأي الواردة يف تقرير املراجع يتم حتديثها فيما يتعلق باإلبالغ 
عن املسائل املتعلقة بالزكاة ومت تأييدها بشكل صحيح.

أو  املسجلني  املساهمني  بأسماء  األرباح احملتجزة تصدر  دفع  أوامر  أن  تأكد من   -6
ألمرهم. 

7- حتقق من أن دفع األرباح احملتجزة )أي إرسال أوامر دفع األرباح احملتجزة( يتم يف 
حدود الفترة الزمنية احملددة.

8- التأكد من أن أي مبلغ من األرباح احملتجزة لم يتم دفعة/ املطالبة به يتم اإلفصاح 
عنه على نحو كاف. 

9- التأكد من أن دفع أرباح األسهم يتم من األرباح احملتجزة  وال يتم دفع أي من أرباح 
األسهم من عائدات بيع أو عائدات التخلص من أي ممتلكات/ اصول غير متحركة 

ذات طبيعة رأسمالية.
بنظام صرف  اخلاص  السعودي  العربي  النقد  مؤسسة  أنظمة  التزام  من  تأكد   -10
العمالت األجنبية مبا يف ذلك ترشيح الوكيل املعتمد وإذن من مؤسسة النقد لشراء 

عملة أجنبية لتحويالت األرباح احملتجزة للمساهمني األجانب. 
11- التأكد من أن مدفوعات توزيعات األرباح مستحق السداد محفوظ بحساب مصريف 

منفصل قبل الدفع. 
12- راجع الرصيد النهائي مع دفتر األستاذ العام

م نتائج االختبارات 13- قوِّ
٢- اختبار عرض حساب مدفوعات توزيعات األرباح مستحق السداد

أ. التحديد ما إذا كانت اإلفصاحات متت وفقاً ملتطلبات إطار التقرير املالي املنطبق 
واملعايير الدولية للتقرير املالي ذات العالقة املعتمدة يف اململكة العربية السعودية، 
واملعايير واإلصدارات األخرى املعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعني واحملاسبني 

ومتطلبات نظام الشركات. 
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)و( حقوق الملكية:

العمل:  ورقة  رقم 

 : د عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا إ

يــــــــــــــخ:  ر لتــــــــــــــــــــــــا ا

: جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع و ر

يــــــــــــــخ:  ر لتــــــــــــــــــــــــا ا

اسم العميل: ..........................................................................................................................

املدة: .......................................................................................................................................

املوضوع: حقوق امللكية

                                                                                                                          املبلغ

                                                                                                                                                           بالريال

أرصدة احلسابات:   

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

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

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

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

أنواع املعامالت: 

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

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

........................................................................................................................................................................................
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رقم 
اإلقراراتأهداف املراجعةمسلسل

تقدير املخاطر

حتريفات   الرقابيةاملالزمة

جميع حسابات حقوق امللكية يف قائمة املركز املالي قد مت 
التصريح بها بطريقة مالئمة وإصدارها.

الوجود احلقوق 
وااللتزامات

امللكية  حقوق  حسابات  يف  التغيرات  جميع  أن  من  التأكد 
مبا يف ذلك الترحيل إلى االحتياطيات وتوزيعات األرباح قد 

متت احملاسبة عنها يف الدفاتر يف التوقيت املناسب.
االكتمال

التأكد من أن جميع حسابات حقوق امللكية قد ظهرت يف 
التقوميقائمة املركز املالي مببالغ مالئمة.

التأكد من أن جميع حسابات حقوق امللكية قد مت عرضها، 
وتصنيفها واإلفصاح عنها يف القوائم املالية، وفقاً ملتطلبات 
للتقرير  الدولية  واملعايير  املنطبق  املالي  التقرير  إطار 
السعودية،  العربية  اململكة  املعتمدة يف  العالقة  ذات  املالي 
واملعايير واإلصدارات األخرى املعتمدة من الهيئة السعودية 

للمراجعني واحملاسبني ومتطلبات نظام الشركات. 

العرض
واإلفصاح

رقم 
قامإجراءات املراجعــةمسلسل

 بالعمل
رقم ورقة 

العمل

اإلجراءات التحليلية: 

قارن أرصدة السنة اجلارية مع السنة السابقة وتأكد من معقولية التغيرات خالل السنة1
استفسر عن واحصل على تفسيرات ألي تغيرات غير عادية خالل السنة2

اختبارات التفاصيل

1- اختبار أرصدة حسابات حقوق امللكية

أ - احصل على كشف بجميع حسابات حقوق امللكية يظهر عدد األسهم املصرح بها، 
املصدرة، والقائمة يف بداية ونهاية السنة وجميع املعامالت التي تؤثر يف حقوق امللكية 

)مثاًل، توزيعات األرباح، األرباح احملتجزة( التي حدثت خالل السنة.
1- اختبر ملخص الكشف.

2- راجع املجاميع مع األستاذ العام.
3- راجع عدد األسهم وقيمة رأس املال املصدر، املكتتب واملدفوع مع 

أ. عقد وضع الشركة.
ب. النموذج " أ ".

4- راجع التغيرات يف األسهم املصرح بها أو املصدرة مع قرارات اجلمعية العمومية 
للمساهمني والوثائق املودعة مع الهيئة املشرفة على تداول األوراق املالية.
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رقم 
قامإجراءات املراجعــةمسلسل

 بالعمل
رقم ورقة 

العمل

5- تأكد من توافق إجمالي األرصدة بسجالت األسهم مع رأس املال املصدر يف تاريخ 
قائمة املركز املالي.

6- احلصول على قائمة املساهمني / نوع املساهمة من شركة االيداع املركزي ومقارنتها 
مع التفاصيل املتوافرة لدى العميل الستنباط النمط الفعلي للمساهمة.

7- أفحص جميع التغيرات يف رأس املال
1/7 راجع جميع التصاريح واملوافقات الالزمة )مثاًل من خالل محاضر اجتماعات 

مجلس اإلدارة، سجل املساهمني(.
2/7 تأكد من توافق عدد األسهم والعوائد من إصدار أسهم جديدة مع االيصاالت 

النقدية والسجالت املؤيدة. 
احتسب قيود القيمة االسمية لألسهم القائمة ورأس املال املدفوع.

النقدية  املدفوعات  مع  االستردادات  وقيمة  األسهم  عدد  توافق  من  تأكد   3/7
والسجالت املؤيدة.

4/7 بالنسبة إلى األسهم املصدرة كأسهم منحة:
أ - راجع قرار مجلس اإلدارة يف هذا الشأن.

ب- راجع سجل املساهمني للتأكد من إثبات التغيرات يف عدد األسهم لكل مساهم.
5/7 التأكد من أن جميع املقبوضات متت من خالل القنوات املصرفية، خصوصاً 
التي ترد من مواطنني باخلارج وراجع ذلك مع كشف البنك.تأكد من توافقها 

مع "شهادة حتقق العائدات"، إن وجدت. 
الدولية  واملعايير  املنطبق  املالي  التقرير  إطار  مبتطلبات  االلتزام  من  تأكد   6/7
للتقرير املالي ذات العالقة املعتمدة يف اململكة العربية السعودية، واملعايير 
واإلصدارات األخرى املعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعني واحملاسبني 

ومتطلبات نظام الشركات، فيما يتعلق:
> باألسهم الصادرة لالعتبارات النقدية؛

> بإصدار أسهم منحة.
> بإصدار سهم العتبارات أخرى غير النقدية ؛ و بأسهم حقوق األولوية. 

ب- اختبر القيود يف حساب رأس املال املدفوع بخالف إصدار أسهم
ج- اختبر القيود يف حساب األرباح احملتجزة بخالف صايف الدخل، توزيعات األرباح 

وأسهم اخلزينة.
د- فحص املستندات املؤيدة ملعامالت أسهم اخلزينة خالل الفترة. 

تأكد من أسهم اخلزينة القائمة.
هـ - مالحظة التغيرات يف املديرين من خالل سجل أعضاء مجلس اإلدارة واملديرين. 

و- فحص جدول األسهم اململوكة بسعر مخفض وتعود منفعتها لكبار املسؤولني.
ج- قوم نتائج االختبار
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رقم 
قامإجراءات املراجعــةمسلسل

 بالعمل
رقم ورقة 

العمل

٢- اختبار توزيعات األرباح احملتجزة
أ - حدد ما إذا كانت مدفوعات توزيعات األرباح وااللتزام قد سجلت بطريقة صحيحة: 
1- راجع محاضر جلسات مجلس اإلدارة فيما يتعلق باقتراحات مدفوعات توزيعات 

األرباح ودفعها.
2- أعد حساب توزيعات األرباح وراجع مجموع التوزيعات مع قائمة األرباح احملتجزة

 3- أعد حساب أي التزام عن توزيعات األرباح
ب- طابق بني التغيرات يف األرباح احملتجزة )مثل صايف الدخل، وتوزيعات األرباح( مع 
الوثائق املؤيدة وراجع الرصيد النهائي مع دفتر األستاذ العام وحسابات حقوق امللكية. 

ج- قوم نتائج االختبارات
3- اختبار عرض حسابات حقوق امللكية

أ -  تأكد، بالنسبة إلى كل نوع من األسهم املصّرح بها، من أن نوع اإلصدار، القيمة 
االسمية للسهم، عدد األسهم املصدرة والقائمة، قد مت تسجيلها واإلفصاح عنها 

بشكل مالئم. 
ب- تأكد من أن األسهم املصّرح بها، رأس املال املدفوع، االحتياطيات، واألرباح احملتجزة 

قد مت تسجيلها بطريقة مالئمة، وتصنيفها و/ أو اإلفصاح عنها كما هو مالئم.
ج- تأكد من أن أي خيارات أسهم، كفاالت، حقوق أو امتيازات حتويل قائمة عند تاريخ 

قائمة املركز املالي يتم اإلفصاح عنها بشكل صحيح.
د- تأكد من أن جميع املعامالت التي تؤثر يف حقوق امللكية قد مت تسجيلها بطريقة 

مالئمة وفقاً لألنظمة ذات العالقة.
4-اختبار خيارات األسهم

أ. احلصول على اجلدول باخليارات املمنوحة، امللغاة، واملمارسة خالل فترة املراجعة، 
املركز  قائمة  تاريخ  للمنح يف  واملتاحة مستقبال  للممارسة  القابلة  املعلقة،  واخليارات 

املالي.
1- اختبار تلخيص اجلدول.

2- راجع وصف خطط خيارات األسهم وتأكد من أن كل النشاط الذي جرى خالل 
العام يتوافق معها.

3- تأكد من توافق اخليارات املمنوحة مع محضر اجتماعات مجلس اإلدارة ومع جدول 
تغيرات األسهم القائمة. 

4- تأكد من أن خيارات القائمة صاحلة
مصدر  مع  املمنوحة  )املقيدة(  املشروطة  األسهم  خيارات  سعر  توافق  من  تأكد   -5

السوق.
6- تأكد من أن تكاليف التعويض قدمت تسجيلها على خيارات األسهم غير املشروطة 

)املقيدة( عندما يكون ذلك مناسباً.
7- تأكد من توافق اخليارات امللغاة أو التي انتهت صالحيتها مع الوثائق املؤيدة )على 

سبيل املثال، إشعار إنهاء خدمة املوظف(.
8- تقومي نتائج االختبارات.
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قامإجراءات املراجعــةمسلسل

 بالعمل
رقم ورقة 

العمل

٥- اختبار أي قيود غير عادية مت تسجيلها يف األستاذ العام.
أ -  تقصى أي قيود يومية من مصادر ليست عادة مرتبطة بهذا احلساب.

1- عند اختيار البنود التي سيتم اختبارها، خذ يف احلسبان )أ( تقديرنا ملخاطر وجود 
حتريفات جوهرية بسبب غش )ب( فاعلية أدوات الرقابة على إعداد وترحيل قيود 
اليومية )ج( عملية التقرير املالي للمنشأة وطبيعة األدلة التي ميكن فحصها )د( 

طبيعة وتعقد احلسابات )هـ( مبالغ وعدد هذه القيود. 
ونظراً ألنه يف كثير من األحيان جترى قيود اليومية التي تنطوي على غش يف نهاية 
املدة احملاسبية، فإن اختباراتنا يجب أن تركز عادة على قيود اليومية والتسويات 

األخرى يف هذا الوقت. 
وإضافة إلى ذلك، فنظراًً ألنه ميكن حدوث حتريفات جوهرية يف القوائم املالية بسبب 
املدة  نهاية  قيود يف  واسعة إلخفاء  تتضمن جهوداً  وقد  بأكملها  املدة  غش خالل 
احملاسبية، فيجب علينا النظر فيما إذا كانت هناك أيضاً حاجة إلى توسيع اختبار 

قيود اليومية إلى مدد أخرى خالل السنة املالية محل املراجعة.
املدينة/  القيود  كانت  إذا  ما  وحدد  العالقة  ذات  احملاسبية  السجالت  افحص  ب- 

الدائنة املختارة صحيحة، مالئمة، ومصرح بها. 
حدد ما إذا كان القيد الذي مت اختياره قد مت تسجيله بطريقة مالئمة يف املدة الصحيحة 

وانظر يف اإلنعكاسات احملتملة ملثل هذه القيود اليومية على الرقابة الداخلية. 
ج- حدد ما إذا كانت القيود تظهر خصائص قيود يومية غير مالئمة أو غير مصرح 

بها مثل:
أ - قيود جترى مع حسابات أو قطاعات أعمال غير ذات عالقة، غير عادية أو نادراًً 

ما تستخدم.
ب- قيود يتم تسجيلها يف نهاية املدة أو قيود ما بعد اإلقفال من دون شرح أو وصف أو 

تتضمن شرحاًً أو وصفاً قلياًلً.
ج- قيود تعمل إما قبل وإما خالل إعداد القوائم املالية ليس لها أرقام حسابات.

د- قيود حتتوي على أرقام دائرة أو تنتهي برقم واحد ثابت.
القوائم  مسودات  إلى  مباشرة  ترحل  قيود  )مثل  األخرى  التسويات  معقولية  قوِّم  د- 
املالية، تسويات توحيد احلسابات، اندماج تقارير، وإعادة تصنيف( التي عملت عند 

إعداد القوائم املالية. 
م السبب االقتصادي ملعامالت مهمة غير عادية:  6- قوِّ

أ - إذا علمنا مبعامالت مهمة متت خارج نطاق مسار األعمال العادي للمشروع، أو 
تبدو أنها غير عادية يف موضوع فهمنا للمنشأة وبيئتها، فقم باإلجراءات التالية: 

1- احصل على فهم لألسباب االقتصادية ملثل هذه املعامالت غير العادية.
2- انظر فيما إذا كانت املعامالت تتضمن أطرافاً ذات عالقة لم يسبق حتديدها أو 
أطرافاً ليس لديهم احليثية أو القوة املالية لدعم العملية من دون مساعدة من 

املنشأة التي نراجعها.
3- حدد ما إذا كان السبب )أو عدم وجوده( يشير إلى أن العمليات قد مت الدخول فيها 

للقيام بعمليات غش يف عملية التقرير املالي. 
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برنامج المراجعة 
)ز( االلتزامات التي لها حقوق على أصول

العمل:  ورقة  رقم 

 : د عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا إ

يــــــــــــــخ:  ر لتــــــــــــــــــــــــا ا

: جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع و ر

يــــــــــــــخ:  ر لتــــــــــــــــــــــــا ا

اسم العميل: ..........................................................................................................................

املدة: .......................................................................................................................................

املوضوع: االلتزامات التي لها حقوق على أصول

                                                                                                                          املبلغ

                                                                                                                                                           بالريال

أرصدة احلسابات:   

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

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

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

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

أنواع املعامالت: 

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

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

........................................................................................................................................................................................
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رقم 
اإلقراراتأهداف املراجعةمسلسل

تقدير املخاطر
حتريفات   الرقابيةاملالزمة

على  للمؤجر  سليمة  حقوقاً  ميثل  االلتزام  أن  من  التأكد 
أصول مؤجرة إلى املنشأة مبوجب عقد إيجار متويلي

الوجود، احلقوق 
وااللتزامات

التأكد من أن كامل االلتزام مبوجب ترتيبات إيجار متويلية 
االكتمالقد مت تسجيله يف دفاتر الشركة يف التوقيت املناسب. 

التقوميالتأكد من أن االلتزام قد مت تسجيله باملبلغ الصحيح
واإلفصاح  تصنيفه  عرضه،  مت  قد  االلتزام  أن  من  التأكد 
املالي  التقرير  إطار  ملتطلبات  وفقاً  املالية  القوائم  يف  عنه 
العالقة  ذات  املالي  للتقرير  الدولية  واملعايير  املنطبق 
املعتمدة يف اململكة العربية السعودية، واملعايير واإلصدارات 
األخرى املعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعني واحملاسبني 

ومتطلبات نظام الشركات. 

العرض 
واإلفصاح

رقم 
قامإجراءات املراجعــةمسلسل

 بالعمل
رقم ورقة 

العمل

اإلجراءات التحليلية: 

قارن األرصدة مع املدد السابقة واملوازنات للحصول على تفسيرات ألي بنود غير عادية 1
وانحرافات مهمة.

راجع احلركة خالل السنة يف الودائع الطويلة األجل وتأكد من معقولية التغيرات خالل 2
السنة.

اختبارات التفاصيل: 

1- اختبار االلتزامات التي لها حقوق على األصول مبوجب عقود إيجار متويلية: 

أ - احصل على كشف لعقود اإليجار التمويلية والتشغيلية )مبا يف ذلك ما كان منها 
موجوداً يف نهاية السنة السابقة، إضافة إلى أي عقود إيجار جديدة(. بالنسبة إلى 
عقود اإليجار التمويلية، يجب أن يظهر الكشف األرصدة االفتتاحية والنهائية واملبالغ 
للسنة  اإليجار  الكشف مصروف  يبني  أن  ويجب  السنة،  واملسددة خالل  املقترضة 

اجلارية. 

1- للحصول على إقرار بشأن اكتمال اجلدول: 
1/1 قم باستفسارات من أعضاء اإلدارة ذوي املعرفة.

2/1 انظر يف أي أدلة بوجود عقود ايجار اضافية مت الدخول فيها عن طريق فحص 
محاضر جلسات مجلس اإلدارة، العقود املهمة، املصادقات على حسابات البنوك، 
املدفوعات النقدية يف املدة الالحقة )عند فحص حسابات الدائنني )احلسابات 

واجبة السداد( أو أي إضافات إلى املمتلكات أو وثائق أخرى.
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رقم 
قامإجراءات املراجعــةمسلسل

 بالعمل
رقم ورقة 

العمل

2- راجع التلخيص وقارن األرصدة النهائية )لعقود اإليجار التشغيلية، ومبلغ مصروف 
اإليجار للسنة اجلارية( مع األستاذ العام.

ب- اقرأ عقود اإليجار )أو وصفا لها يف امللف الدائم( وقرر أي منها قد متت احملاسبة 
عنه كعقد إيجار متويلي أو تشغيلي وفقاً ملا هو مالئم. 

تأكد من أن املمتلكات املستأجرة ما زالت تستخدم. 
ج- قم باختيار مجموعة من اإليجارات التمويلية.

 قم بإعداد أو دع العميل يعد، طلبات املصادقات وقم بعمل ما يأتي: 
1- تأكد من أن املصادقات تطلب جميع املعلومات التي من احملتمل أن تكون ذات صلة 
باختباراتنا لعقود اإليجار وما يرتبط بها من أرصدة فوائد )مثل، أسعار الفوائد 
ذات العالقة، تواريخ االستحقاق، التاريخ الذي دفعت الفوائد إلى نهايته وطبيعة 

والقيمة األصلية للممتلكات املستأجرة(.
2- ارسل املصادقات بالبريد حتت إشرافنا إلى املؤجر.

3- إرسل مصادقة ثانية يف حالة عدم الرد.
4- قارن الردود بطلبات املصادقة. 

قم بإعداد، أو دع العميل يعد، تسويات لالستثناءات. 
قارن البنود محل التسوية مع املستندات املؤيدة.

د- بالنسبة إلى عقود اإليجار التي متت خالل السنة: 
1- افحص عقود اإليجار ملعرفة طبيعتها هل هي متويلية أو تشغيلية؟

2- تأكد من االعتماد املالئم لعملية اإليجار.
3- تأكد أن اجلزء الذي ميثل األصل هو الذي مت تسجيله كالتزام له حق على األصول 

اخلاضعة لإليجار التمويلي.
4- افحص مستندات الضمان.

م نتائج االختبارات. 5- قوِّ
٢- اختبار مصروف اإليجار 

أ - بالنسبة إلى االيجارات املدفوعة خالل السنة اختبر اآلتي: 
1- مبالغ أقساط اإليجار مع جدول االستنفاد.

2- التقسيم املالئم ألقساط اإليجار إلى جزء رئيس مدفوع ومصروفات متويل مدفوعة.
3- حتقق من دفع األقساط بالرجوع إلى كشف البنك.

4- راجع احتساب جدول استنفاد الفوائد.
ب- بالنسبة إلى أطراف مختارة، ارسل خطابات طلب مصادقات. 

قارن الردود على املصادقات مع املبالغ الواردة بجدول االستنفاد.
م نتائج االختبارات ج- قوِّ

3- اختبار التقومي والعرض
أ -  تأكد من أن االلتزامات اإليجارية مت تقسيمها إلى جزأين متداولني وغير متداولني.
املالي  للتقرير  الدولية  املعايير  ملتطلبات  وفقاً  مت  قد  اإلفصاح  كان  إذا  ما  حدد  ب- 
املعتمدة يف اململكة العربية السعودية، واملعايير واإلصدارات األخرى املعتمدة من الهيئة 

السعودية للمراجعني واحملاسبني ومتطلبات نظام الشركات.
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برنامج المراجعة 
)ح( الديون طويلة األجل

العمل:  ورقة  رقم 

 : د عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا إ

يــــــــــــــخ:  ر لتــــــــــــــــــــــــا ا

: جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع و ر

يــــــــــــــخ:  ر لتــــــــــــــــــــــــا ا

اسم العميل: ..........................................................................................................................

املدة: .......................................................................................................................................

املوضوع: الديون طويلة األجل

                                                                                                                          املبلغ

                                                                                                                                                           بالريال

أرصدة احلسابات:   

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

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

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

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

أنواع املعامالت: 

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

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

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



205

الدليل االسترشادي لممارسة المراجعة
في المملكة العربية السعودية

SOCPA الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

رقم 
اإلقراراتأهداف املراجعةمسلسل

تقدير املخاطر
حتريفات   الرقابيةاملالزمة

املنشأة  على  املستحقة  األجل  طويلة  الديون  جميع  متثل 
الظاهرة بقائمة املركز املالي مطالبات صحيحة للبنوك أو 

الغير. 
الوجود ،احلقوق 

وااللتزامات

التأكد من أن جميع البضاعة واخلدمات التي تلقتها املنشأة 
االكتمالقد متت احملاسبة عنها يف الدفاتر يف التوقيت املناسب. 

التقوميالتأكد من أن االلتزام قد مت تسجيله باملبلغ الصحيح. 
التأكد من أن الديون الطويلة األجل املستحقة على املنشأة 
ملتطلبات  وفقاً  عنها  واإلفصاح  تصنيفها،  عرضها،  مت  قد 
للتقرير  الدولية  واملعايير  املنطبق  املالي  التقرير  إطار 
السعودية،  العربية  اململكة  املعتمدة يف  العالقة  ذات  املالي 
واملعايير واإلصدارات األخرى املعتمدة من الهيئة السعودية 

للمراجعني واحملاسبني ومتطلبات نظام الشركات. 

العرض واإلفصاح

رقم 
قامإجراءات املراجعــةمسلسل

 بالعمل
رقم ورقة 

العمل

االختبارات التحليلية: 

خالل 1 التغيرات  معقولية  من  وتأكد  السابقة  السنة  مع  اجلارية  السنة  أرصدة  قارن 
السنة.

استفسر عن واحصل على تفسيرات ألي تغيرات غير عادية خالل السنة.2

اختبارات التفاصيل: 

1- املصادقة على الدين املستحق على املنشأة: 

الديون  ذلك  يف  )مبا  األجل  طويلة  والديون  الدفع  بأوراق  كشوف  على  احصل  أ- 
إلى أي ديون أخرى( تبني  السابقة، إضافة  السنة  نهاية  املنشأة يف  املستحقة على 
األرصدة االفتتاحية والنهائية واالقتراضات اجلديدة والتسديدات خالل السنة، وقم 

بعمل اآلتي: 
1- للحصول على إقرار بشأن اكتمال اجلدول: 

1/1 قم بعمل استفسارات من أعضاء اإلدارة ذوي املعرفة.
2/1 انظر يف أي أدلة عن ديون جديدة مت تكبدها عن طريق فحص محاضر جلسات 
مجلس اإلدارة، عقود مهمة، مصادقات حسابات البنوك، أي دعم ملدفوعات نقدية 

الحقة )عند اختبار الدائنني(، وأي مستندات أخرى.
2- راجع التلخيص وقارن األرصدة اخلتامية مع األستاذ العام.
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رقم ورقة 

العمل

ب- بالنسبة إلى كل مقرض )أو يف بعض األحيان، مقرضون مختارون( كان مستحقاً 
له يف نهاية السنة السابقة قرض لدى العميل أو خالل السنة احلالية، قم بإعداد، 
أو دع العميل يفعل ذلك، طلب مصادقة عن املبلغ املستحق إلى املقرض، وقم بعمل 

اآلتي: 
1- تأكد من أن طلب املصادقة يسأل عن جميع املعلومات التي من احملتمل أن تكون لها 
عالقة باختباراتنا للدين وما يرتبط به من أرصدة فوائد )مثل: أسعار الفوائد ذات 
العالقة، مواعيد االستحقاق، التاريخ الذي دفعت اليه الفوائد، الضمانات املقدمة(.

املقرضة  املنشأة  يف  شخص  إلى  إشرافنا  حتت  املصادقة  طلبات  بالبريد  ارسل   -2
من املتوقع أن يكون على علم بالتزامات العميل، مبا يف ذلك االلتزامات احملتملة، 
والضمانات، خطابات االعتماد، اتفاقيات الضمان، أو أمور أخرى تكون لها عالقة 

باملقرض. 
3- ارسل طلبات مصادقات ثانية يف حالة عدم الرد.

4- قارن الردود مع طلبات املصادقة. 
قم بإعداد، أو دع العميل يعد، تسويات لالستثناءات. 

راجع بنود التسوية مع املستندات املؤيدة. 

٢- اختبار الفائدة املستحقة: 

أ -  احصل على كشف مبصروف الفائدة املستحق )الذي قد يعد فيما يتصل بكشف 
الدين يف اإلجراء رقم 1 أعاله(. 

راجع التلخيص وقارن املجموع أو املبالغ الفردية حسب احلالة، مع األستاذ العام. 
ب- قم بعمل اختيار ألدوات الدين التي مت اختبارها يف اإلجراء رقم )1( وبالنسبة إلى 

كل بند مت اختياره قم بعمل ما يأتي: 
1- بناًء على معلومات املصادقات فيما يتعلق بالتاريخ الذي دفعت فيه الفوائد ومعدل 

الفائدة املختص، أعد حساب مبلغ الفائدة املستحقة. 
2- إذا لم تتم املصادقة على املعلومات املطلوبة إلعادة احتساب الفائدة: 

1/2 افحص اتفاقية الدين التي تدل على سعر الفائدة.
2/2 احصل على وافحص سجالت املدفوعات النقدية )عادة الشيك املدفوع( التي تدل 

على آخر مبلغ مدفوع كفوائد. 
3/2 أعد احتساب مبلغ الفائدة املستحقة. 

م نتائج االختبارات. ج- قوِّ

3- اختبر مصروف الفوائد:

أ -  احسب مصروف الفوائد الكلي على القروض للسنة، وقارن ذلك مبصروف الفوائد 
املسجل.
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 بالعمل
رقم ورقة 

العمل

4- اختبار تقومي وعرض الدين وحسابات الفوائد 
أ -  حدد ما إذا كانت البنود اآلتية، إن وجدت، مت تسجيلها بطريقة مالئمة، تصنيفها، 

و/أو اإلفصاح عنها، كما هو مالئم: 
1- الدين املستحق إلى أطراف من ذوي العالقة.

2- الدين الطويل األجل واجلزء املتداول من الدين الطويل األجل.
3- الدين القابل لالستدعاء بواسطة املقرض )كما يف حالة مخالفة تعهدات القرض(.

4- االلتزامات القصيرة األجل املتوقع إعادة متويلها.
5- الفائدة املرسملة )مثل املتعلقة بتمويل إنشاءات(.

6- الفائدة الضمنية )يف حالة عدم وجود سعر فائدة معلن(.
7- اخلصم أو العالوة واستهالك النفاد املتعلق بها.

اخلمس  السنوات  يف  الدفع  املستحقة  باملبالغ  )كشوف(  كشف  على  احصل   -8
التالية، مبوجب شروط اتفاقيات دين طويل األجل )مبا يف ذلك، بصفة مستقلة، 

اإليجارات الرأسمالية و/أو التزامات الشراء غير املشروطة، إن وجدت(. 
اختبر تلخيص الكشف وأعد حساب )رمبا على سبيل االختبار( املبالغ.

ب- اقرأ أحكام اتفاقيات القروض والدين )وحدث أوصافها التي حتتوي عليها ملفاتنا 
الدائمة، عند اللزوم( وقم بعمل اآلتي: 

1. تأكد من أن اتفاقية الدين التي متت بني الشركة واملقرض مالئمةوأنها:
- قد متت على ورقة مختومة.

- مخولة حسب األصول من قبل املوثق العام.
- قد مت التوقيع عليها من قبل كال الطرفني ومت االشهاد عليها.

- مت ختمها باخلتم الرسمي لكال الطرفني.
- غير منتهية خالل الفترة الفحص.

- أحكام وشروط هذه القروض متوافقة مع املعايير التجارية العادية؛
- قدمت الشركة ضمانا كافيا للمقرض .

- أحكامها وشروطها ليست غامضة . 
- قد متت املوافقة عليها من قبل األشخاص املخولني من قبل شركة للقيام بذلك.

2. إذا كانت االتفاقية حتتوي ضماناً مقابل اصول فتأكد من انها مرهونة ومسجلة 
لدى اجلهة املختصة. 

لهذه  األخرى  املهمة  واألحكام  القرض  اتفاقية  بتعهدات  العميل  وفاء  اختبر   -3
االتفاقيات.

2- إذا كانت هناك أي أحكام لم يف بها العميل، حدد ما إذا كان الدين يجب تصنيفه 
كالتزامات متداولة. 

إذا كان تنفيذ أحكام عقد القرض قد مت التنازل عنها من جانب املقرض، فاحصل على 
مصادقة بهذا التنازل من املقرض. 

ج. أفحص اتفاقيات إعادة متويل / إعادة الهيكلة بعد تاريخ قائمة املركز املالي لتحديد 
آثارها على تصنيف قائمة املركز املالي أو على اإلفصاحات. 

د - حدد ما إذا كانت السياسات احملاسبية وطرائق تسجيل الدين مالئمة ويتم تطبيقها 
بثبات.
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رقم ورقة 

العمل

٥- اختبار للدين الذي مت اختباره قبل نهاية السنة: 
أ -  استفسر، وانظر يف أي أدلة علمنا بها )مثاًل عند قراءة محاضر جلسات مجلس 
يف  حالية،  التفاقيات  تعديالت  أو  جديدة،  دين  اتفاقيات  أي  وجود  عن  اإلدارة( 
ديون  أي  اختبر  املالي.  املركز  قائمة  تاريخ  إلى  األولي  تاريخ االختبار  الفترة بني 
جديدة )وما يتصل بها من فائدة مستحقة( كما يف اإلجراءات من رقم 1-4 من 

هذا البرنامج.
م نتائج االختبارات. 1- قوِّ

ب- اختبار املعامالت يف الفترة ما بني تاريخ االختبارات األولية ونهاية السنة املالية: 
1- قم بإجراء مطابقة بني األرصدة األولية وأرصدة نهاية املدة: 

القيود يف حسابات  أو  النقدية  املقبوضات  يوميات  1/1 راجع االقتراض اجلديد مع 
النقدية.

2/1 راجع املدفوعات مع يوميات املدفوعات النقدية أو القيود يف حسابات النقدية.
3/1 افحص املستندات املؤيدة للتحقق من أي قيود مهمة.

2- قم باختيار مجموعة من القيود من يوميات املدفوعات النقدية )أو القيود املسجلة 
رأساً يف حسابات النقدية التي متثل مدفوعات دين(.

1/2 تأكد من أن مبالغ املدفوعات تتفق مع شروط اتفاقيات الدين )بإعادة احتساب 
املدفوعات مثاًل(.

2/2 افحص الشيكات املدفوعة ذات العالقة أو إشعارات البنوك )للتحويالت البنكية( 
للتأكد من التسلم واإليداع من قبل املستفيد املخول )أي املقرض(.

م نتائج االختبارات. 3- قوِّ
6- اعتبارات عن خدمات للعميل: 

انظر فيما إذا كان ميكننا تقدمي توصيات مفيدة للعميل فيما يتعلق بأي مما يأتي:
أ - عندما يتم سداد الدين، يجب على العميل التأكد من حتريراألصول املرهونة كضمان.

٧- اختبار األرصدة املقدمة بعمالت أجنبية: 

أ - راجع سعر صرف اإلقفال املستخدم مع السجالت املنشورة واختبر احتساب عملية 
الترجمة.

8- اختبار عرض األرصدة مع أطراف من ذوي العالقة: 

أ - استفسر وانظر يف األدلة املتاحة، إن وجدت، لتحديد جميع األطراف ذوي العالقة. 
احصل على كشف بأرصدة األطراف ذوي العالقة وتأكد من أن جميع األطراف 
ذوي العالقة الذين لهم أرصدة يف نهاية السنة قد ادخلوا يف هذا الكشف، راجع 

املبالغ يف الكشف مع ميزان املراجعة.
ب- تأكد من أن الوزن االقتصادي ألرصدة األطراف ذوي العالقة تؤيد تسجيل هذه 

األرصدة.
ج- قوِّم معقولية العرض و/أو اإلفصاح يف شكل إيضاحات ألرصدة ذوي العالقة.
د- انظر يف طلب مصادقات إيجابية لألرصدة املهمة مع األطراف ذوي العالقة.
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العمل

9- اختبر القيود غير العادية املسجلة بدفتر األستاذ العام. 

أ - تقصى عن أي قيود يومية من مصادر ليست لها عالقة معتادة مع هذا احلساب. 
1- عند اختبار البنود التي سيتم اختيارها، انظر )أ( تقديرنا ملخاطر وجود حتريفات 
جوهرية بسبب غش )ب( فاعلية أدوات الرقابة على إعداد وترحيل قيود اليومية 
التي ميكن فحصها )د( طبيعة  للمنشأة وطبيعة األدلة  املالي  التقرير  )ج( عملية 

ودرجة تعقد احلسابات )هـ( مبالغ وعدد هذه القيود. 
وألن قيود اليومية التي تنطوي على غش غالباًً ما جترى يف نهاية مدة التقرير، فيجب 
الوقت.  ذلك  األخرى يف  والتسويات  اليومية  قيود  على  عادة  اختباراتنا  تركز  أن 
وإضافة إلى ذلك، فنظراًً ألن التحريفات بسبب غش قد حتدث خالل املدة بأكملها 
وقد تتضمن مجهودات واسعة إلخفاء قيود يف نهاية مدة التقرير، فيجب علينا أن 
ننظر ما إذا كانت هناك حاجة إلى توسيع اختبارات قيود اليومية إلى مدد أخرى 

خالل املدة احملاسبية محل املراجعة. 
ب- افحص السجالت احملاسبية ذات العالقة وقرر ما إذا كانت القيود املدينة والدائنة 

صحيحة، مالئمة، ومصرح بها. 
حدد ما إذا كان القيد املختار قد مت تسجيله بطريقة مالئمة يف املدة الصحيحة وانظر 

يف اإلنعكاسات احملتملة لهذه القيود على الرقابة الداخلية.
ج- حدد ما إذا كانت القيود تظهر خصائص قيود يومية غير مالئمة أو غير مصرح بها 
مثل )أ( قيود جترى مع حسابات غير ذات عالقة، غير عادية أو نادراًً ما تستخدم 
أو قطاعات أعمال. )ب( قيود يتم تسجيلها يف نهاية املدة أو قيود ما بعد اإلقفال 
مع وجود شرح/ أو وجود شرح، أو وصف غير كاف، )ج( قيود تتم إما قبل وإما 
خالل إعداد القوائم املالية ليس لها أرقام حسابات )د( قيود حتتوي على أرقام 

دائرة أو تنتهي برقم واحد ثابت. 
القوائم  مسودات  إلى  مباشرة  ترحل  قيود  )مثاًل  األخرى  التسويات  معقولية  قوِّم  د- 
املالية، تسويات توحيد احلسابات، اندماج تقارير وإعادة تصنيف( التي تتم عند 

إعداد القوائم املالية.

م السبب االقتصادي ملعامالت مهمة غير عادية:  10- قوِّ

أ - إذا علمنا مبعامالت مهمة متت خارج نطاق مسار األعمال العادي لألعمال أو تبدو 
أنها غير عادية يف ضوء فهمنا للمنشأة وبيئتها فقم باإلجراءات اآلتية:
1- احصل على فهم لألسباب االقتصادية ملثل هذه املعامالت غير العادية.

2- انظر فيما إذا كانت املعامالت تتضمن أطرافاً ذات عالقة لم يسبق حتديدها أو 
أطرافاً ليس لهم الوزن أو القوة املالية لدعم العملية من دون مساعدة من املنشأة 

التي نراجعها.
3- حدد ما إذا كان السبب )أو عدم وجوده( يشير إلى أن العمليات قد مت الدخول فيها 

للقيام بعمليات غش يف عملية التقرير املالي. 
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برنامج المراجعة 
)ط( ودائع طويلة األجل

العمل:  ورقة  رقم 

 : د عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا إ

يــــــــــــــخ:  ر لتــــــــــــــــــــــــا ا

: جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع و ر

يــــــــــــــخ:  ر لتــــــــــــــــــــــــا ا

اسم العميل: ..........................................................................................................................

املدة: .......................................................................................................................................

املوضوع: ودائع طويلة األجل

                                                                                                                          املبلغ

                                                                                                                                                           بالريال

أرصدة احلسابات:   

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

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

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

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

أنواع املعامالت: 

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

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

........................................................................................................................................................................................
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SOCPA الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

رقم 
اإلقراراتأهداف املراجعةمسلسل

تقدير املخاطر
حتريفات   الرقابيةاملالزمة

للتأكد من أن الودائع طويلة األجل متثل مطالبات صحيحة 
ألطراف خارجية. 

الوجود احلقوق 
وااللتزامات

للتأكد من أن جميع الودائع التي مت تلقيها من العمالء أو غيرهم 
االكتمالقد متت احملاسبة عنها يف دفاتر الشركة يف التوقيت املناسب. .

للتأكد من أن الودائع طويلة األجل قد مت تسجيلها باملبلغ 
التقوميالصحيح. 

للتأكد من أن الودائع طويلة األجل قد مت عرضها، تصنيفها 
واإلفصاح عنها يف القوائم املالية وفقاً ملتطلبات إطار التقرير 
املالي املنطبق واملعايير الدولية للتقرير املالي ذات العالقة 
املعتمدة يف اململكة العربية السعودية، واملعايير واإلصدارات 
األخرى املعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعني واحملاسبني 

ومتطلبات نظام الشركات. 

العرض
واإلفصاح

رقم 
قامالهــدفإجراءات املراجعــةمسلسل

بالعمل
رقم 

ورقة العمل

اإلجراءات التحليلية: 

1- قارن األرصدة مع املدد السابقة واملوازنات ساعياً إلى احلصول 
على تفسيرات للبنود غير العادية والتحريفات اجلوهرية. 

األجل  الودائع طويلة  السنة يف  راجع احلركة خالل   -  2
وتأكد من معقولية التغيرات خالل السنة.

اختبارات التفاصيل: 

1- اختبار أرصدة الودائع طويلة األجل: 
أو  باالستفسار  األجل  طويلة  الودائع  طبيعة  حدد   - أ 

بفحص أوراق العمل اخلاصة بالسنة السابقة.
ب- افحص املستندات املؤيدة للودائع، مثاًل، العقود مع العمالء.

ج-ارسل مصادقات إلى أطراف مختارة. 
قارن الردود مع املبالغ الظاهرة يف األستاذ العام.

٢- اختبار العرض
أ - التحديد ما إذا كانت اإلفصاحات متت وفقاً ملتطلبات إطار 
التقرير املالي املنطبق واملعايير الدولية للتقرير املالي ذات 
واملعايير  السعودية،  العربية  اململكة  يف  املعتمدة  العالقة 
السعودية  الهيئة  من  املعتمدة  األخرى  واإلصدارات 

للمراجعني واحملاسبني ومتطلبات نظام الشركات. 
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برنامج المراجعة 
)ي( الدائنون

العمل:  ورقة  رقم 

 : د عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا إ

يــــــــــــــخ:  ر لتــــــــــــــــــــــــا ا

: جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع و ر

يــــــــــــــخ:  ر لتــــــــــــــــــــــــا ا

اسم العميل: ..........................................................................................................................

املدة: .......................................................................................................................................

املوضوع: الدائنون

                                                                                                                          املبلغ

                                                                                                                                                           بالريال

أرصدة احلسابات:   

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

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

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

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

أنواع املعامالت: 

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

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

........................................................................................................................................................................................
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رقم 
اإلقراراتأهداف املراجعةمسلسل

تقدير املخاطر
حتريفات   الرقابيةاملالزمة

للتأكد من أن حسابات الدائنني )احلسابات واجبة السداد( 
متثل مطالبات صحيحة مستحقة للموردين مقابل بضاعة 

مت توريدها أو خدمات أديت للمنشأة.

الوجود، احلقوق 
وااللتزامات

تسلمها  التي مت  واخلدمات  البضائع  جميع  أن  من  للتأكد 
االكتمالبواسطة املنشأة قد متت احملاسبة عنها يف دفاتر الشركة.

للتأكد من أن االلتزام قد ظهر يف قائمة املركز املالي باملبلغ 
التقوميالصحيح.

وأنه  املالئمة  املدة  يف  تسجيله  مت  االلتزام  أن  من  للتأكد 
االكتمالليست هناك مشكالت مرتبطة باحلد الفاصل.

للتأكد من أن حسابات الدائنني )احلسابات واجبة السداد( 
أن  من  للتأكد  عنها  واإلفصاح  وتصنيفها  عرضها  مت  قد 
واإلفصاح  تصنيفها  عرضها،  قد مت  األجل  طويلة  الودائع 
التقرير املالي  ملتطلبات إطار  القوائم املالية وفقاً  عنها يف 
العالقة  ذات  املالي  للتقرير  الدولية  واملعايير  املنطبق 
املعتمدة يف اململكة العربية السعودية، واملعايير واإلصدارات 
األخرى املعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعني واحملاسبني 

ومتطلبات نظام الشركات. 

العرض واإلفصاح

رقم 
مسلسل

قامالهــدفإجراءات املراجعــة
بالعمل

رقم 
ورقة العمل

اختبارات أدوات الرقابة: 

قم باختيار عمليات شراء على مدى الفترة محل املراجعة 
وتأكد من وجود أدوات الرقابة التالية خالل الفترة: 

املشتريات املصرح * أوامر الشراء يتم اعتمادها عند املستوى املالئم.
بها فقط هي التي 

يتم شراؤها

جميع أوامر الشراء * أوامر الشراء ترقم بأرقام مسلسلة.
تقيد يف السجالت

القيد الدائن يف * تعمل قيود فقط بناء على إشعار تسلم بضاعة املعتمد.
حسابات الدائنني 
)احلسابات واجبة 

السداد( ميثل بضاعة 
مت تسلمها فعاًل
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رقم 
مسلسل

قامالهــدفإجراءات املراجعــة
بالعمل

رقم 
ورقة العمل

* فواتير املوردين تراجع حسابياً وتراجع مجاميعها 
بواسطة شخص مستقل عن إدارة املشتريات.

تسجل حسابات 
الدائنني )احلسابات 

واجبة السداد( 
باملبلغ الصحيح.

* يتم التحقق من مالءمة السعر الذي احتسبه املورد مثاًل 
من خالل مراجعة معدل األسعار مع قوائم أسعار معتمدة 

أو عروض أسعار.

تسجل حسابات 
الدائنني )احلسابات 

واجبة السداد( 
باملبلغ الصحيح.

* يقوم شخص مستقل مبقارنة أوامر الشراء، إشعارات 
التسلم، وفواتير الشراء للتأكد من اتفاقها.

حسابات الدائنني 
)احلسابات واجبة 

السداد( متت 
احملاسبة عنها 

باملبلغ املالئم ومتثل 
مطالبات صحيحة 

للغير.

* يتم احلصول على كشوف حسابات من الدائنني وتتم 
تسويتها مع السجالت احملاسبية على أساس منتظم.

حسابات الدائنني 
)احلسابات واجبة 
السداد( تسجل 

بدقة.

* القيود يف حسابات الدائنني )احلسابات واجبة السداد( 
يتم إعدادها على مستوى مالئم.

جميع القيود يف 
حسابات الدائنني 
)احلسابات واجبة 
السداد( مصرح بها.

* تراجع اإلشعارات الدائنة من ناحية صحة العمليات 
احلسابية بواسطة شخص مستقل عن الشخص الذي 

أعدها.

اإلشعارات الدائنة 
املصدرة مت 

احتسابها بطريقة 
مالئمة وتسجيلها 

باملبلغ املالئم.

* مت قيد اإلشعارات الدائنة يف املدة نفسها التي تتعلق 
بها املشتريات.

تسجل اإلشعارات 
الدائنة يف املدة 

املالئمة.
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رقم 
قامإجراءات املراجعــةمسلسل

 بالعمل
رقم ورقة 

العمل

اإلجراءات التحليلية

قارن الدائنني التجاريني، املشتريات واملدفوعات مع املدد السابقة واملوازنات ساعياً إلى 1
احلصول على استفسارات للبنود غير العادية والتحريفات اجلوهرية.

وبصفة 2 واملدفوعات  باملشتريات  مقارنة  التجاريني  للدائنني  الشهرية  احلركة  راجع 
خاصة حوالي نهاية املدة.

3
وقارن  التشغيل(  تكاليف  مجموع  إلى  الدائنني  )نسبة  الدائنني  دوران  معدل  حلل 
العادية  غير  للبنود  استفسارات  على  احلصول  إلى  ساعياً  واملوازنات  السابقة  باملدد 

والتحريفات الوهرية.
حلل معدل املشتريات يف الشهر األخير من الفترة بالنسبة إلى مجموع املشتريات.4

املدد 5 مع  وقارن  املدة  نهاية  حول  خاصة  وبصفة  احملقق  الربح  مجمل  معدل  افحص 
السابقة واملوازنات ساعياً إلى احلصول على استفسارات ألي انحرافات غير عادية.

افحص معدل حسابات املصروفات الفردية إلى املبيعات أو أي أساس آخر مالئم.6

7
أو  املشتريات  السداد(،  واجبة  )احلسابات  الدائنني  حسابات  أستاذ  دفتر  افحص 
املصروفات لتحديد ما أذا كان هنالك أي مشتريات مهمة أو مصروفات قرب نهاية املدة. 

تأكد من أن هذه البنود قد متت احملاسبة عنها يف املدة الصحيحة.
اختبارات التفاصيل: 

1- اختبر حسابات الدائنني )احلسابات واجبة السداد(: 

أ -  احصل على ميزان مراجعة حسابات الدائنني )احلسابات واجبة السداد(. اختبر 
التلخيص ومطابقة املجموع مع دفتراألستاذ العام. 

راجع البنود املهمة محل التسوية، إن وجدت، مع املستندات املؤيدة.
النقدية  املدفوعات  سجالت  من  النقدية  املدفوعات  من  مجموعة  باختيار  قم  ب- 
)احلسابات  الدائنني  حسابات  مراجعة  ميزان  تلي  مالئمة  فترة  خالل  الالحقة 

واجبة السداد(.
واجبة  )احلسابات  الدائنني  واحدة حلسابات  دورة جتارية  عن  يقل  ال  ما  )عادة 
)احلسابات  الدائنني  حسابات  كانت  إذا  امليداني  العمل  نهاية  إلى  أو،  السداد(، 

واجبة السداد قد مت فحصها عند نهاية السنة( و: 
أو املستندات  الشراء، و/  التسلم، فواتير  املختارة مع مستندات  املدفوعات  1- قارن 

املؤيدة األخرى.
2- تأكد ما إذا كانت املدفوعات املختارة التي تدل على التزام بداية من تاريخ ميزان 

املراجعة قد مت تسجيلها مبيزان املراجعة أو املطابقة مع دفتر األستاذ العام.
الذكور يف اخلطوة ب قم باختيار مجموعة من فواتير  تاريخ االختبار  أو بعد  ج- يف 

املوردين غير املدفوعة وتقارير التسلم غير املقارنة. 
قد مت  املراجعة  ميزان  تاريخ  من  بداية  التزام  تدل على  التي  تلك  كانت  إذا  ما  حدد 

تسجيلها مبيزان املراجعة أو املطابقة مع دفتر األستاذ العام.
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رقم 
قامإجراءات املراجعــةمسلسل

 بالعمل
رقم ورقة 

العمل

نهاية  السداد( يف  واجبة  )احلسابات  الدائنني  املراجعة حلسابات  ميزان  افحص  د- 
إلى  مهمة.بالنسبة  مدينة  أرصدة  على  يحتوي  كان  إذا  ما  ملعرفة  املالية  السنة 
األرصدة املدينة املهمة املضمنة برصيد نهاية السنة انظر فيما إذا كان يجب إعادة 

تصنيف هذه األرصدة.
م نتائج االختبارات. هـ- قوِّ

٢- اختبار تقومي وعرض حسابات الدائنني )احلسابات واجبة السداد(:

أ -  حدد ما إذا كانت األرصدة التالية، إن وجدت، قد مت تصنيفها بطريقة مالئمة: 
1- األرصدة املدينة يف حسابات الدائنني )احلسابات واجبة السداد(.

2- حسابات الدائنني )احلسابات واجبة السداد( غير التجاريني وغير املتداولة.
ب- حدد ما إذا كانت األرصدة التالية، إن وجدت، قد متت بطريقة مالئمة تقوميها، 

تصنيفها، و/أو اإلفصاح عنها، كما هو مالئم:
محل  أو  عليها  املتنازع  القدمية،  السداد(  واجبة  )احلسابات  الدائنني  حسابات   -1

تساؤل.
2- حسابات دائنني ألطراف من ذوي العالقة.

3- ارتباطات شراء.

3- اختبار إجراءات احلد الفاصل املبكر للمشتريات: 

أ -  قم باختيار عدد من فواتير الشراء املسجلة يف أوائل املدة اجلديدة. قارن الفواتير 
املختارة مع سجالت التسلم. 

تأكد من أن حسابات الدائنني )احلسابات واجبة السداد( قد قيدت يف املدة الصحيحة. 
م نتائج االختبارات. قوِّ

ب- قم باختيار مجموعة من تقارير التسلم قبل نهاية السنة. 
قارن تقارير التسلم مع فواتير الشراء.

 تأكد من أن حسابات الدائنني )احلسابات واجبة السداد( قد قيدت يف املدة الصحيحة. 
م نتائج االختبارات. قوِّ

4- اختبار إجراءات احلد الفاصل املتأخر لإلشعارات املدينة: 

أ - اختبر مردودات املشتريات بعد نهاية املدة املالية، تأكد من أن اإلشعارات املدينة قد 
قيدت يف املدة الصحيحة. 

ب- قم باختيار مجموعة من اإلشعارات املدينة املقيدة قبل نهاية املدة املالية. راجع 
اإلشعارات املدينة مع سجالت الشحن وتأكد من أنها قد سجلت يف املدة الصحيحة. 
واجبة  )احلسابات  الدائنني  حسابات  يف  التي متت  املتنوعة  املدينة  القيود  حدد  ج- 

السداد( قبل نهاية املدة املالية. 
املدة  يف  قيدت  قد  أنها  من  وتأكد  املؤيدة  املستندات  مع  املدينة  القيود  هذه  راجع 

الصحيحة.
م نتائج االختبارات. د- قوِّ
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٥- اختبار الحق حلسابات الدائنني )احلسابات واجبة السداد( التي مت اختبارها قبل نهاية السنة:

أ -  استفسر عن أي أرصدة محل نزاع منذ التاريخ الذي اختبرت فيه حسابات الدائنني 
)احلسابات واجبة السداد( حتت اإلجراء رقم )1( أو رقم )4( إذا مت القيام به. 

تقصي األرصدة املتنازع عليها كما يلزم.
ب- افحص كشف حساب الدائنني يف نهاية السنة. 

بالنسبة إلى حسابات الدائنني )احلسابات واجبة السداد( الفردية التي نقصت بدرجة 
مهمة منذ تاريخ املراجعة األولية، فافحص إما سجالت املدفوعات النقدية الالحقة 
أو  املوردين  لهؤالء  مقيدة  التزامات غير  وجود  إلى  تشير  أمارات  أي  للبحث عن 
هؤالء  من  العميل  تلقاها  مدفوعة  غير  فواتير  أو  حسابات  كشوف  على  احصل 

املوردين. 
تأكد من أن أي التزامات لهؤالء املوردين يف نهاية السنة قد مت تسجيلها يف نهاية السنة. 

م نتائج االختبارات.  قوِّ
ج- قم بإجراءات حتليلية الختبارأرصدة حسابات الدائنني )احلسابات واجبة السداد( 

يف نهاية السنة: 
1- انظر يف استخدام البيانات التالية لوضع توقع ألرصدة الدائنني يف نهاية السنة: 

أرصدة املدة السابقة، مبالغ املشتريات الشهرية، املدفوعات، ومردودات املشتريات يف 
الفترة ما بني تاريخ االختبارات األولية إلى تاريخ قائمة املركز املالي مقارنة باملبالغ 

نفسها يف األعوام السابقة ويف املدة اجلارية قبل تاريخ االختبارات األولية. 
الدائنني  وأرصدة  التوقع  بني  مهماً  فرقاً  يعد  ما  لتحديد  املطلوب  املقياس  حدد   -2

املسجلة يف نهاية املدة.
على  احصل  املقياس،  من  أكثر  الفرق  كان  فإذا  املسجل،  بالرصيد  التوقع  قارن   -3

توضيحات لهذا الفرق وعززها )مثاًل، بفحص املستندات املدعمة(.
م نتائج االختبار. 4- قوِّ

د- اختبار املعامالت يف املدة الفاصلة بني تاريخ االختبارات األولية ونهاية السنة: 
نهاية  يف  الدائنني  وأرصدة  األولية  الدائنني  أرصدة  بني  تسوية  مذكرة  بعمل  قم   -1

السنة.
1/1 طابق مجاميع املشتريات مع يوميات املشتريات.

2/1 طابق مجاميع املدفوعات مع يومية املدفوعات النقدية.
3/1 افحص املستندات املؤيدة لتحقيق أي قيود مهمة أخرى.

2- قم باختيار مجموعة قيود يف يوميات املشتريات يف الفترة ما بني االختبارات األولية 
ونهاية السنة: 

1/2 راجع القيود املختارة مع فواتير املوردين وسجالت التسلم.
2/2 حتقق من املجاميع والنتائج يف الفواتير.

3/2 تأكد من أن املشتريات قد قيدت يف املدة الصحيحة.
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3- قم باختيار مجموعة من القيود يف دفاتر يوميات املدفوعات النقدية يف الفترة بني 
تاريخ االختبارات األولية ونهاية السنة:

1/3 راجع القيود املختارة مع فواتير املوردين وسجالت التسلم.
2/3 تأكد من أن املدفوعات قد مت تسجيلها يف املدة الصحيحة.

3/3 راجع مجاميع يوميات املدفوعات مع القيود الدائنة يف حساب النقدية باألستاذ 
العام.

م نتائج االختبارات. 4- قوِّ

6- اختبر حسابات الدائنني املستحقة )احلسابات واجبة السداد( ملوردين مختارين: 

أ -  قم باختيار مجموعة من حسابات املوردين املهمني الذين ميكن أن تكون لديهم 
مبالغ مستحقة للدفع بداية من تاريخ ميزان مراجعة الدائنني. ميكن حتديد هؤالء 
املوردين عن طريق االستفسار و/أو فحص سجالت املدفوعات النقدية السابقة 

)قم باخلطوة ب إذا أمكن، أو اخلطوة ج(.
ب- احصل على كشوف حسابات أو فواتير شراء تلقاها العميل من املوردين املختارين.
ج- إذا لم تتمكن من احلصول على كشوف حسابات من املوردين املختارين، فقم بإعداد، 
أو دع العميل يقوم بذلك، طلبات مصادقة عن املبالغ املستحقة للموردين وقم بعمل 

ما يأتي: 
1- ارسل طلب املصادقات بالبريد حتت اشرافنا.

2- ارسل طلب مصادقة ثان يف حالة عدم الرد.
3- قارن الردود بطلبات املصادقة.

4- بالنسبة إلى عدم الردود، افحص املدفوعات النقدية الالحقة إلى املوردين و/أو 
فواتير املورد غير املدفوعة، وسجالت التسلم. 

تأكد من أن البنود التي متثل التزامات بداية من تاريخ ميزان املراجعة قد مت تسجيلها 
يف ذلك التاريخ.

مت  التي  املصادقات  أو  الفواتير  بني  تسوية  مذكرات  بإعداد  قم  أو  على  احصل  د- 
احلصول عليها يف اخلطوتني ب، ج أعاله وبني املبالغ الظاهرة يف كشف حسابات 

الدائنني )احلسابات واجبة السداد(. 
راجع بنود التسوية مع سجالت الشحن/التسلم، فواتير املشتريات، اإلشعارات املدينة 

واملستندات األخرى املؤيدة، بحسب ما هو ممكن.
م نتائج االختبارات. هـ- قوِّ

٧- اختبار عرض حسابات الدائنني )احلسابات واجبة السداد( لألطراف ذوي العالقة: 

لتحديد حجم األطراف ذوي  إن وجدت،  املتاحة،  األدلة  وانظر يف كل  أ -  استفسر 
العالقة الذين اشتريت منهم بضاعة خالل السنة. 

احصل على كشف بالدائنني من ذوي العالقة وتأكد من اشتمال هذا الكشف على جميع 
األطراف ذوي العالقة الذين مت حتديد دائنيتهم يف نهاية السنة. راجع املبالغ مع 

كشف الدائنني.
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ب- تأكد من أن الوزن االقتصادي للدائنني من ذوي العالقة يبرر تسجيلهم.
ذوي  من  الدائنني  إيضاح عن  اإلفصاح يف شكل  و/أو  العرض  معقولية  من  تأكد  ج- 

العالقة.
د- انظر يف طلب مصادقات إيجابية من األطراف ذوي العالقة املستحق لهم أرصدة مهمة.

8- اختبار تقومي الدائنني بعملة أجنبية: 

أ -  استفسر وانظر يف أي أدلة أخرى متاحة، إن وجدت، لتحديد املوردين األجانب 
الذين اشتريت منهم بضاعة بعمالت أجنبية. 

حدد دائنية املوردين من هذا النوع. 
حدد أسعار الصرف املالئمة وقارنها مع مصدر مستقل. 
أعد حساب مبالغ الدائنني بعملة أجنبية بالعملة الوطنية.

ب- حدد أثر عقود التحوط بعملة أجنبية، إن وجدت، على الرصيد املسجل كدائنني 
بعملة أجنبية.

ج- راجع أي تسويات ترجمة عملة أجنبية مع األستاذ العام.

9- اختبر التقديرات احملاسبية من ناحية التحيز: 

أ - قم بعملية فحص بأثر رجعي للتقديرات احملاسبية املهمة التي انعكست يف القوائم 
املتعلقة  وافتراضاتها  اإلدارة  أحكام  كانت  إذا  ما  لتحديد  السابقة  للسنة  املالية 

بالتقديرات تشير إلى حتيز محتمل من جانب اإلدارة.
1- يجب أن تشمل التقديرات احملاسبية املهمة املختارة لالختبار التقديرات املبنية على 

افتراضات عالية احلساسية أو التي تتأثر بدرجة مهمة بأحكام اإلدارة.
بتقومي  يتعلق  فيما  رجعي  بأثر  الذي جرى  الفحص  هذا  نتائج  احلسبان  2- خذ يف 
جانب  من  محتمل  وجود حتيز  حددنا  فإذا  احلالية،  بالسنة  اخلاصة  التقديرات 
اإلدارة يف عمل التقديرات احملاسبية اخلاصة بالسنة السابقة، فيجب أن نقوِّم ما 
إذا كانت الظروف التي أنتجت هذا التحيز متثل مخاطر وجود حتريفات جوهرية 

بسبب غش. 
املراجعة أفضل  أدلة  تدعمها  التي  التقديرات  الفروق بني  كانت  إذا  ما  انظر يف  ب- 
تدعيم والتقديرات التي شملتها القوائم املالية، حتى ولو كانت معقولة فردياً، تشير 

إلى حتيز محتمل من جانب إدارة املنشأة. 
وإذا كان األمر كذلك، فأعد النظر يف التقديرات ككل.

10- اختبار أي قيود غير عادية مسجلة باألستاذ العام: 

أ -  تقصي قيود اليومية التي تأتي من مصادر ال ترتبط عادة باحلساب املقصود.
1- عند اختيار البنود التي سيتم اختبارها، انظر )أ( تقديرنا ملخاطر وجود حتريفات 
جوهرية بسبب غش )ب( فاعلية أدوات الرقابة على إعداد وترحيل قيود اليومية 
)د( طبيعة  التي ميكن فحصها  األدلة  للمنشأة وطبيعة  املالي  التقرير  )ج( عملية 

ودرجة تعقد احلسابات )هـ( مبالغ وعدد هذه القيود. 
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ونظراً ألن قيود اليومية التي تنطوي على غش غالباًً ما جترى يف نهاية مدة التقرير، 
فإن اختباراتنا يجب أن تركز عادة على قيود اليومية والتسويات األخرى التي تتم 

يف ذلك الوقت. 
إضافة إلى ذلك، فنظراًً ألن التحريفات اجلوهرية يف القوائم املالية بسبب غش قد 
حتدث خالل املدة بأكملها وقد تتضمن جهوداً واسعة إلخفاء قيود يف نهاية مدة 
التقرير فيجب علينا النظر فيما إذا كانت هناك حاجة لتوسيع اختبار قيود اليومية 

إلى مدد أخرى ضمن املدة التي نراجعها.
ب- افحص السجالت احملاسبية ذات العالقة وحدد ما إذا كانت القيود املدينة/ الدائنة 

صحيحة، مالئمة، ومصرح بها. 
حدد ما إذا كان القيد املختار مت تسجيله بطريقة مالئمة يف املدة الصحيحة وانظر يف 

اإلنعكاسات احملتملة لهذه القيود على الرقابة الداخلية.
ج- حدد ما إذا كانت القيود تظهر خصائص قيود يومية غير مالئمة أو غير مصرح بها 
مثل )أ( قيود تعمل مع حسابات أو قطاعات أعمال غير ذات عالقة، غير عادية 
أو نادراًً ما تستخدم )ب( قيود تتم يف نهاية املدة أو كقيود ما بعد اإلقفال من دون 
شرح أو وصف )ج( قيود تتم إما قبل أو خالل إعداد القوائم املالية ليس لها أرقام 

حسابات )د( قيود حتتوي على أرقام دائرة أو رقم له نهاية ثابتة.
مسودات  إلى  مباشرة  ترحل  التي  القيود  )مثاًل،  األخرى  التسويات  معقولية  قيم  د- 
التي  تقارير، وإعادة تصنيف(  املالية، تسويات توحيد احلسابات، جتميع  القوائم 

تعمل عند إعداد القوائم املالية.

م السبب االقتصادي للمعامالت غير العادية اجلوهرية:  11- قوِّ

أ- إذا علمنا بوجود معامالت مهمة لكنها خارج مسار األعمال العادية للمشروع أو تبدو 
أنها غير عادية يف ضوء فهمنا للمنشأة وبيئتها، فقم بعمل اإلجراءات التالية: 
1- احصل على فهم لألسباب االقتصادية ملثل هذه املعامالت املهمة غير العادية.

2- انظر فيما إذا كانت املعامالت تتضمن أطرافاً ذات عالقة لم يسبق حتديدها أو 
أطرافاً ليس لها وزن أو القوة املالية لدعم املعاملة من دون مساعدة من املنشأة 

التي نراجعها.
3- انظر فيما إذا كان السبب )أو عدم وجوده( يشير إلى أن العمليات قد مت الدخول 

فيها للغش يف عملية التقرير املالي.
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برنامج المراجعة 
)ك( اقتراض قصير األجل

العمل:  ورقة  رقم 

 : د عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا إ

يــــــــــــــخ:  ر لتــــــــــــــــــــــــا ا

: جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع و ر

يــــــــــــــخ:  ر لتــــــــــــــــــــــــا ا

اسم العميل: ..........................................................................................................................

املدة: .......................................................................................................................................

املوضوع: اقتراض قصير األجل

                                                                                                                          املبلغ

                                                                                                                                                           بالريال

أرصدة احلسابات:   

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

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

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

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

أنواع املعامالت: 

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

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

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



222

الدليل االسترشادي لممارسة المراجعة
في المملكة العربية السعودية

SOCPA الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

رقم 
اإلقراراتأهداف املراجعةمسلسل

تقدير املخاطر

حتريفات   الرقابيةاملالزمة

متثل جميع القروض قصيرة األجل الظاهرة يف قائمة 
املركز املالي حقوقاً سليمة للبنوك أو الغير.

الوجود، احلقوق 
وااللتزامات

التأكد من أن جميع القروض قصيرة األجل متت احملاسبة 
االكتمالعنها يف دفاتر الشركة يف التوقيت املناسب.

التقوميالـتأكد من أن االلتزام مت تسجيله باملبلغ الصحيح.
التأكد من أن االقتراض قصير األجل قد مت عرضه، 

تصنيفه، واإلفصاح عنه يف القوائم املالية وفقاً ملتطلبات 
إطار التقرير املالي املنطبق واملعايير الدولية للتقرير 

املالي ذات العالقة املعتمدة يف اململكة العربية السعودية، 
واملعايير واإلصدارات األخرى املعتمدة من الهيئة السعودية 

للمراجعني واحملاسبني ومتطلبات نظام الشركات. 

العرض
واإلفصاح

رقم 
قامإجراءات املراجعــةمسلسل

 بالعمل
رقم ورقة 

العمل

اإلجراءات التحليلية: 

1
خالل  التغيرات  معقولية  من  وتأكد  السابقة  السنة  مع  اجلارية  السنة  أرصدة  قارن 

السنة.

استفسر عن واحصل على تفسيرات ألي تغيرات غير متوقعة.2

اختبارات التفاصيل: 

1- صادق على الدين: 

أ - احصل على كشف باالقتراض قصير األجل )مبا يف ذلك الدين القائم يف نهاية 
األرصدة  مبيناً   ) قدمي  لدين  جتديد  أو  جديد  دين  أي  إلى  إضافة  السابقة،  السنة 
االفتتاحية والنهائية واالقتراض اجلديد والتسديدات خالل السنة، وقم بعمل ما يأتي: 

1- للحصول على إقرار بشأن اكتمال اجلدول: 
1/1 قم باحلصول على استفسارات من اإلدارة ذات املعرفة.

أدلة للحصول على دين جديد عن طريق فحص محاضر جلسات  انظر يف أي   2/1
مجلس اإلدارة، العقود املهمة، مصادقات حسابات البنوك، أدلة تدعم مدفوعات نقدية 
الحقة )عند اختبار حسابات الدائنني )احلسابات واجبة السداد(( ومستندات أخرى.

2- راجع التلخيص وقارن األرصدة النهائية مع األستاذ العام.
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ب- بالنسبة لكل مقرض )أو، يف بعض الظروف، مقرضني مختارين( يكون له دين قائم 
على العميل يف نهاية السنة السابقة أو خالل السنة اجلارية، قم بإعداد، أو دع العميل 
باإلجراءات  للمقرض، وقم  املستحقة  )املبالغ(  املبلغ  بإعداد، طلب مصادقة عن  يقوم 

التالية: 
لها  يكون  أن  التي من احملتمل  املعلومات  املصادقة تسأل عن جميع  أن  تأكد من   -1
عالقة باختباراتنا ألرصدة الدين والفوائد ذات العالقة )مثل، أسعار الفائدة ذات 

العالقة، تواريخ االستحقاق، تاريخ دفع آخر فائدة، الضمانات املقدمة(.
2- ارسل طلبات املصادقة حتت ِإشرافنا إلى شخص داخل منشأة املقرض من املتوقع 
أن يكون على علم بالتزامات العميل، مبا يف ذلك أي التزامات محتملة، ضمانات، 

خطابات اعتماد، اتفاقيات ضمان، أو أمور مماثلة لها عالقة باملقرض.
3- ارسل طلب مصادقة ثان يف حالة عدم الرد على املصادقة األولى.

تسويات  بإعداد  يقوم  العميل  دع  أو  بإعداد،  قم  املصادقة،  بطلبات  الردود  قارن   -4
لالستثناءات. 

راجع بنود التسوية مع املستندات املؤيدة.
م نتائج االختبارات. ج- قوِّ

٢- اختبار الفائدة املستحقة: 

أ - احصل على كشف مبصروف الفائدة املستحقة )الذي قد يعد مع كشف الدين يف 
اإلجراء رقم 1 أعاله(. راجع التلخيص وتابع مجموع املبالغ أو املبالغ الفردية مع 

األستاذ العام.
ب- قم باختيار مجموعة من أدوات الدين التي مت اختبارها يف اإلجراء رقم 1 أعاله 

وبالنسبة لكل بند مت اختياره قم مبا يأتي: 
الفوائد وسعر  لدفع  تاريخ  بآخر  املتعلق  املصادقة  املعلومات يف خطاب  بناء على   -1

الفائدة املختص، أعد حساب مبلغ الفائدة املستحقة.
2- إذا لم تتم املصادقة على املعلومات املطلوبة إلعادة احتساب مبلغ الفائدة: 

1/2 افحص اتفاقية الدين التي تثبت سعر الفائدة.
2/2 احصل على وافحص سجالت املدفوعات )عادة الشيك املدفوع( التي تثبت آخر 

فائدة مدفوعة.
3/2 أعد حساب مبلغ الفائدة املستحقة.

م نتائج االختبارات. ج- قوِّ

3- اختبار مصروف الفوائد: 

أ -  احسب مصروف الفوائد العام على القروض عن السنة وقارنه مع مصروف الفوائد 
املسجل.
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4- اختبار تقومي وعرض حسابات الدين والفوائد: 

تسجيلها،  مالئمة  بطريقة  قد مت  وجدت،  إن  التالية،  البنود  كانت  إذا  ما  -  حدد  أ 
تصنيفها، و/أو اإلفصاح عنها كما هو مطلوب.

1- الدين املستحق ألطراف من ذوي العالقة.
2- الدين القابل لالستدعاء بواسطة الدائن )نتيجة ملخالفة التعهدات مثاًل(.

3- االلتزامات القصيرة األجل املتوقع إعادة متويلها.
4- الفائدة الضمنية )يف حالة عدم وجود سعر فائدة معلن(.

5- اخلصم أو العالوة واستنفادها.
6- التزامات شراء غير مشروطة.

الدائم، عند  امللف  أوصافها يف  والقروض )وحدث  الديون  اتفاقيات  أحكام  اقرأ  ب- 
اللزوم(، وقم بعمل ما يأتي: 

1- اختبر مدى التزام العميل بشروط وتعهدات عقد القرض واألحكام األخرى لهذه 
االتفاقيات.

الدين  إذا كان يجب اعتبار  بااللتزام ببعض األحكام، حدد ما  العميل  لم يقم  إذا   -2
كخصم متداول. 

إذا مت التنازل من جانب الدائن عن بعض أحكام عقد القرض، فاحصل على مصادقة 
عن هذا التنازل من املقرض.

ج- تأكد من أن السياسات احملاسبية وطرائق تسجيل الدين مالئمة وأنها تطبق بثبات.

٥- اختبار الحق للدين الذي مت اختباره قبل نهاية السنة: 

أ - استفسر وانظر يف أي أدلة أخرى تصل إلى علمنا )مثاًل بقراءة محاضر جلسات 
مجلس اإلدارة، بالنسبة إلى وجود أي اتفاقيات دين جديدة، أو تعديالت التفاقيات 

قائمة، يف الفترة من تاريخ اختباراتنا األولية إلى تاريخ قائمة املركز املالي(. 
اختبر أي ديون جديدة )والفوائد املتعلقة بها( كما يف اإلجراءات من 1-4 أعاله من 

هذا البرنامج.
1- راجع تسلم القروض مع يوميات املقبوضات النقدية أو القيود يف حسابات النقد: 

1/1 راجع املدفوعات مع يوميات املدفوعات النقدية أو القيود يف حسابات النقد.
2/1 افحص املستندات املؤيدة للتحقق من أي قيود مهمة أخرى.

التي  القيود  )أو  النقدية  املدفوعات  يوميات  يف  القيود  من  مجموعة  باختيار  قم   -2
سجلت مباشرة يف حسابات النقد التي متثل مدفوعات دين(:

1/2 تأكد من أن مبالغ املدفوعات تتفق مع شروط اتفاقيات الدين )بإعادة احتساب 
املدفوعات مثاًل(.

2/2 افحص الشيكات املدفوعة ذات العالقة أو إشعارات البنوك )أو حتويالت البنوك( 
عن أدلة تسلم وايداع املبالغ بواسطة املستفيد املصرح له )الدائن(.

م نتائج االختبارات. 3- قوِّ
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6- اعتبارات تقدمي خدمات للعميل: 

انظر فيما إذا كان بإمكاننا تقدمي توصيات مفيدة للعميل فيما يتعلق بأي مما يأتي: 
أ -  عندما يتم سداد الدين، يجب على العميل التأكد من حتريراألصول املرهونة كضمان. 

٧- اختبار األرصدة املقومة بعمالت أجنبية: 

أ - راجع سعر صرف اإلقفال املستخدم مع السجالت املنشورة واختبر احتساب عملية 
الترجمة.

8- اختبار عرض األرصدة مع أطراف من ذوي العالقة: 

أ - استفسر وانظر يف األدلة املتاحة، إن وجدت، لتحديد جميع األطراف ذوي العالقة. 
احصل على كشف بأرصدة األطراف ذوي العالقة وتأكد من أن جميع األطراف ذوي 

العالقة الذين لهم أرصدة يف نهاية السنة قد أدخلوا يف هذا الكشف.
راجع املبالغ الواردة بالكشف مع ميزان املراجعة

ب- تأكد من أن الوزن االقتصادي ألرصدة األطراف ذوي العالقة تؤيد تسجيل هذه 
األرصدة.

ج- قوِّم معقولية العرض و/أو اإلفصاح يف شكل إيضاحات ألرصدة ذوي العالقة.
د- انظر يف طلب مصادقات إيجابية لألرصدة املهمة مع األطراف ذوي العالقة.

9- اختبار أي قيود غير عادية مسجلة يف األستاذ العام: 

هذا  مع  معتادة  عالقة  لها  ليست  مصادر  من  واردة  يومية  قيود  أي  عن  تقصى   - أ 
احلساب. 

1- عند اختيار البنود التي سيتم اختبارها، انظر )أ( تقديرنا ملخاطر وجود حتريفات 
جوهرية بسبب غش )ب( فاعلية أدوات الرقابة على إعداد وترحيل قيود اليومية 
)د( طبيعة  التي ميكن فحصها  األدلة  للمنشأة وطبيعة  املالي  التقرير  )ج( عملية 

ودرجة تعقد احلسابات )هـ( مبالغ وعدد هذه القيود.
ونظراًً ألن قيود اليومية التي تنطوي على غش غالباًً ما جترى يف نهاية مدة التقرير، 
ذلك  يف  األخرى  والتسويات  اليومية  قيود  على  عادة  اختباراتنا  تركز  أن  فيجب 

الوقت. 
وإضافة إلى ذلك، فنظراً ألن التحريفات بسبب غش قد حتدث خالل املدة بأكملها وقد 
تتضمن مجهودات واسعة إلخفاء قيود يف نهاية مدة التقرير، فيجب علينا أن ننظر 
ما إذا كانت هناك حاجة إلى توسيع اختبارات قيود اليومية إلى مدد أخرى خالل 

املدة احملاسبية محل املراجعة.
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ب- افحص السجالت احملاسبية ذات العالقة وقرر ما إذا كانت القيود املدينة والدائنة 
صحيحة، مالئمة، ومصرح بها.

حدد ما إذا كان القيد املختار قد مت تسجيله بطريقة مالئمة يف املدة الصحيحة وانظر 
يف اإلنعكاسات احملتملة لهذه القيود على الرقابة الداخلية. 

ج- حدد ما إذا كانت القيود تظهر خصائص قيود يومية غير مالئمة أو غير مصرح بها 
مثل )أ( قيود جترى مع حسابات غير ذات عالقة، غير عادية أو نادراً ما تستخدم 
أو قطاعات أعمال، )ب( قيود مت تسجيلها يف نهاية املدة أو قيود ما بعد اإلقفال 
)ج( قيود تتم إما قبل أو خالل  أو وصفاً  قلياًل أو تتضمن شرحاً  تتضمن شرحاً 
إعداد القوائم املالية ليس لها أرقام حسابات )د( قيود حتتوى على أرقام دائرة أو 

تنتهي برقم واحد ثابت.
القوائم  مسودات  إلى  مباشرة  ترحل  قيود  )مثل  األخرى  التسويات  معقولية  قوِّم  د- 
املالية، تسويات توحيد احلسابات، اندماج تقارير، وإعادة تصنيف( التي تتم عند 

إعداد القوائم املالية. 

10- قوم السبب االقتصادي ملعامالت مهمة غير عادية: 

أ - إذا علمنا مبعامالت مهمة متت خارج نطاق مسار األعمال العادي للمشروع أو تبدو 
أنها غير عادية يف ضوء فهمنا للمنشأة وبيئتها فقم باإلجراءات التالية: 
1- احصل على فهم لألسباب االقتصادية ملثل هذه املعامالت غير العادية.

2- انظر فيما إذا كانت املعامالت تتضمن أطرافا ذات عالقة لم يسبق حتديدها أو 
أطرافاً ليس لهم وزن أو القوة املالية لدعم العملية من دون مساعدة من املنشأة 

التي نراجعها.
3- حدد ما إذا كان السبب )أو عدم وجوده( يشير إلى أن العمليات قد مت الدخول فيها 

للقيام بعمليات غش يف عملية التقرير املالي.
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برنامج المراجعة 
)ل( فائض إعادة التقويم

العمل:  ورقة  رقم 

 : د عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا إ

يــــــــــــــخ:  ر لتــــــــــــــــــــــــا ا

: جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع و ر

يــــــــــــــخ:  ر لتــــــــــــــــــــــــا ا

اسم العميل: ..........................................................................................................................

املدة: .......................................................................................................................................

املوضوع: فائض إعادة التقومي

                                                                                                                          املبلغ

                                                                                                                                                           بالريال

أرصدة احلسابات:   

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

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

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

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

أنواع املعامالت: 

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

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

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

........................................................................................................................................................................................
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رقم 
اإلقراراتأهداف املراجعةمسلسل

تقدير املخاطر
حتريفات   الرقابيةاملالزمة

إعادة  عن  صحيحة  مكاسب  التقومي  إعادة  فائض  ميثل 
تقومي األصول الثابتة.

الوجود ،احلقوق 
وااللتزامات

قد  احلساب  ومن  إلى  التحويالت  جميع  أن  من  للتأكد 
واملعايير  املنطبق  املالي  التقرير  إطار  ملتطلبات  وفقاً  متت 
اململكة  يف  املعتمدة  العالقة  ذات  املالي  للتقرير  الدولية 
املعتمدة  األخرى  واإلصدارات  واملعايير  السعودية،  العربية 
من الهيئة السعودية للمراجعني واحملاسبني ومتطلبات نظام 

الشركات.

االكتمال

للتأكد من أن الفائض قد ظهر يف قائمة املركز املالي مببلغ 
التقوميمالئم.

للتأكد من أن فائض إعادة التقومي قد مت عرضه، تصنيفه، 
واإلفصاح عنه يف القوائم املالية وفقاً ملتطلبات إطار التقرير 
املالي املنطبق واملعايير الدولية للتقرير املالي ذات العالقة 
املعتمدة يف اململكة العربية السعودية، واملعايير واإلصدارات 
األخرى املعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعني واحملاسبني 

ومتطلبات نظام الشركات.

العرض 
واإلفصاح

رقم 
قامإجراءات املراجعــةمسلسل

بالعمل

اإلجراءات التحليلية: 

قارن أرصدة السنة اجلارية مع السنة السابقة وتأكد من معقولية التغيرات خالل السنة.1
استفسر عن واحصل على تفسيرات ألي تغيرات غير عادية خالل السنة.2

اختبارات التفاصيل: 

1- اختبار رصيد الفائض: 
أ -  احصل على كشف إعادة تقومي األصول الثابتة مبيناً بالتفصيل تكلفة األصول، القيمة املعاد تقديرها، 

واسم املثمن.
1- راجع تلخيص الكشف.

2- راجع املجاميع مع األستاذ العام.
3- افحص تقرير املثمن للتأكد من صحة القيمة املعاد تقديرها لألصول الثابتة والتأكد من استقالل املثمن 

ومراجعة مالءمة االفتراضات التي استخدمها املثمن.
4- حتقق من أن الزيادة يف قيمة األصول مت نقلها إلى حساب منفصل يسمى "فائض إعادة تقومي األصول 
الثابتة" وفقاً ملتطلبات إطار التقرير املالي املنطبق واملعايير الدولية للتقرير املالي ذات العالقة املعتمدة يف 
اململكة العربية السعودية، واملعايير واإلصدارات األخرى املعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعني واحملاسبني 

ومتطلبات نظام الشركات.
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رقم 
قامإجراءات املراجعــةمسلسل

بالعمل

5- تأكد من أن الفائض من إعادة تقومي األصول الثابتة قد مت استخدامه: 
أ -  إلى املدى الذي مت حتققه فعال بعد بيع األصول املعاد تقديرها.

ب- ملقاصة العجز الناشئ من إعادة تقومي أي أصول أخرى ثابتة خاصة بالشركة.
6- راجع االستهالك اإلضايف احملول من الفائض إلى األرباح احملتجزة غير املخصصة/ اخلسائر املتجمعة.

7- أفحص سياسة إعادة التقومي فيما يتعلق باملمتلكات واملصانع واملعدات وتأكد من أن تطبيقها يتم بثبات وفقاً 
ملتطلبات املعايير الدولية للتقرير املالي ذات العالقة املعتمدة يف اململكة.

8- حتديد ما إذا كانت اإلفصاحات مناسبة كما هو مطلوب مبوجب معايير احملاسبية الدولية فيما يتعلق مبا 
يأتي:

> األساس املستخدم إلعادة تقومي األصول.
> تاريخ سريان إعادة التقومي.

> ما إذا كان قد مت استخدام مثمن مستقل.
املمتلكات  من  فئة  لكل  الدفترية  والقيمة  االستبدأل؛  تكلفة  لتحديد  استخدمت  مؤشرات  أي  طبيعة   <

واملصانع واملعدات.
9- أحصل على قائمة بكافة األصول التي خضعت إلعادة التقومي، وأنظر فيما يأتي:

> أسباب إعادة التقومي.
> الكفاءة املهنية للمثمن وخبرته.

> االفتراضات املهمة التي استخدمت.
> الطريقة املستخدمة.

> تاريخ وسنة إعادة التقومي.
> قيمة إعادة التقومي، ومعاجلة فائض / عجز إعادة التقومي.

10- احصل على نسخ من تقرير إعادة التقومي من العميل يف حالة إعادة التقومي. 
إجراء اختبارات مراجعة وفقاً للمعيار الدولي للمراجعة 620 املعتمد يف اململكة "استخدام عمل خبير املراجع".

أثناء النظر يف تقارير التثمني خذ ما يأتي يف احلسبان:
> كفاءة وموضوعية اخلبير.

> نطاق عمل اخلبير.

٢- اختبار عرض فائض إعادة تقومي األصول الثابتة: 

أ -  حدد ما إذا كان اإلفصاح قد مت وفقاً ملتطلبات إطار التقرير املالي املنطبق واملعايير الدولية للتقرير املالي 
ذات العالقة املعتمدة يف اململكة العربية السعودية، واملعايير واإلصدارات األخرى املعتمدة من الهيئة السعودية 

للمراجعني واحملاسبني ومتطلبات نظام الشركات.
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ثالثًا: قائمة الدخل

رقم
 مسلسل

عنوان
 القوائم املالية

الرقم
 املرجعي

رقم
 الصفحة

املبيعات1

تكلفة املبيعات٢

املصروفات اإلدارية3

األعباء املالية4

الدخل عن مصادر أخرى٥
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برنامج المراجعة 
)أ( المبيعات

العمل:  ورقة  رقم 

 : د عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا إ

يــــــــــــــخ:  ر لتــــــــــــــــــــــــا ا

: جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع و ر

يــــــــــــــخ:  ر لتــــــــــــــــــــــــا ا

اسم العميل: ..........................................................................................................................

املدة: .......................................................................................................................................

املوضوع: املبيعات

                                                                                                                          املبلغ

                                                                                                                                                           بالريال

أرصدة احلسابات:   

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

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

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

أنواع املعامالت: 

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

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

........................................................................................................................................................................................
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رقم 
تأكيد إجراءات املراجعــةمسلسل

املراجعة
قام

بالعمل
رقم ورقة 

العمل

اختبارات أدوات الرقابة: 

مثل، 1 مستقلة  مصادر سجالت  من  املبيعات  معامالت  من  مجموعة  باختيار  قم 
احلدوثسجالت الشحن، أوامر التسليم، أوامر الشراء ..الخ.

االكتمالاختبر اكتمال مصادر السجالت عن طريق التأكد من تتابعها الرقمي.2

بالنسبة لكل بند مت اختياره أعاله: 3
أ -  قارن مع فاتورة البيع.

ب- طابق أسعار فاتورة البيع مع قائمة أسعار/ اتفاقيات.
ج- تأكد من تسجيل املبيعات يف املدة الصحيحة.

د- راجع مبلغ الفاتورة مع يومية املبيعات.
هـ- راجع مجموع يومية املبيعات مع األستاذ العام.

االكتمال

قم باختيار مجموعة من مردودات املبيعات املسجلة وبالنسبة لكل بند مت اختياره: 4
أ -  راجعه مع اإلشعارات الدائنة.

ب- راجع اإلشعارات الدائنة مع مستندات التسلم وفواتير البيع األصلية.
ج- تأكد من قيد اإلشعارات الدائنة يف املدة الصحيحة.

االكتمال

تأكد من أن بيانات املبيعات قد قيدت كمدخالت مرة واحدة فقط وأنها خاضعة 5
الختبارات الصحة.

الدخول إلى نظام املبيعات مقيد بهوية املستخدم وكلمة السر.6

تأكد من أن األسعار محملة للعمالء وفقاً لقوائم األسعار املعتمدة.7

تأكد من أن خصم الكمية هو يف احلدود املقبول.8

اإلجراءات التحليلية: 

اإلنتاج، 1 خط  بحسب  للمبيعات  شهري  مقارن  حتليل  إعداد  العميل  من  أطلب 
القسم أو قطاع أعمال آخر، مبا يف ذلك إجمالي املبيعات، املردودات واملسموحات 

وااللتزامات. 
التحقق من الدقة الكتابية للتحليل.

قم باإلجراءات التحليلية على املبيعات بتحديد مبلغ متوقع من املبيعات بناء على 2
أرقام السنوات السابقة أو أحوال املدة اجلارية االقتصادية ثم قارنه باملبلغ الفعلي 

مع االستفسارعن أي فروق جوهرية وتعزيزها. 

احلدوث 
االكتمال



233

الدليل االسترشادي لممارسة المراجعة
في المملكة العربية السعودية

SOCPA الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

رقم 
تأكيد إجراءات املراجعــةمسلسل

املراجعة
قام

بالعمل
رقم ورقة 

العمل

اختبارات التفاصيل: 

أطلب من العميل مطابقة مجاميع إجمالي املبيعات والتزامات املبيعات مع حسابات 1
املتابعة بدفتر األستاذ العام.

يومية 2 مع  املبيعات  والتزامات  للمبيعات  اختيرت  التي  الشهرية  املجاميع  قارن 
املبيعات أو سجل مماثل.

- حتقق من االختالفات املهمة.
)النطاق / العينة: ______________(.

اختار من يومية املبيعات عينة من معامالت املبيعات الفردية لتحديد مدى مالءمة 3
االعتراف بها خالل الفترة.

النطاق / العينة:
-   املعامالت التي أكثر من - الريال لتوفر

-  ٪ تغطية، و / أوعينة ممثلة من املعامالت.

حتقق من فواتير املبيعات وتأكد من أن اسم العميل، وصف املنتج والكميات والسعر 4
مذكورة بالفاتورة وقارنها مع الوصف الوارد بطلب املبيعات.

افحص فواتير املبيعات ذات العالقة ووثائق الشحن لتحديد دقة وصحة كل معاملة 5
مبيعات مختارة وضريبة القيمة املضافة احململة عليها، إذا كان منطبقاً.

تعد 6 العينة  أن  من  وتأكد  التحقق  املبيعات ألغراض  فواتير  اختيار  وثق ضوابط 
ممثلة سواء بالنسبة إلى احلجم أو بالنسبة إلى مبلغ الصفقة.

إذا كان هناك أي ازدواجية يف أرقام فواتير 7 للتحقق مما  املبيعات  فحص يومية 
املبيعات أو فجوة يف تسلسل أرقام الفواتير لتحديد الفواتير امللغاة، إن وجدت.

أفحص مردودات املبيعات املهمة ومذكرات االعتماد التي أصدرت خالل الفترة 8
وكذلك بعد تاريخ قائمة املركز املالي لتتأكد من أنها مصدقة بشكل صحيح ومقيدة 

يف الفترة املناسبة.
ناقش مع موظفي العميل املناسبني وجود شكوك مهمة، إن وجدت، وقت املبيعات 9

أو  السعر  حماية  اتفاقية  األخرى،  وااللتزامات  الضمان  االسترداد،  قابلية  مثل 
تقييد اإليرادات.

10-1 قم باختيار مجموعة من املعامالت من املبيعات املسجلة وسجالت الشحن 10
عن مدة قبل وبعد نهاية السنة وتأكد من صحة إجراءات احلد الفاصل.
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رقم 
تأكيد إجراءات املراجعــةمسلسل

املراجعة
قام

بالعمل
رقم ورقة 

العمل

منها  كل  الشحن  معامالت  من   .... اختار  االجتهادي  التقدير  خالل  من   2-10
تكون قبل وبعد تاريخ اجلرد الفعلي للمخزون الختبار إجراءات وأدوات احلد 
الفاصل اخلاصة بجرد العميل ليتم اختبارها على النموذج القياسي للمكتب.
العناصر احملددة يجب أن يتم اختيارها من املعامالت قبل وبعد .... يوم من تاريخ 

اجلرد الفعلي للمخزون.
مستندات  أو   PBC للمراجع  العميل  من  املقدمة  البنود  قائمة  باستخدام   3-10
احلد الفاصل cutoff documents مالحظة بيانات احلد الفاصل املسجلة 
يف السجالت احملاسبية قبل وبعد تاريخ اجلرد الفعلي لتحديد ما إذا كان قد 

مت احلصول على احلد الفاصل املناسب.
)النطاق / العينة:....(.

10-4 فحص سجل املبيعات ويومية املشتريات / اإليصاالت للفترات قبل وبعد 
تاريخ اجلرد الفعلي بالنسبة للبنود غير العادية. )النطاق / العينة: ....(.

10-5 النظر يف الردود على طلب املصادقات على احلسابات مستحقة التحصيل 
التي قد تدل على مشكالت حد فاصل محتملة للمخزون. 

ال  أنها  من  للتأكد  العام  لنهاية  الالحقة  املبيعات  مردودات  افحص   6-10
تتجاوزمعايير الصناعة وممارسات العميل املاضية. )النطاق / عينة ....(

االكتمال 
احلدوث

ترجمتها 11 متت  قد  أجنبية  بعمالت  متت  التي  املبيعات  جميع  أن  من  التأكد 
باستخدام أسعار الصرف السائدة يف تاريخ البيع )السعر التقريبي للسعرالفعلي 

مثال، متوسط السعراألسبوعي / الشهري يكون أيضاً مقبوالً(.
انظر يف معقولية اإليراد بضرب عدد الوحدات يف سعر البيع املتوسط.12
تأكد من أن السياسات والطرائق احملاسبية لالعتراف باإليراد مالئمة وأنها تطبق 13

بثبات.

الدقة 
والتقومي 

والتخصيص
املنطبق 14 املالي  التقرير  إطار  ملتطلبات  وفقاً  مت  قد  اإلفصاح  كان  إذا  ما  حدد 

واملعايير الدولية للتقرير املالي ذات العالقة املعتمدة يف اململكة العربية السعودية، 
واملعايير واإلصدارات األخرى املعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعني واحملاسبني 

ومتطلبات نظام الشركات.

العرض 
واإلفصاح

م نتائج العمل الذي مت.15 قوِّ
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برنامج المراجعة 
)ب( تكلفة المبيعات

العمل:  ورقة  رقم 

 : د عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا إ

يــــــــــــــخ:  ر لتــــــــــــــــــــــــا ا

: جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع و ر

يــــــــــــــخ:  ر لتــــــــــــــــــــــــا ا

اسم العميل: ..........................................................................................................................

املدة: .......................................................................................................................................

املوضوع: تكلفة املبيعات

                                                                                                                          املبلغ

                                                                                                                                                           بالريال

أرصدة احلسابات:   

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

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

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

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

أنواع املعامالت: 

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

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

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

........................................................................................................................................................................................
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رقم 
إقرارات إجراءات املراجعــةمسلسل

املراجعة
قام

بالعمل
رقم ورقة 

العمل

اختبارات أدوات الرقابة: 

قم باختيار عينة معامالت من كل من معامالت تكلفة املبيعات وراجع ما يأتي: 1
< أن املصروفات قد اعتمدت وفقاً لسياسة الشركة.

< أن املصروفات تدعمها مستندات.
< تتم املدفوعات من خالل شيكات مسطرة فقط.

< ترحل املصروفات إلى احلساب الصحيح.

اإلجراءات التحليلية: 

الوهمية عن 1 التحريفات  وعزز  واستفسر  املبيعات  لتكلفة  التحليلي  بالفحص  قم 
املدة السابقة ومبالغ املوازنات. 

االكتمال 
احلدوث

قارن هوامش الربح اإلجمالي مع هوامش مماثلة للفترة السابقة مع هوامش مماثلة 2
للصناعة ومع الهوامش املقدرة للفترة احلالية واستقصي التقلبات غير العادية.

الربح 3 نسب  قارن   ،PBC للمراجع  العميل  من  املقدمة  البنود  قائمة  باستخدام 
اإلجمالي حسب خط اإلنتاج، القسم أوالفترة مع نسب السنة السابقة وحتصل 

على تفسير بشأن االختالفات غير العادية. )النطاق / العينة:....(.

بالنسبة للبنود األخرى يف تكلفة املبيعات: 4
أ -  افحص جميع رؤوس املوضوعات حتليلياً ووثق أسباب أي انحرافات مهمة.

ب- افحص املستندات املؤيدة بالنسبة إلى بنود مختارة للتأكد من صحتها.

اختبارات التفاصيل: 

إجراء اختبار تنبؤي لتكلفة املبيعات حسب خط اإلنتاج، القسم أو قطاع جتاري آخر 1
من خالل الرجوع إلى تفاصيل الوحدات املشحونة ومتوسط تكاليف الوحدات. 

استقصي الفروق املهمة بني مبالغ التوقع واملبالغ املسجلة

توسيع فحص األدلة املستندية ملعامالت اإليرادات لتشمل أيضا اختبار التكاليف 2
املستخدمة  الوحدات  تكاليف  مالحظة  خالل  من  املبيعات  مبعامالت  املرتبطة 

لتخليص املخزون بسجالت التكاليف املختبرة عند مراجعة املخزون.

وحسابات 3 املباشرة  غير  للتكاليف   )Cross-reference( مرجعية  إشارات  وضع 
الفروق للفحوص التحليلية التي مت أداؤها باالقتران مع مراجعة تكاليف املخزون 

القياسية.
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الدليل االسترشادي لممارسة المراجعة
في المملكة العربية السعودية

SOCPA الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

رقم 
إقرارات إجراءات املراجعــةمسلسل

املراجعة
قام

بالعمل
رقم ورقة 

العمل

وضع إشارات مرجعية )Cross-reference( ملخصصات عبر مرجعية االستهالك، 4
واستنفاد واإلطفاء املدرجة يف تكلفة املبيعات إلى االختبارات التي أجريت عند 

مراجعة االستهالك املتراكم.

اختر عينة من املشتريات خالل العام وحتقق منها من خالل فحص أوامر الشراء، 5
ومستندات التسليم والدفع.

إجراء اختبارات تنبؤية مبنية على أساس االسعار املتفق عليها/املتوسطة والكمية 6
املستلمة.

مت 7 مهمة  مسألة  أي  يف  والتحقيق  املهمة  التوريد   / الشراء  اتفاقيات  مراجعة 
حتديدها.

 يف حالة الواردات تأكد من أن أسعار الشراء تتم ترجمتها وفقاً ملتطلبات إطار 8
املعتمدة يف  العالقة  ذات  املالي  للتقرير  الدولية  واملعايير  املنطبق  املالي  التقرير 
الهيئة  من  املعتمدة  األخرى  واإلصدارات  واملعايير  السعودية،  العربية  اململكة 

السعودية للمراجعني واحملاسبني ومتطلبات نظام الشركات. 

قم باختبارات التفاصيل التالية: 9
أ - طابق تكلفة املبيعات املسجلة مع القيود الدائنة املقارنة يف حسابات املخزون.

ب- قم باختيار مجموعة من القيود املدينة يف حساب املخزون )أي املشتريات( 
خالل السنة. 

وبالنسبة إلى كل بند مت اختياره: 
1- تابع البند مع أحد مجاميع يومية املشتريات.

2- قم باختيار مجموعة من املشتريات الفردية من اليومية.
3- تابع املشتريات املختارة مع فاتورة أحد املوردين وسجالت التسلم.

4- تأكد من أن املشتريات سجلت يف املدة الصحيحة.
ج- تأكد من سالمة إجراءات احلد الفاصل اخلاصة باملشتريات بتنفيذ اإلجراءات 

التالية:
1- من خالل التقدير االجتهادي اختار .... من معامالت التسلم كل منها تكون قبل 
وبعد تاريخ اجلرد الفعلي للمخزون الختبار إجراءات وأدوات احلد الفاصل 
اخلاصة بجرد العميل. العناصر احملددة يجب أن يتم اختيارها من املعامالت 

قبل وبعد .... يوم من تاريخ اجلرد الفعلي للمخزون.
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الدليل االسترشادي لممارسة المراجعة
في المملكة العربية السعودية

SOCPA الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

رقم 
إقرارات إجراءات املراجعــةمسلسل

املراجعة
قام

بالعمل
رقم ورقة 

العمل

2- باستخدام قائمة البنود املقدمة من العميل للمراجع PBC أو مستندات احلد 
يف  املسجلة  الفاصل  احلد  بيانات  مالحظة   cutoff documents الفاصل 
السجالت احملاسبية قبل وبعد تاريخ اجلرد الفعلي لتحديد ما إذا كان قد مت 

احلصول على قطع املناسب.
)النطاق / العينة: ....(.

3- فحص يومية املشتريات / اإليصاالت للفترات قبل وبعد تاريخ اجلرد الفعلي 
بالنسبة للبنود غير العادية. )النطاق / العينة: ....(.

4- النظر يف الردود على طلب املصادقات على احلسابات الدائنة التي قد تدل 
على مشكالت محتملة مرتبطة باحلد الفاصل للمخزون.

االكتمال

أسس تخصيص التكاليف غير املباشرة ستكون على النحو التالي:10
10.1 بالنسبة إلى التكاليف الثابتة غير املباشرة:

< يف حالة أنها حتت االستخدام بالقدرة العادية، فإن التكاليف غير املباشرة غير 
احململة ينبغي حتميلها كمصروف للفترة.

يف حالة إنتاج عال بدرجة غير عادية، فإن التكاليف غير املباشرة املخصصة ال 
ينبغي أن تتجاوز املبلغ الفعلي ألن ذلك قد يؤدي إلى مغاالة يف تقومي املخزون.
10.2 بالنسبة إلى التكاليف غير املباشرة املتغيرة ينبغي أنه يتم التخصيص على 

اإلنتاج الفعلي، ويجب أن يكون أساسه متسقا.
3.10 حتقق من سياسة تخصيص تكلفة املنتجات املشتركة مثاًل على أساس سعر 

البيع أو الكميات املنتجة بعد نقطة االنفصال.

املنطبق 2 املالي  التقرير  إطار  ملتطلبات  وفقاً  مت  قد  اإلفصاح  كان  إذا  ما  حدد 
واملعايير الدولية للتقرير املالي ذات العالقة املعتمدة يف اململكة العربية السعودية، 
واملعايير واإلصدارات األخرى املعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعني واحملاسبني 

ومتطلبات نظام الشركات.

م نتائج العمل الذي مت.3 قوِّ
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الدليل االسترشادي لممارسة المراجعة
في المملكة العربية السعودية

SOCPA الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

برنامج المراجعة 
)ج( المصروفات اإلدارية

العمل:  ورقة  رقم 

 : د عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا إ

يــــــــــــــخ:  ر لتــــــــــــــــــــــــا ا

: جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع و ر

يــــــــــــــخ:  ر لتــــــــــــــــــــــــا ا

اسم العميل: ..........................................................................................................................

املدة: .......................................................................................................................................

املوضوع: املصروفات اإلدارية

                                                                                                                          املبلغ

                                                                                                                                                           بالريال

أرصدة احلسابات:   

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

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

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

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

أنواع املعامالت: 

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

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

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

........................................................................................................................................................................................
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الدليل االسترشادي لممارسة المراجعة
في المملكة العربية السعودية

SOCPA الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

رقم 
إقرارات إجراءات املراجعــةمسلسل

املراجعة
قام

بالعمل
رقم ورقة 

العمل

اختبارات أدوات الرقابة: 

برنامج عمل 1 املذكور يف  التفصيلي  بإجراء االختبار  واملنافع األخرى قم  للرواتب 
الرواتب.

قم باختيار عينة من املعامالت وراجع ما يأتي: 2
< تعتمد املصروفات وفقاً لسياسة الشركة.

< تدعم املصروفات مبستندات.
< تدفع املصروفات بشيكات مسطرة فقط.
< ترحل املصروفات إلى احلساب الصحيح.

اإلجراءات التحليلية: 

قم باإلجراءات التحليلية لتقومي املصروفات اإلدارية/ البيعية/ التسويقية: 1
أ -  قم بإعداد توقعات للمصروفات املهمة.

ب- قارن املبالغ املتوقعة باملبالغ الفعلية املسجلة.
ج- استفسر ووثق األسباب للتغيرات املهمة.

االكتمال

اختبارات التفاصيل: 

املالئمة 1 املدعمة  املستندات  وافحص  املسجلة  املصروفات  من  عينة  باختيار  قم 
وسجالت  الشخصية  امللفات  اإليجار،  اتفاقيات  مثل  العالقة  ذات  للمصروفات 

الرواتب والعالوات األخرى... إلخ.

احلدوث 
االكتمال 
القياس

قم بفحص سريع حلساب املصروفات باألستاذ العام وتقصي أي بنود كبيرة وغير 2
عادية وتأكد من أن املصروفات قد صرفت ألغراض املشروع.

االكتمال

أحصل على قائمة البنود املقدمة من العميل للمراجع PBC تتضمن مقارنة كل فئة 3
املتعلقة  املهمة  التكاليف  املرتبات( مع  املوظف )حسب كشوف  تعويض  مهمة من 

بكشوف املرتبات )حسب الشهر بني السنوات(. 
قم بتضمني احتساب متوسط رواتب معادلي املوظفني الذين يعملون بدوام كامل.

حتقق من الدقة الكتابية للتحليل.
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الدليل االسترشادي لممارسة المراجعة
في المملكة العربية السعودية

SOCPA الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

رقم 
إقرارات إجراءات املراجعــةمسلسل

املراجعة
قام

بالعمل
رقم ورقة 

العمل

أفحص جميع اتفاقيات اإليجار املهمة والحظ ما يأتي:4
< تواريخ االنتهاء / االستحقاق.

< شروط جتديد االتفاق.
< مبلغ اإليداع.

< مبلغ اإليجار وفترة الدفع.
< شروط رفع إيجار. و

< أي امر آخر مهم

اطلب من العميل إعداد جدول بجميع التكاليف النظامية واملهنية املتكبدة خالل 5
الفترة مبيناً: 

< اسم احملامي/ مستشار الضريبة أو مستشار آخر.
< وصف اخلدمات املهنية املقدمة إلى املنشأة. و

< مقدار املصروفات/ االتعاب املهنية.
ربط إجمالي هذا اجلدول بدفتر األستاذ العام

بناء على جدول التكاليف النظامية واملهنية، التأكد من أن جميع التكاليف كانت:6
< مصرحاً بها من قبل مستوى الصالحية املناسب. 

< مؤيدة بشكل صحيح بالفواتير واملستندات األخرى ذات الصلة. 
< ألغراض املشروع. و

محققة من قبل إدارة املراجعة الداخلية باملنشأة، حيثما كان منطبقاً.

املنطبق 7 املالي  التقرير  إطار  ملتطلبات  وفقاً  مت  قد  اإلفصاح  كان  إذا  ما  حدد 
واملعايير الدولية للتقرير املالي ذات العالقة املعتمدة يف اململكة العربية السعودية، 
واملعايير واإلصدارات األخرى املعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعني واحملاسبني 

ومتطلبات نظام الشركات. 

العرض 
واإلفصاح

م نتائج العمل الذي مت.8 قوِّ
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الدليل االسترشادي لممارسة المراجعة
في المملكة العربية السعودية

SOCPA الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

برنامج المراجعة 
)د( األعباء المالية

العمل:  ورقة  رقم 

 : د عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا إ

يــــــــــــــخ:  ر لتــــــــــــــــــــــــا ا

: جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع و ر

يــــــــــــــخ:  ر لتــــــــــــــــــــــــا ا

اسم العميل: ..........................................................................................................................

املدة: .......................................................................................................................................

املوضوع: األعباء املالية

                                                                                                                          املبلغ

                                                                                                                                                           بالريال

أرصدة احلسابات:   

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

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

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

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

أنواع املعامالت: 

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

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

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

........................................................................................................................................................................................
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الدليل االسترشادي لممارسة المراجعة
في المملكة العربية السعودية

SOCPA الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

رقم 
إقرارات إجراءات املراجعــةمسلسل

املراجعة
قام

بالعمل
رقم ورقة 

العمل

اختبارات أدوات الرقابة: 

يفرضها 1 التي  املالية  األعباء  احتساب  بإعادة  تقوم  نفسها  الشركة  أن  من  تأكد 
البنك. 

تأكد من أن هذا االحتساب قد مت فحصه بواسطة شخص مسؤول.
تأكد من أنه قبل احلصول على متويل يتم احلصول على معدالت متويل من بنوك 2

مختلفة وأن التمويل يتم بأفضل شروط اقتصادية وشروط أخرى.

إجراء بحث بشأن الشركة مبكتب املسجلني للتأكد من أن جميع عمليات التمويل 3
سجلت  التي  احلسابات  دفاتر  يف  تظهر  مالية  مصروفات  من  بها  يتصل  وما 

املصروفات بالنسبة إليها.

اإلجراءات التحليلية: 

يف  التغيرات  لتحليل  املوازنات  ومبالغ  السابقة  بالسنة  اجلارية  السنة  قارن 
املصروفات. 

استفسر ووثق أسباب التغيرات.

اختبارات التفاصيل: 

قم باختيار عينة من األعباء املالية وقم باإلجراءات اآلتية: 1
أ - افحص املستندات املؤيدة للتحقق من معدالت األعباء املالية.

ومعدالت  األيام  عدد  املبالغ،  أساس  على  املالية  األعباء  مبلغ  حساب  أعد  ب- 
األعباء املالية. 

احلدوث 
القياس 
االكتمال

2 ،WPPF األرباح احملتجزة  العاملني يف  أن مصروفات صندوق مشاركة  من  تأكد 
حسب  احتسابها  يتم   WWF للعاملني  االجتماعية  الرعاية  صندوق  ومصروفات 

القواعد اخلاصة بها. 
تأكد من أن الدفع للسنة املاضية قد مت يف حدود الوقت احملدد.

التقومي

يف 3 أخذها  مت  قد  الخ،  اإليجار  عقود  السلفيات،  القروض،  جميع  أن  من  تأكد 
احلسبان لضمان أنه ال توجد أي أعباء مالية غير مسجلة أو مسجلة بأقل من 

قيمتها.

االكتمال

املنطبق 4 املالي  التقرير  إطار  ملتطلبات  وفقاً  مت  قد  اإلفصاح  كان  إذا  ما  حدد 
واملعايير الدولية للتقرير املالي ذات العالقة املعتمدة يف اململكة العربية السعودية، 
واملعايير واإلصدارات األخرى املعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعني واحملاسبني 

ومتطلبات نظام الشركات.وأنه لم حتدث أي مقاصة للدخل أو املصروفات.

العرض 
واإلفصاح

م نتائج العمل الذي مت. 5 قوِّ
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الدليل االسترشادي لممارسة المراجعة
في المملكة العربية السعودية

SOCPA الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

برنامج المراجعة 
)هـ( الدخل من مصادر أخرى

العمل:  ورقة  رقم 

 : د عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا إ

يــــــــــــــخ:  ر لتــــــــــــــــــــــــا ا

: جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع و ر

يــــــــــــــخ:  ر لتــــــــــــــــــــــــا ا

اسم العميل: ..........................................................................................................................

املدة: .......................................................................................................................................

املوضوع: الدخل من مصادر أخرى

                                                                                                                          املبلغ

                                                                                                                                                           بالريال

أرصدة احلسابات:   

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

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

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

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

أنواع املعامالت: 

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

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

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

........................................................................................................................................................................................
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الدليل االسترشادي لممارسة المراجعة
في المملكة العربية السعودية

SOCPA الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

رقم 
إقرارات إجراءات املراجعــةمسلسل

املراجعة
قام

بالعمل
رقم ورقة 

العمل

اختبارات أدوات الرقابة: 
احصل على عينة من االستثمارات التي قامت بها الشركة، وتأكد من: 1

< االستثمارات التي متت مصرح بها وتتفق مع أهداف الشركة.
< تأكد من أن الدخل من االستثمارات قد روجع وأثبت كمستحقات يف التوقيت املناسب.

بالنسبة إلى مبيعات اخلردة تأكد من أن املبيعات قد متت بأفضل شروط اقتصادية.2
راجع وجود اإلجراءات املوضوعة للتأكد من عدم حتويل البضاعة اجليدة إلى اخلردة. 3

اإلجراءات التحليلية: 

قارن السنة اجلارية مع السنة السابقة ومبالغ املوازنات لتحليل الفروق يف املصروفات. 1
استفسر ووثق أسباب هذه الفروق.

اختبارات التفاصيل: 

الفوائد 1 )مثل  بها  املرتبطة  واحلسابات  املالية  األوراق  يف  االستثمارات  افحص 
ودخل االستثمارات يف أسهم( يف األستاذ العام وتقصي عن أي بنود غير عادية.

الوجود

افحص الفائدة املستحقة والفائدة املكتسبة خالل املدة على القروض إلى الغير، 2
وحدد ما إذا كان يجب احتساب فائدة ضمنية على القروض للغير طويلة األجل 

التي حدثت خالل املدة.

الدقة 
والتقومي 

والتخصيص
حتقق من دخل الفوائد وإيرادات األسهم على األوراق املالية املتداولة، االستثمارات 3

امللكية يف األرباح احملتجزة )خسائر( الشركات املستثمر فيها باحتساب  وحقوق 
الفوائد املكتسبة أو بالرجوع إلى السجالت املنشورة عن توزيعات األرباح املدفوعة 

أو إلى القوائم املالية للشركات املستثمر فيها.

الدقة 
والتقومي 

والتخصيص

الدقة راجع احتساب املكاسب واخلسائر من بيع األوراق املالية املتداولة واالستثمارات.4
والتقومي

قم باختيار عينة من األصول التي مت استبعادها خالل املدة وراجع: 5
< التصريح باالستبعاد.

< احتساب املكاسب أو اخلسائر من بيع األصول الثابتة.
< االستبعاد يف الوقت املناسب من سجالت األصول الثابتة.

الوجود

قم باختيار عينة من مبيعات اخلردة وراجع: 6
< التصريح الالزم.

< التسجيل السليم للمكاسب و
< تسلم أثمان البيع.

الدقة 
والتقومي

تأكد من أن جميع البنود ذات األهمية النسبية قد مت عرضها واإلفصاح عنها وفقاً 7
ملتطلبات إطار التقرير املالي املنطبق واملعايير الدولية للتقرير املالي ذات العالقة 
املعتمدة يف اململكة العربية السعودية، واملعايير واإلصدارات األخرى املعتمدة من 

الهيئة السعودية للمراجعني واحملاسبني ومتطلبات نظام الشركات.

العرض 
واإلفصاح

م نتائج العمل الذي مت.8 قوِّ
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رابعا: أخـــرى 

رقم 
رقم الصفحةالرقم املرجعيعنوان  القوائم املاليةمسلسل

صندوق الرعاية االجتماعية للعاملني1

األنظمة واللوائح٢
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الدليل االسترشادي لممارسة المراجعة
في المملكة العربية السعودية
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برنامج المراجعة 
)أ( صندوق الرعاية االجتماعية للعاملين/ صندوق مشاركة العاملين في األرباح

العمل:  ورقة  رقم 

 : د عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا إ

يــــــــــــــخ:  ر لتــــــــــــــــــــــــا ا

: جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع و ر

يــــــــــــــخ:  ر لتــــــــــــــــــــــــا ا

اسم العميل: ..........................................................................................................................

املدة: .......................................................................................................................................

املوضوع: صندوق الرعاية االجتماعية للعاملني/ صندوق مشاركة العاملني يف األرباح احملتجزة

                                                                                                                          املبلغ

                                                                                                                                                           بالريال

أرصدة احلسابات:   

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

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

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

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

أنواع املعامالت: 

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

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

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

........................................................................................................................................................................................
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الدليل االسترشادي لممارسة المراجعة
في المملكة العربية السعودية

SOCPA الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

رقم 
إقرارات إجراءات املراجعــةمسلسل

املراجعة
قام

املرجعبالعمل

اختبارات أدوات الرقابة: 

1
يف  التباين  لتحليل  املقدرة  واملبالغ  السابق  العام  مع  احلالي  العام  مقارنة 

التكاليف.االستفسار وتوثيق أسباب االختالف.
الدقة 
والتقومي

اختبارات التفاصيل: 

1
للعاملني وحتقق  االجتماعية  الرعاية  احتساب صندوق  عملية  على  احلصول 

من مدى مالءمتها.
الدقة 
والتقومي

2
احلصول على عملية احتساب صندوق مشاركة العاملني يف األرباح احملتجزة 

وحتقق من مدى مالءمتها.
القياس

3

وفقاً  عنها  واإلفصاح  قد مت عرضها  اجلوهرية  العناصر  أن جميع  من  تأكد 
ذات  املالي  للتقرير  الدولية  واملعايير  املنطبق  املالي  التقرير  إطار  ملتطلبات 
السعودية، واملعايير واإلصدارات األخرى  العربية  اململكة  املعتمدة يف  العالقة 
املعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعني واحملاسبني ومتطلبات نظام الشركات.

العرض 
واإلفصاح

م نتائج العمل الذي مت.4 قوِّ
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برنامج المراجعة 
األنظمة واللوائح

العمل:  ورقة  رقم 

 : د عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا إ

يــــــــــــــخ:  ر لتــــــــــــــــــــــــا ا

: جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع و ر

يــــــــــــــخ:  ر لتــــــــــــــــــــــــا ا

اسم العميل: ..........................................................................................................................

املدة: .......................................................................................................................................

املوضوع: األنظمة واللوائح

                                                                                                                          املبلغ

                                                                                                                                                           بالريال

أرصدة احلسابات:   

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

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

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

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

أنواع املعامالت: 

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

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

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

........................................................................................................................................................................................
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الدليل االسترشادي لممارسة المراجعة
في المملكة العربية السعودية

SOCPA الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

الغرض: 

الغرض من برنامج املراجعة هذا هو تسهيل التزام املعيار الدولي للمراجعة املعتمد يف اململكة املتعلق باألنظمة واللوائح )معيار 
250 "مراعاة األنظمة واللوائح عند مراجعة القوائم املالية"(. 

ويجب إكماله خالل عملية املراجعة بأكملها، يجب استخدام احلكم املهني واحلرص عند إعداد برنامج املراجعة هذا، فالبرنامج 
يجب أن يتم وضعه ليتناسب مع الظروف اخلاصة باملنشأة بحيث يشمل إجراءات محددة يتم القيام بها، كما تقرر بواسطة فريق 

املراجعة املسؤول عن االرتباط.
الغرض من هذه الوثيقة هو احلصول على فهم إلطار األنظمة واللوائح اخلاصة باملنشأة واحلصول على ما يكفي من أدلة 

املراجعة املناسبة فيما يتعلق بعدم التزام املنشأة بأنظمة وتعليمات قد تؤثر بشكل جوهري يف القوائم املالية. 
فمن املعروف أن بعض األنظمة واللوائح قد يكون لها تأثير جوهري يف معامالت املنشأة، فعدم التزام بعض األنظمة واللوائح 

قد يترتب عليه توقف املنشأة عن العمل أو قد يثير موضوع قدرة املنشأة على البقاء كمنشأة مستمرة. 

فاألنظمة واللوائح التي تؤثر يف حتديد املبالغ واإلفصاحات املهمة بالقوائم املالية قد تتعلق ببعض األمور، مثل:

>  شكل ومحتوى القوائم املالية.
>  املتطلبات احملددة اخلاصة بالصناعة.

>  احملاسبة عن العمليات مبوجب عقود حكومية.
>  إثبات املصروفات كمستحقات مبوجب أنظمة الضرائب.

>  إثبات املصروفات فيما يتعلق بتكاليف املعاشات.

يشمل برنامج المراجعة الخاص باألنظمة واللوائح القسمين اآلتيين: 

I ملخص لفهم املشروع.
II إجراءات املراجعة.

I ملخص لفهم المشروع: 
يتم تلخيص فهم املشروع وحاالت عدم االلتزام التي مت حتديدها يف مرحلة التخطيط األولي املذكورة أدناه  إذا كان ممكناً 

للمساعدة على تركيز اإلجراءات التي سيتم القيام بها يف البرنامج على أهداف املراجعة املالئمة. 
احصل على فهم لألنظمة واللوائح التي تنطبق على العميل وناقش مع اإلدارة اإلجراءات التي تضمن التزام األنظمة واللوائح 

ذات العالقة.
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الدليل االسترشادي لممارسة المراجعة
في المملكة العربية السعودية

SOCPA الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

حاالت عدم التزام باألنظمة واللوائح 

II إجراءات المراجعة: 

رقم 
مسلسل

طبيعة ومدى
إجراءات املراجعة

قام 
بالعمل

رقم 
ورقة العمل

باملنشأة والصناعة 1 املتعلق  والتنظيمي  النظامي  احصل على فهم عام لإلطار 
وكيف تقوم املنشأة بااللتزام بهذا االطار.

حدد حاالت حدوث عدم التزام باألنظمة واللوائح حيث يؤخذ عدم االلتزام يف 2
احلسبان عند إعداد القوائم املالية: 

< استفسر من اإلدارة عما إذا كانت اإلدارة تلتزم هذه األنظمة واللوائح.
التي  أو  التراخيص  إصدار  تتولى  التي  السلطات  مع  املراسالت  افحص   >

تتولى اإلجراءات التنظيمية.
< كن يقظاً ألي حاالت عدم التزام عند تطبيق جميع إجراءات املراجعة.

ضع إجراءات أخرى تتعلق بتحديد حاالت عدم االلتزام. 3
ضع قائمة باإلجراءات املخططة أدناه: 

1/3
2/3

3/3
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الدليل االسترشادي لممارسة المراجعة
في المملكة العربية السعودية
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رقم 
مسلسل

طبيعة ومدى
إجراءات املراجعة

قام 
بالعمل

رقم 
ورقة العمل

عند إدراك وجود معلومات تتعلق بحالة محتملة من عدم االلتزام، قم باإلجراءات 4
اآلتية: 

< احصل على فهم لطبيعة احلالة والظروف التي حدثت فيها.
< ضع إجراءات أخرى ضرورية للحصول على معلومات كافية أخرى لتقومي 

اإلنعكاسات احملتملة على القوائم املالية.
< ضع قائمة باإلجراءات املخططة أدناه: 

1/4

2/4

3/4

يف حالة وجود اعتقاد بعدم التزام، قم باإلجراءات اآلتية: 5
< وثق النتائج.

< ناقش النتائج مع اإلدارة.
وبصفة  األخرى،  املراجعة  بنواحي  عالقتها  يف  االلتزام  عدم  آثار  ادرس   >

خاصة فيما يتعلق بأمانة وصدق بيانات اإلدارة.
واإلدارة  اإلدارة  وإما مجلس  املراجعة  تبلغ جلنة  أن  إما  بأسرع ما ميكن   >

العليا أو احلصول على دليل بأنهم على علم كاف باملوضوع.

احصل على إفادة مكتوبة من اإلدارة بأنها قد أفصحت لنا عن جميع احلاالت 6
املعلومة فعاًل أو احملتملة من عدم التزام األنظمة واللوائح التي قد تؤخذ آثارها 

يف احلسبان عند إعداد القوائم املالية.

خطوات أخرى كما قد يقرره فريق املراجعة القائم باالرتباط. 7
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الفصل السادس عشر 
جداول الملخصات

المكونات المهمة لقائمة المركز المالي وقائمة الدخل 

الفهرس الرئيسي

اسم العميل: ..............................................................................   نهاية السنة  ....................................................

رأس المال وااللتزامات

AA أسهم رأس املال

BB االحتياطيات والدخل الشامل اآلخر والربح املتراكم

CC فائض إعادة تقومي األصول الثابتة

DD رأس املال القابل للسداد

EE سندات الديون والقروض طويلة - األجل

FF االلتزامات مقابل األصول اخلاضعة لعقود اإليجار التمويلية

GG االلتزامات املؤجلة

HH الودائع طويلة األجل

JJ القروض قصيرة ألجل والترتيبات املالية

MM اجلزء املتداول من االلتزامات طويلة األجل

NN الدائنون، االلتزامات املستحقة وااللتزامات األخرى

PP الضرائب

RR األرباح احملتجزة األسهم

SS االلتزامات احملتملة والتعهدات
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الفهرس الرئيسي

اسم العميل: ..............................................................................   نهاية السنة  ....................................................

األصـــــــول

A األصول التشغيلية

B األصول اخلاضعة لعقود اإليجار التمويلية

C املصروفات املنفقة على األصل إلى أن يتحول إلى حالة التشغيل

D املستودعات وقطع الغيار احملتفظ بها لإلنفاق الرأسمالي

E األصول غير امللموسة

K االستثمارات طويلة األجل

L القروض طويلة األجل والسلف

M الودائع طويل ألجل، الدفع مقدمًاً

N املستودعات، قطع الغيار واألدوات السائبة

R البضائع املعروضة

S الديون التجارية

V الودائع التجارية، مدفوعات مقدمًاً قصيرة األجل، القروض، السلف

وحسابات مستحقة التحصيل أخرى

W األوراق املالية املتداولة / االستثمارات قصيرة األجل

X النقد وأرصدة البنوك 
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الدليل االسترشادي لممارسة المراجعة
في المملكة العربية السعودية

SOCPA الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

الفهرس الرئيسي

قائمة الدخل

PL 1 املبيعات

PL ٢ تكلفة املبيعات

PL 3 املصاريف العمومية واإلدارية

PL 4 مصاريف البيع والتوزيع

PL ٥ املصروفات املالية

PL 6 املصروفات األخرى

PL ٧ الدخل اآلخر

PL 8 املخصصات
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الدليل االسترشادي لممارسة المراجعة
في المملكة العربية السعودية

SOCPA الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

الفهرس

املرجع:                             AAرقم امللف:                                   العميل:

التاريخ:أعده:                                           أسهم رأس املالجدول امللخصات: 

التاريخ:راجعه:                                        

الفترة احملاسبية:

املرجع
إن كان موضوعًا 

بامللف
توقيع 

الفاحص

AAأسهم رأس املال

AA/APبرنامج املراجعة

AA/LSجدول امللخصات

AA1-19اجلداول املؤيدة

AA/20النموذج ”A“، اجلداول املؤيدة والنماذج األخرى حسب ما ينطبق

AA-21قائمة املساهمني إضافة إلى األعمال

AA-22إفادة حلضور االجتماعات

AA-23ملخص، مقتطفات أو نسخ من احملاضر
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الدليل االسترشادي لممارسة المراجعة
في المملكة العربية السعودية

SOCPA الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

العميل:

أسهم رأس املالجدول امللخصات :                                     

الفترة السابقةالفترة احلاليةاملرجع

- رأس املال املصرح به

 عدد األسهم

 القيمة االسمية لألسهم )حسب السهم(

 إجمالي رأس املال املصرح به

 انواع األسهم

- رأس املال املصدر، املكتتب واملدفوع

األسهم املصدرة للنقد

عدد األسهم

املبلغ )اإلجمالي(

انواع األسهم

 قيمة كل سهم

األسهم املصدرة العتبارات أخرى غير النقد )وضح(

 عدد األسهم

 املبلغ )اإلجمالي(



258

الدليل االسترشادي لممارسة المراجعة
في المملكة العربية السعودية

SOCPA الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

الفترة السابقةالفترة احلاليةاملرجع

 انواع األسهم

 قيمة كل سهم

احلركة خالل السنة

االرقام

 بداية السنة                                )أ(

 أصدر خالل السنة

نقد                                          )ب(

عني                                          )ج(

 مكافأة/حق                                )د(

)ب( + )ج( + )د( =                        )هـ(

 عند نهاية السنة                          أ + هـ

االستنتاج
1. اكتملت عملية املراجعة وفقاً لبرنامج املراجعة.

2. تظهر أوراق العمل أن العمل قد مت أداؤه بدرجة كافية ومناسبة. 
3. تتضمن أوراق العمل معلومات كافية، تفاصيل للسمات املهمة وإيضاحات لألمور غير العادية لتمكيننا من تكوين رأي يف 

القوائم املالية.
4. يف رأيي أن املبالغ املذكورة أعاله مبينة بشكل عادل وعلى أساس يتسق مع الفترة السابقة.

المشرف: .................................................................................    التاريخ: .........................................



259

الدليل االسترشادي لممارسة المراجعة
في المملكة العربية السعودية

SOCPA الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

الفهرس

املرجع:                             BBرقم امللف:                                   العميل:

التاريخ:أعده:                                           أسهم رأس املالجدول امللخصات: 

التاريخ:راجعه:                                        

الفترة احملاسبية:

املرجع
إن كان موضوعًا 

بامللف
توقيع 

الفاحص

BBاالحتياطيات، الدخل الشامل اآلخر والربح املتراكم

BB/APبرنامج املراجعة

BB/LSجدول امللخصات )رأس املال واإليرادات(

اجلداول املؤيدة
BB-1- احتياطات اإليرادات
BB-2- احتياطات رأس املال

BB-3- الربح )اخلسارة( املتراكم

BB4محاضر اجتماعات املجلس

دفعات مقدمة مقابل إصدار مستقبلي لرأس املال
X

BB4

BB5جدول حركة ألغراض اإلفصاح

X يتم وضعها بعد القيمة الصافية



260

الدليل االسترشادي لممارسة المراجعة
في المملكة العربية السعودية

SOCPA الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

العميل:

االحتياطيات والربح املتراكمجدول امللخصات:                                      

الفترة السابقةالفترة احلاليةاملرجع

BB - 1احتياطيات رأس املال 

- احتياطي استرداد رأس املال

- حساب إصدار األسهم

- الربح قبل وضع الشركة

- أخرى )حدد(

...احتياطي ال يعد غير مقيد بالنسبة إلى التوزيع
BB - 2احتياطيات االيرادات

- االيراد العام

- احتياطي تكافؤ األرباح احملتجزة األسهم

- احتياطيات أخرى

- ربح غير موزع

BB - 3- األرباح احملتجزة )خسارة( متراكمة

فائض عند إعادة تقومي األصول الثابتة )القسم 235(

 اإلجمالي

االستنتاج
1. اكتملت عملية املراجعة وفقاً لبرنامج املراجعة.

2. تظهر أوراق العمل أن العمل قد مت أداؤه بدرجة كافية ومناسبة. 
3. تتضمن أوراق العمل معلومات كافية، تفاصيل للسمات املهمة وإيضاحات لألمور غير العادية لتمكيننا من تكوين رأي يف 

القوائم املالية.
4. يف رأيي أن املبالغ املذكورة أعاله مبينة بشكل عادل وعلى أساس يتسق مع الفترة السابقة.

المشرف: .................................................................................    التاريخ: .........................................
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الدليل االسترشادي لممارسة المراجعة
في المملكة العربية السعودية

SOCPA الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

الفهرس

املرجع:                             CCرقم امللف:                                   العميل:

فائض إعادةجدول امللخصات: 
تقومي األصول الثابتة

التاريخ:أعده:                                           

التاريخ:راجعه:                                        

الفترة احملاسبية:

املرجع
إن كان موضوعًا 

بامللف
توقيع 

الفاحص

CCفائض إعادة تقومي األصول الثابتة

CC/APبرنامج املراجعة

CC/LSجدول امللخصات

X املعلومات األساسية وملخص تقرير إعادة التقوميCC - 21

إجراءات إصدار االحتياطيات. 
CC - 22اختبارات تشمل املطابقة مع جدول التخلص من األصول

X وصف حسب اجلدول الرابع/اخلامس
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الدليل االسترشادي لممارسة المراجعة
في المملكة العربية السعودية

SOCPA الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

املرجع:                             LS/CCرقم امللف:                                   العميل:

فائض إعادةجدول امللخصات: 
تقومي األصول الثابتة

التاريخ:أعده:                                           

التاريخ:راجعه:                                        

الفترة احملاسبية:

الفترة السابقةالفترة احلاليةاملرجع

فائض إعادة تقومي األصول الثابتة

الرصيد االفتتاحي

فائض التقومي خالل السنة

االستخدام عند التخلص من األصول النهائية

X القيمة املتزايدة/ االنخفاض يف القيمة

   القيمة الدفترية املخفضة أو املعاد تقوميها

X بيانات إعادة التقومي

- االسم وإعادة التقومي

Ban’s of Revaluation -

- طبيعة املؤشرات املستخدمة

X بعد إعادة تقومي األصول، ينبغي أن اظهار هذه البنود بكل ميزانية 
عمومية الحقة

االستنتاج
1. اكتملت عملية املراجعة وفقاً لبرنامج املراجعة.

2. تظهر أوراق العمل أن العمل قد مت أداؤه بدرجة كافية ومناسبة. 
3. تتضمن أوراق العمل معلومات كافية، تفاصيل للسمات املهمة وإيضاحات لألمور غير العادية لتمكيننا من تكوين رأي يف 

القوائم املالية.
4. يف رأيي أن املبالغ املذكورة أعاله مبينة بشكل عادل وعلى أساس يتسق مع الفترة السابقة.

المشرف: .................................................................................    التاريخ: .........................................
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الدليل االسترشادي لممارسة المراجعة
في المملكة العربية السعودية

SOCPA الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

الفهرس

املرجع:                             DDرقم امللف:                                   العميل:

التاريخ:أعده:                                           رأس املال القابل للسدادجدول امللخصات: 

التاريخ:راجعه:                                        

الفترة احملاسبية:

املرجع
إن كان موضوعًا 

بامللف
توقيع 

الفاحص

DDرأس املال القابل للسداد

DD/APبرنامج املراجعة

DD /LSجدول امللخصات

DD - 19اجلداول املؤيدة
DD - 20ملخص املصادقات، املطابقة واملستندات

DD - 21املعلومات ذات العالقة بالنسبة لرأس مال قابل للتسديد
DD - 22محاضر اجتماعات املجلس

DD - 23مستخرجات/ نسخ االتفاقيات
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الدليل االسترشادي لممارسة المراجعة
في المملكة العربية السعودية

SOCPA الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

املرجع                                              DD/LSرقم امللف:العميل:

رأس املال القابل جدول امللخصات: 
للسداد

التاريخالتوقيعاالسم

أعده

فحصهنهاية السنة

راجعه املدير / الشريك

رقم 
.P.T.Cاملرجعاحلساب

ترتيبات 
.T.F.Cمشاركة

متويل متجدد 
طويل األجل 

خاضع لرفع السعر

الفترة 
احلالية

الفترة 
السابقة

تشاركي/ غير تشاركي

مضمون/ غير مضمون

الرصيد االفتتاحي

مت احلصول عليه/ تسوية خالل الفترة

مت السداد خالل السنة

اجلزء املتداول املبني حتت بند االلتزامات 
املتداولة

الدفعة املستحقة

االسترداد خالل سنة واحدة

املبلغ األصلي

سعر مرفوع 

رفع السعر

خصم على الدفعة التي تدفع يف وقتها

بقية القسط

مبلغ القسط

عدد االقساط
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الدليل االسترشادي لممارسة المراجعة
في المملكة العربية السعودية

SOCPA الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

رقم 
.P.T.Cاملرجعاحلساب

ترتيبات 
.T.F.Cمشاركة

متويل متجدد 
طويل األجل 

خاضع لرفع السعر

الفترة 
احلالية

الفترة 
السابقة

بدأت االقساط من

معدل الفائدة/ اإلضافة يف السنة

إيضاح فرعي:
الربح  ملشاركة  املالية  األوراق  )ترتيبات 
واخلسارة، توفير/ إنشاء احتياطي، ميزات 

التحويل، حاالت التخلف عن الدفع(

االستنتاج
1. اكتملت عملية املراجعة وفقاً لبرنامج املراجعة.

2. تظهر أوراق العمل أن العمل قد مت أداؤه بدرجة كافية ومناسبة. 
3. تتضمن أوراق العمل معلومات كافية، تفاصيل للسمات املهمة وإيضاحات لألمور غير العادية لتمكيننا من تكوين رأي يف 

القوائم املالية.
4. يف رأيي أن املبالغ املذكورة أعاله مبينة بشكل عادل وعلى أساس يتسق مع الفترة السابقة.

المشرف: .................................................................................    التاريخ: .........................................
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الدليل االسترشادي لممارسة المراجعة
في المملكة العربية السعودية

SOCPA الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

الفهرس

املرجع:                             EEرقم امللف:                                   العميل:

التاريخ:أعده:                                           القروض طويلة األجلجدول امللخصات: 

التاريخ:راجعه:                                        

الفترة احملاسبية:

املرجع
إن كان موضوعًا 

بامللف
توقيع 

الفاحص
EEالقروض طويلة األجل

EE /APبرنامج املراجعة

EE /LSجدول امللخصات

EE - 19اجلداول املؤيدة

EE - 20ملخص املصادقات، املطابقة واملستندات

EE - 21املعلومات ذات العالقة

EE - 22محاضر اجتماعات املجلس

EE - 23مستخرجات/ نسخ االتفاقيات

EE - 24نسخ حسابات دفتر األستاذ العام

)إذا كان من ذوي العالقة(
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الدليل االسترشادي لممارسة المراجعة
في المملكة العربية السعودية

SOCPA الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

املرجع                                              EE/LSرقم امللف:العميل:

القروض طويلة جدول امللخصات: 
األجل

التاريخالتوقيعاالسم

أعده

فحصهنهاية السنة

راجعه املدير / الشريك

رقم 
احلساب

الشركات املرجع
املصرفية

واملؤسسات 
املالية 
األخرى

اإلجمالي

من املضاربات 
املنظمة 

للشركات 
التابعة 

املسيطر عليها 
والتعهدات 

األخرى 
املرتبطة

اإلجمالي

من أعضاء 
مجلس 

اإلدارة مبا 
يف ذلك 
املدير 

التنفيذي

اإلجمالي

الفترة 
احلالية

اإلجمالي

الفترة السابقة

الشركات 
املصرفية

واملؤسسات 
املالية األخرى

اإلجمالي

من املضاربات 
املنظمة 

للشركات 
التابعة 

املسيطر عليها 
والتعهدات 

األخرى 
املرتبطة

اإلجمالي

من أعضاء 
مجلس 

اإلدارة مبا 
يف ذلك 
املدير 

التنفيذي

اإلجمالي

مضمون/ غير 
مضمون

الرصيد االفتتاحي

مت احلصول عليه/ 
تسوية خالل الفترة

مسدد/ تسوية/
محول خالل الفترة

اجلزء املتداول 
املبني حتت 

بند االلتزامات 
املتداولة

القسط املستحق

االسترداد خالل 
سنة واحدة
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الدليل االسترشادي لممارسة المراجعة
في المملكة العربية السعودية

SOCPA الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

عدد األقساط 
املتساوية

مبلغ االقساط

بقية القسط 

تاريخ بداية أول 
قسط

إيضاح فرعي:
)األوراق املالية، 
أسبقية الدفع، 

ميزات التحويل، 
االعتراف بفروقات 

الصرف والبنود 
اجلوهرية األخرى(

االستنتاج
1. اكتملت عملية املراجعة وفقاً لبرنامج املراجعة.

2. تظهر أوراق العمل أن العمل قد مت أداؤه بدرجة كافية ومناسبة. 
3. تتضمن أوراق العمل معلومات كافية، تفاصيل للسمات املهمة وإيضاحات لألمور غير العادية لتمكيننا من تكوين رأي يف 

القوائم املالية.
4. يف رأيي أن املبالغ املذكورة أعاله مبينة بشكل عادل وعلى أساس يتسق مع الفترة السابقة.

المشرف: .................................................................................    التاريخ: .........................................
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الدليل االسترشادي لممارسة المراجعة
في المملكة العربية السعودية

SOCPA الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

الفهرس

املرجع:                             FFرقم امللف:                                   العميل:

االلتزامات مقابل جدول امللخصات: 
األصول اخلاضعة لعقود 

اإليجار التمويلية

التاريخ:أعده:                                           

التاريخ:راجعه:                                        

الفترة احملاسبية:

املرجع
إن كان موضوعًا 

بامللف
توقيع 

الفاحص

FFااللتزامات مقابل األصول اخلاضعة لعقود اإليجار التمويلية

FF /APبرنامج املراجعة

FF /LSجدول امللخصات

FF - 1جداول العمل

FF - 20ملخص املصادقات، املطابقة واملستندات

FF - 21نسخ اتفاقيات التأجير/ ملخص املستخرجات
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الدليل االسترشادي لممارسة المراجعة
في المملكة العربية السعودية

SOCPA الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

الفهرس

املرجع:                             GGرقم امللف:                                   العميل:

التاريخ:أعده:                                           االلتزامات املؤجلةجدول امللخصات: 

التاريخ:راجعه:                                        

الفترة احملاسبية:

املرجع
إن كان موضوعًا 

بامللف
توقيع 

الفاحص

GGااللتزامات املؤجلة

GG /APبرنامج املراجعة

GG /LSجدول امللخصات

GG- 1-19اجلداول املؤيدة ) املكافأة/ الضرائب املؤجلة(

GG - 20التقارير االكتوارية

GG - 21نسخ اتفاقيات التأجير/ ملخص املستخرجات

GG - 22موافقات مجلس اإلدارة
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الدليل االسترشادي لممارسة المراجعة
في المملكة العربية السعودية

SOCPA الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

املرجع:                             GG/LSرقم امللف:                                   العميل:

التاريخ:أعده:                                           االلتزامات املؤجلةجدول امللخصات: 

التاريخ:راجعه:                                        

الفترة احملاسبية:

الفترة السابقةالفترة احلاليةاملرجع

GGالضرائب املؤجلة

على حساب:- 

 االستهالك املعجل

 صناديق املكافآت/ التقاعد

 أخرى

GG2 - 19أخرى- 

االستنتاج
1. اكتملت عملية املراجعة وفقاً لبرنامج املراجعة.

2. تظهر أوراق العمل أن العمل قد مت أداؤه بدرجة كافية ومناسبة. 
3. تتضمن أوراق العمل معلومات كافية، تفاصيل للسمات املهمة وإيضاحات لألمور غير العادية لتمكيننا من تكوين رأي يف 

القوائم املالية.
4. يف رأيي أن املبالغ املذكورة أعاله مبينة بشكل عادل وعلى أساس يتسق مع الفترة السابقة.

المشرف: .................................................................................    التاريخ: .........................................
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الدليل االسترشادي لممارسة المراجعة
في المملكة العربية السعودية

SOCPA الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

الفهرس

املرجع:                             HHرقم امللف:                                   العميل:

التاريخ:أعده:                                           الودائع طويلة األجلجدول امللخصات: 

التاريخ:راجعه:                                        

الفترة احملاسبية:

املرجع
إن كان موضوعًا 

بامللف
توقيع 

الفاحص

HHالودائع طويلة األجل

HH /APبرنامج املراجعة

HH /LSجدول امللخصات

HH - 1-19اجلداول املؤيدة )املكافأة/ الضرائب املؤجلة(

HH - 20ملخص املصادقات، املطابقة واملستندات

العربية  اململكة  يف  املعتمدة  املالي  للتقرير  الدولية  املعايير  التزام 
السعودية، واملعايير واإلصدارات األخرى املعتمدة من الهيئة السعودية 

للمراجعني واحملاسبني ومتطلبات نظام الشركات

HH - 21

) مالحظة (
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الدليل االسترشادي لممارسة المراجعة
في المملكة العربية السعودية

SOCPA الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

املرجع:                             HH/LSرقم امللف:                                   العميل:

التاريخ:أعده:                                           الودائع طويلة األجلجدول امللخصات: 

التاريخ:راجعه:                                        

الفترة احملاسبية:

الفترة السابقةالفترة احلاليةاملرجع

HH - 1- العمالء

HH - 2- املوظفون

HH3 - 19- أخرى )نتيجة لذوي العالقة إن وجدوا( 

البنود التالية ينبغي بيانها على نحو منفصل

- االسم

- فترة إعادة الدفع

- معدل الفائدة

- الشروط األخرى املهمة

االستنتاج
1. اكتملت عملية املراجعة وفقاً لبرنامج املراجعة.

2. تظهر أوراق العمل أن العمل قد مت أداؤه بدرجة كافية ومناسبة. 
3. تتضمن أوراق العمل معلومات كافية، تفاصيل للسمات املهمة وإيضاحات لألمور غير العادية لتمكيننا من تكوين رأي يف 

القوائم املالية.
4. يف رأيي أن املبالغ املذكورة أعاله مبينة بشكل عادل وعلى أساس يتسق مع الفترة السابقة.

المشرف: .................................................................................    التاريخ: .........................................
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الدليل االسترشادي لممارسة المراجعة
في المملكة العربية السعودية

SOCPA الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

الفهرس

املرجع:                             JJرقم امللف:                                   العميل:

القروض قصيرة األجلجدول امللخصات: 
التاريخ:أعده:                                            والترتيبات املالية

التاريخ:راجعه:                                        

الفترة احملاسبية:

املرجع
إن كان موضوعًا 

بامللف
توقيع 

الفاحص

JJالقروض قصيرة األجل والترتيبات املالية 

JJ /APبرنامج املراجعة

JJ /LSجدول امللخصات

JJ 1-19اجلداول املؤيدة والتسويات املصرفية

JJ - 20ملخص املصادقات، املطابقة واملستندات

JJ - 21نسخ االتفاقيات

JJ - 22نسخ حسابات دفتر األستاذ العام

)إذا كان من ذوي العالقة(

JJ - 23قرار/ تفويض رسمي من مجلس اإلدارة
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الدليل االسترشادي لممارسة المراجعة
في المملكة العربية السعودية

SOCPA الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

املرجع:                             JJ/LSرقم امللف:                                   العميل:

القروض قصيرة األجلجدول امللخصات: 
التاريخ:أعده:                                            والترتيبات املالية

التاريخ:راجعه:                                        

الفترة احملاسبية:

الفترة السابقةالفترة احلاليةاملرجع

مضمون/ غير مضمون
JJ - 1الشركات املصرفية واملؤسسات املالية- 
JJ - 2الشركات التابعة- 
JJ - 3الشركات املسيطر عليها- 
JJ - 4املضاربات املنظمة- 
JJ - 5املشروعات األخرى املرتبطة- 
JJ - 6اخلاصة باملديرين مبا يف ذلك املدير التنفيذي- 
JJ7 – 19أخرى- 

مالحظة مختصرة

معدل الفائدة- 
طبيعة الضمان- 
تسهيل ائتماني غير مجد- 
شروط أخرى مهمة- 

االستنتاج
1. اكتملت عملية املراجعة وفقاً لبرنامج املراجعة.

2. تظهر أوراق العمل أن العمل قد مت أداؤه بدرجة كافية ومناسبة. 
3. تتضمن أوراق العمل معلومات كافية، تفاصيل للسمات املهمة وإيضاحات لألمور غير العادية لتمكيننا من تكوين رأي يف 

القوائم املالية.
4. يف رأيي أن املبالغ املذكورة أعاله مبينة بشكل عادل وعلى أساس يتسق مع الفترة السابقة.

المشرف: .................................................................................    التاريخ: .........................................
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الدليل االسترشادي لممارسة المراجعة
في المملكة العربية السعودية

SOCPA الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

الفهرس

املرجع:                             MMرقم امللف:                                   العميل:

 اجلزء املتداول منجدول امللخصات: 
التاريخ:أعده:                                            االلتزامات طويلة األجل

التاريخ:راجعه:                                        

الفترة احملاسبية:

املرجع
إن كان موضوعًا 

بامللف
توقيع 

الفاحص

MM /APبرنامج املراجعة

MM /LSاجلزء املتداول من االلتزامات طويلة األجل بجدول امللخصات

MM - 1العمل بالنسبة إلى االستحقاق اجلاري
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الدليل االسترشادي لممارسة المراجعة
في المملكة العربية السعودية

SOCPA الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

املرجع:                             MM/LSرقم امللف:                                   العميل:

 اجلزء املتداول منجدول امللخصات: 
التاريخ:أعده:                                            االلتزامات طويلة األجل

التاريخ:راجعه:                                        

الفترة احملاسبية:

الفترة السابقةالفترة احلاليةاملرجع

- DD رأس مال قابل للسداد- 

-DD قروض طويلة األجل- 

االلتزامات مقابل األصول اخلاضعة لعقود اإليجار - 
التمويلية

 DD -

االستنتاج
1. اكتملت عملية املراجعة وفقاً لبرنامج املراجعة.

2. تظهر أوراق العمل أن العمل قد مت أداؤه بدرجة كافية ومناسبة. 
3. تتضمن أوراق العمل معلومات كافية، تفاصيل للسمات املهمة وإيضاحات لألمور غير العادية لتمكيننا من تكوين رأي يف 

القوائم املالية.
4. يف رأيي أن املبالغ املذكورة أعاله مبينة بشكل عادل وعلى أساس يتسق مع الفترة السابقة.

المشرف: .................................................................................    التاريخ: .........................................
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الدليل االسترشادي لممارسة المراجعة
في المملكة العربية السعودية

SOCPA الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

الفهرس

املرجع:                             NNرقم امللف:                                   العميل:

الدائنون، االلتزامات املستحقة جدول امللخصات: 
التاريخ:أعده:                                           وااللتزامات األخرى

التاريخ:راجعه:                                        

الفترة احملاسبية:

املرجع
إن كان موضوعًا 

بامللف
توقيع 

الفاحص
NNالدائنون، االلتزامات املستحقة وااللتزامات األخرى

NN/AP برنامج املراجعة 

NN/LSجدول امللخصات

NN1 - 19اجلداول املؤيدة
NN- 20مصادقات الدائنون وااللتزامات األخرى

هذا اجلانب ينبغي أن يشمل األنواع اآلتية من املستندات - ميزان 
املراجعة التفصيلي للحسابات واجبة السداد و/ أو مطابقة التفاصيل 
مع حساب متابعة دفتر األستاذ العام عند تاريخ املصادقة )إذا كان 

مختلفا عن نهاية السنة(
التفصيلي للحسابات واجبة السداد و/ أو مطابقة  املراجعة  ميزان 

التفاصيل مع حساب متابعة دفتر األستاذ العام عند نهاية السنة
NN - 21

NN- 22مطابقة اجابات املصادقات- 
NN - 23إجراءات بديلة- 

NN - 24الوضع الالحق وتعمير الدائنني
NN - 25فحص الدفعات الالحقة

NN - 26نسخ حسابات دفتر األستاذ العام لذوي العالقة



279

الدليل االسترشادي لممارسة المراجعة
في المملكة العربية السعودية

SOCPA الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

العميل:

الدائنون، االلتزامات املستحقة جدول امللخصات: 
وااللتزامات األخرى

الفترة السابقةالفترة احلاليةاملرجع

NN - 1الدائنون- 

NN - 2االلتزامات املستحقة- 

NN - 3كمبياالت مستحقة الدفع- 

NN - 4دفعات مقدمة، التزامات سارية ودخل مؤجل- 

NN - 5إضافة مستحقة على القروض املضمونة- 

إضافة على كل فئة من رأس املال القابل للسداد- 

NN - 6إضافة مستحقة على القروض غير املضمونة- 

NN - 7ربح، عائد أو إضافة مستحقة- 

NN - 8صندوق مشاركة العاملني يف األرباح احملتجزة- 

NN - 9صندوق رعاية العاملني- 

مبالغ مستحقة الدفع ملدينني- 

NN - 10التزامات أخرى- 

NN - 11ودائع أخرى- 

NN - 12دائنون جتاريون- 

NN - 13دفعات مقدمة من العمالء- 

NN - 14مصروفات مزاولة خدمات جمركية مستحقة للدفع- 

NN - 15عربون/ مبالغ محجوزة ملقاولني- 

NN - 16ضريبة مبيعات مستحقة للدفع- 
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الدليل االسترشادي لممارسة المراجعة
في المملكة العربية السعودية

SOCPA الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

NN - 17إضافة على متويالت جارية- 

NN - 18إضافة على متويالت ألجل- 

ودائع كفالة ملوزعني مستحقة للدفع عند إنهاء - 
الصفقة 

NN - 19

NN - 20إنهاء التوكيل- 

NN-20-25أخرى- 

االستنتاج
1. اكتملت عملية املراجعة وفقاً لبرنامج املراجعة.

2. تظهر أوراق العمل أن العمل قد مت أداؤه بدرجة كافية ومناسبة. 
3. تتضمن أوراق العمل معلومات كافية، تفاصيل للسمات املهمة وإيضاحات لألمور غير العادية لتمكيننا من تكوين رأي يف 

القوائم املالية.
4. يف رأيي أن املبالغ املذكورة أعاله مبينة بشكل عادل وعلى أساس يتسق مع الفترة السابقة.

المشرف: .................................................................................    التاريخ: .........................................
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الدليل االسترشادي لممارسة المراجعة
في المملكة العربية السعودية

SOCPA الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

الفهرس

املرجع:                             PPرقم امللف:                                   العميل:

التاريخ:أعده:                                           الضرائبجدول امللخصات: 

التاريخ:راجعه:                                        

الفترة احملاسبية:

املرجع
إن كان موضوعًا 

بامللف
توقيع 

الفاحص
PPالضرائب

PP /AP برنامج املراجعة 

PP /LSجدول امللخصات

PP -1وضع الضريبة - حسب السنة
PP - 2احتساب الضريبة )احتساب الدخل(

PP - 3جدول انخفاض الضريبة
PP - 4بيان املتطلبات الزائدة

PP - 5بيان االلتزامات على مدى ثالثة سنوات
مطابقة السجالت احملاسبية ملدفوعات الضرائب مع سجل 

الضرائب 
PP - 6

PP - 7جدول الدفعات املقدمة للضرائب
PP - 8ملخص تقديرات الضرائب

PP - 9ملخص نظم االستئناف
X املصادقة من املستشار الضريبيPP - 10

فحص املستندات فيما يتعلق بـ: 
PP - 11الضريبة املقتطعة- 
PP - 12اإلضافات غير املشروحة- 
PP - 13القروض/ اإلضافات غير املدفوعة- 

X يتم احلصول عليها إذا لم يقم بأعمال الضريبة مكتب مراجعة
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الدليل االسترشادي لممارسة المراجعة
في المملكة العربية السعودية

SOCPA الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

املرجع:                             PP/LSرقم امللف:                                   العميل:

التاريخ:أعده:                                           الضرائبجدول امللخصات: 

التاريخ:راجعه:                                        

الفترة احملاسبية:

الفترة السابقةالفترة احلاليةاملرجع
PP - 1املخصصات - متراكم

الرصيد االفتتاحي
خالل السنة - احلالية

- السنة السابقة
اإلجمالي

الدفعات - متراكم

الرصيد االفتتاحي
 خالل السنة - احلالية

 - السنة السابقة
 اإلجمالي

الرصيد
ممثاًل بـ:

االلتزام الضريبي
الضريبة القابلة لالسترداد

الدفع املقدم للضريبة

االستنتاج
1. اكتملت عملية املراجعة وفقاً لبرنامج املراجعة.

2. تظهر أوراق العمل أن العمل قد مت أداؤه بدرجة كافية ومناسبة. 
3. تتضمن أوراق العمل معلومات كافية، تفاصيل للسمات املهمة وإيضاحات لألمور غير العادية لتمكيننا من تكوين رأي يف 

القوائم املالية.
4. يف رأيي أن املبالغ املذكورة أعاله مبينة بشكل عادل وعلى أساس يتسق مع الفترة السابقة.

المشرف: .................................................................................    التاريخ: .........................................



283

الدليل االسترشادي لممارسة المراجعة
في المملكة العربية السعودية

SOCPA الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

العميل:
ف:

رقم املل
PP-1                                                  جع

املر

صات: 
خ

جدول املل
حسب 

ضع 
ضرائب - الو

ص ال
ص

خ
م

السنة
االسم

التوقيع
التاريخ

أعده

نهاية السنة
صه

فح

ك
جعه املدير / الشري

را

الرقم 
املتسلسل

حملاسبة
سنة ا

مي
سنة التقو

املرجع

املصروف 
الضريبي 

حسب 
الربح 

خلسارة.
وا

)A(

ص 
مخص

الضريبة 
حسب 

امليزانية

الضريبة 
املدفوعة 

خالل 
السنة

اإلقرار الضريبي
مي/نتيجة االستئناف

أمر التقو
زيادة/
ص 

نق
ص

املخص
)A-B(

مالحظات
املصروف 
الضريبي

الضريبة 
املدفوعة

مستحق 
الدفع/ 
مسترد

الضريبة 
املقيمة

)B(

الضريبة 
املدفوعة

مستحق 
الدفع/ 
مسترد

1996-1995
1997-1996

1997- 1996
1998 -1997

1998 -1997
1999-1998

1999 -1998
2000 -1999

2000 -1999
2001 - 2000

ضاح فرعي:
إي

ضريبة املدفوعة من 
إذا لم تكن ال

قبل الشركـــة مقبولة للسلطات، 
يف 

ينبغي على املراجــــــع النظر 
ضريبة 

حتديد ما إذا كــــــــانت ال
حتققها أو ينبغي 

املدفوعة سيتم 
ف

صرو
حتميلها كم
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الدليل االسترشادي لممارسة المراجعة
في المملكة العربية السعودية

SOCPA الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

العميل:
التوقيع:

الفترة:
التاريخ:

ضرائب
ضوع: ال

املو
أعده:                                          

جعه:                                        
را

الفترة/ 
السنة 

حملاسبية
ا

سنة 
ضريبة

ال

ص
ص

خ
 امل

 الدفعات
صيد 

ر
ضريبة 

ال
املستحق 
الدفع/ 

)مسترد(

صيد 
ر

االلتزام 
ضريبي/ 

ال
)املسترد( 
حملدد من 

ا
سلطات 
ضرائب

ال

حظات
مال

صيد 
الر

حي
االفتتا

للفترة/ 
السنة

ص/ 
نق

زيادة 
السنة 

السابقة

صيد 
ر

اإلقفال
صيد 

الر
حي

االفتتا

خالل 
الفترة/ 

السنة
تسويات

صيد 
ر

اإلقفال

-1
-2

-3
-4

-5
-6

-7
-8

-9
-10

)11(=)6(
-)10(

-12
-13

ستنتاج
اال

يف برنامج املراجعة 
صدة املسجلة كما هو وارد 

صنا لألر
موظفي املراجعة: استنادا إلى نتائج فح

صدة املذكورة أعاله مبينة بشكل عادل 
مت أداؤه، فإنني أرى أن األر

الذي يشير إلى العمل الذي 
س يتسق مع الفترة/السنة السابقة، )باستثناء 

بالنسبة إلى القوائم املالية مأخوذة ككل وعلى أسا
البنود .... املالحظة على األمور املهمة( / )دون استثناء( *

ني :                          التاريخ:                       ـراجعه:                  التاريخ:  
     كبير املراجع

ف ما بني قوسني إذا لم يكن منطبقاً
< أحذ

ستنتاج:
اال

ضع 
ضرائب: لقد راجعت أوراق العمل املتعلقة بالو

مدير ال
ضريبي للعميل. ويف رأي أن هذه األوراق كافية من جميع 

ال
ضريبي وأن االستنتاج 

جلوهرية إلعداد اإلقرار ال
جلوانب ا

ا
الذي عبر عنه موظفو املراجعة مؤيد بدرجة كافية ومناسبة.

التاريخ :

"ينبغي إعداد التسوية بني العمودين 11 و12"
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الدليل االسترشادي لممارسة المراجعة
في المملكة العربية السعودية

SOCPA الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

العميل:
التوقيع:

الفترة:
التاريخ:

ضرائب
ضوع: ال

املو
أعده:                                          

جعه:                                        
را

الفترة/ 
السنة 

حملاسبية
ا

سنة 
ضريبة

ال

خل/ 
الد

خلسارة(
)ا

صيل 
تفا

الفرق
ضريبة 

ال
املقدرة

االلتزام 
ضريبي

ال

ص 
ص

خ
امل

بالقوائم 
املالية عند 

بداية 
السنة /
الفترة

جز( 
)الع

 /
ض

الفائ

املبلغ املقدم 
يف الفترة 
/ السنة 
حلالية

ا

جز( 
يف )الع

صا
ض

/ الفائ
حظات

مال

املعاد
املقدر

-14
-15

-16
-17

-18
-19

-20
-21

-22
-23

-24
-25

ستنتاج
اال

صدة املسجلة كما هو وارد يف برنامج املراجعة 
صنا لألر

موظفي املراجعة: استنادا إلى نتائج فح
صدة املذكورة أعاله مبينة بشكل 

مت أداؤه، فإنني أرى أن األر
الذي يشير إلى العمل الذي 

س يتسق مع الفترة/السنة السابقة، 
عادل بالنسبة إلى القوائم املالية مأخوذة ككل وعلى أسا

)باستثناء البنود .... املالحظة على األمور املهمة( / )دون استثناء( *

ني :                          التاريخ:                       ـراجعه:                  التاريخ:  
     كبير املراجع

ف ما بني قوسني إذا لم يكن منطبقاً
< أحذ

ستنتاج
اال

ضريبي 
ضع ال

ضرائب: لقد راجعت أوراق العمل املتعلقة بالو
مدير ال

جلوهرية 
جلوانب ا

للعميل. ويف رأي أن هذه األوراق كافية من جميع ا
ضريبي وأن االستنتاج الذي عبر عنه موظفو 

إلعداد اإلقرار ال
املراجعة مؤيد بدرجة كافية ومناسبة.

التاريخ :

صلتني بني العمودين 16 و17 والعمودين 
"ينبغي إعداد تسويتني منف

19و 20 "



286

الدليل االسترشادي لممارسة المراجعة
في المملكة العربية السعودية

SOCPA الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

الفهرس

املرجع:                             RRرقم امللف:                                   العميل:

التاريخ:أعده:                                           األرباح احملتجزة األسهمجدول امللخصات: 

التاريخ:راجعه:                                        

الفترة احملاسبية:

املرجع
إن كان موضوعًا 

بامللف
توقيع 

الفاحص
RRاألرباح احملتجزة األسهم

RR /AP برنامج املراجعة 

RR /LSجدول امللخصات

RR 1 - 19اجلداول املؤيدة

RR - 20مصادقات حساب البنك

RR - 21مطابقة استقطاعات الزكاة/ الضريبة عند املصدر

العربية  اململكة  املعتمدة يف  املالي  للتقرير  الدولية  باملعايير  االلتزام 
الهيئة  من  املعتمدة  األخرى  واإلصدارات  واملعايير  السعودية، 

السعودية للمراجعني واحملاسبني ومتطلبات نظام الشركات

RR - 22

RR - 23محاضر اجتماعات مجلس اإلدارة
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الدليل االسترشادي لممارسة المراجعة
في المملكة العربية السعودية

SOCPA الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

املرجع:                             RR/LSرقم امللف:                                   العميل:

التاريخ:أعده:                                           األرباح احملتجزة األسهمجدول امللخصات: 

التاريخ:راجعه:                                        

الفترة احملاسبية:

الفترة السابقةالفترة احلاليةاملرجع

RR -1األرباح احملتجزة األسهم لم يطالب بها

RR -2األرباح احملتجزة األسهم لم يتم دفعها

RR -3األرباح احملتجزة األسهم مقترحة

RR -20ملخص حسب السنة إلى جانب بيانات املطابقة ومصادقات البنك

االستنتاج
1. اكتملت عملية املراجعة وفقاً لبرنامج املراجعة.

2. تظهر أوراق العمل أن العمل قد مت أداؤه بدرجة كافية ومناسبة. 
3. تتضمن أوراق العمل معلومات كافية، تفاصيل للسمات املهمة وإيضاحات لألمور غير العادية لتمكيننا من تكوين رأي يف 

القوائم املالية.
4. يف رأيي أن املبالغ املذكورة أعاله مبينة بشكل عادل وعلى أساس يتسق مع الفترة السابقة.

المشرف: .................................................................................    التاريخ: .........................................
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الدليل االسترشادي لممارسة المراجعة
في المملكة العربية السعودية

SOCPA الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

الفهرس

املرجع:                             SSرقم امللف:                                   العميل:

التاريخ:أعده:                                           االلتزامات احملتملة والتعهداتجدول امللخصات: 

التاريخ:راجعه:                                        

الفترة احملاسبية:

املرجع
إن كان موضوعًا 

بامللف
توقيع 

الفاحص
SSااللتزامات احملتملة والتعهدات )تشمل الفحص الالحق(

SS /AP برنامج املراجعة 

SSجدول امللخصات

SS -1الطوارئ

SS - 2الفحص الالحق/ األمور النظامية/ االلتزامات الطارئة

SS - 3اخلطابات النظامية واملستندات املؤيدة

SS - 4ملخص محتويات مصادقات البنوك

SS - 11االرتباطات الرأسمالية

SS - 12ملخص اتفاقيات عقود اإليجار التشغيلية

SS - 13ملخص العقود غير املنفذة بالنسبة إلى األعمال الرأسمالية قيد اإلنشاء

SS - 14ملخص اجتماعات مجلس اإلدارة - تقرير االرتباطات التي متت

SS - 15ارتباطات أسهم مضمونة بسندات

SS - 21فحص التواريخ الالحقة املهمة بالقوائم املالية حتى تاريخ تقرير املراجع

SS - 22فحص املقبوضات النقدية الالحقة

SS - 23فحص املدفوعات النقدية الالحقة
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الدليل االسترشادي لممارسة المراجعة
في المملكة العربية السعودية

SOCPA الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

املرجع:                             SS/LSرقم امللف:                                   العميل:

التاريخ:أعده:                                           االلتزامات احملتملة والتعهداتجدول امللخصات: 

التاريخ:راجعه:                                        

الفترة احملاسبية:

الفترة السابقةالفترة احلاليةاملرجع

SS -1االلتزامات احملتملة- 

SS -2طبيعة االلتزامات احملتملة- 

SS -3

SS -4

SS -5

SS -6

SS -7

SS -11االرتباطات )االيرادات/ رأس املال(- 

SS -12

SS -13

SS -21األحداث الالحقة- 

SS -22

SS -23

االستنتاج
1. اكتملت عملية املراجعة وفقاً لبرنامج املراجعة.

2. تظهر أوراق العمل أن العمل قد مت أداؤه بدرجة كافية ومناسبة. 
3. تتضمن أوراق العمل معلومات كافية، تفاصيل للسمات املهمة وإيضاحات لألمور غير العادية لتمكيننا من تكوين رأي يف 

القوائم املالية.
4. يف رأيي أن املبالغ املذكورة أعاله مبينة بشكل عادل وعلى أساس يتسق مع الفترة السابقة.

المشرف: .................................................................................    التاريخ: .........................................
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الدليل االسترشادي لممارسة المراجعة
في المملكة العربية السعودية

SOCPA الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

الفهرس

املرجع:                             Aرقم امللف:                                   العميل:

التاريخ:أعده:                                           األصول التشغيليةجدول امللخصات: 

التاريخ:راجعه:                                        

الفترة احملاسبية:

املرجع
إن كان موضوعًا 

بامللف
توقيع 

الفاحص
Aاألصول التشغيلية

A/AP برنامج املراجعة 

A/LSجدول امللخصات

A1 – A19اجلداول املؤيدة

A - 21املعلومات ذات العالقة

A - 22إضافات - جداول مراجعة املستندات

تصريف املراجعة املستندية لألصول مع الربط بالضرائب والربح 
واخلسارة

A - 23

A - 24االستهالك

A - 25التأمني - جدول التغطية

A - 26محاضر اجتماعات املجلس بالنسبة لإلضافات/ االستبعادات الرئيسة
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الدليل االسترشادي لممارسة المراجعة
في المملكة العربية السعودية

SOCPA الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

الفهرس

املرجع:                             Bرقم امللف:                                   العميل:

األصول اخلاضعة لعقودجدول امللخصات: 
التاريخ:أعده:                                           اإليجار التمويلية

التاريخ:راجعه:                                        

الفترة احملاسبية:

املرجع
إن كان موضوعًا 

بامللف
توقيع 

الفاحص
Bاألصول اخلاضعة لعقود اإليجار التمويلية

B/AP برنامج املراجعة 

B /LSجدول امللخصات

B 1 - A19اجلداول املؤيدة/ حسب املؤجر/ جداول األصول حسب الفئة
B - 21فحص اإلضافات

B - 22فحص االستبعادات
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الدليل االسترشادي لممارسة المراجعة
في المملكة العربية السعودية

SOCPA الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

العميل:
ف:

رقم املل
A/LS                                                                            :جع

املر

صول الثابتة
صات: األ

خ
جدول املل

االسم
التوقيع

االتاريخ

أعده:

صه املسؤول عن 
فح

ط
االرتبا

نهاية السنة:
ك

جعه املدير/ الشري
را

 

رقم 
حلساب

ا
جع

املر
بتكلفة

ضافة تكلفة/ 
ا

خالل 
حتويل 

السنة

ف/ 
صري

ت
حتويل 

خالل السنة
بتكلفة

ك 
االستهال

املتراكم 
عند

تسوية/ 
ف/ 

صر
ت

حتويل 

ك 
االستهال
للسنة

ك 
االستهال

املتراكم 
عند

القيمة 
ضة 

خف
امل

عند
%

ض - ملكية حرة
أر

ض - مؤجرة
أر

ض 
مبنى على أر

ملكية حرة

ض 
مبنى على أر

مؤجرة

صانع وماكينات
م

معدات وتركيبات 
كهربائية

معدات مكاتب

أثاث وتركيبات

مركبات
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الدليل االسترشادي لممارسة المراجعة
في المملكة العربية السعودية

SOCPA الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

رقم 
حلساب

ا
جع

املر
بتكلفة

ضافة تكلفة/ 
ا

خالل 
حتويل 

السنة

ف/ 
صري

ت
حتويل 

خالل السنة
بتكلفة

ك 
االستهال

املتراكم 
عند

تسوية/ 
ف/ 

صر
ت

حتويل 

ك 
االستهال
للسنة

ك 
االستهال

املتراكم 
عند

القيمة 
ضة 

خف
امل

عند
%

أخرى )حدد(

ضعة لإليجار
خا

صانع وماكينات
م

معدات

مركبات

أخرى )حدد(

فترة سابقة

ض - ملكية حرة
أر

ض - مؤجرة
أر

ض 
مبنى على أر

ملكية حرة
ض 

مبنى على أر
مؤجرة

صانع وماكينات
م

معدات وتركيبات 
كهربائية

معدات مكاتب

أثاث وتركيبات
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الدليل االسترشادي لممارسة المراجعة
في المملكة العربية السعودية

SOCPA الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

رقم 
حلساب

ا
جع

املر
بتكلفة

ضافة تكلفة/ 
ا

خالل 
حتويل 

السنة

ف/ 
صري

ت
حتويل 

خالل السنة
بتكلفة

ك 
االستهال

املتراكم 
عند

تسوية/ 
ف/ 

صر
ت

حتويل 

ك 
االستهال
للسنة

ك 
االستهال

املتراكم 
عند

القيمة 
ضة 

خف
امل

عند
%

مركبات

أخرى )حدد(

ضعة لإليجار
خا

صانع وماكينات
م

معدات

مركبات

أخرى )حدد(

االستهالك للفترات 
متت مراكمته كما 

هو أدناه

ضاعة 
تكلفة الب
صنعة

امل
ف اإلدارية 

التكالي
ف البيع

وتكالي

ستنتاج
اال

1. اكتملت عملية املراجعة وفقاً لبرنامج املراجعة.
2. تظهر أوراق العمل أن العمل قد مت أداؤه بدرجة كافية ومناسبة. 

ضاحات لألمور غير العادية لتمكيننا من تكوين رأي يف القوائم املالية.
صيل للسمات املهمة وإي

ضمن أوراق العمل معلومات كافية، تفا
3. تت

س يتسق مع الفترة السابقة.
4. يف رأيي أن املبالغ املذكورة أعاله مبينة بشكل عادل وعلى أسا

ف: .................................................................................    التاريخ: .........................................
شر

الم
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الدليل االسترشادي لممارسة المراجعة
في المملكة العربية السعودية

SOCPA الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

املرجع                                        A/23رقم امللفالعميل:

جدول امللخصات: استبعاد األصول الثابتة
التاريخاالسم

أعده

فحصه املسؤول عن االرتباط

راجعه املدير/ الشريكنهاية السنة:

رقم 
احلساب

وصف 
األصول

التكلفة
االستهالك 

املتراكم
القيمة 
املخفضة

عائدات 
البيع

املكسب/
)اخلسارة

تفاصيل 
املشترين

طريقة 
التصرف
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الدليل االسترشادي لممارسة المراجعة
في المملكة العربية السعودية

SOCPA الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

الفهرس

املرجع:                             Cرقم امللف:                                   العميل:

التاريخ:أعده:                                           أعمال رأسمالية قيد اإلنشاءجدول امللخصات: 

التاريخ:راجعه:                                        

الفترة احملاسبية:

املرجع
إن كان موضوعًا 

بامللف
توقيع 

الفاحص
Cأعمال رأسمالية قيد اإلنشاء

C /AP برنامج املراجعة 

C /LSجدول امللخصات

C 1 - C 19اجلداول املؤيدة واملعلومات ذات العالقة

C - 20مرحلة شهادة االكمال/ بدء اإلنتاج التجاري

C - 21رسملة العمل قيد اإلنشاء

C-24تخصيص التكاليف املالية

C-25وضع تقدم سير العمل حسب املشروع
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الدليل االسترشادي لممارسة المراجعة
في المملكة العربية السعودية

SOCPA الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

املرجع:                             C/LSرقم امللف:                                   العميل:

التاريخ:أعده:                                           أعمال رأسمالية قيد اإلنشاءجدول امللخصات: 

التاريخ:راجعه:                                        

الفترة احملاسبية:

الفترة السابقةالفترة احلاليةاملرجع

C -1األعمال املدنية- 

C -2املصانع واملاكينات- 

C -3أخرى- 

التعبئة واألعمال املتقدمة األخرى بالنسبة إلى - 
التكاليف الرأسمالية

C4 -19

االستنتاج
1. اكتملت عملية املراجعة وفقاً لبرنامج املراجعة.

2. تظهر أوراق العمل أن العمل قد مت أداؤه بدرجة كافية ومناسبة. 
3. تتضمن أوراق العمل معلومات كافية، تفاصيل للسمات املهمة وإيضاحات لألمور غير العادية لتمكيننا من تكوين رأي يف 

القوائم املالية.
4. يف رأيي أن املبالغ املذكورة أعاله مبينة بشكل عادل وعلى أساس يتسق مع الفترة السابقة.

المشرف: .................................................................................    التاريخ: .........................................
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الدليل االسترشادي لممارسة المراجعة
في المملكة العربية السعودية

SOCPA الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

الفهرس

املرجع:                             Dرقم امللف:                                   العميل:

املستودعات وقطع  الغيار جدول امللخصات: 
احملتفظ بها لإلنفاق 

 الرأسمالي

التاريخ:أعده:                                           

التاريخ:راجعه:                                        

الفترة احملاسبية:

املرجع
إن كان موضوعًا 

بامللف
توقيع 

الفاحص

D /AP برنامج املراجعة 

D /LSاملستودعات وقطع الغيار احملتفظ بها لإلنفاق الرأسمالي

D1-19القوائم
D-21ورقة النقاش اخلاصة برسملة هذه املستودعات
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الدليل االسترشادي لممارسة المراجعة
في المملكة العربية السعودية

SOCPA الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

املرجع:                             D/LSرقم امللف:                                   العميل:

املستودعات وقطع  الغيار جدول امللخصات: 
احملتفظ بها لإلنفاق 

 الرأسمالي

التاريخ:أعده:                                           

التاريخ:راجعه:                                        

الفترة احملاسبية:

الفترة السابقةالفترة احلاليةاملرجع

D -1املستودعات- 

D -2قطع الغيار- 

D -3دفعات مقدمة للحيازة- 

D4-19أخرى- 

االستنتاج
1. اكتملت عملية املراجعة وفقاً لبرنامج املراجعة.

2. تظهر أوراق العمل أن العمل قد مت أداؤه بدرجة كافية ومناسبة. 
3. تتضمن أوراق العمل معلومات كافية، تفاصيل للسمات املهمة وإيضاحات لألمور غير العادية لتمكيننا من تكوين رأي يف 

القوائم املالية.
4. يف رأيي أن املبالغ املذكورة أعاله مبينة بشكل عادل وعلى أساس يتسق مع الفترة السابقة.

المشرف: .................................................................................    التاريخ: .........................................
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الدليل االسترشادي لممارسة المراجعة
في المملكة العربية السعودية

SOCPA الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

الفهرس

املرجع:                             Eرقم امللف:                                   العميل:

التاريخ:أعده:                                           األصول غير امللموسةجدول امللخصات: 

التاريخ:راجعه:                                        

الفترة احملاسبية:

املرجع
إن كان موضوعًا 

بامللف
توقيع 

الفاحص

Eاألصول غير امللموسة

E/APبرنامج املراجعة

E/LSجدول امللخصات

E1-19اجلداول املؤيدة

E-20مستندات من طرف ثالث

E-21مستخلصات/ نسخ من اتفاقيات

E-22وثائق براءة اختراع
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الدليل االسترشادي لممارسة المراجعة
في المملكة العربية السعودية

SOCPA الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

املرجع:                             E/LSرقم امللف:                                   العميل:

التاريخ:أعده:                                           األصول غير امللموسةجدول امللخصات: 

التاريخ:راجعه:                                        

الفترة احملاسبية:

الفترة السابقةالفترة احلاليةاملرجع

E-1الشهرة

E-2حقوق براءة االختراع

E1-19أخرى

حقوق النشر والطبع

العالمات والتصاميم التجارية

االستنتاج
1. اكتملت عملية املراجعة وفقاً لبرنامج املراجعة.

2. تظهر أوراق العمل أن العمل قد مت أداؤه بدرجة كافية ومناسبة. 
3. تتضمن أوراق العمل معلومات كافية، تفاصيل للسمات املهمة وإيضاحات لألمور غير العادية لتمكيننا من تكوين رأي يف 

القوائم املالية.
4. يف رأيي أن املبالغ املذكورة أعاله مبينة بشكل عادل وعلى أساس يتسق مع الفترة السابقة.

المشرف: .................................................................................    التاريخ: .........................................
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الدليل االسترشادي لممارسة المراجعة
في المملكة العربية السعودية

SOCPA الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

الفهرس

املرجع:                             Kرقم امللف:                                   العميل:

االستثمارات طويلةجدول امللخصات: 
األجل

التاريخ:أعده:                                           

التاريخ:راجعه:                                        

الفترة احملاسبية:

املرجع
إن كان موضوعًا 

بامللف
توقيع 

الفاحص

Kاالستثمارات طويلة األجل

K /APبرنامج املراجعة

K /LSجدول امللخصات

K1-19اجلداول املؤيدة

K -21املعلومات ذات العالقة

K -22مستندات وملخص املالحظة )املشاهدة(

K -23تسعيرة البورصة

K -24القيمة املجزأة - امللخص واملستندات

K -25محاضر اجتماعات املجلس

تفاصيل مخصص االنخفاض يف قيمة االستثمارات )إن وجد(
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الدليل االسترشادي لممارسة المراجعة
في المملكة العربية السعودية

SOCPA الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

املرجع:                             K/LSرقم امللف:                                   العميل:

االستثمارات طويلةجدول امللخصات: 
األجل

التاريخ:أعده:                                           

التاريخ:راجعه:                                        

الفترة احملاسبية:

الفترة السابقةالفترة احلاليةاملرجع

K-1بالشركات التابعة- 

K-2بالشركات املسيطر عليها- 

K-3باملرابحات املنظمة- 

K-4باملشروعات املرتبطة األخرى- 

K-5بالشركات املدرجة- 

املضاربة- 

K-6بالشركات غير املدرجة- 

املضاربة- 

K-7باملمتلكات غير املنقولة- 

K-8برأس املال القابل للتسديد- 

بسندات الدين والسندات الصادرة من احلكومة، - 
جلنة البلدية أو سلطة محلية أخرى

K-9

K-10بالسندات احلكومية- 

K-11أخرى- 

االستنتاج
1. اكتملت عملية املراجعة وفقاً لبرنامج املراجعة.

2. تظهر أوراق العمل أن العمل قد مت أداؤه بدرجة كافية ومناسبة. 
3. تتضمن أوراق العمل معلومات كافية، تفاصيل للسمات املهمة وإيضاحات لألمور غير العادية لتمكيننا من تكوين رأي يف 

القوائم املالية.
4. يف رأيي أن املبالغ املذكورة أعاله مبينة بشكل عادل وعلى أساس يتسق مع الفترة السابقة.

المشرف: .................................................................................    التاريخ: .........................................
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الدليل االسترشادي لممارسة المراجعة
في المملكة العربية السعودية

SOCPA الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

الفهرس

املرجع:                             Lرقم امللف:                                   العميل:

القروض طويلة األجلجدول امللخصات: 
 والسلف

التاريخ:أعده:                                           

التاريخ:راجعه:                                        

الفترة احملاسبية:

املرجع
إن كان موضوعًا 

بامللف
توقيع 

الفاحص

Lالقروض طويلة األجل والسلف

L /APبرنامج املراجعة

L /LSجدول امللخصات

L1-19اجلداول املؤيدة

L -20املعلومات ذات العالقة

L -21مستند سياسة الشركة

L -22التقومي اخلاص باملخصص

االلتزام باملعايير الدولية للتقرير املالي املعتمدة يف اململكة العربية 
السعودية، واملعايير واإلصدارات األخرى املعتمدة من الهيئة 
السعودية للمراجعني واحملاسبني ومتطلبات نظام الشركات

L -23

تفاصيل أرصدة احلد األعلى عند نهاية الشهر
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الدليل االسترشادي لممارسة المراجعة
في المملكة العربية السعودية

SOCPA الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

املرجع:                             L/LSرقم امللف:                                   العميل:

القروض طويلة األجلجدول امللخصات: 
 والسلف

التاريخ:أعده:                                           

التاريخ:راجعه:                                        

الفترة احملاسبية:

الفترة السابقةالفترة احلاليةاملرجع

))تعد جيدة أو مشكوكًا فيها((

L-1شركات تابعة- 

L-2شركات مسيطر عليها- 

L-3مرابحات منظمة- 

L-4مشروعات أخرى مرتبطة- 

االستنتاج
1. اكتملت عملية املراجعة وفقاً لبرنامج املراجعة.

2. تظهر أوراق العمل أن العمل قد مت أداؤه بدرجة كافية ومناسبة. 
3. تتضمن أوراق العمل معلومات كافية، تفاصيل للسمات املهمة وإيضاحات لألمور غير العادية لتمكيننا من تكوين رأي يف 

القوائم املالية.
4. يف رأيي أن املبالغ املذكورة أعاله مبينة بشكل عادل وعلى أساس يتسق مع الفترة السابقة.

المشرف: .................................................................................    التاريخ: .........................................
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الدليل االسترشادي لممارسة المراجعة
في المملكة العربية السعودية

SOCPA الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

الفهرس

املرجع:                             Mرقم امللف:                                   العميل:

الودائع طويلة األجل، جدول امللخصات: 
 الدفع مقدمًاً والتكاليف 

 املؤجلة

التاريخ:أعده:                                           

التاريخ:راجعه:                                        

الفترة احملاسبية:

املرجع
إن كان موضوعًا 

بامللف
توقيع 

الفاحص

Mالودائع طويلة األجل، الدفع مقدمًا والتكاليف املؤجلة

M /APبرنامج املراجعة

M /LSجدول امللخصات

M1-19اجلداول املؤيدة

M -20ملخص املصادقات، املطابقة واملستندات

M -21نسخ املستندات/ امللخص
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الدليل االسترشادي لممارسة المراجعة
في المملكة العربية السعودية

SOCPA الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

املرجع:                             M/LSرقم امللف:                                   العميل:

الودائع طويلة األجل، جدول امللخصات: 
 الدفع مقدمًاً والتكاليف 

 املؤجلة

التاريخ:أعده:                                           

التاريخ:راجعه:                                        

الفترة احملاسبية:

الفترة السابقةالفترة احلاليةاملرجع

M-1أ( الودائع طويلة األجل

M-2ب( الدفع مقدماً طويل األجل

االستنتاج
1. اكتملت عملية املراجعة وفقاً لبرنامج املراجعة.

2. تظهر أوراق العمل أن العمل قد مت أداؤه بدرجة كافية ومناسبة. 
3. تتضمن أوراق العمل معلومات كافية، تفاصيل للسمات املهمة وإيضاحات لألمور غير العادية لتمكيننا من تكوين رأي يف 

القوائم املالية.
4. يف رأيي أن املبالغ املذكورة أعاله مبينة بشكل عادل وعلى أساس يتسق مع الفترة السابقة.

المشرف: .................................................................................    التاريخ: .........................................
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الدليل االسترشادي لممارسة المراجعة
في المملكة العربية السعودية

SOCPA الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

الفهرس

املرجع:                             Nرقم امللف:                                   العميل:

املستودعات، قطع الغيارجدول امللخصات: 
واألدوات السائبة

التاريخ:أعده:                                           

التاريخ:راجعه:                                        

الفترة احملاسبية:

املرجع
إن كان موضوعًا 

بامللف
توقيع 

الفاحص
Nاملستودعات، قطع الغيار واألدوات السائبة

N /APبرنامج املراجعة

N /LSجدول امللخصات

N1-19اجلداول املؤيدة

N -20بضائع حتتفظ بها أطراف ثالثة - يشمل املصادقات

N -21مالحظة عمليات اجلرد من تاريخ اجلرد الفعلي إلى نهاية السنة

N -22اختبارات التسعير )تشمل اختبارات صايف القيمة القابلة للتحقق(

N -23فحص التقادم

N -24اختبارات احلد الفاصل
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الدليل االسترشادي لممارسة المراجعة
في المملكة العربية السعودية

SOCPA الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

العميل:

املستودعات، قطع الغيارجدول امللخصات: 
واألدوات السائبة

الفترة السابقةالفترة احلاليةاملرجع

يف املستودع:

N-1املستودعات- 

N-2قطع الغيار- 

N-3أدوات سائبة- 

N-4أخرى- 

اإلجمالي

يف الطريق:

N-5املستودعات- 

N-6قطع الغيار- 

N-7أدوات سائبة- 

N-8أخرى- 

N-9

N-10

N-19مخصص للتقادم- 

االستنتاج
1. اكتملت عملية املراجعة وفقاً لبرنامج املراجعة.

2. تظهر أوراق العمل أن العمل قد مت أداؤه بدرجة كافية ومناسبة. 
3. تتضمن أوراق العمل معلومات كافية، تفاصيل للسمات املهمة وإيضاحات لألمور غير العادية لتمكيننا من تكوين رأي يف 

القوائم املالية.
4. يف رأيي أن املبالغ املذكورة أعاله مبينة بشكل عادل وعلى أساس يتسق مع الفترة السابقة.

المشرف: .................................................................................    التاريخ: .........................................
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الدليل االسترشادي لممارسة المراجعة
في المملكة العربية السعودية

SOCPA الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

الفهرس

املرجع:                             Rرقم امللف:                                   العميل:

التاريخ:أعده:                                           البضائع املعروضةجدول امللخصات: 

التاريخ:راجعه:                                        

الفترة احملاسبية:

املرجع
إن كان موضوعًا 

بامللف
توقيع 

الفاحص

Rالبضائع املعروضة

R /APبرنامج املراجعة

R /LSجدول امللخصات

R1-19اجلداول املؤيدة

R -20بضائع حتتفظ بها أطراف ثالثة - يشمل املصادقات

R -21اختبار اجلرد الفعلي 

R -22اختبارات التسعير )تشمل اختبارات صايف القيمة القابلة للتحقق(

R -23فحص التقادم

R -24اختبارات احلد الفاصل
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الدليل االسترشادي لممارسة المراجعة
في المملكة العربية السعودية

SOCPA الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

املرجع:                             R/LSرقم امللف:                                   العميل:

التاريخ:أعده:                                           البضائع املعروضةجدول امللخصات: 

التاريخ:راجعه:                                        

الفترة احملاسبية:

إيضاحات:الفترة السابقةالفترة احلاليةاملرجع
اإلفصاح  ينبغي  وجد،  إن  املخصص،   )1(

عنه بشكل منفصل مقابل كل بند 
)2( إفصاحات ينبغي بيانها:

 )أ( مصروفات إنتاج غير مباشرة ثابتة 
يتم استثناؤها كمركب تكلفة

 )ب( الوارد أوالً يصرف أوالً أو تكلفة 
يتم  لم  التي  املرجح  املتوسط 

استخدامها
)3( البضائع التي يتم حتديد قيمتها على 

أساس التكلفة واألهمية
على  املقيمة  البضائع  عن  اإلفصاح   )4(

أساس صايف القيمة القابلة للتحقق
أطراف  لدى  بها  احملتفظ  البضائع   )5(
ثالثة يتم اإلفصاح عنها وفقاً إليضاح 

IAS2 الفقرة 34 من املعيار
بالقيود  املرتبطة  والظروف  املبلغ   )6(
إثباتها كدخل  يتم  للتخفيض  العكسية 

للفترة

R -1املواد اخلام ومكونات املجموعة- 

R -2مواد التغليف- 

R -3العمل قيد االجناز- 

R -4البضائع املكتملة الصنع- 

R -5البضائع التالفة- 

R -6بضائع يف مخزن اجلمارك- 

R -7بضائع يف الطريق- 

R -8بضائع أخرى )حدد(- 

االستنتاج
1. اكتملت عملية املراجعة وفقاً لبرنامج املراجعة.

2. تظهر أوراق العمل أن العمل قد مت أداؤه بدرجة كافية ومناسبة. 
3. تتضمن أوراق العمل معلومات كافية، تفاصيل للسمات املهمة وإيضاحات لألمور غير العادية لتمكيننا من تكوين رأي يف 

القوائم املالية.
4. يف رأيي أن املبالغ املذكورة أعاله مبينة بشكل عادل وعلى أساس يتسق مع الفترة السابقة.

المشرف: .................................................................................    التاريخ: .........................................
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الدليل االسترشادي لممارسة المراجعة
في المملكة العربية السعودية

SOCPA الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

الفهرس

املرجع:                             Sرقم امللف:                                   العميل:

التاريخ:أعده:                                           الديون التجاريةجدول امللخصات: 

التاريخ:راجعه:                                        

الفترة احملاسبية:

املرجع
إن كان موضوعًا 

بامللف
توقيع 

الفاحص

Sالديون التجارية

S /APبرنامج املراجعة

S /LSجدول امللخصات

S1-S18اجلداول املؤيدة

ميزان املراجعة املفصل و/أو مطابقة التفاصيل مع حساب املتابعة 
S -19بدفتر األستاذ العام عند نهاية السنة

S -20املصادقات

S -22تعمير الديون التجارية

S -23فحص األنشطة الالحقة لنهاية السنة

S -24تقومي مخصصات احلسابات املشكوك يف حتصيلها واجلداول املؤيدة
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الدليل االسترشادي لممارسة المراجعة
في المملكة العربية السعودية

SOCPA الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

املرجع:                             S/LSرقم امللف:                                   العميل:

التاريخ:أعده:                                           الديون التجاريةجدول امللخصات: 

التاريخ:راجعه:                                        
الفترة احملاسبية:

املرجع
الفترة 
احلالية

الفترة 
السابقة

املبلغ ٪             مالحظات/ 
)يشمل

زائد/ تفاصيل ضمان( 
ناقص 

املبلغ ٪ 
ــــــ ــــــــ
ــــــ ـــــــ
ـــــ ـــــــ 

S -1- ديون جتارية
تعد جيدة 

)أ( مضمون
)ب( غير مضمون )ال 

يوجد غير .....(
 السنة     السنة   تعد مشكوكا فيها

 احلالية   السابقة
1. مستحق من

املديرون                            ـــــــــ        ــــــــــ
املديرون التنفيذيون               ـــــــــ        ــــــــــ
وكالء الشركات                    ـــــــــ        ــــــــــ
تنفيذيون آخرون                   ـــــــــ        ــــــــــ

2. مستحق من
مشروعات مرتبطة                ـــــــــ        ــــــــــ
شركات مسيطر عليها            ـــــــــ        ــــــــــ
مضاربات منظمة                  ـــــــــ        ــــــــــ

إيضاح:
املبلغ األقصى الذي يتم

احتجازه يف أي وقت خالل
السنة يتم احتسابه بالرجوع 

إلى أرصدة نهاية الشهر أعاله   ـــــــــ         ــــــــــ

ناقص مخصص 
S -24الديون املشكوك فيها

)أ( محدد
)ب( عام

االستنتاج
1. اكتملت عملية املراجعة وفقاً لبرنامج املراجعة.

2. تظهر أوراق العمل أن العمل قد مت أداؤه بدرجة كافية ومناسبة. 
3. تتضمن أوراق العمل معلومات كافية، تفاصيل للسمات املهمة وإيضاحات لألمور غير العادية لتمكيننا من تكوين رأي يف 

القوائم املالية.
4. يف رأيي أن املبالغ املذكورة أعاله مبينة بشكل عادل وعلى أساس يتسق مع الفترة السابقة.

المشرف: .................................................................................    التاريخ: .........................................
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الدليل االسترشادي لممارسة المراجعة
في المملكة العربية السعودية

SOCPA الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

الفهرس

املرجع:                             Vرقم امللف:                                   العميل:

الودائع التجارية، جدول امللخصات: 
 مدفوعات مقدمًاً قصيرة 
األجل، القروض، السلف 

وحسابات مستحقة التحصيل أخرى

التاريخ:أعده:                                           

التاريخ:راجعه:                                        

الفترة احملاسبية:

املرجع
إن كان موضوعًا 

بامللف
توقيع 

الفاحص
الودائع التجارية، مدفوعات مقدمًاً قصيرة األجل، القروض، 

السلف وحسابات مستحقة التحصيل أخرى 
V

V /APبرنامج املراجعة

V /LSجدول امللخصات

V1-V19اجلداول املؤيدة

V -20املصادقات

V -21مقبوضات الحقة مقابل مبالغ حتت التحصيل
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الدليل االسترشادي لممارسة المراجعة
في المملكة العربية السعودية

SOCPA الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

املرجع:                             V/LSرقم امللف:                                   العميل:

الودائع التجارية، جدول امللخصات: 
 مدفوعات مقدمًاً قصيرة 
األجل، القروض، السلف 

وحسابات مستحقة التحصيل أخرى

التاريخ:أعده:                                           

التاريخ:راجعه:                                        

الفترة احملاسبية:

الفترة السابقةالفترة احلاليةاملرجع

V -1الودائع
V -2املدفوعات

V -3القروض
املوظفون

التنفيذيون
املدير التنفيذي

يعد جيداً أو معدوم
V -4السلف

يعد جيداً أو معدوم
احلد األقصى للمبلغ اإلجمالي املستحق من اإلدارة/ وكالء 
الشركات/ املشروعات املرتبطة/ الشركات املسيطر عليها/ 

املرابحات املنظمة
V -5مبالغ حتت التحصيل أخرى
PP -1استرداد الضريبة

أخرى
V -6رصيد حساب جاري مع سلطات نظامية

االستنتاج
1. اكتملت عملية املراجعة وفقاً لبرنامج املراجعة.

2. تظهر أوراق العمل أن العمل قد مت أداؤه بدرجة كافية ومناسبة. 
3. تتضمن أوراق العمل معلومات كافية، تفاصيل للسمات املهمة وإيضاحات لألمور غير العادية لتمكيننا من تكوين رأي يف 

القوائم املالية.
4. يف رأيي أن املبالغ املذكورة أعاله مبينة بشكل عادل وعلى أساس يتسق مع الفترة السابقة.

المشرف: .................................................................................    التاريخ: .........................................
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الدليل االسترشادي لممارسة المراجعة
في المملكة العربية السعودية

SOCPA الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

الفهرس

املرجع:                             Wرقم امللف:                                   العميل:

األوراق املالية جدول امللخصات: 
 املتداولة/ االستثمارات 

 قصيرة األجل

التاريخ:أعده:                                           

التاريخ:راجعه:                                        

الفترة احملاسبية:

املرجع
إن كان موضوعًا 

بامللف
توقيع 

الفاحص

Wاألوراق املالية املتداولة/ االستثمارات قصيرة األجل

W /APبرنامج املراجعة

W /LSجدول امللخصات

W1-19اجلداول املؤيدة 

W -20املصادقات/ املالحظة )املشاهدة(

W -21اختبارات التقومي

W -22أسعار البورصة

مقارنة قيمة التكلفة وقيمة السوق
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الدليل االسترشادي لممارسة المراجعة
في المملكة العربية السعودية

SOCPA الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

املرجع:                             W/LSرقم امللف:                                   العميل:

األوراق املالية جدول امللخصات: 
 املتداولة/ االستثمارات 

 قصيرة األجل

التاريخ:أعده:                                           

التاريخ:راجعه:                                        

الفترة احملاسبية:

الفترة السابقةالفترة احلاليةاملرجع

W -1بالشركات التابعة- 

W -2بالشركات املسيطر عليها- 

W -3باملرابحات املنظمة- 

W -4باملشروعات املرتبطة األخرى- 

W -5بالشركات املدرجة- 

املضاربة- 

W -6بالشركات غير املدرجة- 

املضاربة- 

W -7باملمتلكات غير املنقولة- 

W -8برأس املال القابل للتسديد- 

بالسندات الصادرة من احلكومة، جلنة البلدية أو - 
سلطة محلية أخرى

W -9

W -10بالسندات احلكومية- 

W -11أخرى- 

االستنتاج
1. اكتملت عملية املراجعة وفقاً لبرنامج املراجعة.

2. تظهر أوراق العمل أن العمل قد مت أداؤه بدرجة كافية ومناسبة. 
3. تتضمن أوراق العمل معلومات كافية، تفاصيل للسمات املهمة وإيضاحات لألمور غير العادية لتمكيننا من تكوين رأي يف 

القوائم املالية.
4. يف رأيي أن املبالغ املذكورة أعاله مبينة بشكل عادل وعلى أساس يتسق مع الفترة السابقة.

المشرف: .................................................................................    التاريخ: .........................................
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الدليل االسترشادي لممارسة المراجعة
في المملكة العربية السعودية

SOCPA الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

الفهرس

املرجع:                             Xرقم امللف:                                   العميل:

التاريخ:أعده:                                           النقد وأرصدة البنوكجدول امللخصات: 

التاريخ:راجعه:                                        

الفترة احملاسبية:

املرجع
إن كان موضوعًا 

بامللف
توقيع 

الفاحص
Xالنقد وأرصدة البنوك

X /APبرنامج املراجعة

X /LSجدول امللخصات

X 1-19اجلداول املؤيدة/ مطابقة حساب البنك 

X -20مصادقات البنك

X -21كشوف جرد النقدية/ شهادات النقدية

X -22كشوف املستند األخير

X -23اختبار احلد الفاصل للمستند األخير

X -24اختبار احلسابات املجمدة/ املوقوفة
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الدليل االسترشادي لممارسة المراجعة
في المملكة العربية السعودية

SOCPA الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

املرجع:                             W/LSرقم امللف:                                   العميل:

التاريخ:أعده:                                           النقد وأرصدة البنوكجدول امللخصات: 

التاريخ:راجعه:                                        

الفترة احملاسبية:

الفترة السابقةالفترة احلاليةاملرجع

مالحظات:
االحصاءات                 املبلغ ٪

املصادقة                     _ _
مت التحقق                    _ _
منها فعليا                    _ _

X-1نقدية باخلزينة- 

X -2نقد يف الطريق- 

نقد بالبنك )أ( بحساب إيداع- 
 )ب( بحساب جاري

 )ج( بحسابات أخرى

 أ( بحسابات جارية
X -3عملة محلية
X -4عملة أجنبية

 ب( بحسابات إيداع
X -5عملة محلية
X -6عملة أجنبية

أرصدة موجودة
)أ( نقد

)ب( شيكات
أرصدة يف الطريق

 اإلجمالي

االستنتاج
1. اكتملت عملية املراجعة وفقاً لبرنامج املراجعة.

2. تظهر أوراق العمل أن العمل قد مت أداؤه بدرجة كافية ومناسبة. 
3. تتضمن أوراق العمل معلومات كافية، تفاصيل للسمات املهمة وإيضاحات لألمور غير العادية لتمكيننا من تكوين رأي يف 

القوائم املالية.
4. يف رأيي أن املبالغ املذكورة أعاله مبينة بشكل عادل وعلى أساس يتسق مع الفترة السابقة.

المشرف: .................................................................................    التاريخ: .........................................
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الدليل االسترشادي لممارسة المراجعة
في المملكة العربية السعودية

SOCPA الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

الفهرس

املرجع:                             PL1رقم امللف:                                   العميل:

التاريخ:أعده:                                           املبيعاتجدول امللخصات: 

التاريخ:راجعه:                                        

الفترة احملاسبية:

املرجع
إن كان موضوعًا 

بامللف
توقيع 

الفاحص

املبيعات

PL1 /APبرنامج املراجعة

PL1 /LSجدول امللخصات

التحليل الشهري

املعلومات ذات العالقة

ايقاف املبيعات

اختبار فاعليةأدوات الرقابة - املبيعات

املطابقة الكمية

العمالء املهمون 80(/)20 عمالء ٪20
) باألرقام من يساهمون بنسبة 80٪ من املبيعات (
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الدليل االسترشادي لممارسة المراجعة
في المملكة العربية السعودية

SOCPA الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

املرجع:                             PL1/LSرقم امللف:                                   العميل:

التاريخ:أعده:                                           املبيعاتجدول امللخصات: 

التاريخ:راجعه:                                        

الفترة احملاسبية:

 
الفترة املرجع

احلالية
الفترة 
السابقة

الزيادة/ )النقص(
مبلغ

الزيادة/ )النقص(
%

سبب 
التغير

)1( يتم تقدمي نتيجة عمل 
منفصل  بشكل  خط  كل 
حجم  يتجاوز  أن  بشرط 
مبيعات كل خط 20٪ من 
مبيعات  حجم  إجمالي 

الشركة.
عن  اإلفصاح  يتم   )2(
قيمة املواد املصدرة خالل 
أن  بشرط  املالية  السنة 
 ٪20 القيمة  هذه  تتجاوز 
من إجمالي حجم مبيعات 

الشركة.

املبيعات

اإلحصائيات

مؤكد
عام

محقق

مبلغ ٪
ــــ ــــ
ــــ ــــ
ــــ ـــــ

- صادرات
- محلي

- حصة الصادرات
- تالف

ناقص - العمولة لوكيل 
البيع الوحيد ولـ

- لوكالء البيع اآلخرين
- اخلصم

- ضريبة القيمة 
املضافة

- مصروفات التصدير
- الوساطة

- الوساطة واخلصم
صايف امليعات

االستنتاج
1. اكتملت عملية املراجعة وفقاً لبرنامج املراجعة.

2. تظهر أوراق العمل أن العمل قد مت أداؤه بدرجة كافية ومناسبة. 
3. تتضمن أوراق العمل معلومات كافية، تفاصيل للسمات املهمة وإيضاحات لألمور غير العادية لتمكيننا من تكوين رأي يف 

القوائم املالية.
4. يف رأيي أن املبالغ املذكورة أعاله مبينة بشكل عادل وعلى أساس يتسق مع الفترة السابقة.

المشرف: .................................................................................    التاريخ: .........................................
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الدليل االسترشادي لممارسة المراجعة
في المملكة العربية السعودية

SOCPA الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

الفهرس

املرجع:                             PL٢رقم امللف:                                   العميل:

التاريخ:أعده:                                           تكلفة املبيعاتجدول امللخصات: 

التاريخ:راجعه:                                        

الفترة احملاسبية:

املرجع
إن كان موضوعًا 

بامللف
توقيع 

الفاحص

تكلفة املبيعات

PL2 /APبرنامج املراجعة

PL2 /LSجدول امللخصات

املوردون املهمون ) 20/80 ( عمالء ٪20 
) املوردون الذين يساهمون بنسبة 80٪ من املشتريات (

املعلومات ذات العالقة

ايقاف املشتريات

اختبارات
فاعلية أدوات الرقابة - املشتريات
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الدليل االسترشادي لممارسة المراجعة
في المملكة العربية السعودية

SOCPA الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

املرجع:                             LS1/PL٢رقم امللف:                                   العميل:

التاريخ:أعده:                                           تكلفة املبيعاتجدول امللخصات: 

التاريخ:راجعه:                                        

الفترة احملاسبية:

الفترة السابقةالفترة احلاليةاملرجع

العمل قيد التنفيذ- 

 افتتاح

R-3 اغالق

تكلفة البضاعة املصنعة- 

البضائع املكتملة التصنيع- 

 افتتاح

R-4 اغالق

رسم مزاولة املهنة- 

االستنتاج
1. اكتملت عملية املراجعة وفقاً لبرنامج املراجعة.

2. تظهر أوراق العمل أن العمل قد مت أداؤه بدرجة كافية ومناسبة. 
3. تتضمن أوراق العمل معلومات كافية، تفاصيل للسمات املهمة وإيضاحات لألمور غير العادية لتمكيننا من تكوين رأي يف 

القوائم املالية.
4. يف رأيي أن املبالغ املذكورة أعاله مبينة بشكل عادل وعلى أساس يتسق مع الفترة السابقة.

المشرف: .................................................................................    التاريخ: .........................................
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الدليل االسترشادي لممارسة المراجعة
في المملكة العربية السعودية

SOCPA الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

الفهرس

املرجع:                             LS٢/PL٢رقم امللف:                                   العميل:

التاريخ:أعده:                                           تكلفة البضاعة املصنعةجدول امللخصات: 

التاريخ:راجعه:                                        

الفترة احملاسبية:

الفترةاملرجعالتفاصيل
 احلالية

الفترة
 السابقة

الزيادة/ 
)النقص(

مبلغ

الزيادة/ 
)النقص(

%

السبب 
للتغير 

الرئيسي

املواد اخلام ومواد التغليف املستهلكة

مخزون أول املدة

املشتريات

R-1مخزون آخر املدة

Nاملستودعات وقطع الغيار املستهلكة

الوقود والطاقة

رعايــة  ومنحــة  األجــور  املرتبــات، 
ادخــار  صنــدوق  ومســاهمة  املوظفــني، 

األخــرى والصناديــق  املوظفــني 

اإليجار، املعدالت، والضرائب

التأمني

االصالحات والصيانة

العالمــات  النشــر،  حقــوق  البــراءات، 
التصاميــم التجاريــة، 

أتعاب األعمال الفنية
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الدليل االسترشادي لممارسة المراجعة
في المملكة العربية السعودية

SOCPA الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

إطفاء تكاليف البحث والتطوير

اإلحصائيات
مؤكد
عام

محقق

مبلغ
ـــ
ـــ
ـــ

٪
ـــ
ـــ
ـــ

تشغيل وصيانة املركبات

اجرة الهاتف، التلكس والبريد

السفر والنقل

الطباعة والقرطاسية

معدالت وضرائب املرافق

االستهالك

تكاليف أخرى )حدد(

االتصاالت

الترفيه

 اإلجمالي
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الدليل االسترشادي لممارسة المراجعة
في المملكة العربية السعودية

SOCPA الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

الفهرس

املرجع:                              PL3رقم امللف:                                   العميل:

املصاريف العمومية جدول امللخصات: 
 واإلدارية

التاريخ:أعده:                                           

التاريخ:راجعه:                                        

الفترة احملاسبية:

املرجع
إن كان موضوعًا 

بامللف
توقيع 

الفاحص

 املصاريف العمومية واإلدارية

PL3 /APبرنامج املراجعة

PL3 /LSجدول امللخصات

التحليل الشهري

الدفعات/ االستحقاقات املهمة

التحقق من الدفعات الالحقة - استحقاق

اختبارات االلتزام
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الدليل االسترشادي لممارسة المراجعة
في المملكة العربية السعودية

SOCPA الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

العميل:

املصاريف العمومية جدول امللخصات: 
 واإلدارية

الفترة السابقةالفترة احلاليةاملرجع

تعويضات أعضاء مجلس اإلدارة

الرواتب واملزايا

اإليجار، املعدالت، والضرائب

تشغيل وصيانة املركبات

الطباعة والقرطاسية

أجرة الهاتف، التلكس والبريد 

املصروفات واالشتراكات

السفر والنقل والترفيه

التكاليف النظامية والتنظيمية واملهنية

أتعاب املراجعني

 أتعاب املراجعة

 اخلدمات األخرى

 النثريات

اإلعالنات والترويج

الترفيه

الهبات والتبرعات اخليرية، أسماء وعناوين املتلقني واملديرين مبا يف 
ذلك أزواجهم وأطفالهم املشاركون 
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الدليل االسترشادي لممارسة المراجعة
في المملكة العربية السعودية

SOCPA الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

الفترة السابقةالفترة احلاليةاملرجع

طريقة االستهالك

أخرى

التأمني

اإلصالحات والصيانة

الديون الهالكة املشطوبة - جتارية

 - أخرى

مخصص الديون املشكوك فيها

 - جتارية

 - أخرى

تكلفة البحوث والتطوير الضمنة بالديون الهالكة

مستحقة يف:

أعضاء مجلس اإلدارة، املدير التنفيذي، وكالء الشركات

التعهدات املرتبطة

االستنتاج
1. اكتملت عملية املراجعة وفقاً لبرنامج املراجعة.

2. تظهر أوراق العمل أن العمل قد مت أداؤه بدرجة كافية ومناسبة. 
3. تتضمن أوراق العمل معلومات كافية، تفاصيل للسمات املهمة وإيضاحات لألمور غير العادية لتمكيننا من تكوين رأي يف 

القوائم املالية.
4. يف رأيي أن املبالغ املذكورة أعاله مبينة بشكل عادل وعلى أساس يتسق مع الفترة السابقة.

المشرف: .................................................................................    التاريخ: .........................................
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الدليل االسترشادي لممارسة المراجعة
في المملكة العربية السعودية

SOCPA الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

الفهرس

املرجع:                              PL4رقم امللف:                                   العميل:

التاريخ:أعده:                                           مصاريف البيع والتوزيعجدول امللخصات: 

التاريخ:راجعه:                                        

الفترة احملاسبية:

املرجع
إن كان موضوعًا 

بامللف
توقيع 

الفاحص

PL4 /APبرنامج املراجعة

PL4 /LSجدول امللخصات

التحليل الشهري

الدفعات/ االستحقاقات املهمة

التحقق من الدفعات الالحقة - استحقاق

اختبار الرقابة - كشف الرواتب
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الدليل االسترشادي لممارسة المراجعة
في المملكة العربية السعودية

SOCPA الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

املرجع:                              PL4/LSرقم امللف:                                   العميل:

التاريخ:أعده:                                           مصاريف البيع والتوزيعجدول امللخصات: 

التاريخ:راجعه:                                        

الفترة احملاسبية:

الفترة السابقةالفترة احلاليةاملرجع

رسوم الشحن بالبحر- 

رسوم الشحن والضريبة احمللية- 

مصاريف شحن- 

الضريبة اإلضافية لتطوير الصادر- 

مصروفات مصرفية- 

أخرى- 

االستنتاج
1. اكتملت عملية املراجعة وفقاً لبرنامج املراجعة.

2. تظهر أوراق العمل أن العمل قد مت أداؤه بدرجة كافية ومناسبة. 
3. تتضمن أوراق العمل معلومات كافية، تفاصيل للسمات املهمة وإيضاحات لألمور غير العادية لتمكيننا من تكوين رأي يف 

القوائم املالية.
4. يف رأيي أن املبالغ املذكورة أعاله مبينة بشكل عادل وعلى أساس يتسق مع الفترة السابقة.

المشرف: .................................................................................    التاريخ: .........................................
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الدليل االسترشادي لممارسة المراجعة
في المملكة العربية السعودية

SOCPA الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

الفهرس

املرجع:                              PL٥رقم امللف:                                   العميل:

التاريخ:أعده:                                           املصروفات املاليةجدول امللخصات: 

التاريخ:راجعه:                                        

الفترة احملاسبية:

املرجع
إن كان موضوعًا 

بامللف
توقيع 

الفاحص

 املصروفات املالية

PL5 /APبرنامج املراجعة

PL5 /LSجدول امللخصات

اختبارات االلتزام

الدفعات/ االستحقاقات املهمة

التحليل الشهري
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الدليل االسترشادي لممارسة المراجعة
في المملكة العربية السعودية

SOCPA الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

املرجع:                             LS/PL٥رقم امللف:                                   العميل:

التاريخ:أعده:                                           املصروفات املاليةجدول امللخصات: 

التاريخ:راجعه:                                        

الفترة احملاسبية:

الفترة املرجع
احلالية

الفترة 
السابقة

أسباب التغير 
الرئيس

DDعلى رأس املال القابل للسداد- 

EEعلى القروض طويلة األجل- 

FFعلى عقود اإليجار التمويلية- 

JJعلى القروض قصيرة األجل/التمويل املتجدد- 

JJعلىالقروض من تعهدات مرتبطة- 

JJعلى القروض من أعضاء مجلس اإلدارة- 

رفع السعر على- 

متويل بأجل- 

متويل متجدد- 

أخرى )حدد(- 

االستنتاج
1. اكتملت عملية املراجعة وفقاً لبرنامج املراجعة.

2. تظهر أوراق العمل أن العمل قد مت أداؤه بدرجة كافية ومناسبة. 
3. تتضمن أوراق العمل معلومات كافية، تفاصيل للسمات املهمة وإيضاحات لألمور غير العادية لتمكيننا من تكوين رأي يف 

القوائم املالية.
4. يف رأيي أن املبالغ املذكورة أعاله مبينة بشكل عادل وعلى أساس يتسق مع الفترة السابقة.

المشرف: .................................................................................    التاريخ: .........................................



333

الدليل االسترشادي لممارسة المراجعة
في المملكة العربية السعودية

SOCPA الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

الفهرس

املرجع:                              PL6رقم امللف:                                   العميل:

التاريخ:أعده:                                           املصروفات األخرىجدول امللخصات: 

التاريخ:راجعه:                                        

الفترة احملاسبية:

املرجع
إن كان موضوعًا 

بامللف
توقيع 

الفاحص

 املصروفات األخرى

PL6 /APبرنامج املراجعة

PL6 /LSجدول امللخصات
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الدليل االسترشادي لممارسة المراجعة
في المملكة العربية السعودية

SOCPA الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

املرجع:                             PL6/LSرقم امللف:                                   العميل:

التاريخ:أعده:                                           املصروفات األخرىجدول امللخصات: 

التاريخ:راجعه:                                        

الفترة احملاسبية:

الفترة املرجع
احلالية

الفترة 
السابقة

أسباب التغير 
الرئيس

صناديق مشاركة املوظفني يف األرباح احملتجزة

صندوق رعاية املوظفني

Sمخصص الديون املشكوك يف حتصيلها

Wمخصص النقص يف قيمة االستثمارات

تكاليف البحث والتطوير

Mإطفاء التكاليف املؤجلة

اخلسارة عند التخلص من األصول

I&Wاخلسارة عند بيع االستثمارات

اخلسارة أو مخصص خسارة رأس املال القابل للسداد

اخلسارة لتغير سعر الصرف

أخرى )حدد(

االستنتاج
1. اكتملت عملية املراجعة وفقاً لبرنامج املراجعة.

2. تظهر أوراق العمل أن العمل قد مت أداؤه بدرجة كافية ومناسبة. 
3. تتضمن أوراق العمل معلومات كافية، تفاصيل للسمات املهمة وإيضاحات لألمور غير العادية لتمكيننا من تكوين رأي يف 

القوائم املالية.
4. يف رأيي أن املبالغ املذكورة أعاله مبينة بشكل عادل وعلى أساس يتسق مع الفترة السابقة.

المشرف: .................................................................................    التاريخ: .........................................
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الدليل االسترشادي لممارسة المراجعة
في المملكة العربية السعودية

SOCPA الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

الفهرس

املرجع:                              PL٧رقم امللف:                                   العميل:

التاريخ:أعده:                                           الدخل اآلخرجدول امللخصات: 

التاريخ:راجعه:                                        

الفترة احملاسبية:

املرجع
إن كان موضوعًا 

بامللف
توقيع 

الفاحص
 الدخل اآلخر

PL7 /APبرنامج املراجعة

PL7 /LSجدول امللخصات
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الدليل االسترشادي لممارسة المراجعة
في المملكة العربية السعودية

SOCPA الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

املرجع:                              LS/PL٧رقم امللف:                                   العميل:

التاريخ:أعده:                                           الدخل اآلخرجدول امللخصات: 

التاريخ:راجعه:                                        

الفترة احملاسبية:

الفترة املرجع
احلالية

الفترة 
السابقة

أسباب التغير 
الرئيس

الدخل من االستثمارات

K/Wاملكسب عند بيع االستثمارات

Aاملكسب عند التخلص من األصول الثابتة

ايراد الفائدة

الدخل من رأس املال القابل للسداد، الدخل من كل فئة من 
رأس املال

I&W

Kالدخل من شهادات املرابحة أو املضاربة

بيع اخلردة

Wمتنوع

الدخل من االستثمارات يف التعهدات املرتبطة

االستنتاج
1. اكتملت عملية املراجعة وفقاً لبرنامج املراجعة.

2. تظهر أوراق العمل أن العمل قد مت أداؤه بدرجة كافية ومناسبة. 
3. تتضمن أوراق العمل معلومات كافية، تفاصيل للسمات املهمة وإيضاحات لألمور غير العادية لتمكيننا من تكوين رأي يف 

القوائم املالية.
4. يف رأيي أن املبالغ املذكورة أعاله مبينة بشكل عادل وعلى أساس يتسق مع الفترة السابقة.

المشرف: .................................................................................    التاريخ: .........................................
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الدليل االسترشادي لممارسة المراجعة
في المملكة العربية السعودية

SOCPA الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

الفهرس

املرجع:                              PL8رقم امللف:                                   العميل:

التاريخ:أعده:                                           مخصص الضريبةجدول امللخصات: 

التاريخ:راجعه:                                        

الفترة احملاسبية:

املرجع
إن كان موضوعًا 

بامللف
توقيع 

الفاحص
 مخصص الضريبة

PL8 /APبرنامج املراجعة

حالي

مؤجل

PL8 /LSجدول امللخصات
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الدليل االسترشادي لممارسة المراجعة
في المملكة العربية السعودية

SOCPA الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

املرجع:                              PL8/LSرقم امللف:                                   العميل:

التاريخ:أعده:                                           مخصص الضريبةجدول امللخصات: 

التاريخ:راجعه:                                        

الفترة احملاسبية:

الفترة السابقةالفترة احلاليةاملرجع

مخصص الضريبة

PPالسنة احلالية

PPاملدة السابقة

GG-1املؤجلة

عنها  اإلفصاح  يتم  عنها  احملاسبة  تتم  لم  التي  املؤجلة  الضريبة   X
بإيضاحات احلسابات

االستنتاج
1. اكتملت عملية املراجعة وفقاً لبرنامج املراجعة.

2. تظهر أوراق العمل أن العمل قد مت أداؤه بدرجة كافية ومناسبة. 
3. تتضمن أوراق العمل معلومات كافية، تفاصيل للسمات املهمة وإيضاحات لألمور غير العادية لتمكيننا من تكوين رأي يف 

القوائم املالية.
4. يف رأيي أن املبالغ املذكورة أعاله مبينة بشكل عادل وعلى أساس يتسق مع الفترة السابقة.

المشرف: .................................................................................    التاريخ: .........................................
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الدليل االسترشادي لممارسة المراجعة
في المملكة العربية السعودية

SOCPA الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

رقم امللف:العميل: 

فحص حتليلي
 - قائمة املركز املالي

 - االلتزامات

التاريخالتوقيعاالسم
أعده:

راجعه:
املسؤول:نهاية السنة

فحصه املدير/ الشريك

رمز 
الفترة املرجعاحلساب

احلالية
الفترة 
السابقة

الزيادة/
النقص

الزيادة/
النقص

%

سبب 
الزيادة 
والنقص

رأس املال املصرح به

رأس املال املصدر، املكتتب به واملدفوع

االحتياطي العام

احتياطي رأس املال

األرباح احملتجزة واخلسائر غير املوزعة

فائض إعادة تقومي األصول الثابتة

رأس املال القابل للسداد

القروض طويلة األجل

األصول اخلاضعة لعقود اإليجار التمويلية

االلتزامات املؤجلة

الودائع طويلة األجل

االلتزامات املتداولة

القروض قصيرة األجل

اجلزء املتداول من االلتزامات طويلة األجل

الدائنون، االلتزامات املستحقة وااللتزامات األخرى

مخصص الضرائب

األرباح احملتجزة األسهم املقترحة

إجمالي االلتزامات
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رقم امللف:العميل: 

فحص حتليلي
 - قائمة املركز املالي

 - األصول

التاريخالتوقيعاالسم
أعده:

راجعه:
املسؤول:نهاية السنة

فحصه املدير/ الشريك

رمز 
الفترة املرجعاحلساب

احلالية
الفترة 
السابقة

الزيادة/
النقص

الزيادة/
النقص

%

سبب 
الزيادة 
والنقص

األصول التشغيلية
أعمال رأسمالية قيد التنفيذ

األصول غير امللموسة
االستثمارات طويلة األجل

السلفيات والقروض طويلة األجل
الودائع طويلة األجل، املدفوعات مقدماً 

والتكاليف املؤجلة
رأس املال القابل للسداد

األصول املتداولة
واألدوات  الغيار  قطع  املستودعات، 

السائبة
البضائع املعروضة

الديون التجارية
املدفوعات  األجل،  قصيرة  الودائع 
مقدماً واحلسابات مستحقة التحصيل 

األخرى
االستثمارات قصيرة األجل

النقد وأرصدة البنوك
إجمالي األصول
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رقم امللف:العميل: 

فحص حتليلي
 - املبيعات

التاريخالتوقيعاالسم
أعده:

راجعه:
املسؤول:نهاية السنة

فحصه املدير/ الشريك

رمز 
الفترة املرجعاحلساب

احلالية
الفترة 
السابقة

الزيادة/
النقص

الزيادة/
النقص

%

سبب 
الزيادة 
والنقص

الصادر

محلي

أضف: خصم الصادر

ناقص:

العمولة- 

أتعاب الوساطة- 

مصروفات مزاولة - 
املهنة

ضريبة القيمة - 
املضافة



342

الدليل االسترشادي لممارسة المراجعة
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رقم امللف:العميل: 

فحص حتليلي 
- تكلفة البضاعة املباعة

التاريخالتوقيعاالسم
أعده:

راجعه:
املسؤول:نهاية السنة

فحصه املدير/ الشريك

رمز 
الفترة املرجعاحلساب

احلالية
الفترة 
السابقة

الزيادة/
النقص

الزيادة/
النقص

%

سبب 
الزيادة 
والنقص

املواد اخلام املستهلكة

الرواتب، األجور واملنافع

املستودعات وقطع الغيار املستهلكة

مواد التغليف املستهلكة

الوقود والطاقة

اإليجار، املعدالت والضرائب

التأمني

االصالحات والصيانة

االستهالك

تكاليف التصنيع الرأسية األخرى:

تشغيل وصيانة املركبات

أجرة الهاتف والبريد

املرافق

الطباعة والقرطاسية



343

الدليل االسترشادي لممارسة المراجعة
في المملكة العربية السعودية

SOCPA الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

رمز 
الفترة املرجعاحلساب

احلالية
الفترة 
السابقة

الزيادة/
النقص

الزيادة/
النقص

%

سبب 
الزيادة 
والنقص

السفر والنقل

التكلفة النظامية واملهنية

أخرى

العمل قيد التنفيذ:

مخزون أول املدة

مخزون آخر املدة

البضائع املكتملة الصنع:

مخزون أول املدة

مخزون آخر املدة

تكلفة البضاعة املباعة
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رقم امللف:العميل: 

فحص حتليلي
 - املصاريف اإلدارية

التاريخالتوقيعاالسم

أعده:

راجعه:

املسؤول:نهاية السنة

فحصه املدير/ الشريك

رمز 
الفترة املرجعاحلساب

احلالية
الفترة 
السابقة

الزيادة/
النقص

الزيادة/
النقص

%

سبب 
الزيادة 
والنقص

مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
رواتب ومنافع املوظفني

اإليجار، املعدالت والضرائب
التأمني

اإلصالحات والصيانة
السفر والنقل

التكلفة النظامية واملهنية
تشغيل وصيانة املركبات

املرافق
الطباعة والقرطاسية

أجرة الهاتف والبريد والتلكس
املصروفات، االشتراكات والدوريات

الترفيه
أتعاب املراجعني

اإلعالنات
الهبات والتبرعات اخليرية

االستهالك
مصروفات مصرفية

أخرى
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املرجع:                            LP -1رقم امللف:العميل: 

فحص حتليلي
 - املصاريف اإلدارية

التاريخالتوقيعاالسم

أعده:

راجعه:

املسؤول:نهاية السنة

فحصه املدير/ الشريك

رمز 
الفترة املرجعاحلساب

احلالية
الفترة 
السابقة

الزيادة/
النقص

الزيادة/
النقص

%

سبب 
الزيادة 
والنقص

رواتب ومنافع املوظفني

رسوم الشحن والضريبة احمللية

التخليص ومصاريف الشحن

السفر

اإلعالن والعينات

أخرى:

الضريبة اإلضافية لتطوير الصادر

استطالع السوق

مصروفات مصرفية

التأمني
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رقم امللف:العميل: 

فحص حتليلي
 - املصروفات املالية

التاريخالتوقيعاالسم

أعده:

راجعه:

املسؤول:نهاية السنة

فحصه املدير/ الشريك

رمز 
الفترة املرجعاحلساب

احلالية
الفترة 
السابقة

الزيادة/
النقص

الزيادة/
النقص

%

سبب 
الزيادة 
والنقص

رفع السعر/ الفائدة على:

رأس املال القابل - 
للسداد

سندات الدين- 

القروض طويلة األجل- 

عقود اإليجار - 
التمويلية

القروض قصيرة - 
األجل

القروض من أعضاء - 
مجلس اإلدارة 

والتعهدات املرتبطة

صندوق مشاركة - 
املوظفني يف األرباح 

احملتجزة

مصروفات مزاولة املهنة على القروض

مصروفات وعمولة مصرفية

مكاسب/ خسائر تغير سعر العملة

مصروفات مخاطر سعر العملة 
بالنسبة إلى القروض بعملة أجنبية
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رقم امللف:العميل: 

فحص حتليلي
-الدخل اآلخر

التاريخالتوقيعاالسم

أعده:

راجعه:

املسؤول:نهاية السنة

فحصه املدير/ الشريك

رمز 
الفترة املرجعاحلساب

احلالية
الفترة 
السابقة

الزيادة/
النقص

الزيادة/
النقص

%

سبب 
الزيادة 
والنقص

الدخل من االستثمارات - الصايف بعد 
الزكاة

الدخل من رأس املال القابل للسداد
الدخل من شهادات املرابحة أو 

املضاربة
الربح من بيع االستثمارات

الربح من بيع األصول الثابتة
دخل اإليجار
بيع اخلردة

أخرى
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ظفين
ضور المو

ف ح
ش

ت اليومية / ك
رقابة الوق

االسم:   
التوقيع:

جة:
الدر

جموعة:
امل

اسم 
العميل

طبيعة 
املهمة

 الفترة
 األيام

ساعات 
عادية

جمالي 
إ

الساعات

اليوم
الشهر

السنة
1

2
3

4
5

31
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اسم 
العميل

طبيعة 
املهمة

 الفترة
 األيام

ساعات 
عادية

جمالي 
إ

الساعات

اليوم
الشهر

السنة
1

2
3

4
5

31

اإلجمالي

ساعات 
ضافية

إ
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ملخص األداء التفصيلي

العميل

الشهرفترة احلسابالقسماللقباسم املوظف

التفاصيل 
اإلجمالي131التاريخ 

اخلطة اإلستراتيجية

برنامج املراجعة التفصيلي وامليزانية

لي
ألو

ل ا
عم

ال

تكلفة البضاعة املباعة/ تكاليف 
التصنيع

املشتريات

األجور والرواتب

املصاريف اإلدارية والعمومية

الربح واخلسارة - أخرى

النقد وأرصدة البنوك

املدينون )يشمل التثبيت(

األصول الثابتة

املخزون والعمل قيد التنفيذ

اجلرد الفعلي للمخزون

دفتر األستاذ العام واليومية

مذكرة الرقابة الداخلية

السفر

اإلشراف

عام

إجمالي العمل األولي
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ئي
نها

ل ال
عم

ال

أسهم رأس املال/ األرباح احملتجزة

االحتياطيات

االلتزامات املؤجلة

القروض

الدائنون - املشتريات

مصروفات مستحقة الدفع

الضرائب

التزامات طارئة

األصول الثابتة واالستهالك

االستثمارات

املخزون والعمل قيد التنفيذ

الدائنون التجاريون

السلف، الودائع واملدفوعات مقدماً

النقد وأرصدة البنوك

املبيعات والدخل اآلخر

مصروفات التصنيع

مصروفات البيع واملصروفات اإلدارية

السفر

اإلشراف

التقارير/ املذكرات

مذكرة الفحص

اجلدول القياسي مللف ملخص املراجعة

عام

االجتماع مع العمالء

إجمالي العمل النهائي
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الفصل السابع عشر 
صيغ االستفسارات والمصادقات 

يعّرف املعيار الدولي للمراجعة املعتمد يف اململكة رقم 505 املصادقات اخلارجية بأنها "أدلة مراجعة مت احلصول عليها رداً 
مباشراً مكتوباً للمراجع من طرف ثالث )الطرف املطلوب منه املصادقة( يف شكل ورقي، أو إلكتروني، أو وسيلة أخرى". 

ووفقاً للمعيار الدولي للمراجعة املعتمد يف اململكة رقم 500 يتكون االستفسار من طلب معلومات مالية وغير مالية، من أشخاص 
على دراية ومعرفة، من داخل املنشاة أو خارجها. 

ويستخدم االستفسار على نطاق واسع خالل عملية املراجعة، إضافة إلى اإلجراءات األخرى للمراجعة. 
وقد يتراوح االستفسار ما بني استفسارات رسمية مكتوبة واستفسارات غير رسمية شفوية. 

إن تقومي الردود على تلك االستفسارات يُعد جزءاً ال يتجزأ من عملية االستفسار.
عند استخدام إجراءات مصادقة خارجية كدليل مراجعة، يجب أن يكون املراجع مشرفاً على طلبات املصادقة، مبا يف ذلك:

- حتديد املعلومات املطلوبة أو التي من املطلوب املصادقة عليها.
- اختيار اجلهة املناسبة التي تقدم املصادقة. 

- تصميم طلبات املصادقة، مبا يف ذلك التأكد من أن الطلبات موجهة على نحو سليم وتتضمن معلومات كافية إلرسال الردود 
مباشرة للمراجع. و

- إرسال الطلبات، مبا يف ذلك طلبات املتابعة عند االقتضاء، للجهة التي تقدم املصادقة. 
وحتى عندما يتم احلصول على أدلة مراجعة من مصادر خارجية بالنسبة إلى املنشأة، رمبا توجد ظروف تؤثر يف موثوقيتها، 

فالعوامل التي قد تشير إلى شكوك حول إمكانية االعتماد على اإلجابة تشمل: 
- أن يكون تسلمها من قبل املراجع قد مت بطريقة غير مباشرة. أو

- أن يبدو بأنها لم تأت من اجلهة األصلية املقصودة بتقدمي املصادقة.
الردود الواردة إلكترونياً، على سبيل املثال، عن طريق الفاكس أو البريد اإللكتروني، تنطوي على مخاطر عدم إمكانية االعتماد 
على بالنسبة إلى الثقة لصعوبة التثبت من أصل اجلهة املجيبة وصالحيتها، كما أنه من الصعب اكتشاف أي تعديالت جترى عليها. 
وإذا مت استخدام إجراءات من قبل املراجع واجلهة املجيبة لتوفير بيئة آمنة لإلجابات التي يتم تسلمها إلكترونياً فرمبا يؤدي 

ذلك إلى التخفيف من هذه املخاطر. 
وإذا اقتنع املراجع بأن هذه اإلجراءات آمنة ومتابعة بشكل صحيح، فإن ذلك يعزز إمكانية االعتماد على تلك الردود. 

إن عملية املصادقة اإللكترونية قد تتضمن تقنيات مختلفة للتحقق من صحة هوية اجلهة املرسلة املعلومات يف شكل إلكتروني، 
على سبيل املثال: 

من خالل استخدام التشفير، والتوقيعات الرقمية اإللكترونية، وإجراءات للتحقق من إمكانية االعتماد على موقع على شبكة 
اإلنترنت.

وإذا كان املراجع لديه شكوك حول إمكانية االعتماد على املعلومات التي يستخدمها كدليل مراجعة، فيمكنه التأكد من صحة 
محتواها ومصدرها من خالل االتصال باجلهة األصلية املقصودة بتقدمي املصادقة. 

فمثاًل، عندما تستخدم اجلهة املقدمة املصادقة البريد اإللكتروني، فيمكن للمراجع االتصال هاتفياً بتلك اجلهة للتأكد من أنها 
هي اجلهة التي أرسلت فعاًل تلك اإلجابة. 

وعندما يأتي الرد إلى املراجع بطريقة غير مباشرة )مثاًل، عندما تقوم اجلهة املقدمة املصادقة بإرسالها خطأ إلى املنشأة بدالً 
من املراجع(، فيمكن للمراجع أن يطلب من اجلهة املقدمة املصادقة الرد كتابياً مباشرة إلى املراجع. 
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شكل خطاب المصادقة
أواًل - مصادقة البنك

السيد مدير بنك ................................................................................................................................................................. 

اسم البنك والفرع ................................................................................................................................................................

العنوان .................................................................................................................................................................................

التاريخ .................................................................................................................................................................................

السالم عليكم

اسم العميل
بناء على تعليمات عميلكم املذكور اسمه أعاله، املعطاة على هذا اخلطاب، نرجو أن ترسلوا مباشرة لنا بالعنوان املبني أعاله، 
بحسباننا مراجعني لعميلكم، املعلومات اآلتية التي تتعلق بأحوالهم املالية مع فرعكم يف يوم عمل )تاريخ نهاية السنة( ويف حالة 

البنود 2، 4، 9 خالل املدة من )تاريخ بداية السنة(. 
املرجو بيان بالنسبة إلى كل بند أي عوامل قد حتد من اكتمال ردكم، فإذا لم يكن هناك ما يستدعي تقريره فاذكر "ال يوجد".

إنه ملن املفهوم أن أي ردود من جانبكم ستعامل مبنتهى السرية، ألغراض عملية املراجعة التي نقوم بها. 

حسابات البنوك
1- االسم الكامل للحسابات، مع ذكر أرقام احلسابات، والرصيد املوجود، مبا يف ذلك احلسابات التي رصيدها "صفر".

أ - إذا كان اسم عميلكم هو االسم الوحيد يف احلساب.
ب - إذا كان اسم عميلكم مشتركاً مع أسماء أطراف أخرى.

ج - إذا كان احلساب هو اسم جتاري. 

االسم
العملةرقم احلسابنوع احلسابالكامل للحساب

الرصيد

باألحرفباألرقام

ملحوظات
)1( عندما يكون املبلغ خاضعاً ألي قيود )مثاًل، أمر حجز( أو اعتبارات الرقابة على الصرف األجنبي )مثاًل 'حساب مجمد'( 

فينبغي بيان املعلومات املتعلقة بطبيعة القيود وحجمها. 
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)2( إذا كانت الصالحية املخولة لديكم، فيما يتعلق بتقدمي هذه املعلومات ال تغطي أي مبالغ محتفظ بها على نحو مشترك 
مع أطراف أخرى، نرجو الرجوع إلى عميلكم من أجل احلصول على الصالحية الالزمة من األطراف األخرى، مع إرسال نسخة 

لنا. 
إذا كانت هذه الصالحية ليس منتظراً احلصول عليها خالل الفترة املقبلة، نرجو بيان ذلك. 

٢- األسماء الكاملة وتواريخ اإلقفال لجميع الحسابات التي أقفلت خالل المدة. 

تاريخ اإلقفالرقم احلسابنوع احلساباالسم الكامل للحساب

3 - تفاصيل المبالغ المستحقة ولكنها لم تحّمل، أو تضاف كما في التاريخ أعاله، مثاًل مصروفات البنك، أتعاب 
ارتباطات رفع السعر/ فائدة... إلخ. 

الفترةالبيان
املبلغ

باألحرفباألرقام

4 - مقدار الفائدة المحمل خالل المدة، إذا لم يتم تحديده منفصاًل في كشف حساب العميل. 

الفترةالبيان
املبلغ

باألحرفباألرقام
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بهذه  بخطاب محدد  إما  المغطاة( ألي مبلغ مكتوب عن مقاصة،  والحسابات  الوثيقة  )نوع  التفاصيل   -  5
المقاصة، وإما داخاًل في أي وثيقة أخرى أو ضمان. 

التسهيالت: 
6 - تفاصيل التسهيالت اإليجارية، القروض، السحب على المكشوف، تسهيالت نقدية دائنة )بما في ذلك 
تسهيالت احتياطية(، ضمانات / تعويضات، محددًا الحدود المتفق عليها، التسهيالت التي لم تستخدم، شروط 

الفائدة، اإليجارات المتأخرة، األقساط وفي حالة القروض لمدة، تاريخ السداد أو إعادة النظر. 

البيان
الرصيد 

يف التاريخ 
املذكور أعاله

احلدود 
املتفق 
عليها

التسهيالت 
التي لم 
تستخدم

شروط 
الفائدة

تاريخ السداد/ 
املراجعة/انتهاء 

التسهيل

وصف 
الضمان 

املقدم للبنك

نوع 
الضمان

تاريخ بدء
الضمان

االلتزامات المحتملة: 
المتفق عليه لجميع االلتزامات  التسهيل  التسهيالت وتفاصيل مدة سريان  7 - طبيعة، مدة، ومدى وجود 

المحتملة اآلتية: 

املبلغ العملةالطبيعة
انتهاء احلدوداملستحق

احلدود

تاريخ 
السداد/ 
املراجعة

وصف 
الضمان 

املقدم للبنك

نوع 
الضمان

تاريخ 
بدء

الضمان

التي  والتزاماته  الكمبياالت  مجموع 
لها حق الرجوع على العميل أو على 
أي شركة تابعة أو طرف ذي عالقة 

مع العميل

توصية،  خطاب  ضمانات،  أي 
تعهدات، سندات، تظهيرات أو وعود 
العميل  بواسطة  أعطيت  تعويضات 
لصالح الغير )غيرالشركة التابعة أو 

طرف ذي عالقة مع العميل(.
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املبلغ العملةالطبيعة
انتهاء احلدوداملستحق

احلدود

تاريخ 
السداد/ 
املراجعة

وصف 
الضمان 

املقدم للبنك

نوع 
الضمان

تاريخ 
بدء

الضمان

توصية،  خطـــاب  ضمانـــــــــــات،  أي 
أو  تظهيرات  سنــــــــــــدات،  تعهدات، 
العميل  بواسطة  أعطيت  تعويضات 
لصالح أي شركة تابعة أو طرف ذي 

عالقة مع العميل.

تعويضات  أو  سندات  ضمانات،  أي 
عن  نيابة  البنك،  قبل  من  أعطيت 
رجوع  حق  هناك  كان  إذا  العميل، 
القابضة  شركته  و/أو  العميل  على 
األم، أو أي شركة أخرى من شركات 

املجموعة.

مجموع القبوالت

مبوجب  القائمة  االلتزامات  مجموع 
اعتمادات مستندية.

أخرى )املرجو إعطاء التفاصيل(.

المشتقات واالتجار في البضائع: 
٨ - تفاصيل جميع العقود القائمة محددًا العدد، تاريخ االتفاق، االستحقاق أو تاريخ القيمة، السعر الذي تم به 

االتفاق، وعملة العقد المشتراة والمباعة عن: 

العددالعملةالطبيعة
تاريخ 

االتفاق
االستحقاق أو 
تاريخ القيمة

السعر
النوع )املشترات/ 

املباعة(
وصف 
الضمان

نوع 
الضمان

تاريخ بدء
الضمان

عقود الصرف األجنبي

املعادن

األوراق املالية

أخرى
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الضمان: 
)9( - فيما يتعلق بالتسهيالت، االلتزامات المحتملة والمشتقات واالتجار في البضائع: المرجو إعطاء: 

)i(  تفاصيل أي ضمان رسمي لصالح البنك مبا يف ذلك التاريخ ونوع الضمان )رهن الخ(. 

تاريخ بدء الضمانوصف الضمان املقدم للبنكنوع الضمان

)ii(  تفاصيل أي تعهد بنقل ملكية أي أصول إلى البنك، إذا كان الضمان محدوداً بأي اقتراض، أو إذا كان هناك رهن ثان، 
فاملرجو التوضيح. 

)iii(  ما إذا كان الضمان يدعم تسهيالت منحها البنك للعميل أو لطرف آخر.
)iv(  بالنسبة إلى ترتيبات أي أرصدة معوضة، املرجو إعطاء تفاصيل لتفصيالت أي تبليغ عن مقاصة )التاريخ، نوع الوثيقة  

واحلساب املغطي(. 

الحيازة: استثمارات، أوراق جتارية، مستندات ملكية، أو أصول أخرى يف حوزة البنك ولكنها ليست مرهونة، املرجو إعطاء 
تفاصيل. 

معلومات فيما يتعلق بأي خطابات ترضية حصل عليها البنك من الشركة األم أو أي شركة شقيقة أخرى. 

أصول تخضع لطرائق التمويل اإلسالمي. 
املشاركة،  )املرابحة،  اإلسالمي  التمويل  طرائق  حتت  املغطاة  األصول  استحقاق  وتاريخ  مبلغ،  طبيعة،  حتدد  تفاصيل   -11

املضاربة( أو أي طريقة متويل أخرى مبا يف ذلك التأجير: 

املبلغالطبيعة
تاريخ 

االستحقاق
وصف

الضمان
نوع

الضمان
تاريخ بدء 

الضمان

اتفاقية إعادة شراء األصل

اتفاقية إعادة بيع اإلصل

اخليارات القائمة يف التاريخ ذي العالقة

أي ترتيبات أخرى
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أصول أخرى للعميل محتجزة 
)12( - تفاصيل كاملة )تشمل الوصف، القيمة االسمية، واألرقام املتسلسلة( عن االستثمارات، كمبياالت، مستندات امللكية أو 

أصول أخرى تشمل الصكوك حلاملها احملتفظ بها ولكن غير احململة: 

عالقة بنكية إضافية: 
13 - قائمة بالبنوك األخرى، أو فروع لبنككم إذا علمتم أنه مت إنشاء عالقة خالل املدة.

معلومات أخرى.
)14( - معلومات أخرى ذات عالقة، إن وجدت

وتقبلوا حتياتنا،،، 

املفوض بالتوقيع ................................................................................................................  

)توقيع العميل( ..................................................................................................................

شكل خطاب المصادقة
ثانيًا - المدينون / الدائنون

اسم املدين / الدائن ........................................................................................................................................................... 

العنوان ............................................................................................................................................................................... 

التاريخ: .............................................................................................................................................................................. 

السالم عليكم

تظهر سجالتنا رصيد مدين / دائن قدره ......................................................................  رياالً بتاريخ )تاريخ نهاية السنة(.

للتحقق من صحة هذا بطريقة مستقلة، فاملرجو مراجعة هذا الرصيد مع سجالتكم وإرسال مصادقتكم عليه مباشرة إلى 
مراجعي حساباتنا السادة ........................................................ محاسبون قانونيون، باستكمال اجلزء األسفل من هذا اخلطاب. 

ومرفق طيه مظروف معنون مدفوع البريد. 

وتقبلوا حتياتنا،،، 

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

.............................................................................................................................................................................................
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السادة/ .......................................................       اسم وعنوان املدين / الدائن .......................................................
محاسبون قانونيون

العنوان
املصادقة على رصيد 

نصادق على أن الرصيد املدين / الدائن مببلغ ................................................. رياالً كما يف ................................................. 
باسم .................................................................... يتفق / ال يتفق مع دفاترنا. تفاصيل الفرق هو كاآلتي: 

وتقبلوا حتياتنا، ،،، 

شكل خطاب المصادقة
ثالثًا - مصادقة عقد إيجار

اسم وعنوان الشركة املؤجرة / البنك ...............................................................................................................................

التاريخ .............................................................................................................................................................................

السادة/ ...........................................................................................................................................................................

)اسم العميل(
طلب معلومات تستخدم لغرض املراجعة للسنة املنتهية يف )تاريخ نهاية السنة(

بناًء على تفويض عميلكم املذكور اسمه أعاله املعطى أدنى هذا اخلطاب، نرجو أن ترسلوا مباشرة لنا، بحسباننا مراجعني 
لعميلكم، املعلومات املتعلقة بعقد إيجارهم معكم كما يف )تاريخ نهاية السنة(. 

رقم عقد 
اإليجار

وصف األصل 
املستأجر

تاريخ بداية 
العقد

تاريخ نهاية 
العقد

تكلفة األصل 
املستأجر

امللغ املدفوع 
كتأمني

القسط 
اإليجاري 

وتكرره

املبالغ املتأخرة )مبا يف 
ذلك الدفعة املشروطة 

املستحقة(

إنه ملن املفهوم أن أي ردود من جانبكم ستعامل مبنتهى السرية، ألغراض عملية املراجعة التي نقوم بها.

وتقبلوا حتياتنا،،، 

املفوض بالتوقيع ................................................................................................................  

)توقيع العميل( ..................................................................................................................
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شكل خطاب المصادقة

رابعًا - مصادقة األمور النظامية

اسم وعنوان احملامي .........................................................................................................................................................

التاريخ ..............................................................................................................................................................................

السادة/ ............................................................................................................................................................................

)اسم العميل(
طلب معلومات تستخدم لغرض املراجعة للسنة املنتهية يف )تاريخ نهاية السنة(

سوف يكون مطلوباً منا قريباً إعطاء رأينا فيما إذا كانت القوائم املالية للشركة تعرض بعدل املركز املالي للشركة كما يف )تاريخ 
النهاية السنة( ونتائج عملياتها من )تاريخ بداية نهاية السنة( إلى )تاريخ نهاية السنة(. 

يف هذا الصدد، سنكون ممتنني لكم إذا تفضلتم بأن تقدموا لنا مباشرة، املعلومات املطلوبة أدناه التي تتضمن أموراً مت تكليفكم 
بها التي حظيت منكم بعناية كبيرة نيابة عن الشركة يف شكل استشارة نظامية أو إفادة. 

املرجو توفير املعلومات املطلوبة أدناه، آخذاً يف احلسبان األمور التي كانت موجودة يف تاريخ قائمة املركز املالي( وعن املدة من 
هذا التاريخ إلى تاريخ تفعيل استجابتكم إذا خالف تاريخ ردكم على هذا اخلطاب.

نزاع وشيك أو مهدد بحدوثه )قدم تفاصيل النزاع الحالي(: 

1- طبيعة النزاع.
2- تطور القضية إلى تاريخه.

3- كيفية استجابة اإلدارة، أو نيتها لالستجابة للنزاع القضائي، مثاًل، الدفاع عن موقف املشروع بقوة أو التصالح خارج احملكمة، 
و

4- تقومي احتمال الوصول إلى نتيجة غير مرضية، وتقديراً ملبلغ اخلسارة احملتملة أو مداها، إذا أمكن عمل تقدير.

نرجو أيضاً حتديد أي نزاع قانوني وشيك أو مهدد بحدوثه، إضافة إلى ما ذكر أعاله.

وتقبلوا حتياتنا،،، 

املفوض بالتوقيع ................................................................................................................  

)توقيع العميل( ..................................................................................................................
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شكل خطاب المصادقة

خامسًا - مصادقة القروض

اسم وعنوان الشركة املؤجرة / البنك .................................................................................................................................

التاريخ  ...............................................................................................................................................................................

السادة/ ..............................................................................................................................................................................

)اسم العميل(
طلب معلومات تستخدم لغرض املراجعة للسنة املنتهية يف )تاريخ نهاية السنة(

بناء على تفويض عميلكم املذكور اسمه أعاله املعطى أدنى هذا اخلطاب، نرجو أن ترسلوا مباشرة لنا، بحسباننا مراجعني 
لعميلكم، املعلومات املتعلقة بقروضه معكم كما يف )تاريخ نهاية السنة(. 

وأرقام  كاماًل  اسم احلساب  مبيناً   )........( كما يف  أخرى  بأي عملة  أو  بالريال  كانت  تفاصيل جميع احلسابات سواء   -  1
احلسابات أو مالحظتها مبا يف ذلك األرصدة الصفرية.

السداد  تاريخ  األجل  متوسطة  القروض  عليها ويف حالة  املتفق  احلدود  مبيناً  االئتمانية،  والتسهيالت  القروض  تفاصيل   -  2
والتجديدات.

3 - مبالغ الفائدة ومصروفات التعهدات ومصروفات اخلدمات... إلخ، احململة خالل الفترة.
4 - تفاصيل املبالغ املستحقة ولكن غير محملة أو مضافة يف التاريخ املذكور أعاله: 

على سبيل املثال الفائدة ومصروفات التعهدات، اخلدمات احململة... إلخ
5 - تفاصيل أي ضمان محمل رسمياً لكم، مبا يف ذلك تاريخ ونوع الضمان )مثاًل، رهن، كفالة... إلخ(. إذا كان الضمان مقتصراً 

على أي اقتراض أو إذا كان هناك ضمان سابق، مساٍو أو تابع، يرجى بيان ذلك.
6 - تفاصيل أصول العميل احملتجزة كضمان )غير املذكورة يف إجابتك على البند 5 أعاله( أو ألغراض أخرى.

7 - تفاصيل أي ضمانات أو سندات أو مقدمة لك أو منك، مبيناً إذا كان هناك حق رجوع على العميل و/أو شركته القابضة، 
األم أو أي شركة أخرى من شركات املجموعة. 

8 - أي معلومات أخرى تراها مناسبة لغرض املراجعة.

إنه ملن املفهوم أن أي ردود من جانبكم ستعامل مبنتهى السرية، ألغراض عملية املراجعة التي نقوم بها.

تفضلوا بقبول فائق االحترام، 

املفوض بالتوقيع ................................................................................................................  

)توقيع العميل( ..................................................................................................................
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شكل مصادقة

سادسًا - مصادقة ضرائب

اسم وعنوان مستشار الضرائب ............................................................................................................................................

التاريخ .................................................................................................................................................................................

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،، 

)اسم العميل(

طلب معلومات تستخدم لغرض املراجعة للسنة املنتهية يف )تاريخ نهاية السنة(

فيما يتصل مبراجعة القوائم املالية لشركة )اسم الشركة( للسنة املالية املنهية يف )تاريخ انتهاء السنة(، سوف نكون شاكرين 

لكم تزويدنا مباشرة باملعلومات اآلتية:

* املوقف التفصيلي للشركة فيما يتعلق بالسنوات الضريبية غير احملدودة / التقوميات الضريبية، إن وجدت. 

* الفروق، إن وجدت، بني الدخل والعائد الضريبي وما هو مقدر لكل سنة ضريبية غير محدودة، إضافة إلى تفاصيلها. 

* املوقف حسب السنة فيما يتعلق بدفع/ استرداد الضريبة.

* وضع الطعون واملبالغ املتنازع عليها، والنتيجة احملتملة. و

* أي أمور أخرى قد يكون لها تأثير يف القوائم املالية للشركة املذكورة آنفاً. 

تفضلوا بقبول فائق االحترام، 

املفوض بالتوقيع ................................................................................................................  

)توقيع العميل( ..................................................................................................................
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الفصل الثامن عشر 
 برنامج مالحظة )مشاهدة( الجرد الفعلي للمخزون 

أواًل - إرشادات مالحظة )مشاهدة( الجرد الفعلي للمخزون:
وفقاً ملتطلبات املعيار الدولي للمراجعة املعتمد يف اململكة ISA 501، إذا كان املخزون مهماً نسبياً للقوائم املالية، يجب على - 1

املراجع احلصول على ما يكفي من أدلة املراجعة املناسبة فيما يتعلق بوجود املخزون وحالته من خالل: 
أ- حضور اجلرد الفعلى للمخزون ما لم يكن ذلك غير عملي، بهدف:

تقومي تعليمات اإلدارة وإجراءاتها لتسجيل نتائج اجلرد الفعلي للمخزون ومتابعتها.- 
مالحظة أداء إجراءات اإلدارة اخلاصة باجلرد.- 
التقصي عن املخزون.- 
تنفيذ عمليات جرد اختباري.- 

ب- تنفيذ إجراءات املراجعة على السجالت النهائية ملخزون املنشأة، لتحديد ما إذا كانت هذه السجالت تعكس بدقة 
نتائج اجلرد الفعلي للمخزون. 

الغرض من مالحظة جرد املخزون هو حتديد ما إذا كانت إجراءات العميل سينتج عنها حصر دقيق لكميات املخزون، - 2
بعض  ويستخلص  االختبار  سبيل  على  املخزون  أصناف  بعض  بجرد  بنفسه  يقوم  أنه  مع  املراجع  أن  نتذكر  أن  ويجب 

معلومات إجراءات احلد الفاصل إال أن السبب األساسي لوجوده هو مالحظة ما إذا كانت إجراءات العميل مرضية. 
إذا كان لدى العميل نظام يتمتع بالكفاءة لسجالت املخزون، فيمكن القيام باجلرد الفعلي على أساس مستمر على عكس - 3

القيام باجلرد الفعلي مرة واحدة يف نهاية السنة، ويف حال استخدام العميل نظام اجلرد املستمر، فسيظل مطلوباً من 
املراجع حضور جزء من هذا اجلرد املستمر للمخزون.

يغطي عمل املراجع عادة ثالث مراحل - قبل اجلرد الفعلي وخالله وبعده. - 4
يجب القيام باألمور اآلتية قبل بدء اجلرد الفعلي للمخزون.- 5

أ - احلصول على نسخة من تعليمات العميل بشأن القيام باجلرد.
ب - فحص كفاية التعليمات باستخدام قائمة املراجعة املطبوعة مقدماً ومناقشة أي أوجه قصور يف التعليمات مع العميل.

منهم  تطلب  العميل،  نيابة عن  الذين يف حوزتهم مخزون  الثالثة  األطــراف  إلى  الترتيبات إلرسال خطابات  - عمل  ج 
املصادقة على هذا املخزون ترسل مباشرة إلى املراجعني وترسل نسخة منها إلى العميل.

املعطاة لهم بطريقة - 6 التعليمات  بتنفيذ  العميل يقومون  التأكد من أن موظفي  الرئيس خالل عملية اجلرد هو  العمل 
مالئمة. 

ويجب إكمال قائمة حتقق Checklist جرد املخزون املعدة مقدماً وإعداد الكشوف املكملة واملدعمة لتغطية األمور اآلتية: 
ملحوظات بشأن حركة املخزون خالل اجلرد. 
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 تفاصيل آخر رقم قبل اجلرد الفعلي فيما يتعلق بـ: 
* البضاعة املستلمة.
* البضاعة املصدرة.

* احلركة الداخلية للبضاعة. 
تفاصيل ترقيم كشوف اجلرد املستخدمة والتالفة ورقابة إصدارها إلى وإرجاعها بواسطة من يقومون باجلرد الفعلي للمخزون.

جداول بالبنود التي قام املراجع بجردها فعلياً مبيناً تقوميها )هذا التقومي قد يتم إكماله يف الزيارة األخيرة(.
تفاصيل أي مخزون قدمي، متقادم، تالف أو زائد، متت مالحظته خالل عملية مالحظة )مشاهدة( اجلرد. 

تعليقات عن كفاية احليازة. 
يجب إعداد ورقة العمل بالطريقة التي متكن من متابعة املعلومات بسهولة عند الزيارة األخيرة للمراجع، اختبارات - 7

اجلرد الفعلي على سبيل املثال يجب متابعتها مع كشوف اجلرد للتأكد من أنها سجل مالئم لنتائج اجلرد الفعلي. 
يجب أن يكون املراجع مدركاً لقيمة بنود املخزون املختلفة؛ ألنه قد يرغب يف تغطية البنود العالية القيمة يف اختبارات - 8

اجلرد التي يقوم بها، ويجب أن يتم تسجيل قيمة البنود التي جردها املراجع خالل عملية اجلرد، أو إذا لم يكن ذلك 
ممكناً، فيتم يف زيارة املراجع األخيرة. 

إذا عّد أن اجلرد الفعلي لم يكن مرضياً يف أي ناحية رئيسة فهذا األمر يجب التقرير عنه يف احلال إلى املدير أو - 9
الشريك املختص، بحيث ميكن أن يؤخذ يف احلسبان ضرورة إجراء جرد فعلي ثان ومناقشته مع العميل. 

تتم متابعة املعلومات التي مت احلصول عليها عند إجراء اجلرد الفعلي يف عملية املراجعة اخلتامية. - 10

ويشمل العمل الذي يجب القيام به: 
)أ( فحص عام ألوراق العمل لتقدير فاعلية اجلرد الفعلي وما إذا كان برنامج املراجعة النهائي يجب تغييره نتيجة لذلك.

)ب( مراجعة احلد الفاصل باستخدام املعلومات التي مت احلصول عليها، أو باستخدام أرقام آخر مستند بضاعة مستلمة، 
أو آخر بضاعة مصدرة. 

)ج( مراجعة البنود التي جردها املراجع فعلياً مع كشوف اجلرد النهائية.
)د( التأكد من أن كشوف اجلرد النهائية تشمل فقط املخزون الذي مت جرده، بالرجوع إلى تفاصيل ترقيم كشوف اجلرد التي 

مت احلصول عليها خالل مالحظته عملية اجلرد. 
)هـ( متابعة كل البنود القائمة التي عليها استفهامات مبا يف ذلك البنود املتقادمة وغيرها من البنود التي متت مالحظتها 

عند مالحظة )مشاهدة( اجلرد الفعلي للمخزون. 
)و( اختبار للتأكد من أن سجالت املخزون قد مت تعديلها لتتفق مع اجلرد الفعلي.

)ط( مناقشة اإلدارة يف أي أوجه قصور ظهرت، وإذا كان ذلك مالئماً إدخال النقاط التي ترد مبذكرة الرقابة الداخلية.

العميل .........................................................................  تاريخ اجلرد  ..................................................................  
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ثانيا المخزون
أ - قائمة تحقق مالحظة )مشاهدة( الجرد الفعلي للمخزون

 اسم الشركة ..................................................................................................................................................................

 املوقع أو اإلدارة .............................................................................................................................................................

تاريخ )تواريخ( اجلرد ....................................................................................................................................................

 تاريخ )تواريخ( املالحظة ..............................................................................................................................................

 ممثل )ممثلو( املكتب ...................................................................................................................................................

 ممثلو العميل املسؤولون عن املخزون )أو اإلدارة( .........................................................................................................

األهداف: الغرض من مالحظة جرد املخزون هو حتديد ما إذا كان )1( املخزون موجوداً بالفعل، )2( إجراءات اجلرد فعالة يف 
احلصول على تعداد دقيق، و)3( املخزون يف حالة صاحلة لالستعمال وقابلة للبيع يف سياق األعمال االعتيادية )مثاًل، غير تالف 

أو متقادم(.

E / O، C، V / A :إقرارات
تعليمات:

هذه القائمة تغطي املعلومات التي يتم احلصول عليها والتقنيات التي تستخدم عادة خالل مالحظة )مشاهدة( اجلرد الفعلي 
للمخزون، مبا يف ذلك اختبارات سجالت املخزون املستمر، القائمة ليست قائمة شاملة لالعتبارات املتعلقة بكل املالحظات، وينبغي 

أن تستكمل بإجراءات إضافية كلما كان ذلك مناسباً.
قد تكون بعض األسئلة غير مناسبة لبعض املالحظات، فاألسئلة التي ال تنطبق ينبغي تصنيفها بعبارة )ال ينطبق(، االجابة التي 

تكون "بال" ينبغي توضيحها يف مرفق يشار فيه إلى السؤال املعني. 
للجرد الفعلي للمخزون ثالث مراحل: 

* التنظيم 
* القيام بالعمل

* املتابعة
تقوم املنشآت بهذا العمل إما: 

1- لتعزيز معلومات حتتوي عليها دفاترها وسجالتها التي هي منتج نظام مستمر للمحاسبة والرقابة، أو 
2- لتوفير رقم للمخزون إلدخاله يف القوائم املالية والستخدامه يف احتساب الربح، إذا لم يوجد نظام محاسبي مستمر 

للمخزون.
مالحظة )مشاهدة( اجلرد الفعلي للمخزون بواسطة املراجع هو أحد اختبارات التفاصيل النمطية وهو يهدف إلى تأكيد الوجود 

الفعلي للمخزون، إلى تعزيز الطريقة الكمية ولتحديد حالته الفعلية. 
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مطلوب من مندوب المراجع: 
1- مالحظة اإلجراءات وإكمال قائمة املراجعة اآلتية.

2- القيام بجرد بعض األصناف كما هو محدد يف كشف نطاق القرارات وتسجيل النتائج يف الكشوف املرفقة بقائمة املراجعة.

وصف عام للمخزون )بين البنود التي تنطبق عليه(:
أنواع اجلرد  

مواد خام .................................................................................................................................................................................

بضائع مكتملة جزئياً ...............................................................................................................................................................

سلع تامة الصنع ......................................................................................................................................................................
بضائع جملة و/ أو جتزئة ........................................................................................................................................................
أخرى )أي جتهيزات، قطع الغيار، ... إلخ( ..............................................................................................................................

فئات خاصة من المخزون )إذا كانت اإلجابة بـ "نعم"، الحصول على تفاصيل لمتابعة المراجعة(:
نعم   ال

يف املوقع - بضائع مقيدة بالفاتورة لم يتم شحنها ...................................................................................................................
بضائع مستلمة غير مقيدة بالفاتورة ........................................................................................................................................
مخزون ميلكه آخرون ...............................................................................................................................................................
شحنات داخلة .........................................................................................................................................................................
خارج املوقع - بضائع عابرة للعمالء .........................................................................................................................................
البضائع عابرة من الباعة .........................................................................................................................................................

مخزون حتت حيازة آخرين ........................................................................................................................................................
شحنات خارجة .........................................................................................................................................................................

فئات خاصة من املخزون:
متقادم ......................................................................................................................................................................................
متكدس ....................................................................................................................................................................................
بطيئة احلركة ..........................................................................................................................................................................
أمر خاص ......................................................... تالف .............................................................................................................

ناقش مع موظفي العميل وبني التفاصيل بالنسبة إلى أي من الفئات املدرجة أعاله: 
.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................
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قائمة تحقق

اإلجراء البديلالنعمالــســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤال

التنظيم: 

هل أعدت تعليمات مكتوبة تغطي كل مرحلة من مراحل إجراءات اجلرد - 1
الفعلي وأصدرت من قبل إجراء اجلرد واستخدمت )وضح املوضوعات التي 

متت مالحظتها، إن وجدت(. 
خذ ما يأتي يف احلسبان يف تقومي كفايتها:- 2

لتصفية  املتخذة  االحتياطات  ذلك  اجلرد، مبا يف  وفصل  لترتيب  - خطط 
العمل اجلاري بحسب نقاط احلد الفاصل. 

- احتياطات لضبط التسلم والشحن خالل فترة اجلرد، وإذا لم يتم إيقاف 
مصنع احتياطات ملعاجلة حتركات املخزون. 

سبيل  )على  الكميات  حتديد  وكيفية  البنود  توصيف  لتسجيل  - تعليمات 
املثال، العدد، الوزن، اجلزء املكتمل من العمل اجلاري، أو مقاييس أخرى(.

- تعليمات لتحديد البنود املتقادمة، التالفة، والبنود بطيئة احلركة.
- تعليمات الستخدام بطاقات اجلرد أو كشوف اجلرد )مبا يف ذلك توزيعها 

وجمعها، ومراقبتها(. 
- خطط لتحديد الكميات يف املواقع اخلارجية.

- تعليمات ملراجعة اجلرد واملوافقة عليه من قبل رؤساء اإلدارات أو املوظفني 
اإلشرافيني اآلخرين. 

- تعليمات للتأكد من أن محتويات التعبئة تتوافق مع توصيف املخزون.
أولئك  بنود املخزون من قبل أشخاص آخرين غير  - تعليمات إلعادة جرد 

الذين قاموا باجلرد األصلي. 
هل كان هناك ترتيب فعلي كاف للجرد مبا يف ذلك: - 3

تنظيف املكان وترتيبه.  >
إيقاف العمل أو اإلنتاج.  >

ترتيب البضاعة وتصنيفها.  >
متييز البضاعة ووضع عالمات مميزة عليها.  >

هل أعدت كشوف اجلرد قبل اجلرد الفعلي- 4
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اإلجراء البديلالنعمالــســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤال

هل نظمت إجراءات احلد الفاصل عن طريق: - 5
إقفال عملية التسلم والصرف.  >

إجراء  قبل  البضاعة  تدفق  تراقب  التي  املستندات  أرقام  آخر  تسجيل   >
اجلرد.

فصل البضاعة يف مناطق التسلم واإلرسال.  >
مالحظة )مشاهدة( اجلرد: 

1- هل قام باجلرد موظفون:
ال يشاركون عادة يف حيازة املخزون.  >

قادرون على متييز البضاعة التي يتم جردها.  >
2- هل مت تنفيذ نظام للمراجعة املزدوجة بواسطة قسم احملاسبة، أو املوظفني 

املشرفني.
3- هل كانت توضع عالمات على املخزون الذي مت جرده؛ لتجنب احلذف أو 

التكرار يف العد.
4- هل مت متييز البنود التالفة، أو املتقادمة بصفة خاصة.

أن  من  للتأكد  ووزنها  بفتحها  املقفلة  العلب  محتويات  مراجعة  هل متت   -5
احملتويات تتفق مع غالف احملتويات. 

6- هل كانت هناك إجراءات كافية لتمييز البضاعة التي ال تخص الشركة.
7- إذا حدث تعديل يف كشوف اجلرد فهل مت التوقيع على هذه التعديالت من 

أحد املشرفني. 
املتابعة: 

1- هل مت التحاسب على جميع كشوف اجلرد.
2- هل مت االحتفاظ مبسودات كشوف اجلرد.

لتتفق مع  املخزون  به لسجالت  املصرح  للتعديل  إجراء مالئم  3- هل هناك 
نتائج اجلرد.

4- للمساعدة على اختبار إجراءات احلد الفاصل، حاول أن تأخذ ملحوظة 
بني  حتويل  وآخر  الفعلي،  اجلرد  قبل  وأصدرت  استلمت  بضاعة  بآخر 

أقسام اجلرد.
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ب -: االستنتاجات

بني أدناه النتائج العامة للجرد الفعلي مشيرًا بصفة خاصة إلى: 

1- كفاية اإلجراءات املوضوعة.

2- ما إذا كانت هذه اإلجراءات قد مت التزامها.

3- ما إذا كانت نتائج اجلرد ميكن االعتماد عليها لتعكس -بطريقة مالئمة- كميات املخزون حتت يد املنشأة يف هذا التاريخ، 

وأن تكوِّن أساساً لتقومي املخزون. 

وثق أي موضوعات رقابية مت حتديدها تتعلق بإجراءات اجلرد الفعلي للشركة.

التوقيع ........................................................................................................................................................

العميل .........................................................................................................................................................

تاريخ اجلرد .................................................................................................................................................

تكاليف اإلنتاج والمخزون

سجل اختبارات اجلرد الفعلي

بنود اختيار يف االجتاهني كليهما )تضمني بيانات كاملة وزائفة( 

احلالة، أي: الحظ إي تلف أو تقادمالكمية املجرودةوصف البنداملرجع )رقم كشف املخزون ... إلخ (
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الفصل التاسع عشر
تقدير قدرة المنشأة على البقاء منشأة مستمرة 

تقدير قدرة املنشأة على البقاء منشأة مستمرة 

تاريخ املراجعة:العميل: 

تاريخ: إعداد: 

تاريخ: روجع: 

1- تقويم تقدير اإلدارة.
تتطلب الفقرة 12 من املعيار الدولي للمراجعة 570 املعتمد يف اململكة من املراجع احلصول على وتقومي تقدير اإلدارة لقدرة 

املنشأة على البقاء منشأة مستمرة اإلدارة. 
خالل تقوميه تقدير اإلدارة، يجب على املراجع أن يغطي الفترة نفسها التي استخدمت من قبل اإلدارة؛ إلعداد تقديرها حسب 

ما يطلبه إطار التقرير املالي املنطبق، أو النظام أو الالئحة عند حتديد فترة أطول. 
إذا كان تقدير اإلدارة يغطي أقل من اثني عشر شهراً من تاريخ القوائم املالية، أطلب من اإلدارة متديد فترة تقوميها ملا ال يقل 

عن اثني عشر شهراً من ذلك التاريخ. 
أ - هل مت حتديد أي أحداث أو ظروف ميكن أن تطرح شكاً كبيراً بشأن قدرة املنشأة على البقاء منشأة مستمرة؟

وضح ..................................................................................................................................
نعم     

ال

ميكن احلصول على أمثلة لألحداث والظروف بالرجوع إلى للفقرة أ٢ من املعيار الدولي للمراجعة املعتمد يف اململكة ٥٧0
ب- بناء على استفساراتنا من اإلدارة وفحصنا لتقديرهم، هل متت مالحظة أي أحداث أو ظروف قد حتدث خالل مدة قصيرة 

بعد انقضاء مدة تقدير اإلدارة التي هي من األهمية بحيث تثير شكاً بشأن قدرة املنشأة على البقاء منشأة مستمرة؟

وضح ..................................................................................................................................
نعم     

ال

إذا كان جواب فريق املراجعة هو "ال" لألسئلة أ وب أعاله، فتوقف هنا واهمل باقي االستمارة، ولكن، إذا كان جواب فريق 
املراجعة هو "نعم" لألسئلة أ و ب أعاله فيجب عليهم إكمال التقدير يف اخلطوتني 2 و 3 أدناه. 
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2. إجراءات مراجعة إضافية عندما يتم تحديد أحداث أو ظروف. 
عند حتديد أحداث أو ظروف ميكن أن تطرح شكاً كبيراً بشأن قدرة املنشأة على البقاء منشأة مستمرة يتم احلصول على أدلة 

مراجعة كافية لتحديد ما إذا كان هناك، أو لم يكن، شك كبير من خالل القيام بإجراءات املراجعة اإلضافية اآلتية.

النظر في خطط اإلدارة
تقومي خطط اإلدارة بخصوص اإلجراءات املستقبلية املتعلقة بتقديرها قدرة املنشأة على البقاء منشأة مستمرة، لتحديد ما إذا 

كانت نتائج هذه اخلطط يرجح أن تؤدي إلى حتسني الوضع، وما إذا كانت خطط اإلدارة مجدية يف ظل هذه الظروف. 
يجب القيام باإلجراءات اآلتية، عند اللزوم: 

1- اخلطط املعلنة: احصل على، وناقش مع اإلدارة خططها ملعاجلة املخاطر احملددة، بني أسماء األفراد الذين أجريت معهم 
املناقشة.

 قام بالعمل: ................................................................................. التاريخ: .................................................................

 الشخص الذي نوقش: ................................................................ التاريخ: .................................................................

٢- أدلة تؤيد التغلب على الشك الكبير، وضح أدناه عناصر خطط اإلدارة التي هي على درجة كبيرة من األهمية للتغلب على الشك 
الكبير يف قدرة املنشأة على البقاء منشأة مستمرة، افحص وبني أدلة تؤيد هذه العناصر.

* ضمان من طرف ثالث )انظر اخلطوة 3 أدناه(.
* إعادة هيكلة الديون أو اقتراض جديد )حتتوي سياسة املكتب على افتراض قابل إلثبات العكس، أن خطاب ارتباط ملزم 

قانوناً وغير قابل لإللغاء هو فقط الذي يكوِّن أدلة كافية للتغلب على مشكلة االستمرار يف األعمال(.
* تصفية األصول.

* تخفيض املصروفات أو تأخيرها.
* الزيادة يف اإليرادات.
* الزيادة يف رأس املال.

* أخرى )بني(.
3- ضمانات من طرف ثالث واتفاقيات ألخرى إلعادة هيكلة مالية. إذا كانت هناك ضمانات مهمة للدعم املالي من طرف ثالث 
االرتباط يف شركة ذات مسؤولية  املسؤول عن  الرئيس  الشريك  أو  تابعة  آخر، شركة  للمنشأة، مساهم  األم  الشركة  )مثل 

محدودة(: 
أ- بني طبيعة الضمان من القائمة املوجودة أدناه )وإذا كان الضمان محدوداً، فبني مبلغه ومدته(. وإضافة إلى ذلك، ناقش 

طبيعة ومدى عمل املراجعة الذي مت يف هذا اجلانب.
* اتفاقية تضع املبالغ املستحقة للشركة األم والشركات التابعة يف درجة أدنى بحيث تسمح بتأجيل السداد.

* اتفاق من طرف ثالث بأن يخدم كضامن لقروض املنشأة املستقبلية من أحد املقرضني.
* خط ائتمان أو توفير أموال مباشرة إلى املنشأة.

* أخرى )بني(.
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هل جميع النقاط التالية حقيقية؟
* هناك اتفاقية مكتوبة موقعة من الضامن )وليست مجرد بيان من إدارة املنشأة(.

* من املعقول افتراض أن الضمان ميكن تنفيذه عند الضرورة. )انظر يف قابلية تنفيذ الضمان، سيولة الضامن، سجله القدمي 
يف تعهدات مماثلة وخطورة فقدان سمعته مع اجلمهور إذا فشل يف الوفاء بتعهداته(.

* إذا فشلت املنشأة يف الوفاء بالتزاماتها، هل من املعقول من وجهة نظر اقتصادية، أن يقوم الدائنون بالسعي يف استرداد 
اموالهم من الضامن.

* ستفصح املنشأة عن وجود اتفاقية الضمان.

نعم ............................................................................................................................................................................

يجب وضع قليل من الثقة، إن وجدت، يف الضمان. ال   

الضمان ليس جزءًا من خطط اإلدارة. ال ينطبق  
 قام بالعمل: ................................................................................. التاريخ: .................................................................

4- معلومات مالية مستقبلية. من املعتاد أن نتوقع أن يكون لدى اإلدارة معلومات مالية مستقبلية ملدة سنة على األقل من تاريخ 
من  املتوقعة  النتائج  على  للبرهنة  متاحة  إلخ(  نقدية...  تدفقات  تنبؤات  مستقبلية،  توقعات  )موازنات،  املالي  املركز  قائمة 
خططها. وعلى الرغم من أن هذه املعلومات ليست مقنعة كأدلة مت توفيرها من طرف ثالث، إال أننا يف العادة نعدها ضرورية 

لدعم خطط اإلدارة. 
أ - انظر مدى الثقة يف نظام استقاء املعلومات املستقبلية.

ب- اقرأ املعلومات واالفتراضات األساسية لتحديد ما إذا كانت متسقة مع اخلطط األخرى أو األدلة.
املعلومات  قارن  املــدد.  هذه  التي حتققت يف  الفعلية  النتائج  مع  سابقة  مدد  معدة يف  موازنات مماثلة  معلومات  قارن  ج- 

املستقبلية للمدة اجلارية مع النتائج التي حتققت إلى تاريخه. 
د- انظر يف كفاية الدعم لالفتراضات األساسية املهمة، بناء على معلومات املنشأة، أعمالها وإدارتها )يجب أن نكون حذرين 

من االفتراضات التي يبدو أنها مبنية على مجرد أماني وال تعكس األحوال ومسار العمل الذي تتوقعه اإلدارة حقيقة(.

أعط انتباهًا خاصًا لالفتراضات التي هي: 
< مهمة بالنسبة إلى املعلومات املالية املستقبلية.

< حساسة بدرجة خاصة أو قابلة للتغير.
< ال تتسق مع االجتاهات التاريخية.
< ال تتسق مع خطط اإلدارة املعلنة.

هـ - إذا كان من الواضح أن هناك عوامل مهمة لم تنعكس يف املعلومات املستقبلية، فناقش آثارها مع اإلدارة. وعند الضرورة اطلب 
إعادة النظر يف املعلومات املستقبلية )ملحوظة: عدم القدرة أو رفض القيام بالتعديالت املطلوبة ستمنعنا عادة من حسم الشك 
املوجود لدينا يف موضوع االستمرار يف األعمال(. وإضافة إلى ذلك، إذا كان تقدير اإلدارة لقدرة املنشأة على البقاء منشأة 
مستمرة تغطي أقل من اثني عشر شهراً من تاريخ قائمة املركز املالي، يجب على املراجع أن يطلب من اإلدارة توسيع مدة 

تقديرها إلى اثني عشر شهراً على األقل من تاريخ قائمة املركز املالي. 
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و - انظر ما إذا كان من املالئم القيام بإجراءات أخرى مثل اإلجراءات التي تعمل عند فحص أحد التنبؤات. الحظ أنه ال يجب 
إصدار أي تقرير ألن العمل مقصور على استخدامنا يف تقدير خطط اإلدارة. 

التاريخ  الضرورة، يف ضوء  عند  تعديلها  بعد  أعاله،  املذكورة  املستقبلية  املعلومات  ثقة يف  أي  يضع  أن  املكتب  يستطيع  هل 
واحلقائق احملددة والظروف لهذه املنشأة؟ 

نعم ............................................................................................................................................................................

يجب وضع قليل من الثقة، إن وجدت، يف املعلومات املستقبلية. ال   

 قام بالعمل: ................................................................................. التاريخ: .................................................................

اإلدارة  خطط  بشأن  باحلوكمة  املكلفني  من  مالئماً  يكون  وعندما  اإلدارة  من  مكتوبة  بيانات  على  أحصل  اإلدارة.  بيانات 
واستنتاجاتها حول مدى مالءمة افتراض قدرة املنشأة على البقاء منشأة مستمرة ومعقولية اإلفصاحات ذات الصلة الواردة يف 

القوائم املالية.

 قام بالعمل: ................................................................................. التاريخ: .................................................................

٥. االستنتاج
واستناداً إلى أدلة املراجعة التي مت احلصول عليها، استنتج ما إذا كان هناك شك كبير يتعلق بأحداث أو ظروف ميكنها، فردياً 
أو جماعياً، أن تطرح شكاً كبيراً بشأن قدرة املنشأة على البقاء منشأة مستمرة. ويكون الشك املهم موجوداً عندما يكون حجم تأثيره 
احملتمل واحتمال حدوثه، حسب تقديرنا، يجعل اإلفصاح الكايف عن طبيعته وعن آثاره املترتبة ضرورياً لعرض القوائم املالية بعدل. 

إذا كان استخدام مبدأ استمرارية المنشأة يعد مناسبًا ولكن يوجد شك كبير. 
 إذا مت التوصل إلى استنتاج مفاده أن استخدام مبدأ استمرارية املنشأة يف ظل هذه الظروف يعد مناسبًا ولكن يوجد شك 

كبير، حدد ما إذا كانت القوائم املالية: 
- حتدد بدقة األحداث أو الظروف التي قد تطرح شكاً كبيراً بشأن قدرة املنشأة على البقاء منشأة مستمرة، وخطط اإلدارة 

للتعامل مع هذه األحداث أو الظروف.
- تفصح بوضوح عن وجود شك كبير يتعلق بأحداث أو ظروف قد تثير شكاً كبيراً بشأن قدرة املنشأة على البقاء منشأة 

مستمرة، وبالتالي، قد ال تكون قادرة على حتقيق أصولها والوفاء بالتزاماتها يف سياق مسار األعمال االعتيادية. 

إذا مت اإلفصاح -بدرجة كافية- يف القوائم املالية، يتم إعطاء رأي غير متحفظ وتضمني فقرة لفت انتباه يف تقرير املراجعة 
لتسليط الضوء على وجود شك مهم يتعلق بأحداث أو ظروف قد تثير شكاً كبيراً بشأن قدرة املنشأة على البقاء منشأة مستمرة 

ولفت االنتباه إلى اإليضاح الوارد يف القوائم املالية الذي يفصح عن الشك واألحداث ذات الصلة. 
إذا لم يتم اإلفصاح بدرجة كافية يف القوائم املالية يتم إعطاء رأي متحفظ أو رأي معارض )سلبي(. بني يف تقرير املراجعة أن 

هناك شكاً مهماً قد يطرح شكاً كبيراً بشأن قدرة املنشأة على البقاء منشأة مستمرة. 
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إذا كان استخدام مبدأ استمرارية المنشأة غير مناسب:
أ( القوائم املالية املعدة على أساس مبدأ استمرارية املنشأة.

إذا كان، حسب رأينا، أن استخدام اإلدارة ملبدأ استمرارية املنشأة يف القوائم املالية غير مناسب، يتم إبداء رأي معارض.

ب( القوائم املالية املعدة على أساس بديل: 
إذا كان مطلوباً من إدارة املنشأة، أو أنها اختارت أن تعد قوائم مالية عندما يكون استخدام مبدأ استمرارية املنشأة غير 
مناسب يف ظل الظروف، يتم إعداد القوائم املالية على أساس بديل )مثاًل، أساس التصفية(. وميكننا القيام مبراجعة تلك 
القوائم املالية شريطة أن نحدد أن األساس البديل هو إطار مقبول لالستخدام يف عملية التقرير املالي يف ظل هذه الظروف. 
وميكننا إعطاء رأي غير متحفظ على تلك القوائم املالية، شريطة وجود إفصاح كاف يف القوائم املالية، ولكننا قد نرى من 
البديل وأسباب  إلى ذلك األساس  انتباه املستخدم  للفت  املراجع  تقرير  انتباه يف  لفت  أو الضروري تضمني فقرة  املناسب 

استخدامه. 

إذا كانت اإلدارة غير راغبة في إعداد أو توسيع تقويمها: 
إذا كانت اإلدارة غير راغبة يف إعداد أو توسيع تقوميها عندما يطلب منها ذلك، انظر يف اآلثار املترتبة من ذلك على تقرير 

املراجع.
عندما يكون هناك تأخير كبير يف املوافقة على القوائم املالية من قبل اإلدارة أو املكلفني باحلوكمة بعد تاريخ القوائم 
املالية، استفسر عن أسباب التأخير. إذا كان من املعتقد أن التأخير ميكن أن تكون له صلة بأحداث أو ظروف تتعلق 
مببدأ استمرارية املنشأة، نفذ إجراءات املراجعة اإلضافية الضرورية وانظر يف تأثير ذلك على النتيجة بخصوص وجود 

شك كبير. 

6. االتصاالت
ما لم يكن جميع املكلفني باحلوكمة مشاركني يف إدارة املنشأة، يتم التواصل مع املكلفني باحلوكمة بشأن األحداث والظروف أو 
الشروط التي مت حتديدها، والتي قد تثير شكاً كبيراً بشأن قدرة املنشأة على البقاء منشأة مستمرة. مثل هذا التواصل مع املكلفني 

باحلوكمة يتضمن ما يأتي: 
- حتديد ما إذا كانت األحداث أو الظروف تثير شكوكاً كبيرة.

- حتديد ما إذا كان استخدام مبدأ استمرارية املنشأة يعد مناسباً فيما يتعلق بإعداد القوائم املالية وعرضها. 
- مدى كفاية اإلفصاحات ذات الصلة الواردة يف القوائم املالية. 
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٧- االستشارة. يجب على فريق االرتباط التشاور مع الشريك يف جميع احلاالت اآلتية املتعلقة بتقومي قدرة املنشأة على البقاء 
منشأة مستمرة: 

< إذا حدد فريق االرتباط مخاطر وأي ظروف ذات عالقة مخففة للمخاطر، وأنه يقوم بتقومي ما إذا كانت هذه الظروف تخفف 
من املخاطر أو ما إذا كانت هناك حاجة إلى النظر يف خطط اإلدارة.

< عندما يكون فريق العمل قد أكمل تقدير خطط اإلدارة، وأنه يقوم بتقدير ما إذا كانت هناك ضرورة لتعديل التقرير.
بعد تاريخ  < إذا كان من املتوقع أن تنشأ مشكلة استمرار يف األعمال يف فترة وجيزة بعد انقضاء فترة االثني عشر شهراً 

القوائم املالية. 
< تعديالت التقرير.

< االحتفاظ بالعملية / التخلي عنها. يجب النظر فيما يأتي: 
< جودة السياسات واإلجراءات احملاسبية للمنشأة.

< توقعات استمرار املشروع ملدة السنتني أو الثالث املقبلة.
< جودة اإلدارة )مثل: القدرة على إدارة املخاطر(.

< عوامل مقلقة للمكتب )مخاطر نزاع قانوني، مخاطر سوء السمعة، والقدرة على استرداد األتعاب(.

قام بالعمل: ........................................................................ التاريخ: .................................................................

مت التوثيق: ........................................................................................................................................................

8- االعتماد باملوافقة: 

املدير: ................................................................................. التاريخ: .................................................................

الشريك: ............................................................................. التاريخ: .................................................................
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الفصل العشرون 
قائمة تحقق معامالت األطراف ذوي العالقة 

العميل: ........................................................................................................................................................

الـمـــــــدة: ........................................................................................................................................................

مقدمة: 
التوقيــعرقـم ورقة العمـــلالنظامتقومي

استفسر اإلدارة فيما يتعلق بـ:1 -
< هوية األطراف ذوي العالقة باملنشأة، مبا يف ذلك التغيرات من الفترة السابقة.

< طبيعة العالقات بني املنشأة واألطراف ذوي العالقة.
< ما إذا كانت املنشأة قد دخلت يف أي معامالت مع هذه األطراف ذات العالقة 

خالل الفترة، وإذا كان األمر كذلك، ما فئة املعامالت والغرض منها. 

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

استفسر اإلدارة وغيرها داخل املنشأة مثل املكلفني باحلوكمة، املراجعني الداخليني، 2-
سياق  خارج  املهمة  املعامالت  مع  يتعاملون  الذين  واألشخاص  القانوني  املستشار 

العمل املعتاد، للحصول على فهم
ألدوات الرقابة، إذا أنشأت اإلدارة إياً منها لـ:

< التحديد، احملاسبة، واإلفصاح عن العالقات واملعامالت مع األطراف ذوي العالقة 
واملعامالت وفقاً إلطار التقارير املتبع

< التصريح واملوافقة على املعامالت والترتيبات املهمة مع األطراف ذوي العالقة
< التصريح واملوافقة على املعامالت والترتيبات خارج السياق العادي لألعمال

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

األطراف ذوي العالقة: 

احصل من أفراد اإلدارة )أو قم بإعداد( قائمة بجميع ذوي العالقة )مفصاًل اسم 3أ-
الطرف ذي العالقة، العالقة مع كل طرف( وقارنها مع قائمة السنة املاضية وسجالت 

املساهمني. 
عند  احلسبان  يف  ألخذها  للعملية  املخصصني  املوظفني  جميع  على  القائمة  وزع 

قيامهم باختبارات املراجعة املختلفة، وأرفق نسخة منها بهذه القائمة. 

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

............................إذا كنت مكتباً منسقاً، وزع القائمة على مكاتب املراجعة األخرى املشتركة يف عملية املراجعة.3ب-

اذا كنت مراجعاً ثانياً يف االرتباط، فانظر يف احلصول على إفادة من إدارة الشركة 4أ-
األم عن وجود أطراف ذوي عالقة. 

............................
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التوقيــعرقـم ورقة العمـــلالنظامتقومي

عالقة 4ب- لها  التي  األخرى  املكاتب  أو  السابقني،  املراجعني  من  االستفسار  يف  انظر 
............................بعملية املراجعة عن مدى علمهم باألطراف ذوي العالقة.

............................وثق عالقات املديرين أو اإلدارة العليا يف الشركات التابعة مع منشآت أخرى.5-

عمليات مع أطراف ذوي عالقة: 

استفسر من أعضاء اإلدارة املالئمني عما إذا كانت هناك أي عمليات مع ذوي العالقة 6-
)مبا يف ذلك معامالت مهمة تكون قد حدثت ولكن لم يتم االعتراف بها محاسبياً(.

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

قم بإجراءات لتحديد أطراف إضافية من ذوي العالقة ومعامالت مهمة )تزيد على 7-
هذه  العالقة.  ذوي  من  أطرافاً  تتضمن  أرصدة  أو  متكررة  غير  عادية،  غير   ،)...

اإلجراءات قد تشمل: 

أ - حتديد عمالء رئيسني، موردين، مقترضني، ومقرضني، وأي تغيرات مهمة يف 
هذه العالقات. 

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

............................ب- فحص فواتير احملامني.

ج- فحص ضمانات البنوك.

............................د- فحص العقود املمنوحة.

............................هـ- فحص حسابات املدينني أو الدائنني املتأخر سدادها

............................و- فحص عمليات االستثمار

............................ز- عمليات يف أو قرب نهاية السنة )ارجع إلى دليل املراجعة الفقرة 1/8/5(.

ح- فحص عمليات لها شروط جتارية غير عادية.

............................ط- انظر فيما إذا كانت قد حدثت عمليات مع ذوي العالقة ولكنها لم تتغير.

إذا مت حتديد ذوي العالقة فقم بإعداد )أو احصل( على كشف بهم، أو ملخص لهم، 8-
واحصل على فهم للغرض التجاري للمعامالت. 

............................أ - افحص الفواتير، االتفاقيات... إلخ.

............................ب- افحص موافقة اإلدارة واملساهمني احملليني باالعتماد. 

ج- احصل على مصادقات ألي أرصدة قائمة

............................د- احصل على معلومات عن احلالة املالية لألطراف ذوي العالقة.

............................هـ- وضح ما إذا كان اإلفصاح مطلوباً أم ال

............................و- احصل على موافقة اإلدارة
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إذا لم ميكن التأكد من أن العملية هي مع أطراف من ذوي العالقة فانظر يف: 9-

............................أ - احلصول على مصادقة للمعلومات املهمة رأساً من األطراف األخرى.

............................ب- احلصول على معلومات إضافية ومرجعيات عن املوردين أو العمالء. 

............................معامالت خارج املسار العادي للمنشأة10-

بالنسبة إلى معامالت ذوي العالقة املهمة التي مت حتديدها خارج املسار العادي للمنشأة:

1 - افحص العقود أو االتفاقات التي تقوم عليها، إن وجدت، وتقومي ما إذا كان:

- األساس املنطقي )أو عدمه( للمعامالت يوحي بأنها رمبا مت 
الدخول فيها للمشاركة يف إعداد تقرير مالي مغشوش أو إلخفاء اختالس يف األصول.

- شروط املعامالت تتفق مع تفسيرات اإلدارة 
- متت احملاسبة عن املعامالت واإلفصاح عنها بشكل مناسب وفقاً إلطار 

عملية التقرير املالي املتبع. 

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

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

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

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

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

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

2 - احلصول على أدلة مراجعة تثبت أن املعامالت مت التصريح بها
............................واملوافقة عليها بشكل مناسب. 

إقرار على أساس جتاري بحت11-
العالقة قد  املالية يفيد بأن معاملة الطرف ذي  بالقوائم  إقراراً  إذا قدمت اإلدارة 
التي تتم على أساس جتاري  أجريت بشروط معادلة للشروط السائدة يف املعاملة 
بحت، يتم احلصول على ما يكفي من أدلة املراجعة املناسبة بشأن اإلقرار من خالل 

تنفيذ إجراءات مثل:
............................1 - مقارنة الشروط مع الشروط املتعلقة بأطراف من غير ذوي العالقة 

............................2 - إشراك خبير خارجي لتحديد القيمة السوقية والتحقق من شروط وظروف السوق. 

............................3 - مقارنة الشروط مع شروط السوق املعروفة ملعامالت مماثلة

النظر يف التأثير يف تقرير املراجعة12-
عند تكوين الرأي، قّوم:

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

1 - ما إذا كانت العالقات أو املعامالت احملددة مع األطراف ذوي العالقة قد متت 
احملاسبة واإلفصاح عنها بشكل مناسب وفقاً إلطار التقرير املالي املنطبق.

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

2 - ما إذا كانت اآلثار املترتبة على عالقات ومعامالت األطراف ذوي العالقة متنع 
القوائم املالية من أن يتم عرضها بشكل عادل.

............................
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............................التواصل مع املكلفني باحلوكمة13-

مع  التواصل  يتم  املنشأة،  إدارة  يف  مشاركني  باحلوكمة  املكلفني  جميع  يكن  لم  ما 
أثناء عملية املراجعة فيما يتعلق  التي تنشأ  املكلفني باحلوكمة بشأن األمور املهمة 

باألطراف ذوي العالقة باملنشأة. 

توقيع: ................................................................................. التاريخ: .................................................................

الشريك/ املدير: .................................................................. التاريخ: .................................................................
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العميل: ........................................................................................................................................................

الـمـــــــدة: ........................................................................................................................................................

الموضوع: اجتماع المراجعة النهائي )جدول األعمال والمحاضر(

عقد االجتماع بتاريخ: ..................................................................................................................................

حضر االجتماع: 

املراجع / العميلالصفةاالسم

النقطة 1

احملاضر

القرار

املسؤول

النقطة 2

احملاضر

القرار

املسؤول

ملحوظة: أضف نقاط أخرى كما هو مطلوب. 
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الفصل الحادي والعشرون
قائمة تحقق مخصص ضريبة الدخل 

مهم: ميكن تعديل هذه القائمة وفقًا لألنظمة واللوائح املنطبقة يف وقت نفاذه ووفقًا لألنظمة واللوائح املنطبقة حسب طبيعة 
األعمال ونوع / فئة اجلهة املقّومة. 

اسم العميل: 

رقم سجل الضريبة:

السنة الضريبية: سنة الدخل املنتهية: 

احلالة الضريبية: نوعية املنشأة: 

السنة السابقةالسنة اجلاريةقطاع الصناعة

سنة الدخل املنتهية يف 

الدخل الكلي

االلتزام الضريبي / املخصص - املجموع

السنة اجلارية

السنة السابقة

املؤجلة

معدل الضريبة املطبق

الدخل  املقدرة عليه  الضريبة  مبعدالت مختلفة

أخرى 

ألغراض مخصص الضرائبألغراض اإلقرار الضريبي

التوقيعاالسمالتوقيعاالسم

املسؤول عن املراجعةإعداد:

مدير املراجعةمراجعة:

مدير الضرائباعتماد:

الشريك املسؤول - الضرائب
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العميل

املدة/ السنة

بيان الضرائب النهائياملوضوع

األهداف: 

األهداف املتعلقة بالضريبة - ضمن الهدف العام بضمان أن القوائم املالية تعرض بعدل املركز املالي للعميل - التأكد من أنه: 
1- قد مت عمل اإلفصاح الكايف يف القوائم املالية فيما يتعلق بااللتزامات الضريبية للشركة وأنها قد عوجلت بطريقة مالئمة.

2- أي مبالغ مت إظهارها يف حساب مدفوعات توزيعات األرباح قد مت احتسابها واإلفصاح عنها بطريقة مالئمة.
3- قد مت عمل املخصص الكايف ألي استقطاعات ضريبية على دفعات ألشخاص غير مقيمني حتملتها الشركة. 

العمل الذي تم: 

احتساب الضرائب للسنة السابقة، اإلقرارات السنوية، الربط الضريبي، الطعون املقدمة واملراسالت املتبادلة قد مت فحصها 
جميعاً مع التقديرات اخلاصة بالسنة اجلارية لتحقيق الهدف املشار إليه أعاله. يحتوي امللف على نسخة من اإلقرار اخلاص 
بالسنة السابقة ومذكرة موقعة من مدير الضرائب/ الشريك املسؤول عن الضرائب باملكتب عن العمل الذي مت يف هذا اخلصوص. 

النتيجة النهائية: 

بعد أخذ األمور املشار اليها يف قائمة األمور املعلقة يف احلسبان، فإنني أرى أنه قد:
1- مت عمل املخصص الكايف عن االلتزام الضريبي للمنشأة وضرائب االستقطاع.

2- مت اإلفصاح املالئم عن املوقف الضريبي العام على أساس يتسق مع املدة السابقة.
3 – جميع احلقائق املتعلقة بالطعون املقدمة. 

توقيع: .................................................................................................. التاريخ: ..........................................................

الشريك/ مدير املراجعة: ...................................................................... التاريخ: ..........................................................
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الفصل الثاني والعشرون 
ملخص التحريفات غير المصححة 

مراجعةإعدادالعميل: 

املوضوع: 

املدة/ السنة: 

املبلغ املعدل )ريال(املبلغ )ريال(رقم احلسابطبيعة التحريفاتالشرحالتاريخالرقم

ال يوجد إجراء آخر مطلوب





الجزء الرابع

التـقـــــــــاريــــــــر
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الفصل الثالث والعشرون 
الفحص النهائي للقوائم المالية 

< قم بإجراء ما يأتي على القوائم املالية واجلداول املؤيدة لها:
< توفيق أو تسوية القوائم املالية مع السجالت احملاسبية األساسية، ويشمل ذلك:

< توفيق مبالغ من القوائم املالية مع ميزان املراجعة.
< اختبار دقة العمليات الرياضية مبيزان املراجعة. 

< التأكد من أن مجموعات احلسابات املعدة لإلدراج يف القوائم املالية مالئمة ومتسقة مع السنوات السابقة. 
< احلصول على وثائق تثبت عدم اتساق مجموعات احلسابات وحتديد تأثير ذلك يف أرصدة السنة السابقة. 

< حتديد ما إذا كانت القوائم املالية تتضمن معلومات املقارنة التي يتطلبها إطار التقرير املالي املنطبق، وأنها مصنفة على نحو 
مالئم، وأن املعلومات املقارنة تتفق مع املبالغ واإلفصاحات األخرى املعروضة يف الفترة السابقة، أو تعديلها، عند الضرورة.

< التأكد من أن السياسات احملاسبية املنعكسة يف معلومات املقارنة تتسق مع تلك املطبقة يف الفترة احلالية، أو إذا كانت هناك 
تغييرات يف السياسات احملاسبية، التأكد من أن تلك التغيرات قد مت -بشكل صحيح- أخذها يف احلسبان وعرضها واإلفصاح 

عنها بشكل كاف.
< إذا مت التعرف إلى احتمال وجود حتريفات جوهرية باملعلومات املقارنة أثناء تنفيذ مراجعة العام احلالي: 

< قم بإجراءات مراجعة إضافية حسب الضرورة التي تقتضيها تلك الظروف؛ للحصول على ما يكفي من أدلة املراجعة املناسبة 
لتحديد ما إذا كانت هنالك حتريفات جوهرية. 

< عندما تكون القوائم املالية املراجعة للفترة السابقة مراجعة من قبلنا، يتم حتديد وتقومي تأثير احلقائق التي أصبحت معروفة 
بعد أن مت نشر القوائم املالية. 

< إذا مت تعديل القوائم املالية للفترة السابقة، يتم التأكد من أن املعلومات املقارنة تتوافق مع القوائم املالية املعدلة.
< افحص القوائم املالية للتأكد من دقتها الرياضية واتساقها، وفيما يتعلق باإلحاالت املرجعية الداخلية.

< مراجعة األخطاء اإلمالئية واملطبعية.
أو تنسجم مع السجالت احملاسبية  تتوافق  املالية  القوائم  للتدليل على أن  املالية على ملف  القوائم  < االحتفاظ بنسخة من 

األساسية.
< افحص اجلداول املؤيدة لإلفصاحات مع األدلة األساسية حسبما تراه مالئماً عندما ال يكون قد مت فحص هذه اجلداول 

سابقاً يف مجال املراجعة الذي تتعلق به. 
< تنفيذ إجراءات مراجعة لتقومي ما إذا كان العرض الشامل للقوائم املالية -مبا يف ذلك اإلفصاحات ذات العالقة- قد مت وفقاً 

إلطار التقرير املالي املنطبق. 
< أكمل قائمة مالئمة لفحص إفصاحات القوائم املالية، تكون مصممة خصيصاً ملالءمة ظروف املنشأة وتتناول موضوعات 

املراجعة، احملاسبة واملوضوعات األخرى ذات الصلة. 
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التحقق يف ملف املراجعة، مبا يف ذلك أي وثائق إضافية خاصة مبجاالت مخاطر معينة مت  < االحتفاظ بنسخة من قائمة 
حتديدها، أو إفصاحات معينة مختلفة مت حتديدها ألمور معينة. يتم حتديث قائمة التحقق بالنسبة إلى اإلصدارات اجلديدة 

واملنشورات األخرى التي تصدر بعد التاريخ النهائي لقائمة التحقق. 
< تقومي ما إذا كانت القوائم املالية قد مت إعدادها، من جميع اجلوانب اجلوانب اجلوهرية، وفقاً ملتطلبات إطار التقرير املالي 
املنطبق، خصوصاً ما إذا كانت السياسات احملاسبية املهمة املختارة قد مت اإلفصاح عنها، وأنها تتسق مع إطار التقرير املالي 
املنطبق، وما إذا كانت التقديرات احملاسبية معقولة، واألوجه النوعية للممارسات احملاسبية للمنشأة، مبا يف ذلك مؤشرات 

التحيز احملتمل يف التقديرات االجتهادية لإلدارة. 
بعد االنتهاء من اخلطوات السابقة، يتم إصدار مسودة لتقرير املراجعة املصاحب للقوائم املالية واخلطاب املوجه إلى مجلس 

اإلدارة.
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الفصل الرابع والعشرون
العمل بقائمة التدفقات النقدية 

احلصول على قائمة التدفقات النقدية وجدول مفصل مؤيد لقائمة التدفقات النقدية ويتم القيام مبا يأتي:
واالستثمار  التشغيل،  حسب  املصنفة  الفترة  خالل  النقدية  التدفقات  تتضمن  النقدية  التدفقات  قائمة  أن  من  حتقق  أ(   

واألنشطة التمويلية. 
ب(   التأكد من أن التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية مت عرضها بشكل صحيح باستخدام إما الطريقة املباشرة وإما 

غير املباشرة.
ج(   التحقق من دقة الرياضية للجدول ومالحظة املبالغ حتى خطوط قائمة التدفقات النقدية ذات العالقة.
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الفصل الخامس والعشرون 
اإلجراءات التحليلية لالستنتاج الشامل 

وفقًا ملعيار املراجعة الدولي ٥٢0 املعتمد يف اململكة، وألغراض املعايير الدولية للمراجعة املعتمدة يف اململكة العربية السعودية، 

يعني مصطلح "اإلجراءات التحليلية": 

عمليات تقومي للمعلومات املالية، من خالل حتليل العالقات املنطقية بني البيانات سواء كانت مالية أو غير مالية. 

وتشتمل اإلجراءات التحليلية أيضاً على التحقق، كلما كان ذلك ضرورياً، من التقلبات املكتشفة أو العالقات غير املتسقة مع 
معلومات أخرى ذات صلة أو تختلف عن القيم املتوقعة مببلغ كبير. 

وتتمثل أهداف املراجع من ذلك يف: 

أ(   احلصول على أدلة مراجعة مالئمة وميكن االعتماد عليها، عند استخدام اإلجراءات التحليلية األساسية.

ب(   تصميم إجراءات حتليلية وتنفيذها قرب نهاية املراجعة، تساعد املراجع عند تكوين استنتاج عام على ما إذا كانت القوائم 
املالية تتسق مع فهم املراجع للمنشأة. 

وعادة ما يتم تنفيذ اإلجراءات التحليلية لالستنتاج الشامل عند مستوى القوائم املالية، غير مجزأة. وهي تشمل قراءة القوائم 
املالية واإليضاحات والنظر يف )أ( مدى كفاية األدلة التي مت جمعها يف مواجهة األرصدة غير العادية أو غير املتوقعة التي مت 
حتديدها يف تخطيط املراجعة، أو يف سياق إجراء املراجعة، و)ب( األرصدة غير العادية أو غير املتوقعة، أو العالقات التي لم يتم 

حتديدها سابقاً.

يقصد من االستنتاجات املستخلصة من نتائج حتليالت االستنتاج الشامل التحقق مما يأتي: 

- جميع االختالفات املهمة والبنود األخرى غير العادية مت شرحهاعلى نحو كاف. 

- اكتسبنا فهماً شاماًل للقوائم املالية، مبا يف ذلك العالقات املتداخلة بني البنود. 

التي تقوم عليها املنشأة،  نتائج املراجعة، أداء األعمال األساسية  بناًء على  املالية يعد منطقياً  للبيانات  - العرض اإلجمالي 
ومعرفتنا لألعمال والصناعة. 

تنفيذ اإلجراءات التحليلية لالستنتاج الشامل

إن الغرض من اإلجراءات التحليلية لالستنتاج الشامل ليس هو احلصول على أدلة مراجعة إضافية للحسابات املهمة، وبالتالي، 
فإنها ال حتتاج إلى أن يتم تنفيذها بنفس درجة الصرامة كاإلجراءات التحليلية للتحقق. 
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تطوير توقع مستقل

عند تنفيذ اإلجراءات التحليلية لالستنتاج الشامل، فإننا نقّوم ما إذا كنا قد توصلنا إلى استنتاج مناسب بشأن عرض القوائم 
املالية، آخذين يف احلسبان أعمال املراجعة التي قمنا بأدائها كأساس لتوقعاتنا. وفقاً لذلك، فإن تركيزنا عندتنفيذ اإلجراءات 
التحليلية لالستنتاج الشامل ينصب على حتديد العالقات أو األرصدة غير العادية يف القوائم املالية ككل، وأن توقعاتنا قد تشكلت 
من خالل نتائج أعمال املراجعة التي نفذت بالفعل )على سبيل املثال، ميكن أن نعد اإليرادات ومصروفات التشغيل -كما وردت يف 

القوائم املالية- تتسق مع نتائج إجراءات املراجعة األخرى، وبذلك ال تكون هنالك حاجة إلى عمل إضايف(. 

البيانات المستخدمة في اإلجراءات التحليلية لالستنتاج الشامل

تقومي إمكانية االعتماد على املعلومات التي يتم احلصول عليها لتنفيذ التحليل )على سبيل املثال، إذا مت استخدام 
قائمة املركز املالي للمنشأة وقائمة الدخل، يتم التحقق من أن املعلومات توافق أو تتسق مع ميزان املراجعة أو دفتر األستاذ 

العام(. 

أخذ النتائج في الحسبان:

عند استقصاء األمناط واالختالفات غير العادية، التي مت حتديدها من خالل اإلجراءات التحليلية لالستنتاج الشامل التي نقوم 
بها، يتم تقومي ما إذا كان العمل املنجز يوفر تأكيداً كافياً بأن القوائم املالية مت عرضها بعدل، وما إذا كانت القوائم املالية تعكس 
بشكل مناسب أداء املنشأة، استناداً إلى املراجعة التي قمنا بها. إذا بينت اإلجراءات التحليلية لالستنتاج الشامل وجود حاجة إلى 

تأكيد إضايف، يتم إجراء اختبار حتقق إضايف. 

إذا تعرفنا إلى مخاطر حتريفات جوهرية لم يتم االعتراف بها سابقاً، فإننا قد نحتاج إلى إعادة تقومي إجراءات املراجعة التي 
مت تنفيذها بناًء على رؤيتنا املعدلة للمخاطر املقدرة عن كل -أو بعض- فئات املعامالت، أرصدة احلسابات، أو اإلفصاحات وما 

يتصل بها من اإلقرارات. وقد يؤدي ذلك إلى احلاجة إلى إجراء مزيد من اختبارات التفاصيل و/ أو الرقابية. 

وإذا كانت هنالك حاجة إلى مزيد من الوضوح يف القيود، قد يكون من الضروري تقدمي توصية يطلب فيها من اإلدارة تقدمي 
إفصاحات إضافية. 

إذا نفذت عند  املخاطر،  لتقومي  التي نستخدمها كإجراءات  لتلك  الشامل مشابهة  التحليلية لالستنتاج  اإلجــراءات  تكون  قد 
مستوى مكافئ للقوائم املالية ككل. النموذج املبني أدناه، ميكن استخدامه لتوثيق حتليالت االستنتاج الشامل. 
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)باآلالف(

اإليضاحاالختالفالسنة السابقةالسنة احلالية

قائمة املركز املالي

النقد
احلسابات مستحقة التحصيل

املخزون
األصول املتداولة األخرى
إجمالي األصول املتداولة

االمالك، املصانع واملعدات
األصول األخرى
إجمالي األصول

خط االئتمان
اجلزء اجلاري من الديون طويلة األجل

احلسابات واجبة السداد
مصاريف مستحقة

التزامات جارية أخرى
إجمالي االلتزامات اجلارية

الديون طويلة األجل
حقوق املالك
أسهم عادية

رأس املال املدفوع اإلضايف
األرباح احملتجزة )محتفظ بها(

أخرى
الدخل الشامل

إجمالي االلتزامات وحقوق املالك
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)باآلالف(

اإليضاحاالختالفالسنة السابقةالسنة احلالية

الربح واخلسارة

املبيعات وااليرادات

تكلفة املبيعات واإليرادات

هامش الربح اإلجمالي

النسبة املئوية لهامش الربح اإلجمالي

مصاريف البيع، العمومية واإلدارية

مصاريف أخرى

ربح التشغيل

تكاليف الفائدة

الدخل قبل ضريبة الدخل

مخصص ضريبة الدخل

صايف الدخل
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الفصل السادس العشرون
مذكرة ملخص الفحص التي ترفع إلى الشريك 

السنة املنتهيةاسم العميل: 

التاريخإعداد: 

التاريخروجع بواسطة: 

فيما يأتي أمثلة للبنود التي يمكن التقرير عنها في مذكرة ملخص الفحص لرفعها إلى الشريك للنظر فيها: 

موضوعات محاسبة ومراجعة مهمة 

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

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

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

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

 تغير يف سياسة محاسبية لها أثر مالي

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

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

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

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

استحواذات مهمة / بيع أصول ثابتة / استثمارات
 ........................................................................................................................................................................................

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

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

 ........................................................................................................................................................................................
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املخصصات
 ........................................................................................................................................................................................

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

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

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

احلصول على قرض طويل األجل / عقود إيجارات
 ........................................................................................................................................................................................

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

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

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

خسائر محتملة مهمة / منازعات قضائية مبا يف ذلك أمور ضريبية... إلخ
 ........................................................................................................................................................................................

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

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

 ........................................................................................................................................................................................
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الفصل السابع والعشرون
توثيق األمور المهمة 

املدة:اسم العميل: 

التاريخ:املوضوع: 

إن املعيار الدولي للمراجعة املعتمد يف اململكة 265 "إبالغ أوجه القصور يف الرقابة الداخلية للمكلفني باحلوكمة واإلدارة"، يتناول 
مسؤولية املراجع يف أن يقوم -بشكل مناسب- بإبالغ اإلدارة واملكلفني باحلوكمة بأوجه القصور يف الرقابة الداخلية التي يحددها 
أثناء مراجعته القوائم املالية. وإن أي أمر يتجاوز تأثيره مستوى األهمية النسبية الشامل احملدد لدينا سوف يؤثر أيضاً يف الرأي 

الصادر منا وسوف يتم يف الوقت ذاته إبالغه إلى املكلفني باحلوكمة. 

> أوجه القصور يف الرقابة الداخلية - وهي توجد يف احلاالت اآلتية: 
وتصحيح،  اكتشاف  أو  منع  على  قادر  غير  بطريقة جتعله  الرقابية  األدوات  إحدى  تشغيل  أو  تنفيذ  تصميم،  يتم  عندما   >

التحريفات يف القوائم املالية يف وقتها؛ أو 
< عندما ال تتوافر إحدى األدوات الرقابية الالزمة ملنع أو اكتشاف وتصحيح حتريفات القوائم املالية يف وقتها.

> أوجه قصور مهمة يف الرقابة الداخلية –وجود أوجه قصور أو مجموعة من أوجه القصور يف الرقابة الداخلية تكون، حسب 
التقدير املهني للمراجع، بدرجة من األهمية جتعلها مستحقة الهتمام املكلفني باحلوكمة. 

الرقابة  القصور يف  أوجه  أكثر من  أو  إلى واحد  املراجع  إذا تعرف  اململكة 265،  املعتمد يف  للمراجعة  الدولي  للمعيار  وفقاً 
يف  أو  -مبفردها  تشكل  األوجــه  هذه  كانت  إن  بها-  قام  التي  املراجعة  أعمال  على  -بناًء  يحدد  أن  عليه  فيجب  الداخلية، 
مجموعها- أوجه قصور مهمة.ويقوم املراجع بإبالغ املكلفني باحلوكمة كتابة، بأوجه القصور املهمة يف الرقابة الداخلية التي 

يحددها أثناء املراجعة يف وقتها.
وعالوة على ذلك، يجب على املراجع أن يبلغ -يف وقته- مسؤولي اإلدارة يف املستوى املناسب مبا يأتي: 

> كتابة، أوجه القصور املهمة يف الرقابة الداخلية التي أبلغها املراجع أو ينوي إبالغها للقائمني على احلوكمة، إال إذا كان من غير 
املناسب إبالغها مباشرة إلى اإلدارة حسب الظروف؛ و

أوجه القصور األخرى يف الرقابة الداخلية مت حتديدها أثناء عملية املراجعة ولم يتم إبالغها إلى اإلدارة من قبل أطراف أخرى، 
والتي تكون، حسب التقدير املهني للمراجع، بدرجة من األهمية جتعلها مستحقة الهتمام القائمني على اإلدارة.

ويجب على املراجع أن يبني ما يأتي ضمن إبالغه الكتابي عن أوجه القصور املهمة يف الرقابة الداخلية: 
< وصف ألوجه القصور وتوضيح آلثارها احملتملة؛ و

< معلومات كافية لتمكني املكلفني باحلوكمة واإلدارة من فهم سياق اإلبالغ، على وجه اخلصوص، يتعني على املراجع توضيح 
ما يأتي:

< كان الغرض من املراجعة أن يبدي املراجع رأيه بشأن القوائم املالية. 
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< أخذت املراجعة يف احلسبان الرقابة الداخلية ذات الصلة بإعداد القوائم املالية لكي يتم تصميم إجراءات مراجعة تناسب 
الظروف، ولكن ليس لغرض إبداء الرأي بشأن فاعلية الرقابة الداخلية. و

< األمور التي مت اإلبالغ عنها مقتصرة على أوجه القصور التي حددها املراجع أثناء عملية املراجعة، والتي خلص املراجع إلى 
أنها بدرجة من األهمية جتعلها مستحقة الهتمام املكلفني باحلوكمة. 

لتوثيق جميع األمور يف أوراق عمل املراجعة ميكن استخدام النموذج اآلتي للتأكد من أن جميع األمور موثقة بشكل كاف. 
وعالوة على ذلك، فإن جميع األمور يتم تصنيفها بشكل مناسب حسب ما إذا كانت متثل أوجه قصور مهمة يف الرقابة الداخلية، 

أو أي أوجه قصور أخرى يف الرقابة، مع التوقيع من قبل املدير والشريك وفاحص رقابة اجلودة )إذا انطبق(. 

الموضوع

وصف املوضوع
تقدمي وصف موجز للموضوع أو بيان محكم للمشكلة ال يزيد على جملة واحدة أو جملتني.

الوقائع والظروف اخللفية 
وصف الوقائع والظروف الكامنة وراء هذه املسألة.

األدلة التي مت احلصول عليها 
بني إجراءات املراجعة التي قام بها الفريق وخلص جميع األدلة التي مت احلصول عليها يف هذا الشأن مبا يف ذلك األدلة املؤيدة أو املعارضة.

املرجعية الفنية وحتليلها، مبا يف ذلك مضامني املوضوع

سجل املناقشة 
خلص املناقشات التي جرت مع اإلدارة وغيرها بشأن هذه املسألة، وتوضيح متى جرت ومع من متت.

االستنتاجات النهائية 

........................................................                  ........................................................        
يبلغ للمكلفني عن احلوكمة                                                               يبلغ لإلدارة

)نقص كبير يف الرقابة الداخلية(                                                       )نقص آخر يف الرقابة الداخلية(

)يبلغ من خالل خطاب مجلس اإلدارة(                                               )يبلغ من خالل تقرير الرقابة الداخلية(

 توقيع املدير                               توقيع الشريك                    توقيع فاحص رقابة اجلودة )إذا انطبق(

 ................................................................                     ........................................................                      .............................. 
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الفصل الثامن والعشرون 
نقاط للعام المقبل 

إعداد:اسم العميل: 

اعتمد بواسطة:املدة:

التاريخ:املوضوع: 

كيفية التصرفنوقش مع فريق املراجعةالبنوداملرجع
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الفصل التاسع والعشرون 
تقويم أداء الفريق.. تقويم رضا العمالء وما استخلصه الفريق

< مناقشة تقوميات أداء أعضاء فريق االرتباط، مبا يف ذلك وضع أهداف التطوير، وحتديد احتياجات التطوير يف املستقبل.
< يجب أن نراجع سنوياً عالقتنا مع املكلفني باحلوكمة، أو جلنة املراجعة، ويشمل ذلك أداءنا وأداءهم. 

مراجعة ملخص إستراتيجية املراجعة )أو مستند معادل له( واحلصول على مالحظات من جلنة املراجعة أو املكلفني باحلوكمة 
بشأن ما يأتي: 

1( تقدمي اخلدمات.
2( إجراء العملية.

3( طبيعة التوصيات املقدمة. 
4( اقتراحات للعام املقبل. 
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الفصل الثالثون 
قائمة تحقق فحص األحداث الالحقة 

التوقيع:تاريخ:العميل

مت إكمالها بواسطة:

متت مراجعتها بواسطة:السنة املنتهية يف:

ينطبــق ال   / ال   / نعــم 
)أي مالحظة يتم بيانها 

بصفحة منفصلة(

تنفيــذ إجــراءات املراجعــة املصممــة للحصــول علــى مــا يكفــي مــن أدلــة املراجعــة املناســبة 
بــأن جميــع األحــداث حتــى تاريــخ تقريــر املراجعــة التــي قــد تتطلــب التعديــل، أو اإلفصــاح عنهــا 

يف القوائــم املاليــة قــد مت حتديدهــا بتنفيــذ اخلطــوات أدنــاه. 
الحــظ أنــه ال يتوقــع منــا القيــام بإجــراءات مراجعــة إضافيــة بشــأن املســائل التــي توافــرت 

اســتنتاجات مرضيــة بالنســبة إليهــا مــن خــالل إجــراءات املراجعــة املطبقــة ســابقاً.
أ( النظــر يف التغييــرات يف املجــاالت اآلتيــة التــي قــد تؤثــر يف القوائــم املاليــة وغيرهــا مــن 

ــر الســنوي:  ــواردة يف التقري املعلومــات ال
1( الترتيبات املصرفية.

2( أسعار العمالت والفائدة.
3( األسواق الرئيسة؛

4( املنتجات الرئيسة، العمالء أو املوردون.
5( كبار االداريني أو املوظفني.

6( النظم أو السياسات احلكومية. و
7( نسبة الطلبات للمبيعات واملقبوضات النقدية وموقف سجل الطلبات التجارية.

ب( النظر يف املعلومات املهمة األخرى التي مت اكتسابها، على سبيل املثال:
1( تعليق الصحافة؛

2( تقارير املراجعة الداخلية؛
3( التغيرات يف األمناط التجارية للعمالء؛

4( التغييرات يف األنظمة أو اللوائح؛
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ينطبــق ال   / ال   / نعــم 
)أي مالحظة يتم بيانها 

بصفحة منفصلة(

5( تخفيض قيمة العملة.
6( احلرائــق الكبــرى أو الكــوارث، أو تعطــل التقنيــة )علــى ســبيل املثــال تعطــل عمليــات 

احلاســوب(؛ و
7( احلوادث األمنية.

ج( تقومي اإلجراءات التي أعدتها اإلدارة للتأكد من أن األحداث الالحقة يتم حتديدها.
ــة  ــة مصمم ــة ووضــع خطــوات مراجع ــود مهم ــى بن ــرف إل النظــر يف مخاطــر أال يتــم التع

ــك. ــاً لذل وفق
د( االستفســار مــن اإلدارة، وعنــد االقتضــاء، مــن املكلفــني باحلوكمــة عمــا إذا كانــت أي 

أحــداث الحقــة قــد وقعــت التــي قــد تؤثــر يف القوائــم املاليــة. 

األمثلة على مثل هذه االستفسارات هي:
1( عكــس أي معامــالت مت الدخــول فيهــا قبــل تاريــخ قائمــة املركــز املالــي التــي قــد تــدل 

علــى غــش للقوائــم املاليــة.
ــى  ــي متــت محاســبتها عل ــي، والت ــى حكــم ذات ــي تنطــوي عل ــود الت ــي للبن 2( الوضــع احلال
ــون التقاضــي بشــأنها  ــال، يك ــى ســبيل املث ــر محســومة، عل ــة أو غي ــات أولي أســاس بيان

ــاً. جاري
3( ما إذا كان قد مت الدخول يف التزامات جديدة، أو اقتراض أو ضمانات.
4( ما إذا كان قد حدث، أو مخطط للبيع، أو االستحواذ على أصول مهمة.

5( مــا إذا كان قــد مت أو مخطــط إلصدارجديــد ألســهم أو ســندات أو عقــد اتفــاق للدمــج 
أو التصفيــة.

6( مــا إذا كانــت أي أصــول قــد اســتولت عليهــا احلكومــة أو دمــرت، علــى ســبيل املثــال عــن 
طريــق حريــق أو فيضــان.

7( ما إذا كانت هناك أي تطورات بشأن مجاالت املخاطر واحلاالت الطارئة. 
8( مــا إذا كانــت هنــاك إعالنــات عــن أوجــه ضعــف أمنــي كبيــرة )وهــذا يشــير أيضــاً إلــى 

أوجــه قصــور يف الرقابــة الداخليــة( أو أخطــاء مــن مقدمــي النظــم.
9( مــا إذا كان قــد مت إصــدار تقريــر مراجعــني عــن مشــاركة طــرف ثالــث )مثــاًل االســتعانة 

مبصــادر خارجيــة لعمليــات تقنيــة املعلومــات(.
10( ما إذا كان قد متت أي تعديالت محاسبية غير عادية أو مت التفكير فيها. 
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ينطبــق ال   / ال   / نعــم 
)أي مالحظة يتم بيانها 

بصفحة منفصلة(

11( مــا إذا كانــت أي أحــداث قــد وقعــت، أو يرجــح أن تقــع التــي قــد تــؤدي إلــى التشــكك 
يف مالءمــة السياســات احملاســبية املســتخدمة يف القوائــم املاليــة، علــى ســبيل املثــال، إذا 

كان احلــدث قــد يدعــو إلــى التشــكك يف صحــة مبــدأ اســتمرارية املنشــأة. 
هـــ( مراجعــة نتائــج فحــص محاضــر اجتماعــات املــالك، اإلدارة واملكلفــني باحلوكمــة، مبــا يف 
ذلــك جلنــة املراجعــة والتنفيذيــني وجلــان املجلــس األخــرى، منــذ تاريــخ قائمــة املركــز املالــي. 
ــة  ــخ قائم ــة لتاري ــا يف االجتماعــات الالحق ــل معه ــي مت التعام ــور الت االستفســار عــن األم

املركــز املالــي، والتــي ال تتوافــر لهــا محاضــر.
و( النظــر يف فحــص الفواتيــر املســتلمة مــن احملامــني بعــد نهايــة العــام؛ لتحديــد مــا إذا كانــت 
ــد مت حتديدهــا ســابقاً يف  ــن ق ــم يك ــومي موجــودة ول ــات أو تق ــاض، مطالب ــات تق أي عملي

حتليلنــا التكاليــف النظاميــة وغيرهــا مــن اإلجــراءات. 
ز( فحــص آخــر القوائــم املاليــة األوليــة املتوافــرة، وحســب ما يعد ضرورياً ومناســباً، امليزانيات 
ــر اإلدارة األخــرى ذات الصلة.النظــر فيمــا إذا  ــؤات التدفــق النقــدي وتقاري ــة، تنب العمومي
كانــت تكشــف عــن أي اجتاهــات ســلبية، أو حــركات مهمــة يف عناويــن قائمــة املركــز املالــي، 
مقارنــة بالقوائــم املاليــة التــي متــت مراجعتهــا. حتديــد مــا إذا كانــت معلومــات اإلدارة 

موثوقــة. 

عندمــا يتــم التعــرف إلــى حــدث الحــق جوهــري، حــدد مــا إذا كان ذلــك ينعكــس يف القوائــم 
املاليــة، وفقــاً إلطــار التقريــر املالــي املنطبــق يف شــكل إفصــاح كاف، وعنــد االقتضــاء، تعديــل 

أرصــدة احلســاب واملعامــالت املتأثــرة. أنظــر أيضــاً يف تأثيــره يف تقريــر املراجعــة.
أحــداث الحقــة مت حتديدهــا بعــد تاريــخ تقريــر املراجعــة ولكــن قبــل أن يتــم إصــدار القوائــم 

املاليــة.
ــة  ــر املراجع ــل تقري ــى تعدي ــؤدي إل ــن أن ت ــة كان ميك ــن حقيق ــة م ــى بين ــح عل ــا نصب أ( عندم

ــا: ــة الصــادر من ــر املراجع ــخ تقري ــا يف تاري ــة لن ــت معروف ــو كان ــا، ل الصــادر من
1. تتم مناقشة هذه املسألة مع اإلدارة، وبحسب مقتضى احلال، مع املكلفني باحلوكمة.

2. النظر فيما إذا كانت القوائم املالية حتتاج إلى تعديل. و
ــا  ــن خالله ــوي اإلدارة م ــي تن ــة الت ــم االستفســار عــن الكيفي ــك، يت ــر كذل 3. وإذا كان األم

ــة.  ــم املالي معاجلــة هــذه املســألة يف القوائ
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ب( إذا قامت اإلدارة بتعديل القوائم املالية. 
1. تنفيذ إجراءات املراجعة الالزمة يف ظروف التعديل. 

2. متديــد إجــراءات املراجعــة حتــى تاريــخ تقريرنــا اجلديــد للمراجعــة، وتقــدمي تقريــر 
مراجعــة جديــد عــن القوائــم املاليــة املعدلــة. ال تــؤرخ تقريرنــا اجلديــد للمراجعــة بتاريــخ 

ســابق لتاريــخ املوافقــة علــى القوائــم املاليــة املعدلــة. 
إذا مت تقييد التعديل على آثار األحداث الالحقة، راجع الفقرة )و( أدناه. 

ج( إذا لــم تقــم اإلدارة بتعديــل القوائــم املاليــة يف الظــروف التــي نعتقــد فيهــا بأنهــا بحاجــة 
إلــى تعديــل، يتــم مــا يأتــي )معيــار املراجعــة 560، الفقــرة 13(:

1. إذا لــم نكــن قــد أصدرنــا تقريــر املراجعــة، يتــم تعديــل الــرأي وبعــد ذلــك نقــدم تقريــر 
املراجعــة اخلــاص بنــا. 

ــم إخطــار املكلفــني باحلوكمــة بعــدم إصــدار  ــر مراجعــة، يت ــا تقري ــا قــد أصدرن 2. وإذا كن
القوائــم املاليــة وتقريــر املراجعــة ألطــراف ثالثــة قبــل أن يتــم إجــراء التعديــالت الالزمــة. 
وإذا مت فيمــا بعــد إصــدار القوائــم املاليــة، يتــم اتخــاذ اإلجــراءات املناســبة ملنــع االعتمــاد 

علــى تقريــر املراجعــة. 

األحداث الالحقة التي يتم حتديدها بعد إصدار القوائم املالية.
د( عندمــا نصبــح علــى بينــة مــن حقيقــة كانــت موجــودة عنــد تاريــخ تقريــر املراجعــة الصــادر 
منــا التــي كان ميكــن أن تــؤدي إلــى تعديــل التقريــر، لــو كانــت معروفــة لنــا يف ذلــك التاريــخ. 
تتــم مناقشــة هــذه املســألة مــع اإلدارة، وبحســب مقتضــى احلــال، مــع املكلفــني باحلوكمــة. 

1. النظر فيما إذا كانت القوائم املالية حتتاج إلى تعديل. و
ــا  ــن خالله ــوي اإلدارة م ــي تن ــة الت ــم االستفســار عــن الكيفي ــك، يت ــر كذل 2. وإذا كان األم

ــة.  ــم املالي معاجلــة هــذه املســألة يف القوائ

عندما تقوم اإلدارة بتعديل القوائم املالية:
1. تنفيذ إجراءات املراجعة املناسبة.

2. فحــص اخلطــوات التــي اتخذتهــا اإلدارة، للتأكــد مــن أن أي شــخص اســتلم القوائــم 
ــا، قــد أصبــح  ــق بهــا الصــادر من املاليــة التــي صــدرت ســابقاً مــع تقريــر املراجعــة املتعل

ــة.  ــم بهــذه احلال ــى عل عل
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3. متديــد إجــراءات املراجعــة حتــى تاريــخ تقريرنــا اجلديــد للمراجعــة، وال تــؤرخ تقريرنــا 
اجلديــد للمراجعــة بتاريــخ ســابق لتاريــخ املوافقــة علــى القوائــم املاليــة املعدلــة.

4. إصــدار تقريــر جديــد عــن القوائــم املاليــة املعدلــة يتــم يف تقريــر مراجعتنــا اجلديــدة، أو 
املعدلــة، تضمــني فقــرة لفــت انتبــاه تشــير إلــى إيضــاح يف القوائــم املاليــة يناقــش بدرجــة 
أوســع الســبب الــذي أدى إلــى تعديــل القوائــم املاليــة التــي ســبق إصدارهــا وكذلــك 

تقريرنــا الســابق. 
إذا مت تقييد التعديل على آثار األحداث الالحقة، راجع الفقرة )و( أدناه.

هـــ( عندمــا ال تقــوم اإلدارة بتعديــل القوائــم املاليــة وال تتخــذ اخلطــوات الالزمــة للتأكــد من أن 
أي شــخص اســتلم القوائــم املاليــة التــي صــدرت ســابقاً، قــد أصبــح علــى علــم بهــذه احلالــة، 
يتــم إخطــار األشــخاص الذيــن يتولــون املســؤولية النهائيــة عــن حوكمــة املنشــأة، بأننــا ســوف 

نتخــذ إجــراءات ملنــع االعتمــاد علــى تقريرنــا. 
وإذا لــم تتخــذ اإلدارة أو املكلفــني باحلوكمــة، برغــم هــذا اإلخطــار، اخلطــوات الالزمــة، يتــم 

اتخــاذ اإلجــراء املناســب ملنــع االعتمــاد علــى تقريرنــا للمراجعــة. 

التعديالت املقيدة على آثار األحداث الالحقة
و( يف بعض احلاالت جند أن األنظمة واللوائح وإطار التقرير املالي املنطبق تسمح: 

ــي  ــة، أو األحــداث الت ــار األحــداث الالحق ــى آث ــة عل ــم املالي ــل للقوائ ــد تعدي ــإلدارة بتقيي ل
تســبب ذلــك التعديــل، وتســمح للذيــن يتولــون املوافقــة علــى القوائــم املالية بتقييــد موافقتهم 
علــى ذلــك التعديل.عنــد ذلــك يكــون مســموحاً لنــا أيضــاً بتقييــد إجراءاتنــا للمراجعــة علــى 

األحــداث الالحقــة لذلــك التعديــل: 
ــذي  ــل ال ــك التعدي ــى ذل ــداً عل ــاً مقي ــة ليشــمل تاريخــاً إضافي ــا للمراجع ــل تقريرن 1. تعدي
يشــير إلــى أن إجراءاتنــا علــى األحــداث الالحقــة مقتصــرة فقــط علــى تعديــل القوائــم 

ــة، أو ــم املالي ــة يف القوائ ــا هــو موضــح يف اإليضــاح ذي الصل ــة كم املالي
2. تقــدمي تقريــر مراجعــة جديــد أو معــدل يتضمــن نصــاً بفقــرة لفــت انتبــاه، أو فقــرة أمــور 
أخــرى، يفيــد بــأن إجراءاتنــا عــن األحــداث الالحقــة مقتصــرة فقــط علــى تعديــل القوائــم 

املاليــة كمــا هــو موضــح يف اإليضــاح ذي الصلــة يف القوائــم املاليــة. 



404

الدليل االسترشادي لممارسة المراجعة
في المملكة العربية السعودية

SOCPA الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

ينطبــق ال   / ال   / نعــم 
)أي مالحظة يتم بيانها 

بصفحة منفصلة(

متطلبات التوثيق
ط( عندمــا تنشــأ ظــروف اســتثنائية بعــد تاريــخ تقريــر املراجعــة تتطلــب منــا تنفيــذ إجــراءات 
مراجعــة جديــدة أو إضافيــة، أو تقودنــا إلــى التوصــل إلــى اســتنتاجات جديــدة، يتــم توثيــق: 

1. الظروف التي متت مواجهتها؛
ــي مت  ــة الت ــة املراجع ــي مت تنفيذهــا، أدل ــة الت ــدة أو اإلضافي ــة اجلدي 2. إجــراءات املراجع

ــا. و ــي مت التوصــل إليه ــا، واالســتنتاجات الت احلصــول عليه
3. متــى مت إجــراء التغييــرات الناجتــة يف توثيــق املراجعــة ومــن قــام بذلــك، وبالنســبة إلــى 

فحصهــا )إن وجــد(.
ملحوظــة: هــذه الظــروف االســتثنائية تشــمل اكتشــاف حقائــق تتعلــق باملعلومــات املاليــة 
املراجعة املوجودة يف تاريخ تقرير املراجعة، التي كان ميكن أن تؤثر يف تقرير املراجعة 

لــو كنــا علمنــا بهــا.
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الفصل الحادي والثالثون 
قائمة تحقق اكتمال المراجعة

رقم ورقة العمل: 

التاريخ: 

اسم العميل : ...............................................................................................................................................
الـمـــــــدة: ........................................................................................................................................................

الغرض
الوثيقة -كحد  اململكة، وتتطلب هذه  املعتمدة يف  للمراجعة  الدولية  املعايير  التزام  توثيق  التحقق هذه هو  الغرض من قائمة 

أدنى- الفحص والتوقيع من قبل الشريك.

تنقسم ورقة العمل إلى األقسام اآلتية: 
 1. األمور التي يتم أخذها يف احلسبان واإلجراءات.

 2. توقيع الشريك ومدير االرتباط باالعتماد. 
 3. توقيع فاحص رقابة اجلودة )إن وجد( باالعتماد.

يقوم الشريك املسؤول عن االرتباط بتوقيع قائمة حتقق إكتمال عملية املراجعة - القسم األول لكل مرحلة من مراحل سير 
عملية املراجعة وقبل إصدار التقرير. 

يوفر القسم الثاني قائمة باإلجراءات التي يقوم بها فاحص رقابة اجلودة )إن وجد(، ويوفر القسم الثالث قائمة من السياسات 
واملعايير املهنية التي يجب أخذها يف احلسبان بواسطة فريق املراجعة خالل كل مرحلة من مراحل سير عمل املراجعة. 

والغرض األساسي منها هو تذكير فريق املراجعة ويتم فحصها قبل إعالن انتهاء العملية من جانب الشريك، ميكن إضافة 
اعتبارات أخرى إلى القائمة بناء على ظروف محددة يف كل عملية، وإضافة إلى ذلك، فإن بعض اإلجراءات يف القائمة قد ال تنطبق 

على كل عملية )ومثال ذلك، استخدام املراجعة الداخلية أو مراجعو مؤسسات تقدمي اخلدمات(. 

أواًل: األمور التي يتم أخذها في الحسبان واإلجراءات
يوفر هذا القسم قائمة بسياسات ومعايير مهنية يجب أن تؤخذ يف احلسبان بواسطة فريق املراجعة خالل كل مرحلة من مراحل 
عمل املراجعة. والغرض األساسي منها هو تذكير فريق املراجعة، ويجب فحصها ودراستها خالل عملية املراجعة قبل إنهاء الشريك 

ألعمال املراجعة. ميكن إضافة اعتبارات أخرى إلى القائمة بناء على ظروف محددة خاصة بكل عملية. 
يوفر عمود املالحظات فرصة لتوضيح اعتبارات كل خطوة ما إذا كانت تنطبق )√( أو ال تنطبق ) × ( وإضافة إلى ذلك، قد 

يختار فريق املراجعة إيراد مراجع أخرى يف عمود املالحظات وفقاً ملا يرونه مالئماً.
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مالحظاتإجـــراءات
إدارة االرتباط

لقد درسنا مدى مالءمة قبول عملية املراجعة وقبلنا التعاقد كمراجعني.

لقد درسنا مالءمة االستمرار يف عملية املراجعة، وقمنا بإجراءات إعادة تقومي رسمية، 
وفقاً ملا هو مالئم. ومت إرسال خطاب موافقة للعميل.

واملساعدين  املديرين  الشركاء،  استقالل  من  للتأكد  مالئمة  إجراءات  باتخاذ  قمنا  لقد 
املهنيني بالنسبة إلى املنشأة التي نعبر عن رأينا يف قوائمها املالية. 

لقد قمنا بوضع شروط عملية املراجعة وحصلنا على خطاب تعاقد. 

النسبية يف عملية املراجعة وحددنا واستخدمنا األهمية  لقد نظرنا يف موضوع األهمية 
النسبية ألغراض تخطيط إجراءات املراجعة. 

أوراق العمل

لقد قمنا بإدارة أوراق العمل بطريقة مالئمة، مبا يف ذلك إعدادها، واستخدامها بصفة 
مستمرة، دراسة وفحص أوراق العمل، تقييد الوصول إلى أوراق العمل واالحتفاظ بأوراق 

العمل مبا يف ذلك: 
< النقاط التي أثيرت خالل الدراسة وفحص أوراق العمل قد متت تسويتها، ومت عند 

اللزوم تعديل أوراق العمل. لم يتم االحتفاظ مبالحظات الفحص.
بأهداف  املتعلقة  املراجعة  عمل  أوراق  بفحص  االرتباط  عن  املسؤول  الشريك  قام   >
املعايير  مبتطلبات  تفي  املراجعة  عمل  أوراق  جميع  أن  إلى  وتوصل  املهمة  املراجعة 

الدولية للمراجعة املعتمدة يف اململكة. 
< قام شخص آخر خالف املعِّد بفحص كل ورقة من أوراق العمل. 

سليم  بشكل  هي  األخرى  والوثائق  العمل  أوراق  أن  من  تأكدنا  املراجعة،  انتهاء  بعد   >
وكاملة. مت وضع أوراق العمل والوثائق األخرى يف ملفات بطريقة مالئمة ومت حفظها 
املوجودة  األخرى  والوثائق  العمل  أوراق  بسهولة.  موقعها  ميكن حتديد  بحيث  بعناية 
على وسائط الكترونية، أوراق العمل النهائية والوثائق األخرى املوجودة على محركات 
نقلها  مت  قد  املساعدون،  املوظفون  ذلك  املراجعة، مبا يف  فريق  بها  يحتفظ  أقراص 
يتم  لم  العمل.  أوراق  التخزين على اسطوانات مع ملفات  إلى  أو  امللف اخلاص،  إلى 
االحتفاظ بأي نسخ إلكترونية إضافية للمعلومات املتعلقة باملنشأة إال كما هو موضح يف 
هذه الفقرة. ال يحتفظ املوظفون املهنيون بأي معلومات تتعلق حتديداً باملراجعة، سواء 

على حاسباتهم الشخصية أو حاسبات مساعديهم أو بخالف ذلك.
املشاركني  املراجعني  عدا  )فيما  ثالثة  ألطراف  العمل  أوراق  نتيح  ولن  نتح  لم  إننا   >

واملراجعني الرئيسني( إال بعد استشارة الشريك املسؤول عن االرتباط. 
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أنشطة تدفق العمل: 

لقد حصلنا على و/ أو حدثنا فهمنا لبيئة املنشأة مبا يف ذلك: 
< إعداد وثيقة إستراتيجية وتخطيط.

إجراءات  ذلك  املراجعة، مبا يف  عملية  لتخطيط  وتوثيقها  بإجراءات حتليلية  القيام   >
متابعة لالنحرافات عند اللزوم. 

لقد حددنا ووثقنا األهمية النسبية ألغراض التخطيط.

لقد حصلنا على فهم ملخاطر األعمال اإلستراتيجية وأنواع املعامالت املهمة، وحددنا آثار 
القوائم املالية املتوقعة ووثقنا حتليلنا يف وثيقة الرقابة العامة وتقدير املخاطر. 

التي نرى منها  التخطيط وخلصنا  لقد درسنا جميع املوضوعات املرفوعة خالل مرحلة 
مهمة، وحددنا على نحو مالئم إجراءات املراجعة املخططة بوثيقة اإلستراتيجية والتخطيط.

أخرى

األخطاء والغش: 

عند تخطيط عملية املراجعة، قمنا بتقدير مخاطر أن الغش أو األخطاء قد تتسبب يف 
فهمها  حول  اإلدارة  من  واستفسرنا  جوهرية،  حتريفات  على  املالية  القوائم  حتتوي  أن 
تقوم  الذي  الغش املشكوك يف حدوثه  أو  بالغش  املنشأة، وحول علمها  الغش يف  ملخاطر 
املنشأة بتقصيه، أو ما إذا كانوا قد اكتشفوا حتريفات جوهرية. وقد استفسرنا أيضاً من 
اإلدارة حول نظامي احملاسبة والرقابة الداخلية املوضوعة ملعاجلة الغش ومنع واكتشاف 
والرقابة  احملاسبة  أنظمة  الغش،  ملخاطر  اإلدارة  لتقدير  فهمنا  وثقنا  لقد  التحريفات. 
الداخلية املوضوعة، والغش املعلوم والتحريفات اجلوهرية يف وثيقة تقدير مخاطر الغش.

لقد وثقنا عوامل مخاطر الغش التي مت حتديد أنها موجودة يف وثيقة مخاطر الغش. 

عمليات اإلبالغ لإلدارة وللمكلفني عن احلوكمة: 

لقد اتصلنا باإلدارة لتأكيد فهمنا ألعمال املنشأة وملناقشة موضوعات أخرى كما هو مالئم.

لقد نظرنا يف من هم املكلفون باحلوكمة لنتصل بهم. ولقد نظرنا أيضاً يف أمور مراجعة 
حتظى باهتمام احلوكمة والناجتة عن مراجعة القوائم املالية وقمنا بتبليغها إلى املكلفني 

باحلوكمة يف وقتها. 

لقد حصلنا على فهم ملخاطر القوائم املالية واألنظمة الرقابية على القوائم املالية، وقمنا 
بتقدير مبدئي ملخاطر وجود حتريفات جوهرية كما هو موثق يف برامج املراجعة املختصة.
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لقد قمنا بإجراءات مالئمة للحصول على ما يكفي من أدلة املراجعة املناسبة، وخططنا 
إجراءات مراجعة مالئمة لالستجابة إلى، تقديرنا ملخاطر وجود حتريفات جوهرية لكل 
هدف مراجعة كما هو موثق يف برامج املراجعة. لقد عاجلنا أيضاً عوامل مخاطر الغش، 

كما هو موثق يف وثيقة تقدير مخاطر الغش، عند تصميم إجراءات املراجعة املذكورة. 

لقد حصلنا على فهم للنظام احملاسبي كاف، لتحديد وفهم عملية احملاسبة وعملية التقرير 
املالي من بداية إنشاء معامالت مهمة وأحداث أخرى إلى مرحلة إدخالها يف القوائم املالية، 

مبا يف ذلك كيفية إعداد قيود اليومية، وتشغيلها، واعتمادها. 

لقد حددنا، وثقنا، ونظرنا يف املوضوعات املهمة وحدثنا إجراءاتنا املخططة ونتائجها كما 
هو مالئم.

إجراءات التحقق، التقومي والتقرير

أنشطة تدفق العمل

ذلك  يف  مبا  املراجعة،  برنامج  يف  ووثقناها  مخطط  هو  كما  بإجراءات حتقق  قمنا  لقد 
إجراءات حتقق حتليلية، و/أو اختبارات تفصيلية كما هو مالئم. 

لقد حددنا وتقصينا فروق املراجعة وقمنا: 
< بإعداد "ملخص لفروق املراجعة غير املعدلة".

< بالنظر يف األهمية النسبية يف تقومي أثر فروق املراجعة.
< بالنظر يف فروق املراجعة غير املعدلة الكلية عند تقومي العرض العادل للقوائم املالية.

لقد ناقشنا فروق املراجعة احملددة مع اإلدارة خالل عملية املراجعة ونظرنا يف طبيعتها 
وسببها. ويف احلاالت التي رفضت فيها اإلدارة تعديل القوائم املالية وكانت نتائج إجراءات 
مراجعتنا املوسعة لم متكنا من التوصل إلى أن فروق املراجعة غير املعدلة الكلية ليست 
جوهرية، فقد نظرنا يف التعديل املالئم لتقريرنا وفقاً للمعيار الدولي للمراجعة املعتمد يف 
اململكة 700 " تكوين الرأي والتقرير عن القوائم املالية". ولقد قمنا أيضاً بإعالم املكلفني 
باحلوكمة بفروق املراجعة التي قمنا بتجميعها خالل املراجعة التي قررت اإلدارة أنها غير 

مهمة، فردياً ويف مجموعها، بالنسبة إلى القوائم املالية ككل.

لقد قّومنا نتائجنا، مبا يف ذلك القيام بإجراءات حتليلية يف مرحلة الفحص العام لعملية 
املراجعة.

لقد فحصنا تسوية املبالغ التي روجعت يف أوراق العمل مع املبالغ التي مت التقرير عنها يف 
القوائم املالية، ووثقنا يف أوراق العمل أننا قمنا بهذا الفحص. 
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لقد راجعنا جميع قيود التسوية التي مت عملها. 

قيود  بجميع  حتديثه  من  وتأكدنا  العميل  من  النهائي  املراجعة  ميزان  على  حصلنا  لقد 
التسوية، إعادة التصنيف... إلخ.

لقد حصلنا على أدلة مراجعة كافية لتكوين رأي املراجعة اخلاص بنا، وقمنا بالتقرير عن 
النتائج التي توصلنا إليها.

لقد حصلنا على إفادات مكتوبة من اإلدارة. وكحد أدنى فإن هذه اإلقرارات تشمل تلك 
اإلقرارات التي تطلبها املعايير الدولية للمراجعة املعتمدة يف اململكة. 

األخطاء والغش: 

توجد حتريفات جوهرية يف  أنه  على  تدل  قد  والتي  نقابلها  التي  الظروف  إلى  بالنسبة 
القوائم املالية ناشئة من الغش أو األخطاء، قمنا بإجراءات لتحديد ما إذا كانت القوائم 
املالية حتتوي على حتريفات جوهرية. وقمنا بتوثيق الظروف التي مت حتديدها إضافة إلى 

إجراءات املراجعة التي قمنا بها يف "وثيقة تقدير مخاطر الغش". 

بالنسبة إلى فروق املراجعة التي مت حتديدها، نظرنا فيما إذا كانت فروق املراجعة 
هذه قد تدل على وجود غش، ويف حالة مثل هذه الداللة، نظرنا يف اآلثار املترتبة فيما 
يتعلق بنواحي عملية املراجعة األخرى، وبصفة خاصة مدى الثقة يف بيانات وإفادات 

اإلدارة. 

)عمليات اإلبالغ إلى اإلدارة واملكلفني باحلوكمة:(

لقد ضمنا تسليمات العملية حتذيرات، تنصل وقيود تتعلق بالظروف، وقيدنا أيضاً االعتماد 
على تسليمات املراجعة إلى العمالء، أو إلى أي طرف آخر مت حتديده خصوصاً يف خطاب 

التعاقد. 

لقد أبلغنا اإلدارة، يف حالة انطباق ذلك، باألخطاء والغش، عدم التزام األنظمة واللوائح 
والتعليمات وأوجه القصور املهمة التي علمنا بها. 

إذا شككنا بأن أعضاء من اإلدارة العليا، مبا يف ذلك أعضاء مجلس اإلدارة، لهم ضلع يف 
إذا  املنشأة،  املسؤولية يف  درجة من  األعلى  السلطة  إلى  األمر  برفع  نقوم  االلتزام،  عدم 

وجدت، مثل جلنة املراجعة أو مجلس إشرايف. 

إذا منا إلى علمنا وجود أوجه قصور جوهرية يف تصميم، أو تنفيذ نظامي احملاسبة والرقابة 
الداخلية، نقوم بإعالم اإلدارة بأوجه القصور يف أسرع وقت ممكن وعند مستوى مالئم من 

املسؤولية.
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واكتشاف األخطاء  يتعلق مبنع  الداخلية  الرقابة  نظام  إلى علمنا ضعف مهم يف  إذا منا 
قد  باحلوكمة  املكلفني  بأن  مقتنعون  نحن  كتابة.  اإلدارة  إلى  ذلك  بإبالغ  نقوم  والغش، 
التي مت حتديدها  أو  اإلدارة،  بواسطة  بها  التي علمنا  القصور هذه،  بأوجه  مت إعالمهم 

بواسطتنا خالل عملية املراجعة. 

لقد نظرنا يف من نتصل به من احلوكمة، وقمنا بطريقة مالئمة بتبليغ أمور املراجعة التي 
تهم احلوكمة الناشئة من مراجعة القوائم املالية. 

خالل  جمعناها  والتي  تصحح  لم  التي  بالتحريفات  باحلوكمة  املكلفني  أيضاً  أبلغنا  لقد 
عملية املراجعة التي قررت اإلدارة أنها غير مهمة، سواء فردياً أو يف مجموعها بالنسبة 

إلى القوائم املالية ككل. 

احلاجة إلى خبراء: 
يف  خبير  أو  املعلومات  أنظمة  يف  خبير  )مثل  خبير  إلى  احلاجة  مدى  يف  نظرنا  لقد 

الضرائب... إلخ( وحددنا دور اخلبير ومسؤوليته. 

حصلنا على مالحظات من اخلبراء عن موضوعات نشأت عن عملهم ونظرنا بصفة مالئمة 
يف نتائج عملهم يف عملية املراجعة. 

مراجع آخر مستقل: 

إذا استخدم عمل مراجع آخر مستقل نقوم مبا يأتي: 
< النظر يف مشاركتنا يف عملية املراجعة )كمراجع رئيس أو كمراجع آخر(.

< حتديد الكيفية التي سيؤثر بها عمل املراجع اآلخر يف عملية املراجعة.
< النظر يف الكفاية املهنية واستقالل املراجع اآلخر، يف ضوء العملية احملددة التي نقوم 

بها.
< مشاركة املعلومات مع املراجع اآلخر.

إذا استخدم عمل مراجع آخر مستقل نقوم مبا يأتي: 
< احلصول على ما يكفي من أدلة املراجعة املناسبة بأن عمل املراجع اآلخر املستقل كاف 

ألغراضنا، يف ضوء العملية احملددة الني نقوم بها. 
< النظر يف النتائج املهمة من املراجع املستقل وأمور أخرى تؤثر يف املعلومات املالية ملكون 

املجموعة )شركة تابعة مثاًل( ونقوم مبعاجلة النتائج بطريقة مالئمة. 

لقد نظرنا يف النتائج املهمة للمراجع اآلخر املستقل وأمور أخرى تؤثر يف املعلومات املالية 
ملكون املجموعة وقررنا ما إذا كان عمل املراجع اآلخر ميكن استخدامه. 

لقد حصلنا على بيانات )إفادة( مكتوبة من املراجع اآلخر املستقل فيما يتعلق بالتزامهم 
متطلبات االستقالل، احملاسبة، املراجعة والتقرير.
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بإجراءات  القيام  من  نتمكن  ولم  استخدامه،  ال ميكن  اآلخر  املراجع  عمل  أن  قررنا  إذا 
مراجعة إضافية كافية فيما يتعلق باملعلومات املالية ملكون املجموعة محل املراجعة بواسطة 
املراجع اآلخر نقوم بإصدار رأي متحفظ أو منتنع عن إبداء الرأي بسبب وجود قيد على 

نطاق عملية املراجعة. 

إذا كان رأي املراجعة اخلاص بنا عن القوائم املالية ككل مبنياً فقط على تقرير مراجعة 
صادر من مراجع آخر فيما يتعلق مبراجعة واحد أو أكثر من مكونات املجموعة، فإننا نذكر 
يف تقريرنا هذه احلقيقة بوضوح، ونبني حجم اجلزء من القوائم املالية الذي متت مراجعته 

بواسطة املراجع اآلخر. 

خبير خارجي: 

لقد نظرنا يف احلاجة إلى استخدام خبير خارجي، وقمنا بتقدير الكفاية املهنية وموضوعية 
اخلبير، ووثقنا قرارنا باالعتماد على عمل اخلبير وحصلنا على أدلة مراجعة فيما يتعلق 

بنطاق عمل اخلبير. 
لقد حصلنا على ما يكفي من أدلة املراجعة املناسبة بأن عمل اخلبير اخلارجي كان كافياً 

ألغراضنا، يف ضوء العملية احملددة. 

كانت  إذا  أو  املناسبة،  املراجعة  أدلة  يكفي من  ما  توفر  نتائج عمل اخلبير ال  كانت  فإذا 
النتائج ال تتسق مع أدلة املراجعة األخرى، فإننا نقوم بحل املوضوع. 

نقوم باإلشارة -بطريقة مالئمة- إلى عمل اخلبير بناًء على ما إذا كان التقرير معدالً.

املراجعة الداخلية: 

املراجعة  لوظيفة  بتقدير مبدئي  الداخلية وقمنا  املراجعة  لقد حصلنا على فهم ألنشطة 
الداخلية بدرجة تكفي لتحديد األنشطة التي لها عالقة بتخطيط عملية املراجعة التي نقوم 
بها. وعند اللزوم، نقوم بتوثيق قرارنا باالعتماد على عمل املراجعني الداخليني، مبا يف ذلك 
مناقشة تقديرنا لكفاءة وموضوعية إدارة املراجعة الداخلية واالستخدام املخطط للمراجعة 

الداخلية، ونظرنا يف استخدام ورقة عمل "تقومي وظيفة املراجعة الداخلية".

إذا مت استخدام عمل املراجعة الداخلية، نحصل على ما يكفي من أدلة املراجعة املناسبة 
عمل  ورقة  أكلمنا  ولقد  احملددة،  العملية  مراجعتنا، يف ضوء  ألغراض  كاف  عملهم  بأن 

"تقومي وظيفة املراجعة الداخلية".

عند استخدامنا لعمل محدد للمراجعة الداخلية، نقوم بتقومي واختبار العمل للتأكد من 
كفايته ألغراضنا، ونقوم بإكمال ورقة عمل "تقومي وظيفة املراجعة الداخلية". 
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مالحظاتإجـــراءات

موضوعات محددة: 

مت النظر يف موضوعات أخرى محددة. هذه املوضوعات تشمل: 

< االستثمارات طويلة األجل.
< املعلومات القطاعية.

< القوائم املالية املقارنة.
< األرقام املقارنة.

< األرصدة االفتتاحية
< مالحظة )مشاهدة( عملية اجلرد الفعلي للمخزون.

< أمور بيئية.
< أدوات مشتقات مالية.

مت النظر يف موضوعات أخرى محددة وإجراءات مالئمة لعملية التحليل املطلوبة.

التقومي  التحقق،  إلجراءات  مالئمة  وإجراءات  محددة  أخرى  موضوعات  يف  النظر  مت 
والتقرير ومت التوصل إلى نتائج مالئمة. 

معلومات أخرى:

لقد قرأنا املعلومات األخرى لتحديد أي عدم اتساق جوهري مع القوائم املالية املراجعة. 

المسؤول عن االرتباط: .................................................................    مدير المراجعة: .........................................................
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ثانيًا: توقيع الشريك ومدير االرتباط باالعتماد

توقيع املدير 
وتاريخه

توقيع الشريك 
وتاريخه

توقيع رئيس االرتباط
الفحص  خالل  من  واملدعومة  أدناه،  املبينة  األمور  إلى  بالنسبة  رؤيتي  إلى  واستناداً 

الكايف لوثائق املراجعة املهمة وذات الصلة، فإنني أؤكد ما يأتي: 
على  احلصول  ومت  احملاسبية،  للسياسات  وفقاً  مناسب  بشكل  االرتباط  تنفيذ  مت   >
أدلة كافية ومالئمة لتأييد رأينا، وتقرير املراجعة الذي سيتم إصداره يكون مناسباً 

لظروف االرتباط.
< لقد شاركت بشكل كاف يف عملية املراجعة، مبا يف ذلك االجتماعات الرئيسة مع 

العميل والفريق. 
مثبت  أدناه  إليها  املشار  واملسائل  للبنود  به  قمت  الذي  الفحص  وتوقيت  إن حجم   >
أدناه، ومن  املبينة  وإما من خالل املالحظات  املراجعة  إما يف ملف  كافية،  بدرجة 
خالل هذا التوقيع بإجناز العملية. وعالوة على ذلك، فإن جميع األمور املهمة مت 

إثباتها كما يتضح من الفحص. 

أ( القوائم املالية
لقد قرأت القوائم املالية النهائية "وغيرها من املعلومات، حسب ما هو مالئم"، وقد 

اقتنعت بأن العرض واإلفصاح بالقوائم املالية يعد مناسباً.

ب( لقد قرأت تقرير املراجعة، واقتنعت بأنه مناسب.
على  اإلدارة  مجلس  فيه  وافق  الذي  للتاريخ  سابقاً  ليس  املراجعة  تقرير  تاريخ  إن 

إصدارالقوائم املالية. 

ج( املشورة واألمور املهمة 
نتائج هذه  وأن  للخالف،  واملثيرة  الصعبة  األمور  بشأن  املناسبة  املشورة  إجراء  مت 

املشورة مت االتفاق عليها وتوثيقها وتنفيذها. 
جميع األمور املهمة مت حتديدها، مبا يف ذلك املسائل التي تشمل معلومات تتعارض 
مع النتائج النهائية، التقديرات املهنية املهمة، األمور التي تضمنت التحريفات غير 
املعدلة واملخالفات التي لها ما يبررها للمعايير الدولية للمراجعة املعتمدة يف اململكة، 

قد مت حلها، وإرسالها إلى اإلدارة وتوثيقها على النحو املقنع بالنسبة إلي.
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توقيع املدير 
وتاريخه

توقيع الشريك 
وتاريخه

د( االتصاالت مع العميل تعد مناسبة وتغطي -على األقل- تلك املسائل التي يحددها 
باملكلفني  "االتصال  بعنوان   ،260 اململكة  يف  املعتمد  للمراجعة  الدولي  املعيار 
باملكلفني  لالتصال   265 اململكة  يف  املعتمد  للمراجعة  الدولي  واملعيار  باحلوكمة". 
باحلوكمة  للمكلفني  الداخلية  الرقابة  يف  القصور  أوجه  "إبالغ  بعنوان  باحلوكمة، 

واإلدارة".

هـ( مت احلصول على ما يكفي من أدلة املراجعة املناسبة بشأن املخاطر املقدرة للتحريفات 
اجلوهرية الناجتة عن غش من خالل التصميم وتنفيذ استجابات مناسبة. 

حاالت الغش التي مت حتديدها أو مشتبه فيها مت التعامل معها بشكل مناسب. 

و( مت احلصول على ما يكفي من أدلة املراجعة املناسبة بشأن املخاطر املقدرة للتحريفات 
اجلوهرية من خالل التصميم وتنفيذ االستجابات املناسبة لتلك املخاطر. مت احلصول 
على ما يكفي من أدلة املراجعة املناسبة فيما يتعلق بإقرارات القوائم املالية بالنسبة 
إلى كل جانب من جوانب املهمة بالقوائم املالية، مبا يف ذلك اإلفصاحات، ما يسمح 

لنا باستخالص استنتاجات معقولة نبني عليها رأي املراجعة الصادر منا. 

ز( التغييرات املهمة يف إستراتيجية املراجعة وخطة املراجعة
جميع التغييرات املهمة التي أدخلت على إستراتيجية املراجعة وخطة املراجعة منذ 

اكتمال مرحلة التخطيط مت توثيقها بشكل مناسب ومقنعاً بالنسبة إلي.

ح( قيم األهمية النسبية وفقاً لتقوميها يف مرحلة التخطيط، متثل القيم النهائية لألهمية 
النسبية، وتعد مناسبة. وال علم لي بأي معلومات أخرى ناجتة عن املراجعة، تتطلب 

إجراء مزيد من الفحص لتلك القيم. 

ط( خطابات إفادات العميل قد مت احلصول عليها بدرجة كافية لدعم تقرير مراجعة. 

ي( فاحص رقابة اجلودة لالرتباط مت إشراكه بدرجة كافية يف إجناز العملية.

ك( االستقالل
منذ اكتمال مرحلة التخطيط، لم تنشأ أي مسائل أخرى تؤثر يف استقالل املكتب 
وموضوعية رئيس االرتباط وموظفي املراجعة، أو أن أي أمور تنشأ من هذا القبيل 

يتم التعامل معها بشكل مرض. 



415

الدليل االسترشادي لممارسة المراجعة
في المملكة العربية السعودية

SOCPA الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

توقيع املدير 
وتاريخه

توقيع الشريك 
وتاريخه

ل( التزام متطلبات قواعد سلوك وآداب املهنة
منذ اكتمال مرحلة التخطيط، لم تنشأ أي مسائل أخرى تؤثر يف التزام أعضاء فريق 
االرتباط مبتطلبات قواعد سلوك وآداب املهنة، أو إذا نشأت أي أمور يتم التعامل معها 

بشكل مرض.

م( حني تكون هناك إجراءات إضافية إلستراتيجية وخطة املراجعة األصلية عدت ضرورية 
املعتمدة يف  للمراجعة  الدولية  املعايير  من  معيار  عليها  ينص  التي  األهداف  لتحقيق 
اململكة، يتم إدراج هذه اإلجراءات ضمن ملف املراجعة وتوثيقها إلى احلد الذي كان 

مقنعاً بالنسبة إلي.

ن( جميع إجراءات املراجعة الالزمة قد مت إجنازها وفحصها وتوثيقها بدرجة كافية 
ومالئمة.

إجراءات  تنفيذ  يتطلب  الذي  األمر  املراجعة،  تقرير  تاريخ  بعد  أمور  تنشأ  س( حني 
إضافية أو ينتج عنها تغيير على االستنتاجات السابقة. 
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ثالثًا: توقيع فاحص رقابة الجودة )إن وجد( باالعتماد
املناقشة واالتفاق على ممارسات العمل التي سيعتمدها فريق االرتباط بالنسبة إلى مشاركة فاحص رقابة اجلودة لالرتباط 
يف الوقت املناسب، مبا يف ذلك أي مسائل جديدة تؤثر يف االستقالل، أي أمور جديدة مهمة، فحص القوائم املالية ومسودة تقرير 
املراجعة، فحص أي اتصاالت مع العميل، والتأكد من توقيع هذه اخلطوة اإلكمالية املطلوبة يف وقتها من قبل فاحص رقابة اجلودة 

لالرتباط.

وميكن عقد اجتماع يضم فاحص رقابة اجلودة لالرتباط، رئيس االرتباط ومدير الفريق ملناقشة هذه املسائل. 
إن توقيع فاحص رقابة اجلودة لالرتباط لورقة العمل املذكورة يثبت قناعته بوجود تسجيل كاف ملشاركته. 

والتسجيل الكايف للمشاركة يشمل، كحد أدنى، تسجياًل بأن فاحص رقابة اجلودة لالرتباط موافق على املسائل املشار إليها يف 
العمود األمين من اجلدول املبني أدناه. 

وينظر فاحص رقابة اجلودة لالرتباط يف تنفيذإجراءات إضافية، عند وجود مخاطر معينة للعميل. 

توقيع فاحص رقابة اجلودة 
لالرتباط وتاريخه

أؤكد أنني قد قرأت وقّومت -على األقل- الوثائق املبينة أدناه، وقمت بتضمني مالحظات إضافية، 
إضافية  أي خطوات  التي حضرتها،  الرئيسة  االجتماعات  إلى  أشير  أن  الضروري  من  يكون  حيث 

اتخذتها و / أو أي وثائق إضافية فحصتها.

< جميع األمور املهمة
< وثائق مت فحصها على أساس انتقائي لفحص العمل املنجز يف مجاالت مهمة )حدد تلك الوثائق، 

أو بني عدم انتقاء أي وثائق(
< سجل يف قائمة توقيع اكتمال العملية ملشاركة رئيس االرتباط يف عملية املراجعة.

< سجالت املشاورات الداخلية على األمور املهمة
< سجالت املناقشات املهمة مع العميل )األمور املهمة(

< ملخص التحريفات غير املصححة
< فحص كاف ملسودة القوائم املالية واإلفصاحات

< مسودة تقرير املراجعة املقترح والتقارير العامة األخرى التي يعدها املكتب، حسب الضرورة، وعلى 
وجه اخلصوص حيث يكون مقترحاً إجراء تعديالت على التقرير حيثما كان مالئماً:

< مالحظة ذات الصلة مضمنة يف الوثيقة نفسها )على سبيل املثال التقرير السنوي، نشرة اكتتاب أو 
وثيقة مشابهة( مثل تقرير العملية، يؤخذ يف احلسبان الوضوح واالتساق مع القوائم املالية

< التقارير الرئيسة املقدمة للمنشأة، مبا يف ذلك جلنة املراجعة
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الفصل الثاني والثالثون 
قائمة تحقق االكتمال 

اسم العميل : ...............................................................................................................................................
املدة التي يغطيها الفحص: .........................................................................................................................

رقم 
ال ينطبقالنعمالوصــــفمسلسل

بعد تسلم جميع املتطلبات كما مت ذكرها يف اخلطاب املرافق، تأكد من أن عدد 1
النسخ املطلوبة من القوائم املالية إضافة إلى تقرير املراجعني قد مت إرسالها 

إلى العميل.

لكل 2 الشركات  حوكمة  قواعد  )التزام  العميل.  إلى  اإلدارة  خطاب  إرسال  مت 
الشركات املدرجة ويفضل للشركات غير املدرجة(.

تأكد من أن خطاب االستعداد قد مت إرساله إلى العميل ويفضل أن يكون رداً 3
على خطاب العميل.

مت إعداد فواتير األتعاب وإرسالها إلى العميل.4

خطاب إعادة النظر يف األتعاب إذا كان مطلوباً هذا العام، مت إرساله.5

للتوقيع. 6 الشريك  إلى  تقدميه  قبل  تأريخه  مت  املراجعني  تقرير  أن  من  تأكد 
هذا التاريخ يجب أال يكون قبل تاريخ اعتماد وقبول القوائم املالية من مجلس 

اإلدارة. 

اخلطوات املذكورة أعاله مشتركة للشركات العامة والشركات اخلاصة كليهما.
إضافة إلى ما ذكر أعاله فإن اخلطوات اآلتية مقصورة على الشركات العامة:

تأكد من تلقى إخطار باالجتماع السنوي للجمعية العمومية للمساهمني وعمل 7
مذكرة بذلك من أجل حضور االجتماع.

8
تأكد من أن جميع اإلجراءات الرسمية اخلاصة بقواعد حوكمة الشركات قد 
مت التزامها وأن قائمة التحقق اخلاصة بهذا املوضوع قد مت إكمالها ومراجعتها 

بواسطة مدير االرتباط والشريك املسؤول عنها. 

مدير االرتباط: .......................................................................... التاريخ: ..........................................................

الشريك املسؤول: ...................................................................... التاريخ: ..........................................................
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التأثير الضريبي للتحريفات غير املصححة
 قبل احتساب الضريبة

التأثير بعد الزكاة والضريبة
للتحريفات غير املصححة 

اإلجمالي بعد التأثير الضريبي
للتحريفات غير املصححة على 

حقوق امللكية 

مبالغ القوائم املالية

نسبة التأثير بعد الزكاة والضريبة
للتحريفات غير املصححة 

على مبالغ القوائم املالية

ملحوظة: إجمالي تأثير التعديالت غير املصححة يجب أن يكون أقل من األهمية النسبية. 
ملخص التحريفات غير املصححة يجب أن يتم تضمينه أيضاً بإفادات اإلدارة.

ملخص التحريفات غير المصححة – اإلفصاحات:

وصف حتريف 
اإلفصاح

املطلوب/ املمارسة 
األفضل

القيمة 
مت اإلفصاحرد اإلدارة/ اإلجراء)إذا وجدت(

نعم/ ال
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الفصل الرابع والثالثون 
الخطاب المقترح إرساله إلى مجلس اإلدارة 

إلى مجلس إدارة  التاريخ: ..........................................................

شركة: ..............................................................................

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،، 
يسرنا إعالمكم أننا قد أكملنا مراجعة قوائمكم املالية عن السنة املنتهية يف .......... ونرفق .... نسخاً من القوائم املالية ألغراض 

إعالمكم فقط مبحتوياتها إلى جانب تقرير املراجعني اخلاص بها. 

سنصدر تقرير املراجعني يف شكله احلالي أو يف شكل معدل بعد أن نستلم منكم ما يأتي: 
1( قرار املجلس باملوافقة على القوائم املالية والقوائم املالية موقعة حسب األصول من قبل املدير التنفيذي واملدير املفوض.

2( إفادة موقعة من اإلدارة، التي مت تسليم مسودتها لإلدارة احملاسبية للشركة. 
3( موافقة مجلس اإلدارة على ما يأتي: 

< جميع اإلضافات إلى األصول )مبا يف ذلك االستثمارات( )حسب احلدود املبينة بنظام الشركات(.
< جميع استبعادات األصول.

< املكافآت
< مستوى املخصصات.

< التحويالت.
< بنود تخضع لتقديرات وأحكام اإلدارة.

< تأجيل أو رسملة التكاليف.
< إعادة تقومي األصول.

< التغير يف السياسة احملاسبية أو تقدير مهم

2- مسؤوليات المراجعين ومجلس اإلدارة فيما يتعلق بالقوائم المالية

مسؤوليات املراجعني املستقلني، فيما يتعلق مبراجعة القوائم املالية، موضحة يف املعيار الدولي للمراجعة املعتمد يف اململكة 
200 "األهداف العامة للمراجع املستقل، والقيام باملراجعة طبقاً للمعايير الدولية للمراجعة املعتمدة يف اململكة العربية السعودية". 
فبينما يكون املراجعون مسؤولني عن تكوين وابداء رأيهم يف القوائم املالية، إال أن اإلدارة تقع عليها يف املقام األول مسؤولية إعداد 
القوائم املالية وفقاً إلطار التقرير املالي املنطبق، الذي يتضمن التصميم والتنفيذ واحملافظة على الرقابة الداخلية لغرض إعداد 

وعرض قوائم مالية خالية من التحريفات اجلوهرية، سواء كانت ناجتة عن غش أو خطأ. 
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وتشمل مسؤوليات اإلدارة تزويد املراجع بـ )1( جميع املعلومات، مثل السجالت والوثائق، وغيرها من األمور ذات الصلة بإعداد 
وعرض القوائم املالية، )2( أي معلومات إضافية قد يطلبها املراجع من الشركة، وعند االقتضاء، املكلفني باحلوكمة، و)3( الوصول 

غير املقيد ألشخاص داخل الشركة، يرى املراجع ضرورة الوصول إليهم للحصول على أدلة مراجعة. 
وسجالت  لدفاتر  فحصنا  فإن  لذلك،  وفقاً  القوائم.  تلك  جتاه  مسؤولياتها  من  اإلدارة  تعفي  ال  املالية  القوائم  مراجعة  إن 

احلسابات ال ينبغي االعتماد عليه يف كشف جميع التحريفات أو املخالفات املتعلقة بالقوائم املالية. 
نود إبالغ اإلدارة بأنه ما لم نكن قد وقعنا تقرير املراجع بشأن هذه القوائم املالية، فإن هذه القوائم تظل وتعد غير مراجعة.

* )املالحظات املهمة األخرى املتعلقة باملستشار القانوني / الضريبة، األرصدة الكبيرة املعلقة، املصادقات املعلقة واألمور املهمة 
األخرى التي تتطلب عناية مجلس اإلدارة، ميكن أيضاً تضمينها يف هذه الرسالة(. 

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

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

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

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

)اسم املراجع(

........................................................................................................................................................................................
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الفصل الخامس والثالثون 
تقرير المراجعة 

وفقاً للمعيار الدولي للمراجعة )200( املعتمد يف اململكة، تتمثل األهداف العامة للمراجع عند القيام مبراجعة القوائم املالية 
فيما يأتي:

)أ(     الوصول إلى تأكيد معقول بشأن ما إذا كانت القوائم املالية ككل خالية من حتريف جوهري، سواء كان بسبب غش أو خطأ، 
ومن ثم متكني املراجع من إبداء رأيه بشأن ما إذا كانت القوائم املالية قد مت إعدادها من جميع اجلوانب اجلوهرية، وفقاً 

إلطار التقرير املالي املنطبق.

)ب(   إعداد تقرير عن القوائم املالية، واإلبالغ حسبما تتطلبه معايير املراجعة، وفقاً للنتائج التي توصل إليها املراجع.

 وبعد حتقيق الهدف األول، يجب على املراجع التحرك مباشرة الستيفاء الهدف الثاني املذكور أعاله إلنهاء مهمة املراجعة 
املوكلة إليه. فاملرحلة النهائية من عملية املراجعة هي تقدمي املراجع لتقرير بالنتائج. والستيفاء مسؤولياته املتعلقة بتقدمي التقرير، 
يجب أن يكون للمراجع فهم شامل ملتطلبات املعايير الدولية للمراجعة املعتمدة يف اململكة بالنسبة إلى التقرير ومتطلبات أنظمة 
التقارير ذات العالقة )إن وجدت(، يف جهة اختصاص معينة. وعالوة على ذلك، يكون املراجع ملزماً أيضاً بأي متطلبات معينة بعقد 

تأسيس املنشأة أو تشريعات خاصة حتكم املنشأة اخلاضعة للمراجعة.

وميثل تقرير املراجعة مخرجات نظام املراجعة، الذي يحتوي على قدر معني من املعلومات، مصنفة ومرتبة بشكل يُعظم من 
فائدة هذا التقرير، ومن املنفعة التي يحصل عليها مستخدميه. ويجب احلرص على زيادة منفعة تقرير املراجعة، وحتسني القيمة 
اإلعالمية له، لزيادة ثقة مستخدمي القوائم املالية فيه، وقد يرجع ذلك إلى أن هذا التقرير ميثل األداة التي يحكم من خاللها 

مستخدمو القوائم املالية على مدى عدالة تلك القوائم. 

وحرصاً منه على حتسني جودة تقارير املراجعة، قام املجلس الدولي ملعايير املراجعة والتأكيد IAASB يف عامي 2015 و 2016 
بإدخال عدد من التعديالت على معايير املراجعة الدولية املتعلقة بتقارير املراجعة. وقد أدت تلك التعديالت إلى تغيير يف هيكل 
ومحتوى النموذج التقليدي لتقرير املراجعة. ونظراًً ألن اململكة العربية السعودية تبنت تطبيق املعايير الدولية للمراجعة، فينبغي 

على مكاتب املراجعة يف اململكة إعداد تقارير املراجعة يف ضوء املعايير الدولية املعتمدة يف اململكة.
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محتويات تقرير المراجع:

بعد تبني اململكة املعايير الدولية للمراجعة، أصبح تقرير املراجع عن عمليات املراجعة املنفذة على القوائم املالية، يتضمن جميع 
أو معظم النقاط اآلتية:

العنوان. . 1

املوجه إليه.. 2

رأي املراجع.. 3

أساس الرأي.. 4

االستمرارية.. 5

األمور الرئيسة للمراجعة.. 6

املسؤوليات عن القوائم املالية.. 7

مسؤوليات املراجع عن مراجعة القوائم املالية.. 8

مكان وصف مسؤوليات املراجع عن مراجعة القوائم املالية.. 9

مسؤوليات التقرير األخرى.. 10

اسم الشريك املسؤول عن االرتباط.. 11

توقيع املراجع.. 12

عنوان املراجع.. 13

تاريخ تقرير املراجع.. 14
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قائمة تحقق إعداد وتقديم تقرير المراجعة:

العمل:  ورقة  رقم 

 : د ا عــــــــــــــــــــد إ

التـــــــاريــــــــــــــخ: 

بــــ:  روجــــــعــــــــت 

التـــــــاريــــــــــــــخ: 

اسم العميل: ..........................................................................................................................

املدة: .......................................................................................................................................

املتطلب حتقق محتويات تقرير املراجعة
ملخص النتائجنعم   /     ال

مالحظات/ النعمعنوان تقرير املراجعة: ( 1)
رقم ورقة العمل

1/1 هل يوجد لتقرير املراجعة عنوان مناسب؟

2/1 هل يتضمن عنوان تقرير املراجعة كلمة املستقل؟
الطرف املوجه إليه تقرير املراجعة:( 2)

1/2 هل مت توجيه تقرير املراجعة إلى اجلهة املناسبة؟
2/2 هل مت توجيه تقرير املراجع إلى أصحاب املنشأة محل املراجعة؟

3/2 إذا لم يتم توجيه التقرير إلى أصحاب املنشأة محل املراجعة، فإلى أي جهة 
مت توجيهه؟

قسم رأي املراجع يف تقرير املراجعة: ( 3)

1/3 هل مت تخصيص قسم مستقل لرأي املراجع يف تقرير املراجعة؟
2/3 هل تضمن قسم رأي املراجع حتديد للمنشأة التي قد متت مراجعة قوائمها 

املالية؟
3/3 هل تضمن قسم رأي املراجع نصاً على أن القوائم املالية قد متت مراجعتها؟
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املتطلب حتقق محتويات تقرير املراجعة
ملخص النتائجنعم   /     ال

4/3 هل تضمن قسم رأي املراجع حتديداً لعنوان كل قائمة تشملها القوائم املالية؟

5/3 هل تضمن قسم رأي املراجع إشارة إلى اإليضاحات املرفقة مع القوائم املالية، 
مبا يف ذلك ملخص للسياسات احملاسبية املهمة؟

6/3 هل تضمن قسم رأي املراجع حتديد التاريخ أو الفترة التي تغطيها كل قائمة 
مالية، تشملها القوائم املالية؟

الرأي الذي مت إبدائه يف تقرير املراجعة: ( 4)
توجد أربعة أنواع من الرأي يف تقرير املراجعة:

)أ(   الرأي غير املعدل )النظيف(
)ب(  الرأي املتحفظ

)ج(   الرأي املعارض 
)د(   االمتناع عن إبداء الرأي 

)أ(   الرأي غير املعدل )النظيف(:
1/4 هل خلص املراجع إلى عدم وجود حتريفات جوهرية يف القوائم املالية؟ 

2/4 عند إبداء رأي غير معدل يف القوائم املالية املعدة وفقاً إلطار عرض عادل، 
فهل مت استخدام العبارة "ويف رأينا، فإن القوائم املالية املرفقة، تعرض بعدل 

من جميع اجلوانب اجلوهرية، ]…[ وفقاً لـ ]إطار التقرير املالي املنطبق[".

)ب(   الرأي املتحفظ: 
3/4 هل خلص املراجع، بعد حصوله على ما يكفي من أدلة املراجعة املناسبة، أن 
التحريفات مبفردها أو يف مجموعها جوهرية، ولكنها ليست منتشرة، بالنسبة 

إلى القوائم املالية؟ 
املراجعة  أدلة  من  يكفي  ما  على  احلصول  على  قادر  غير  املراجع  كان  هل   4/4
املناسبة التي تشكل األساس إلبداء الرأي، إال أنه خلص إلى أن اآلثار احملتملة 
للتحريفات غير املكتشفة على القوائم املالية ميكن أن تكون جوهرية ولكنها 

ليست منتشرة؟
5/4 عندما يُبدي املراجع رأياً متحفظاً بسبب وجود حتريف جوهري يف القوائم 
املراجع،  رأي  يف  هي:  املراجعة  تقرير  يف  املستخدمة  العبارة  فهل  املالية، 
وباستثناء تأثيرات األمر )األمور( املوضح )املوضحة( يف قسم أساس الرأي 

املتحفظ:
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بعدل، من جميع اجلوانب اجلوهرية،  تعرض  املرفقة  املالية  القوائم  فإن   1/5/4
طبقاً لـ ]إطار التقرير املالي املنطبق[، وذلك عندما تكون عملية التقرير طبقاً 

إلطار عرض عادل.
2/5/4، فإن القوائم املالية املرفقة قد مت إعدادها، من جميع اجلوانب اجلوهرية، 
طبقاً لـ ]إطار التقرير املالي املنطبق[، وذلك عندما تكون عملية التقرير طبقاً 

إلطار التزام.

)ج( الرأي املعارض:

6/4 هل خلص املراجع، بعد احلصول على ما يكفي من أدلة املراجعة املناسبة، إلى 
أن التحريفات مبفردها أو يف مجموعها، تعد جوهرية ومنتشرة يف القوائم 

املالية؟
7/4 عندما يُبدي املراجع رأياً معارضاً، فهل العبارة املستخدمة هي: يف رأي املراجع، 

ونظراًً ألهمية األمر أو األمور املوضحة يف قسم أساس الرأي املعارض:
التقرير  ]إطار  لـ  ]...[، وفقاً  املالية املرفقة ال تعرض بعدل  القوائم  1/7/4 فإن 
املالي املنطبق[، وذلك عندما تكون عملية التقرير وفقاً إلطار عرض عادل؛ أو
2/7/4 فإن القوائم املالية املرفقة لم يتم إعدادها، من جميع اجلوانب اجلوهرية، 
وفقاً لـ ]إطار التقرير املالي املنطبق[، وذلك عندما تكون عملية التقرير وفقاً 

إلطار التزام. 

)د( االمتناع عن إبداء الرأي:

أنه غير قادر على احلصول على ما يكفي من أدلة  8/4 هل خلص املراجع إلى 
املراجعة املناسبة التي تشكل أساس الرأي، ويستنتج أن التأثيرات احملتملة 
للتحريفات غير املكتشفة على القوائم املالية ميكن أن تكون جوهرية ومنتشرة 

فيها، ومن ثم مت االمتناع عن إبداء رأي؟
تأكد، جتعله ميتنع عن  تنطوي على عدم  متعددة  املراجع حاالت  واجه  9/4 هل 

إبداء رأي؟
10/4 عندما ميتنع املراجع عن إبداء رأي، بسبب عدم القدرة على احلصول على 
ما يكفي من أدلة املراجعة املناسبة، فهل تضمن تقرير املراجعة نصاً على أنه 

لم يُبد رأياً يف القوائم املالية املرفقة؟
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املتطلب حتقق محتويات تقرير املراجعة
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تبعات عدم القدرة على احلصول على ما يكفي من أدلة املراجعة املناسبة، بسبب ( 5)
قيد تفرضه اإلدارة بعد قبول املراجع لالرتباط:

1/5 بعد قبوله لالرتباط، هل علم املراجع بأن اإلدارة قد فرضت قيداً على نطاق 
رأي  إبداء  إلى  احلاجة  إلى  ذلك  يؤدي  أن  احملتمل  من  أنه  ويرى  املراجعة، 

متحفظ، أو االمتناع عن إبداء رأي يف القوائم املالية؟
2/5 هل طلب املراجع من اإلدارة إزالة القيد الذي فرضته على نطاق املراجعة؟

للمكلفني  األمر  بإبالغ  املراجع  قام  فهل  القيد،  إزالة  اإلدارة  رفضت  إذا   3/5
باحلوكمة؟

4/5 هل حدد املراجع ما إذا كان من املمكن تنفيذ إجراءات بديلة، للحصول على ما 
يكفي من أدلة املراجعة املناسبة، عندما تضع اإلدارة قيداً على نطاق املراجعة؟

عدم قدرة املراجع على احلصول على ما يكفي من أدلة املراجعة املناسبة: ( ()
1/6 إذا خلص املراجع إلى عدم قدرته على احلصول على ما يكفي من أدلة املراجعة 
املناسبة، واستنتج أن التأثيرات احملتملة للتحريفات غير املكتشفة على القوائم 
املالية ميكن أن تكون جوهرية ولكنها ليست منتشرة، فهل أبدى رأيا متحفظاً؟

أدلة  من  يكفي  ما  على  احلصول  على  قدرته  عدم  إلى  املراجع  خلص  إذا   2/6
املراجعة املناسبة، واستنتج أن التأثيرات احملتملة للتحريفات غير املكتشفة 
على القوائم املالية ميكن أن تكون جوهرية ومنتشرة فيها، بحيث يكون التحفظ 

يف الرأي غير كاٍف لإلبالغ عن خطورة املوقف، فهل قام بـ: 
- االنسحاب من املراجعة، عندما يكون ذلك عملياً وممكناً مبوجب األنظمة أو 

اللوائح املنطبقة؛ أو 
- االمتناع عن إبداء رأي يف القوائم املالية، إذا كان االنسحاب من املراجعة قبل 

إصدار تقرير املراجع غير عملي أو غير ممكن. 

فقرة لفت انتباه:( ()
هي فقرة ُمضمنة يف تقرير املراجع، تشير إلى أمٍر ما مت عرضه أو اإلفصاح عنه 
بشكل مناسب يف القوائم املالية، الذي يعد حسب حكم املراجع، من األهمية بحيث 
يشكل أساساً لفهم املستخدمني للقوائم املالية. وإذا رأى املراجع أنه من الضروري 

تضمني تقريره فقرة لفت انتباه، فيجب عليه: 
1/7 هل مطلوب من املراجع تعديل الرأي وفقاً ملعيار املراجعة )705( كنتيجة لهذا 

ن تقريره فقرة لفت انتباه؟ األمر، ومن ثم لن يُضمِّ
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2/7 هل سيتم اإلبالغ عن األمر يف تقرير املراجع بحسبانه أمراً رئيساً للمراجعة، 
ن تقريره فقرة لفت انتباه؟ ومن ثم لن يُضمِّ

3/7 عندما يُضمن املراجع يف تقريره فقرة لفت انتباه، فيجب عليه:
- تضمني الفقرة يف قسم منفصل من تقرير املراجع مع عنوان مناسب يتضمن 

مصطلح ]لفت انتباه[. 
إليه،  االنتباه  لفت  يتم  الذي  األمر  إلى  واضحة  إشارة  الفقرة  تضمني   -
ويجب  املالية.  القوائم  يف  املوجود  األمر  تصف  التي  املالئمة  واإلفصاحات 
أن تشير الفقرة إلى املعلومات التي مت عرضها أو اإلفصاح عنها يف القوائم 

املالية فقط. 
- اإلشارة إلى أن رأي املراجع لم يتم تعديله بناًء على لفت االنتباه.

4/7 عندما تتعلق فقرة لفت االنتباه بإطار التقرير املالي املنطبق، فهل مت وضع 
الفقرة مباشرة بعد قسم أساس الرأي؟

5/7 عندما يتم عرض قسم األمور الرئيسة للمراجعة يف تقرير املراجع، فهل مت 
عرض فقرة لفت االنتباه قبل أو بعد قسم األمور الرئيسة للمراجعة مباشرة؟
االنتباه[، مثل ذلك  ]لفت  إلى عنوان  السياق  املزيد من  املراجع  6/7 هل أضاف 
]لفت االنتباه - حدث الحق[، لتمييز فقرة لفت االنتباه عن األمور الفردية 

املبينة يف قسم األمور الرئيسة للمراجعة؟

فقرة األمور األخرى:( ()
املعروضة  األمور  بخالف  آخر  أمر  إلى  تشير  املراجع،  تقرير  يف  نة  ُمضمَّ فقرة  هي 
بفهم  صلة  ذا  املراجع،  حكم  حسب  يُعد  الذي  املالية،  القوائم  يف  عنها  املفصح  أو 
املستخدمني للمراجعة أو ملسؤوليات املراجع أو لتقريره. وينبغي طرح التساؤالت اآلتية:
1/8 عندما يُضمن املراجع فقرة أمر آخر يف تقريره، فهل ضمن الفقرة يف قسم 

منفصل بعنوان ]أمر آخر[، أو عنوان آخر مناسب؟
2/8 هل توجد أنظمة أو لوائح حتظر التقرير عن األمور األخرى يف تقرير املراجعة؟
3/8 هل مت حتديد األمر اآلخر على أنه أمر رئيس للمراجعة سيتم اإلبالغ عنه يف 

تقرير املراجع؟
عالقة  ذي  ألمر  املستخدمني  انتباه  للفت  آخر  أمر  فقرة  تُضمن  عندما   -
مبسؤوليات تقارير أخرى مت تناولها يف تقرير املراجع، فهل مت تضمني الفقرة 

يف قسم التقرير عن املتطلبات النظامية والتنظيمية األخرى؟
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- عندما يكون األمر اآلخر ذا صلة بجميع مسؤوليات املراجع أو بفهم املستخدمني 
لتقريره، فهل مت تضمني فقرة األمر اآلخر يف قسم منفصل بعد التقرير عن 
مراجعة القوائم املالية والتقرير عن املتطلبات النظامية والتنظيمية األخرى؟

- عند عرض قسم األمور الرئيسة للمراجعة يف تقرير املراجع، والنظر إلى فقرة 
أمر آخر على أنها ضرورية أيضاً، فهل أضاف املراجع املزيد من السياق إلى 
عنوان ]أمر آخر[، مثل ]أمر آخر - نطاق املراجعة[، لتمييز فقرة األمر اآلخر 

عن األمور الفردية املبينة يف قسم األمور الرئيسة للمراجعة؟

أساس الرأي:( 9)
يوفر قسم أساس الرأي تفسيراً مهماً عن رأي املراجع. وينبغي طرح التساؤالت اآلتية: 

1/9 هل تضمن تقرير املراجع قسماً بعنوان ]أساس الرأي[؟
2/9 هل ورد قسم أساس الرأي بعد قسم الرأي مباشرة؟

للمعايير  3/9 هل نص قسم أساس الرأي، على أن املراجعة مت القيام بها طبقاً 
الدولية للمراجعة املعتمدة يف اململكة؟

يوضح  الذي  املراجع،  تقرير  من  القسم  إلى  الرأي  أساس  قسم  أشار  هل   4/9
مسؤوليات املراجع مبوجب املعايير الدولية للمراجعة؟

5/9 هل تضمن قسم أساس الرأي عبارة بأن املراجع مستقل عن املنشأة، طبقاً 
للمتطلبات األخالقية ذات الصلة املتعلقة باملراجعة، وأنه قد أويف مبسؤولياته 

األخالقية األخرى طبقاً لتلك املتطلبات؟
6/9 هل نص قسم أساس الرأي، على ما إذا كان املراجع يعتقد أن أدلة املراجعة 

التي مت احلصول عليها تَُعد كافية ومناسبة لتوفير أساس لرأيه؟

االستمرارية:( (1)
يلزم طرح التساؤالت اآلتية، للتأكد من تطبيق املعيار الدولي للمراجعة )570(، بشـأن 

استمرارية املنشأة:
تستمر يف  باقية، وسوف  املنشأة  أن  بافتراض  املالية  القوائم  إعداد  1/10 هل مت 

أعمالها يف املستقبل املنظور؟
2/10 هل مت إعداد القوائم املالية ذات الغرض العام باستخدام أساس االستمرارية 
يف احملاسبة، لذا مت تسجيل األصول وااللتزامات على أساس أن املنشأة ستكون 

قادرة على حتقيق أصولها والوفاء بالتزاماتها يف املسار العادي للنشاط؟
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3/10 هل مت احلصول على ما يكفي من أدلة املراجعة املناسبة، فيما يتعلق مبدى 
مناسبة استخدام اإلدارة ألساس االستمرارية عند إعداد القوائم املالية؟

4/10 هل مت استنتاج ما إذا كان هناك عدم تأكد جوهري بشأن قدرة املنشأة على 
البقاء منشأة مستمرة، استناداً إلى أدلة املراجعة التي مت احلصول عليها، وفقاً 

للمعيار الدولي للمراجعة )570(؟
5/10 هل استخدام املنشأة ألساس االستمرارية عند إعداد القوائم املالية كان غير 
مناسب، ومن ثم كان مطلوباً من اإلدارة إعداد القوائم املالية على أساس آخر 

)على سبيل املثال أساس التصفية(؟
6/10 هل يوجد إفصاح كاٍف يف القوائم املالية عن األساس احملاسبي البديل، الذي 
مت إعداد القوائم املالية يف ضوئه، ومن ثم كان املراجع قادراً على إبداء رأي 

غير معدل يف تلك القوائم املالية؟ 
الدولي  للمعيار  طبقاً  االنتباه،  لفت  فقرة  املراجعة  تقرير  تضمني  مت  هل   7/10
للمراجعة )706(، للفت انتباه املستخدم إلى األساس احملاسبي البديل وأسباب 

استخدامه؟
8/10 إذا كان استخدام اإلدارة ألساس االستمرارية يف احملاسبة يف إعداد القوائم 
املالية غير مناسب، فهل أبدى املراجع رأياً معارضاً، بصرف النظر عما إذا 
كانت القوائم املالية قد تضمنت أم لم تتضمن إفصاحاً عن مدى عدم مناسبة 

استخدام اإلدارة ألساس االستمرارية يف احملاسبة؟
9/10 إذا مت إجراء إفصاح كاٍف عن عدم التأكد اجلوهري يف القوائم املالية، فهل 

أبدى املراجع رأياً غير معدل؟
10/10 إذا مت إجراء إفصاح كاٍف عن عدم التأكد اجلوهري يف القوائم املالية، فهل 
تضمن تقرير املراجع قسماً منفصاًل حتت عنوان ]عدم التأكد اجلوهري ذات 

العالقة باالستمرارية[؟ 
11/10 إذا استنتج املراجع أن استخدام اإلدارة ألساس االستمرارية يف احملاسبة يعد 

مناسباً، لكن يوجد عدم تأكد جوهري، فيلزم اإلجابة عن التساؤالت اآلتية:
- هل قام املراجع بتحديد ما إذا كانت القوائم املالية تصف بشكٍل كاٍف األحداث 
أو الظروف الرئيسة التي قد تثير شكاً كبيراً بشأن قدرة املنشأة على البقاء 

منشأة مستمرة، وخطط اإلدارة للتعامل مع تلك األحداث أو الظروف؟
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- هل قام املراجع بتحديد ما إذا كانت القوائم املالية تُفصح بشكٍل واضح عن أن 
هناك عدم تأكد جوهري ذي عالقة بأحداث أو ظروف، قد تثير شكاً كبيراً 
بشأن قدرة املنشأة على البقاء منشأة مستمرة، وبناًء على ذلك، قد تكون غير 

قادرة على حتقيق أصولها والوفاء بالتزاماتها يف املسار العادي للنشاط؟ 
12/10 إذا لم يتم إجراء إفصاح كاف عن عدم التأكد اجلوهري يف القوائم املالية، 
فهل أبدى املراجع رأياً متحفظاً، أو رأياً معارضاً طبقاً للمعيار الدولي للمراجعة 

.)705(
13/10 إذا لم يتم إجراء إفصاح كاٍف عن عدم التأكد اجلوهري يف القوائم املالية، 
تقرير  يف  )املعارض(  املتحفظ  الرأي  أساس  قسم  يف  املراجع  أوضح  فهل 
كبيراً بشأن قدرة  املراجع، أن عدم التأكد اجلوهري املوجود، قد يلقي شكاً 
املنشأة على البقاء منشأة مستمرة، كما أن القوائم املالية لم تفصح بشكٍل كاٍف 

عن هذا األمر؟

األمور الرئيسة للمراجعة:( 11)
وفقاً ملعيار املراجعة الدولي 701 املعتمد يف اململكة، يقصد باألمور الرئيسة للمراجعة، 
األمور التي كانت، بحسب احلكم املهني للمراجع، األكثر األهمية عند مراجعة القوائم 
املالية للفترة احلالية. ويتم اختيارها من بني األمور التي مت إبالغها للمكلفني باحلوكمة. 

ويتناول، ويلزم هنا طرح التساؤالت اآلتية: 
1/11 هل متثل املراجعة، مراجعة ملجموعة كاملة من القوائم املالية ذات غرض عام 

ملنشآت مدرجة، ومن ثم يلزم تطبيق معيار املراجعة 701؟
2/11 هل تضمن تقرير املراجعة امتناع عن إبداء رأي يف القوائم املالية، وفقاً للمعيار 
الدولي للمراجعة )705(، ومن ثم يحظر على املراجع اإلبالغ عن األمور الرئيسة 

للمراجعة، إال إذا كان ذلك مطلوباً مبوجب نظام أو الئحة؟
3/11 هل يوجد نظام أو الئحة تطلب من املراجع اإلبالغ عن األمور الرئيسة للمراجعة، 

على الرغم من االمتناع عن إبداء رأي يف القوائم املالية؟
4/11 هل يوجد نظام أو الئحة تتطلب اإلبالغ عن األمور الرئيسة للمراجعة، طبقاً 
بخالف  أخرى  منشآت  مراجعة  لعمليات   ،)701( للمراجعة  الدولي  للمعيار 

املنشآت املدرجة؟
5/11 هل قرر املراجع اإلبالغ عن األمور الرئيسة للمراجعة ملنشآت أخرى، مبا يف 
ذلك تلك التي قد تكون ذات منفعة عامة مهمة، مثل البنوك، وشركات التأمني، 

وصناديق التقاعد؟
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وينبغي تأكيد ما يأتي: 
عن  بدياًل  املراجع،  تقرير  يف  للمراجعة  الرئيسة  األمور  عن  اإلبالغ  يعد  ال   5/11
اإلفصاحات الواردة يف القوائم املالية، التي يطلب إطار التقرير املالي املنطبق 

من اإلدارة إجرائها، أو أن تكون ضرورية لتحقيق عرض عادل. 
6/11 ال يعد اإلبالغ عن األمور الرئيسة للمراجعة يف تقرير املراجع، بدياًل إلبداء 
املراجع لرأي معدل، عندما يكون ذلك مطلوباً طبقاً للمعيار الدولي للمراجعة 

.)705(
عن  بدياًل  املراجع،  تقرير  يف  للمراجعة  الرئيسة  األمور  عن  اإلبالغ  يعد  ال   7/11
قد  ظروف  أو  بأحداث  عالقة  ذي  جوهري  تأكد  عدم  وجود  عند  التقرير 
تلقي شكاً كبيراً بشأن قدرة املنشأة على البقاء منشأة مستمرة، طبقاً للمعيار 

الدولي للمراجعة )570(.
8/11 ال يعد اإلبالغ عن األمور الرئيسة للمراجعة يف تقرير املراجع، رأياً منفصاًل 

عن أمور بعينها. 
للمراجعة عند مراجعة  الرئيسة  األمور  لتحديد  آلية  املكتب  لدى  يوجد  9/11 هل 
التي مت إبالغها  للفترة احلالية، الختيار عدد أقل من األمور  املالية  القوائم 

للمكلفني باحلوكمة، وذلك استناداً إلى حكم املراجع؟
10/11 هل األمر الذي كان أمراً رئيساً للمراجعة عند مراجعة القوائم املالية للفترة 
للفترة  املالية  القوائم  مراجعة  عند  للمراجعة  رئيساً  أمراً  زال  ما  السابقة، 

احلالية؟
تنفيذ  عند  منه  كبيراً  اهتماماً  تتطلب  التي  لألمور  املراجع  حتديد  عند   11/11
املرتفع  املقدر  اخلطر  ذات  املجاالت  احلسبان،  يف  األخذ  مت  هل  املراجعة، 
لتحريف جوهري، أو املخاطر املُهمة التي مت حتديدها طبقاً للمعيار الدولي 

للمراجعة )315(؟
تنفيذ  عند  منه  كبيراً  اهتماماً  تتطلب  التي  لألمور  املراجع  حتديد  عند   12/11
العالقة  ذات  للمراجع  املهمة  األحكام  احلسبان،  األخذ يف  املراجعة، هل مت 
مبجاالت واردة يف القوائم املالية، تنطوي على أحكام مهمة لإلدارة، مبا يف 

ذلك التقديرات احملاسبية التي تتسم بعدم التأكد املرتفع يف التقدير؟
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تنفيذ  عند  منه  كبيراً  اهتماماً  تتطلب  التي  لألمور  املراجع  حتديد  عند   13/11
املراجعة، هل مت األخذ يف احلسبان، تأثير األحداث أو املعامالت املهمة التي 

وقعت خالل الفترة يف املراجعة؟
14/11 هل يتم القيام باملراجعة على أساس اخلطر، من خالل التركيز يف حتديد 
وتنفيذ  وتصميم  وتقديرها،  املالية  القوائم  يف  اجلوهري  التحريف  مخاطر 

إجراءات املراجعة استجابًة لتلك املخاطر؟
15/11 هل تعد األمور التي تشكل حتدياً للمراجع عند احلصول على ما يكفي من 
أهمية  ذات  املالية،  القوائم  الرأي يف  تكوين  عند  أو  املناسبة،  املراجعة  أدلة 

خاصة عند حتديد املراجع لألمور الرئيسة للمراجعة؟

مسؤوليات اإلدارة عن القوائم املالية:( 12)

1/12 هل املسؤولون عن اإلشراف على عملية التقرير املالي، يختلفون عن املسؤولني 
عن إعداد القوائم املالية؟

عن  املالي،  التقرير  عملية  على  اإلشراف  عن  املسؤولني  اختالف  حال  يف   2/12
اإلشراف على  املسؤولون عن  املالية، فمن هم  القوائم  إعداد  املسؤولني عن 

عملية التقرير املالي؟
عن  املالي،  التقرير  عملية  على  اإلشراف  عن  املسؤولني  اختالف  حال  يف   3/12
املسؤولني عن إعداد القوائم املالية، فهل متت عنونة هذا القسم بـ ]مسؤوليات 

اإلدارة واملكلفني باحلوكمة عن القوائم املالية[؟
4/12 هل تضمن تقرير املراجعة وصفاً ملسؤوليات اإلدارة، وعندما يكون ذلك مناسباً 
للمعايير  طبقاً  باملراجعة  القيام  يتم  أساسها  على  التي  باحلوكمة،  املكلفني 
الدولية للمراجعة املعتمدة يف اململكة، وعلى وجه التحديد املسؤوليتني التالينت؟
- تَْقبل اإلدارة، وعندما يكون ذلك مناسباً، املكلفني باحلوكمة، ملسؤولية إعداد 
القوائم املالية طبقاً إلطار التقرير املالي املنطبق، مبا يف ذلك، عندما يكون 

ذلك مالئماً، عرضها العادل.
- تَْقبل اإلدارة أيضاً املسؤولية عن الرقابة الداخلية بحسب ما تراه ضرورياً، 
لتتمكن من إعداد قوائم مالية خالية من حتريف جوهري سواء بسبب غش 

أو خطأ. 
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5/12 هل تضمن تقرير املراجعة تقديراً لقدرة املنشأة على البقاء منشأة مستمرة، وما 
إذا كان استخدام أساس االستمرارية يف احملاسبة مناسباً، إضافة إلى اإلفصاح 

عن األمور ذات العالقة باالستمرارية؟

املعلومات األخرى:( 13)

يقصد باملعلومات األخرى املعلومات املالية أو غير املالية )بخالف القوائم املالية 
وتقرير املراجع عليها(، التي يتم تضمينها يف التقرير السنوي للمنشأة. ويجب هنا 

طرح التساؤالت اآلتية: 
التقرير السنوي للمنشأة معلومات أخرى بخالف القوائم املالية  1/13 هل تضمن 

وتقرير املراجع عليها؟
2/13 هل تتضمن املعلومات األخرى أي حتريفات )يوجد حتريف املعلومات األخرى 
عندما يتم ذكرها بشكٍل غير صحيح، أو عندما تكون مضللة بشكٍل ضمني، 
مبا يف ذلك ألنها حتذف أو حتجب معلومات الزمة لفهم سليم لألمر املفصح 

عنه يف املعلومات األخرى(؟ 
3/13 هل تضمن تقرير املراجع قسماً منفصاًل بعنوان "معلومات أخرى" ]أو عنوان 
املالية وتقرير املراجع  القوائم  "املعلومات األخرى بخالف  آخر مناسب، مثل 

عنها"[؟
4/13 هل تضمن قسم املعلومات األخرى بتقرير املراجع ما يأتي؟

)أ(  عبارة بأن اإلدارة هي املسؤولة عن املعلومات األخرى.
)ب( حتديد املعلومات األخرى التي حصل عليها املراجع قبل تاريخ تقريره. وكذلك 

املعلومات األخرى املتوقع احلصول عليها بعد تاريخ تقريره.
)ج( عبارة بأن رأي املراجع ال يغطي املعلومات األخرى، وبالتالي لم يبد املراجع 

)أو لن يُبدي( رأي مراجعة أو أي شكل من أشكال االستنتاج التأكيدي فيها.
)د( وصفاً ملسؤوليات املراجع ذات العالقة باملعلومات األخرى.

)هـ( عندما يتم احلصول على املعلومات األخرى قبل تاريخ تقرير املراجع، أما:
- عبارة بأن املراجع ليس لديه ما يتم التقرير عنه. وإما

غير  األخرى  املعلومات  يف  جوهري  حتريف  وجود  إلى  املراجع  َخلَُص  إذا   -
مصحح، عبارة تصف التحريف اجلوهري يف املعلومات األخرى غير املصحح.
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مسؤوليات املراجع عن مراجعة القوائم املالية:( 14)

يجب هنا طرح التساؤالت اآلتية:
1/14 هل مت النص على أن أهداف املراجع هي: احلصول على تأكيد معقول عما إذا 
كانت القوائم املالية ككل خالية من حتريٍف جوهري سواء بسبب غش أو خطأ، 

وكذلك إصدار تقرير مراجعة يتضمن رأي املراجع؟
2/14 هل مت النص على أن التأكيد املعقول هو مستوى عاٍل من التأكيد، إال أنه ليس 
ضماناً على أن املراجعة التي مت القيام بها طبقاً للمعايير الدولية للمراجعة 

ستكشف دائماً عن حتريف جوهري عندما يكون موجوداً؟
وأنها  أو خطأ،  عن غش  تنشأ  أن  التحريفات ميكن  أن  على  النص  مت  هل   3/14
أو يف  أنها ستؤثر مبفردها  توقع  كان ميكن بشكل معقول  إذا  تَُعد جوهرية، 
أساس  على  املستخدمون  يتخذها  التي  االقتصادية  القرارات  مجموعها، يف 

القوائم املالية؟
4/14 هل مت النص على أن املراجع ميارس احلكم املهني ويحافظ على نزعة الشك 
املهني خالل املراجعة، وذلك كجزء من عملية املراجعة طبقاً للمعايير الدولية 

للمراجعة املعتمدة يف اململكة؟ 
5/14 هل مت وصف عملية املراجعة، من خالل النص على أن مسؤوليات املراجع هي؟
حتديد مخاطر التحريفات اجلوهرية يف القوائم املالية وتقديرها سواء بسبب غش 
أو خطأ، لتصميم وتنفيذ إجراءات مراجعة استجابًة لتلك املخاطر، واحلصول 

على أدلة مراجعة كافية ومناسبة لتوفير أساس لرأي املراجع.
- احلصول على فهم للرقابة الداخلية ذات الصلة باملراجعة، من أجل تصميم 
إجراءات مراجعة مناسبة للظروف، وليس بغرض إبداء رأي يف فاعلية الرقابة 

الداخلية للمنشأة.
معقولية  ومدى  املستخدمة،  احملاسبية  السياسات  مناسبة  مدى  تقومي   -

التقديرات احملاسبية واإلفصاحات ذات العالقة التي قامت بها اإلدارة.
احملاسبة،  االستمرارية يف  ألساس  اإلدارة  استخدام  مناسبة  مدى  استنتاج   -
إلى أدلة املراجعة التي مت احلصول عليها، ما إذا كان هناك عدم  واستناداً 
تأكد جوهري ذي عالقة بأحداث أو ظروف قد تثير شكاً كبيراً بشأن قدرة 

املنشأة على البقاء منشأة مستمرة.
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- عندما يتم إعداد القوائم املالية طبقاً إلطار عرض عادل، تقومي العرض 
اإلفصاحات،  ذلك  يف  مبا  ومحتواها،  وهيكلها  املالية  للقوائم  الشامل 
وما إذا كانت القوائم املالية تعبر عن املعامالت واألحداث التي متثلها 

بطريقة حتقق عرضاً عادالً.
6/14 عندما ينطبق املعيار الدولي للمراجعة )600(، هل مت النص على 

أن:
مسؤوليات املراجع هي احلصول على ما يكفي من أدلة املراجعة املناسبة 
داخل  التجارية  األنشطة  أو  للمنشآت  املالية  باملعلومات  يتعلق  فيما 

املجموعة، إلبداء رأي يف القوائم املالية للمجموعة. 
املراجع هو املسؤول عن التوجيه واإلشراف وأداء مراجعة املجموعة.

يبقى املراجع وحده املسؤول عن رأيه.
املالية  القوائم  7/14 هل مت النص يف قسم مسؤوليات املراجع عن مراجعة 

على أن: 
بالنطاق  يتعلق، من بني أمور أخرى،  باملكلفني باحلوكمة فيما  املراجع يتصل 
والتوقيت املخطط للمراجعة والنتائج املهمة للمراجعة، مبا يف ذلك أي 
أوجه قصور مهمة يف الرقابة الداخلية اكتشفها املراجع أثناء املراجعة.

بالنسبة إلى عمليات مراجعة القوائم املالية للمنشآت املدرجة، النص على أن 
املراجع يزود املكلفني باحلوكمة ببيان بأنه قد التزم املتطلبات األخالقية 
ذات الصلة بشأن االستقالل، وأبلغهم بجميع العالقات واألمور األخرى، 
التي قد يعتقد أنها تؤثر بشكل معقول يف استقاللية املراجع، والضمانات 

ذات العالقة.
وأي  املدرجة  للمنشآت  املالية  القوائم  مراجعة  عمليات  إلى  بالنسبة   8/14
للمراجعة  الرئيسة  يتم اإلبالغ بشأنها عن األمور  التي  منشآت أخرى، 
طبقاً للمعيار الدولي للمراجعة )701(، هل مت النص على أنه من األمور 
التي مت إبالغها للمكلفني باحلوكمة، يحدد املراجع تلك األمور التي كانت 
األكثر األهمية عند مراجعة القوائم املالية للفترة احلالية، ومن ثم تَُعد 

أموراً رئيسة للمراجعة.
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9/14 هل يترتب عن اإلبالغ عن األمور الرئيسة للمراجعة يف تقرير املراجع، 

تبعات سلبية، من املتوقع أن تفوق فوائد االهتمام العام من وراء ذلك 

اإلبالغ بشكل معقول. 

10/14 إذا كان لإلبالغ عن األمور الرئيسة للمراجعة، تبعات سلبية، تفوق 

فوائد االهتمام العام بشكل معقول، فهل مت اإلبالغ عنها يف تقريره؟

مكان وصف مسؤوليات املراجع عن مراجعة القوائم املالية:( 15)

املالية  القوائم  مراجعة  املراجع عن  إدراج وصف ملسؤوليات  1/15 هل مت 

ضمن منت )صلب( تقرير املراجع؟

املالية  القوائم  مراجعة  املراجع عن  إدراج وصف ملسؤوليات  2/15 هل مت 

ضمن ملحق مرفق مع تقرير املراجع؟

3/15 هل مت إدراج وصف ملسؤوليات املراجع عن مراجعة القوائم املالية من 

خالل إشارة محددة ضمن تقرير املراجع، إلى مكان مثل ذلك الوصف 

يف املوقع اإللكتروني لسلطة مختصة؟

مسؤوليات التقرير األخرى)*(:( (1)

القوائم  تقريره عن  أخرى يف  تقرير  املراجع مسؤوليات  يتحمل  1/16 هل 

املالية، بجانب مسؤولياته مبوجب معايير املراجعة؟

2/16 إذا كان املراجع يتحمل مسؤوليات تقرير أخرى يف تقريره عن القوائم 

املالية، بجانب مسؤولياته مبوجب معايير املراجعة، فهل مت تناول تلك 

]التقرير عن  املراجع، بعنوان  املسؤوليات يف قسم منفصل يف تقرير 

املتطلبات النظامية والتنظيمية األخرى[؟

من أمثلة التقرير عن املتطلبات النظامية والتنظيمية األخرى ما نص عليه نظام الشركات يف املادة اخلامسة والثالثني بعد املائة من أن على املراجع أن يضمن يف   )*(
تقريره ... ما يكون قد تبني له من مخالفات ألحكام النظام أو أحكام نظام الشركة األساس.
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اسم الشريك املسؤول عن االرتباط:( (1)

1/17 هل مت تضمني اسم الشريك املسؤول عن االرتباط يف تقرير املراجع 

عام  غرض  ذات  املالية  القوائم  من  كاملة  مجموعات  مراجعة  عن 

ملنشآت مدرجة؟ 

2/17 هل مت تضمني اسم الشريك املسؤول عن االرتباط يف تقرير املراجع 

عن عمليات مراجعة أخرى بخالف تلك التي متثل مجموعات كاملة 

من القوائم املالية ذات غرض عام ملنشآت مدرجة؟

عن  املسؤول  الشريك  اسم  تتجاوز  إضافية  معلومات  إدراج  مت  هل   3/17

عن  املسؤول  الشريك  إلى  التعرف  من  ملزيد  تقريره  يف  االرتباط 

الصلة  ذات  له  املهنية  الرخصة  رقم  املثال،  سبيل  )على  االرتباط، 

بالدولة التي ميارس فيها عمله(؟

توقيع املراجع:( (1)

1/18 هل مت توقيع تقرير املراجع؟

عنوان املراجع:( 19)

1/19 هل تضمن تقرير املراجع ذكر اسم املكان الذي ميارس فيه عمله؟

تاريخ تقرير املراجع:( (2)

1/20 هل مت تأريخ تقرير املراجع بتاريخ ال يسبق التاريخ الذي حصل فيه 

املراجع على ما يكفي من أدلة املراجعة املناسبة، التي يستند إليها رأيه 

يف القوائم املالية؟
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أمثلة على الظروف التي قد يرى فيها المراجع أنه من الضروري تضمين فقرة لفت انتباه في تقرير المراجعة ما يأتي: 

عدم تأكد فيما يتعلق بالنتيجة املستقبلية لتصرف استثنائي قضائي أو تنظيمي.- 
حدث الحق مهم يحدث بني تاريخ القوائم املالية وتاريخ تقرير املراجع.- 
التطبيق املبكر ملعيار محاسبي جديد له تأثير جوهري يف القوائم املالية.- 
كارثة كبيرة أثرت أو ال تزال تؤثر بشكل مهم يف املركز املالي للمنشأة. - 

التقرير عن أكثر من مجموعة واحدة من القوائم المالية:

قد تُعد املنشأة مجموعة واحدة من القوائم املالية وفقاً إلطار ذي غرض عام )على سبيل املثال، اإلطار الوطني( ومجموعة 
أخرى من القوائم املالية وفقاً إلطار آخر ذي غرض عام )على سبيل املثال، املعايير الدولية للتقرير املالي املعتمدة يف اململكة العربية 

السعودية(، وتتعاقد مع املراجع للتقرير عن كٍل من هاتني املجموعتني من القوائم املالية. 
ن املراجع فقرة أمر آخر يف تقريره مشيراً إلى  وإذا حدد املراجع أن تلك األطر تعد مقبولة يف تلك الظروف اخلاصة، فقد يُضمِّ
حقيقة أنه قد مت إعداد مجموعة أخرى من القوائم املالية من قبل املنشأة نفسها، وفقاً إلطار آخر ذي غرض عام، وأن املراجع قد 

أصدر تقريراً عن تلك القوائم املالية. 






