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مقدمة
نطاق هذا المعيار
.1

يتناول هذا المعيار الدولي للمراجعة مسؤولية المراجع عن االتصال بالمكلفين بالحوكمة عند
مراجعة القوائم المالية .وعلى الرغم من أن هذا المعيار يُطبق بغض النظر عن هيكل الحوكمة في
المنشأة أو حجمها ،فإنه توجد اعتبارات معينة يتم تطبيقها عندما يكون جميع المكلفين بالحوكمة
مشاركين في إدارة المنشأة ،وعند مراجعة المنشآت المدرجة .وال يضع هذا المعيار متطلبات تتعلق
باتصال المراجع بإدارة المنشأة أو مالكها ما لم يكونوا مكلفين أيضا ً بدور في الحوكمة.

.2

تمت صياغة هذا المعيار في سياق مراجعة القوائم المالية ،لكنه قد يكون قابالً للتطبيق أيضاً ،بعد
تكييفه حسب الحاجة في ظل الظروف القائمة ،على مراجعة معلومات مالية تاريخية أخرى ،عندما
يكون المكلفون بالحوكمة مسؤولين عن اإلشراف على إعداد هذه المعلومات.

.3

اعترافا ً بأهمية االتصال المتبادل الفعّال عند مراجعة القوائم المالية ،فإن هذا المعيار يوفر إطاراً
شامالً التصال المراجع بالمكلفين بالحوكمة ،ويُحدد بعض األمور المعينة التي يجب إبالغهم بها.
وقد حددت معايير المراجعة األخرى أموراً إضافية يجب اإلبالغ بها ،تكمِّل متطلبات هذا المعيار
(انظر الملحق األول) .وإضافة لذلك ،يحدد معيار المراجعة ( 1)265متطلبات معينة بشأن إبالغ
المكلفين بالحوكمة بأوجه القصور المهمة في الرقابة الداخلية التي يحددها المراجع أثناء المراجعة.
وهناك أمور أخرى ،لم يتطلبها هذا المعيار أو معايير المراجعة األخرى ،قد يكون من المطلوب
اإلبالغ عنها بموجب األنظمة أو اللوائح أو بموجب االتفاق مع المنشأة أو بموجب متطلبات إضافية
تنطبق على االرتباط ،على سبيل المثال ،المعايير الخاصة بهيئة محاسبية مهنية وطنية .وال يمنع
أي مما ورد في هذا المعيار المراجع من إبالغ المكلفين بالحوكمة بأي أمور أخرى( .راجع:
الفقرات أ–33أ)36

دور االتصال
.4

.5

1

يركز هذا المعيار بشكل أساسي على االتصاالت التي تكون من المراجع إلى المكلفين بالحوكمة.
ومع ذلك ،فإن االتصال المتبادل الفعّال مهم فيما يلي:
(أ)

مساعدة المراجع والمكلفين بالحوكمة في فهم األمور المرتبطة بالمراجعة في سياقها ،وفي
تطوير عالقة عمل ب ّناءة .ويتم تطوير هذه العالقة مع الحفاظ على استقالل المراجع
وموضوعيته؛

(ب)

مساعدة المراجع في الحصول على معلومات ذات صلة بالمراجعة من المكلفين
با لحوكمة .فعلى سبيل المثال ،قد يساعد المكلفون بالحوكمة المراجع في فهم المنشأة
وبيئتها ،وفي التعرف على المصادر المناسبة للحصول على أدلة المراجعة ،وفي توفير
معلومات عن معامالت أو أحداث معينة؛

(ج)

مساعدة المكلفين بالحوكمة في الوفاء بمسؤوليتهم عن اإلشراف على آلية التقرير المالي،
مما يحد من مخاطر التحريف الجوهري في القوائم المالية.

على الرغم من مسؤولية المراجع عن اإلبالغ باألمور التي يتطلبها هذا المعيار ،فإن اإلدارة
مسؤولة أيضا ً عن إبالغ المكلفين بالحوكمة باألمور التي لها أهمية من حيث الحوكمة .وال يعفي
اإلبالغ من قبل المراجع اإلدارة من هذه المسؤولية .وعلى نحو مماثل ،فإن إبالغ اإلدارة للمكلفين
بالحوكمة باألمور التي يجب على المراجع إبالغها ال يعفي المراجع من مسؤولية إبالغهم بها
معيار المراجعة (" )265إبالغ أوجه القصور في الرقابة الداخلية للمكلفين بالحوكمة واإلدارة"
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أيضاً .غير أن قيام اإلدارة باإلبالغ عن هذه األمور قد يؤثر على شكل أو توقيت اتصال المراجع
بالمكلفين بالحوكمة.
.6

يعد اإلبالغ الواضح باألمور المحددة التي تتطلب معايير المراجعة اإلبالغ بها جزءاً ال يتجزأ من
كل عملية مراجعة .ومع ذلك ،ال تطلب معايير المراجعة من المراجع تنفيذ إجراءات مخصصة
لغرض تحديد أي أمور أخرى يلزم عليه إبالغها للمكلفين بالحوكمة.

.7

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

تاريخ السريان
.8

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

األهداف
.9

تتمثل أهداف المراجع فيما يلي:
(أ)

أن يبلغ بوضوح مسؤولياته الخاصة بمراجعة القوائم المالية إلى المكلفين بالحوكمة ،وأن
ينقل لهم نظرة عامة عن نطاق المراجعة وتوقيتها المخطط لهما؛

(ب)

أن يحصل على معلومات ذات صلة بالمراجعة من المكلفين بالحوكمة؛

(ج)

أن يزود المكلفين بالحوكمة في الوقت المناسب بالمالحظات الناتجة عن المراجعة ،التي
ُتعد مهمة وذات صلة بمسؤوليتهم في اإلشراف على آلية التقرير المالي؛

(د )

أن يعزز االتصال المتبادل الفعّال بين المراجع والمكلفين بالحوكمة.

التعريفات
.10

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

المكلفون بالحوكمة :أشخاص أو مؤسسات (على سبيل المثال ،مجلس أمناء) يقع على
عاتقهم مسؤولية اإلشراف على التوجه االستراتيجي للمنشأة والواجبات المرتبطة
بمساءلتها .ويشمل ذلك اإلشراف على آلية إعداد التقرير المالي .وبالنسبة لبعض المنشآت
في بعض الدول ،قد يشمل المكلفون بالحوكمة العاملين في اإلدارة ،مثل األعضاء
التنفيذيين في مجلس حوكمة لمنشأة قطاع خاص أو عام ،أو المدير المالك .ولالطالع على
مناقشة لتنوع هياكل الحوكمة ،انظر الفقرات أ -1أ.8

(ب)

اإلدارة :شخص (أشخاص) يتحمل المسؤولية التنفيذية عن إجراء عمليات المنشأة.
وبالنسبة لبعض المنشآت في بعض الدول ،تشمل اإلدارة بعض أو جميع المكلفين
بالحوكمة ،على سبيل المثال ،األعضاء التنفيذيين في مجلس الحوكمة ،أو المدير المالك.
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المتطلبات
المكلفون بالحوكمة
.11

يجب على المراجع تحديد الشخص (األشخاص) المعني ضمن هيكل حوكمة المنشأة الذي سيتم
االتصال به( .راجع :الفقرات أ–1أ)4

االتصال بمجموعة فرعية من المكلفين بالحوكمة:
.12

إذا قام المراجع باالتصال بمجموعة فرعية من المكلفين بالحوكمة ،على سبيل المثال لجنة
المراجعة ،أو فرد معين ،فيجب عليه أن يحدد ما إذا كان بحاجة للتواصل أيضا ً مع الهيئة الحاكمة
للمنشأة( .راجع :الفقرات أ–5أ)7

حالة مشاركة جميع المكلفين بالحوكمة في إدارة المنشأة
.13

في بعض الحاالت ،يشارك جميع المكلفين بالحوكمة في إدارة المنشأة ،على سبيل المثال في
المنشأة الصغيرة التي يتولى إدارتها مالك واحد وال يملك أي شخص آخر دوراً في حوكمتها .في
هذه الحاالت ،إذا كانت األمور التي يتطلبها هذا المعيار يتم إبالغها للشخص الذي يتحمل
مسؤوليات اإلدارة ،وكان لهذا الشخص مسؤوليات أيضا ً تتعلق بالحوكمة ،فليست هناك حاجة إلى
إبالغ األمور مرة أخرى للشخص ذاته في إطار دوره المتعلق بالحوكمة .وهذه األمور واردة في
الفقرة (16ج) .ومع ذلك ،يجب على المراجع أن يَطمئن إلى أن االتصال بالشخص الذي يتحمل
مسؤوليات اإلدارة يفي بإعالم جميع الذين كان سيبلغهم المراجع في حاالت أخرى بصفتهم مكلفين
بالحوكمة( .راجع :الفقرة أ)8

األمور الواجب اإلبالغ بها

مسؤوليات المراجع فيما يتعلق بمراجعة القوائم المالية
.14

يجب على المراجع إبالغ المكلفين بالحوكمة بمسؤولياته فيما يتعلق بمراجعة القوائم المالية ،بما في
ذلك ما يلي:
(أ)

أنه مسؤول عن تكوين وإبداء رأي في القوائم المالية التي أعدتها اإلدارة تحت إشراف
المكلفين بالحوكمة؛

(ب)

أن مراجعة القوائم المالية ال تعفي اإلدارة أو المكلفين بالحوكمة من مسؤولياتهم( .راجع:
الفقرتين أ ،9أ)10

نطاق المراجعة وتوقيتها المخطط لهما
.15

يجب على المراجع إعطاء المكلفين بالحوكمة نظرة عامة على نطاق المراجعة وتوقيتها المخطط
لهما ،ويتضمن ذلك اإلبالغ عن المخاطر الجوهرية التي يحددها المراجع( .راجع :الفقرات أ–11
أ)16

النتائج المهمة من المراجعة
.16

يجب على المراجع أن يبلغ المكلفين بالحوكمة بما يلي( :راجع :الفقرتين أ ،17أ)18
(أ)

وجهة نظره بشأن الجوانب النوعية المهمة للممارسات المحاسبية في المنشأة ،بما في ذلك
السياسات والتقديرات المحاسبية وإفصاحات القوائم المالية .وعند االقتضاء ،يجب على
المراجع أن يوضح للمكلفين بالحوكمة سبب اعتباره أن ممارسة محاسبية مهمة ،وإن
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كانت مقبولة بموجب إطار التقرير المالي المنطبق ،إال أنها ليست األكثر مناسبة للظروف
الخاصة بالمنشأة؛ (راجع :الفقرتين أ ،19أ)20
(ب)

الصعوبات المهمة ،إن وجدت ،التي واجهها خالل المراجعة؛ (راجع :الفقرة أ)21

(ج)

ما لم يكن جميع المكلفين بالحوكمة مشاركين في إدارة المنشأة:
()1

األمور المهمة التي ظهرت أثناء المراجعة ،والتي تمت مناقشتها ،أو التي ما
زالت محل تواصل ،مع اإلدارة؛ (راجع :الفقرة أ)22

()2

اإلفادات المكتوبة التي يطلبها المراجع؛

(د )

الظروف التي تؤثر على شكل ومضمون تقرير المراجع ،إن وجدت؛ (راجع :الفقرات
أ–23أ)25

(ه)

أي أمور مهمة أخرى تظهر أثناء المراجعة و ُتعد ،بحسب الحكم المهني للمراجع ،ذات
صلة باإلشراف على آلية التقرير المالي( .راجع :الفقرات أ–26أ)28

استقالل المراجع
.17

في حالة المنشآت المدرجة ،يجب على المراجع إبالغ المكلفين بالحوكمة بما يلي:
(أ)

بيان بأن فريق االرتباط واألشخاص اآلخرين في المكتب ،حسب مقتضى الحال،
والمكتب ،وعند االقتضاء مكاتب الشبكة ،قد التزموا بالمتطلبات األخالقية ذات الصلة
المتعلقة باالستقالل؛
()1

جميع العالقات واألمور األخرى بين المكتب ومكاتب الشبكة والمنشأة التي
بحسب الحكم المهني للمراجع قد يُعتقد بشكل معقول أنها تؤثر على االستقالل.
ويجب أن يتضمن هذا إجمالي أتعابه خالل الفترة التي تغطيها القوائم المالية عن
خدمات المراجعة والخدمات األخرى التي يقدمها المكتب ومكاتب الشبكة إلى
المنشأة والمكونات الخاضعة لسيطرتها .ويجب توزيع هذه األتعاب على الفئات
المناسبة لمساعدة المكلفين بالحوكمة في تقييم تأثير الخدمات على استقالل
المراجع()؛

()2

التدابير الوقائية ذات العالقة التي تم تطبيقها للقضاء على تهديدات االستقالل التي
تم تحديدها ،أو التخفيف من هذه التهديدات إلى مستوى مقبول( .راجع :الفقرات
أ–29أ)32

آلية االتصال

تحديد آلية االتصال
.18

()

يجب على المراجع إبالغ المكلفين بالحوكمة بشكل االتصاالت وتوقيتها والمحتوى العام المتوقع
لها( .راجع :الفقرات أ–37أ)45

تخضع قدرة المراجع على تقديم خدمات أخرى لعميل المراجعة لقواعد سلوك وآداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية.
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أشكال االتصال
.19

ً
كتابة ،بالنتائج المهمة التي تم التوصل إليها من
يجب على المراجع إبالغ المكلفين بالحوكمة،
المراجعة إذا كان البالغ الشفهي غير كا ٍ
ف بحسب الحكم المهني للمراجع .وال يلزم تضمين جميع
األمور التي ظهرت خالل سير المراجعة في البالغات المكتوبة( .راجع :الفقرات أ–46أ)48

.20

ً
كتابة ،فيما يتعلق باستقالله عندما يكون ذلك
يجب على المراجع أن يتصل بالمكلفين بالحوكمة،
مطلوبا ً بموجب الفقرة .17

توقيت االتصاالت
.21

يجب على المراجع أن يتصل بالمكلفين بالحوكمة في الوقت المناسب( .راجع :الفقرتين أ ،49أ)50

كفاية آلية االتصال
.22

يجب على المراجع تقويم ما إذا كان االتصال المتبادل بين المراجع والمكلفين بالحوكمة كافيا ً
لغرض المراجعة .وإذ لم يكن كذلك ،فيجب عليه تقويم تأثير ذلك ،إن وجد ،على تقييمه لمخاطر
التحريف الجوهري وقدرته على الحصول على ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة ،وأن يتخذ
التصرف المناسب( .راجع :الفقرات أ–51أ)53

التوثيق
.23

ً
شفاهة ،فيجب على المراجع تضمينها في
في حالة اإلبالغ باألمور المطلوبة بموجب هذا المعيار
توثيقه ألعمال المراجعة وتوقيت اإلبالغ بها والشخص الذي تم إبالغه .وفي حالة اإلبالغ باألمور
كتابة ،فيجب على المراجع االحتفاظ بنسخة من االتصال كجزء من توثيقه ألعمال المراجعة2.
ً
(راجع :الفقرة أ)54
***

المواد التطبيقية والمواد التفسيرية األخرى
المكلفون بالحوكمة (راجع :الفقرة )11
أ. 1

2

تختلف هياكل الحوكمة حسب الدولة والمنشأة ،بشكل يعكس تأثيرات الخلفيات الثقافية والقانونية
المختلفة وخصائص الحجم والملكية .فعلى سبيل المثال:


في بعض الدول ،يوجد مجلس إشرافي (غير تنفيذي كليا ً أو بشكل أساسي) منفصل من
الناحية النظامية عن المجلس التنفيذي (اإلداري) (هيكل مكون من "مجلس ذي
مستويين") .وفي دول أخرى ،تقع كل من الوظائف اإلشرافية والتنفيذية ضمن المسؤولية
النظامية لمجلس واحد أو موحد (هيكل مكون من "مجلس ذي مستوى واحد").



في بعض المنشآت ،يشغل المكلفون بالحوكمة مناصب تشكل جزءاً ال يتجزأ من الهيكل
القانوني للمنشأة ،مثل مديرو الشركة .وفي منشآت أخرى ،مثل بعض المنشآت الحكومية،
توجد هيئة ال تمثل جزءاً من المنشأة تكون هي المكلفة بالحوكمة.



في بعض الحاالت ،يشارك بعض المكلفين بالحوكمة أو جميعهم في إدارة المنشأة .وفي
حاالت أخرى ،يضم المكلفون بالحوكمة واإلدارة أشخاصا ً مختلفين.

معيار المراجعة (" )230توثيق أعمال المراجعة" ،الفقرات  ،11-8وأ6
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في بعض الحاالت ،يكون المكلفون بالحوكمة مسؤولين عن اعتماد 3القوائم المالية للمنشأة
(في حاالت أخرى تتحمل اإلدارة هذه المسؤولية).

أ. 2

في معظم المنشآت ،تكون الحوكمة مسؤولية جماعية لهيئة حاكمة ،مثل مجلس إدارة أو مجلس
إشرافي أو شركاء أو مالك أو لجنة إدارية أو مجلس حكام أو مجلس أمناء أو أشخاص مماثلين.
لكن في بعض المنشآت األصغر ،قد يكون شخص واحد هو المكلف بالحوكمة ،مثل المدير المالك
عندما ال يكون هناك مالك آخرون ،أو عندما يتكون مجلس األمناء من شخص واحد .وعندما تكون
الحوكمة مسؤولية جماعية ،فقد يتم تكليف مجموعة فرعية مثل لجنة المراجعة أو حتى فرد واحد
بمهام معينة لمساعدة الهيئة الحاكمة في أداء مسؤولياتها .وفي صورة أخرى ،قد تتحمل مجموعة
فرعية أو فرد مسؤوليات محددة بشكل نظامي ،تختلف عن تلك الخاصة بالهيئة الحاكمة.

أ. 3

يعني مثل هذا التنوع أنه من غير الممكن لهذا المعيار تحديد الشخص أو األشخاص الذين يجب أن
يبلغهم المراجع بأمور معينة في جميع عمليات المراجعة .أيضاً ،في بعض الحاالت ،قد يكون
الشخص المعني الذي سيتم االتصال به غير قابل للتحديد بشكل واضح من خالل اإلطار النظامي
المنطبق أو من ظروف االرتباط األخرى ،على سبيل المثال في المنشآت التي يكون فيها هيكل
الحوكمة غير محدد بشكل رسمي ،كما في بعض المنشآت المملوكة لعائلة وبعض المنشآت غير
الهادفة للربح وبعض المنشآت الحكومية .وفي مثل هذه الحاالت ،قد يحتاج المراجع إلى أن يتناقش
وي تفق مع الطرف القائم بالتكليف على الشخص ذي الصلة الذي سيتم االتصال به .وعند تحديد
الشخص الذي سيتم االتصال به ،يكون فهم المراجع ،الذي يتوصل إليه وفقا ً لمعيار المراجعة
( 4،)315لهيكل حوكمة المنشأة وآلياتها من األمور ذات الصلة .وقد يختلف الشخص المعني الذي
سيتم االتصال به باختالف األمر الذي سيتم اإلبالغ به.

أ. 4

يتضمن معيار المراجعة ( )600أموراً معينة يلزم أن يقوم مراجعو المجموعة بإبالغها للمكلفين
بالحوكمة 5.وعندما تكون المنشأة أحد مكوِّ نات مجموعة أخرى ،يعتمد تحديد الشخص المعني الذي
يتصل به مراجع هذا المكون على ظروف االرتباط واألمر الذي سيتم اإلبالغ به .وفي بعض
الحاالت ،قد يقوم عدد المكونات بمزاولة نفس األعمال ضمن نفس نظام الرقابة الداخلية وباستخدام
نفس الممارسات المحاسبية .وعندما يكون المكلفون بالحوكمة في تلك المكونات هم نفس األشخاص
(على سبيل المثال ،مجلس إدارة مشترك) ،فيمكن تفادي التكرار عن طريق التعامل مع هذه
المكونات في وق ٍ
ت واحد لغرض االتصال.

االتصال بمجموعة فرعية من المكلفين بالحوكمة (راجع :الفقرة )12
أ. 5

عند النظر في االتصال بمجموعة فرعية من المكلفين بالحوكمة ،فإن المراجع قد يأخذ في الحسبان
أموراً مثل:


المسؤوليات الخاصة بالمجموعة الفرعية والهيئة الحاكمة.



طبيعة األمر الذي سيتم اإلبالغ به.



المتطلبات النظامية أو التنظيمية ذات الصلة.

3

كما هو موضح في الفقرة أ 68من معيار المراجعة (" )700تكوين الرأي والتقرير عن القوائم المالية" ،يعني تحمل مسؤولية
االعتماد في هذا السياق امتالك الصالحية لتقرير أنه قد تم إعداد كافة القوائم التي تشكل القوائم المالية ،بما في ذلك اإليضاحات
ذات العالقة.

4

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

5

معيار المراجعة (" )600اعتبارات خاصة  -عمليات مراجعة القوائم المالية للمجموعة (بما في ذلك عمل مراجعي مكونات
المجموعة)" ،الفقرة .49
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ما إذا كانت المجموعة الفرعية لديها الصالحية التخاذ تصرف فيما يتعلق بالمعلومات
المبلغ بها ،والقدرة على تقديم المعلومات والتفسيرات اإلضافية التي قد يحتاج إليها
المراجع.

أ. 6

عند تحديد ما إذا كانت هناك حاجة أيضا ً إلبالغ الهيئة الحاكمة بمعلومات ،في شكل كامل أو
مختصر ،فقد يتأثر المراجع بتقييمه لمدى فاعلية ومناسبة قيام المجموعة الفرعية بإبالغ المعلومات
ذات الصلة إلى الهيئة الحاكمة .وقد يوضح المراجع عند االتفاق على شروط االرتباط أنه يحتفظ
بالحق في االتصال مباشر ًة بالهيئة الحاكمة ما لم تمنع األنظمة أو اللوائح ذلك.

أ. 7

توجد لجان مراجعة (أو مجموعات فرعية مماثلة بأسماء مختلفة) في كثير من الدول .وعلى الرغم
من أن سلطات ووظائف هذه اللجان قد تختلف ،فقد أصبح االتصال بها ،متى وجدت ،عنصراً
أساسا ً في اتصال المراجع بالمكلفين بالحوكمة .وتشير مبادئ الحوكمة الجيدة إلى ما يلي:


أن تتم دعوة المراجع إلى حضور اجتماعات لجنة المراجعة بشكل منتظم.



أن يقوم رئيس لجنة المراجعة ،وعند االقتضاء ،األعضاء اآلخرون في لجنة المراجعة
باالتصال بالمراجع بشكل دوري.



أن تجتمع لجنة المراجعة مع المراجع ،بدون حضور اإلدارة ،مرة واحدة في السنة على
األقل.

حالة مشاركة جميع المكلفين بالحوكمة في إدارة المنشأة (راجع :الفقرة )13
أ. 8

في بعض الحاالت ،يشارك جميع المكلفين بالحوكمة في إدارة المنشأة ،ويتم تعديل تطبيق متطلبات
االتصال بما يناسب هذا الوضع .وفي مثل هذه الحاالت ،قد ال يفي االتصال بالشخص الذي يتحمل
مسؤوليات اإلدارة بإبالغ جميع الذين كان سيبلغهم المراجع في حاالت أخرى بصفتهم مكلفين
بالحوكمة .فعلى سبيل المثال ،في الشركة التي يشارك جميع المديرين فيها في إدارة المنشأة ،قد
يكون بعض هؤالء المديرين (على سبيل المثال ،الشخص المسؤول عن التسويق) غير مدركين
لألمور المهمة التي تمت مناقشتها مع مدير آخر (على سبيل المثال ،الشخص المسؤول عن إعداد
القوائم المالية).

األمور الواجب اإلبالغ بها
مسؤوليات المراجع فيما يتعلق بمراجعة القوائم المالية (راجع :الفقرة )14
أ. 9

عاد ًة ما تكون مسؤوليات المراجع فيما يتعلق بمراجعة القوائم المالية مشمولة في خطاب االرتباط،
أو في شكل آخر مناسب من أشكال االتفاق المكتوب الذي يسجل شروط االرتباط المتفق
وقد يتطلب نظام أو الئحة أو هيكل الحوكمة في المنشأة من المكلفين بالحوكمة االتفاق على شروط
االرتباط مع المراجع .وعندما يكون الحال خالفا ً لذلك ،فقد يكون تقديم نسخة من خطاب االرتباط،
أو شكل آخر مناسب من أشكال االتفاق المكتوب ،للمكلفين بالحوكمة طريقة مناسبة لالتصال بهم
فيما يتعلق بأمور مثل:

عليها6.



6

مسؤولية المراجع عن تنفيذ المراجعة ،وفقا ً لمعايير المراجعة ،إلبداء رأي في القوائم
المالية .ولذلك تشمل األمور التي تتطلب معايير المراجعة اإلبالغ بها األمور المهمة التي
تظهر أثناء مراجعة القوائم المالية والتي ُتعد ذات صلة بالمكلفين بالحوكمة فيما يخص
إشرافهم على آلية التقرير المالي.

انظر الفقرة  10من معيار المراجعة (" )210االتفاق على شروط ارتباطات المراجعة".
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أ.10



حقيقة أن معايير المراجعة ال تتطلب من المراجع تصميم إجراءات لغرض تحديد أمور
إضافية إلبالغ المكلفين بالحوكمة بها.



مسؤوليات المراجع عن تحديد األمور الرئيسة للمراجعة واإلبالغ بها في تقرير المراجع،
عند انطباق معيار المراجعة (7.)701



عند االنطباق ،مسؤولية المراجع عن اإلبالغ بأمور معينة تتطلبها األنظمة أو اللوائح أو
االتفاق مع المنشأة أو متطلبات إضافية منطبقة على االرتباط ،مثل المعايير الصادرة عن
هيئة محاسبية مهنية وطنية.

قد تن ص األنظمة أو اللوائح أو االتفاق مع المنشأة أو المتطلبات اإلضافية المنطبقة على االرتباط
على إجراء اتصال أوسع نطاقا ً بالمكلفين بالحوكمة .فعلى سبيل المثال( ،أ) قد ينص االتفاق مع
المنشأة على أمور معينة يلزم اإلبالغ بها عند ظهورها نتيجة الخدمات التي يقدمها المكتب ،أو
مكتب الشبكة ،بخالف خدمات مراجعة القوائم المالية ،أو (ب) قد ينص التكليف الرسمي الصادر
لمراجع منشأة قطاع عام على ضرورة اإلبالغ باألمور التي تنمو إلى علم المراجع نتيجة أعمال
أخرى ،مثل أعمال مراجعة األداء.

نطاق المراجعة وتوقيتها المخطط لهما (راجع :الفقرة )15
أ.11

إن االتصال فيما يتعلق بنطاق المراجعة وتوقيتها المخطط لهما:
(أ)

قد يساعد المكلفين بالحوكمة على تحسين فهمهم لنتائج عمل المراجع ،ومناقشة القضايا
المنطوية على مخاطر ومفهوم األهمية النسبية مع المراجع ،وتحديد أي مجاالت قد
يطلبون من المراجع اتخاذ إجراءات إضافية بشأنها؛

(ب)

قد يساعد المراجع على تحسين فهمه للمنشأة وبيئتها.

أ.12

يساعد اإلبالغ بالمخاطر الجوهرية ،التي يحددها المراجع ،المكلفين بالحوكمة في فهم تلك األمور
وأسباب حاجتها إلى مراعاة خاصة عند المراجعة .وقد يساعد اإلبالغ بالمخاطر الجوهرية المكلفين
بالحوكمة في الوفاء بمسؤولياتهم المتعلقة باإلشراف على آلية التقرير المالي.

أ.13

قد تشمل األمور التي يتم اإلبالغ بها ما يلي:


كيفية تخطيط المراجع لمواجهة مخاطر التحريف الجوهري المهمة ،سوا ًء التي بسبب
غش أو خطأ.



كيفية تخطيط المراجع للتعامل مع المجاالت التي ترتفع فيها مخاطر التحريف الجوهري
المقيَّمة.



منهج المراجع في التعامل مع الرقابة الداخلية ذات الصلة بالمراجعة.



تطبيق مفهوم األهمية النسبية في سياق



طبيعة ومدى المهارات أو المعرفة المتخصصة الالزمة لتنفيذ إجراءات المراجعة المخطط
لها أو تقويم نتائج المراجعة ،بما في ذلك االستعانة بخبير من جانب المراجع9.

المراجعة8.

7

معيار المراجعة (" )701اإلبالغ عن األمور الرئيسة للمراجعة في تقرير المراجع المستقل"

8

معيار المراجعة (" )320األهمية النسبية عند تخطيط وتنفيذ المراجعة"

9

انظر معيار المراجعة (" )620استخدام عمل خبير استعان به المراجع".
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أ.14



وجهات النظر األولية للمراجع عن األمور التي قد تحظى باهتمام كبير من جانب المراجع
عند المراجعة ،وبالتالي قد تكون أمور رئيسة للمراجعة ،عند انطباق معيار المراجعة
(.)701



المنهج الذي يخطط المراجع أن يتعامل به مع اآلثار المنعكسة على القوائم الفردية
واإلفصاحات بسبب أي تغييرات جوهرية في إطار التقرير المالي المنطبق أو في بيئة
المنشأة أو مركزها المالي أو أنشطتها.

تشمل أمور التخطيط األخرى التي قد يكون من المناسب مناقشتها مع المكلفين بالحوكمة ما يلي:


عندما يكون لدى المنشأة وظيفة مراجعة داخلية ،كيف يمكن للمراجع الخارجي
والمراجعين الداخليين العمل بطريقة ب ّناءة ومتكاملة ،بما في ذلك أي تخطيط لالستعانة
بعمل وظيفة المراجعة الداخلية ،وطبيعة ومدى أي تخطيط لالستعانة بالمراجعين الداخليين
لتقديم مساعدة مباشرة10.



وجهات نظر المكلفين بالحوكمة بشأن:

o

توزيع المسؤوليات بين المكلفين بالحوكمة واإلدارة.

o

أهداف واستراتيجيات المنشأة ومخاطر األعمال ذات الصلة التي قد تنتج عنها
تحريفات جوهرية.

o

األمور التي يرى المكلفون بالحوكمة أنها بحاجة إلى اهتمام خاص أثناء
المراجعة ،وأي مجاالت قد يطلبون اتخاذ إجراءات إضافية بشأنها.

o

االتصاالت المهمة بين المنشأة والسلطات التنظيمية.

o

األمور األخرى التي يرى المكلفون بالحوكمة أنها قد تؤثر على مراجعة القوائم
المالية.



المواقف السلوكية للمكلفين بالحوكمة ووعيهم وأفعالهم فيما يتعلق (أ) بالرقابة الداخلية
للمنشأة وأهميتها ،بما في ذلك كيفية إشراف المكلفين بالحوكمة على فاعلية الرقابة
الداخلية( ،ب) واكتشاف الغش أو إمكانية حدوثه.



التصرفات التي يتخذها المكلفون بالحوكمة لالستجابة للتطورات في معايير المحاسبة،
وممارسات حوكمة الشركات ،وقواعد اإلدراج في أسواق األوراق المالية ،واألمور
المرتبطة بذلك ،وتأثير تلك التطورات ،على سبيل المثال ،على العرض الشامل للقوائم
المالية وهيكلها ومحتواها ،بما في ذلك:



10

o

الشخص المعني في هيكل حوكمة المنشأة الذي سيتم االتصال به.

o

مدى مالءمة المعلومات المعروضة في القوائم المالية وإمكانية االعتماد عليها
وقابليتها للمقارنة والفهم؛

o

النظر فيما إذا كانت القوائم المالية يقوضها إدراج معلومات غير مالئمة أو
معلومات تحجب الفهم السليم لألمور المفصح عنها.

استجابة المكلفين بالحوكمة لالتصاالت السابقة مع المراجع.

معيار المراجعة (" )610استخدام عمل المراجعين الداخليين" ،الفقرتان  20و31
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المستندات التي تشتمل على المعلومات األخرى (حسب تعريفها في معيار المراجعة
( ،)) 720والطريقة المخطط إصدار تلك المستندات بها وتوقيت صدورها .وعندما يتوقع
المراجع الحصول علی معلومات أخرى بعد تاريخ تقرير المراجع ،يمكن أن تتضمن
المناقشات مع المكلفين بالحوكمة أيضا ً التصرفات التي قد تكون مناسبة أو ضرورية إذا
استنتج المراجع وجود تحريف جوهري في المعلومات األخرى التي يتم الحصول عليها
بعد تاريخ تقرير المراجع.

أ.15

رغم أن االتصال بالمكلفين بالحوكمة قد يساعد المراجع في تخطيط نطاق وتوقيت المراجعة ،فإنه
ال يغير مسؤولية المراجع و حده دون غيره عن وضع االستراتيجية العامة للمراجعة وخطة
المراجعة ،بما في ذلك طبيعة وتوقيت ومدى اإلجراءات الضرورية للحصول على ما يكفي من
أدلة المراجعة المناسبة.

أ.16

يلزم تحري الحذر عند االتصال بالمكلفين بالحوکمة بشأن نطاق المراجعة وتوقيتها المخطط لهما
ً
خاصة عندما يكون بعض المكلفين بالحوكمة أو جميعهم
حتی ال يؤثر ذلك علی فاعلية المراجعة،
مشاركين في إدارة المنشأة .فعلى سبيل المثال ،قد يقلل اإلبالغ بطبيعة وتوقيت إجراءات المراجعة
التفصيلية من فاعلية تلك اإلجراءات بجعلها قابلة للتنبؤ بها بشكل كبير.

النتائج المهمة من المراجعة (راجع :الفقرة )16
أ.17

قد يتضمن اإلبالغ بالنتائج التي تم التوصل إليها من المراجعة طلب الحصول على معلومات
إضافية من المكلفين بالحوكمة من أجل استكمال ما تم الحصول عليه من أدلة المراجعة .فعلى
سبيل المثال ،قد يتأكد المراجع من أن المكلفين بالحوكمة لديهم نفس الفهم للحقائق والظروف ذات
الصلة بمعامالت أو أحداث محددة.

أ.18

عند انطباق معيار المراجعة ( ،) 701فإن االتصاالت بالمكلفين بالحوكمة المطلوبة بموجب الفقرة
 ، 16وكذلك االتصال بشأن المخاطر المهمة التي حددها المراجع والمطلوبة بموجب الفقرة ،15
ُتعد ذات صلة بصفة خاصة عند تحديد المراجع لألمور التي تتطلب اهتماما ً كبيراً منه ،وبنا ًء عليه
قد تكون أموراً رئيسة للمراجعة11.

الجوانب النوعية المهمة للممارسات المحاسبية (راجع :الفقرة (16أ))

11

أ.19

تسمح أطر التقرير المالي عاد ًة للمنشأة بإجراء تقديرات محاسبية ،واجتهادات بشأن السياسات
المحاسبية وإفصاحات القوائم المالية ،على سبيل المثال ،فيما يتعلق باستخدام االفتراضات الرئيسية
في وضع التقديرات المحاسبية التي يحيط بها قدر كبير من عدم تأكد القياس .وباإلضافة إلى ذلك،
قد تتطلب األنظمة أو اللوائح أو أطر التقرير المالي اإلفصاح عن ملخص بالسياسات المحاسبية
المهمة أو اإلشارة إلى "التقديرات المحاسبية المهمة" أو "السياسات والممارسات المحاسبية المهمة"
لتحديد وتوفير معلومات إضافية للمستخدمين عن االجتهادات األكثر صعوبة أو تعقيداً أو غير
الموضوعية التي قامت بها اإلدارة عند إعداد القوائم المالية.

أ.20

ً
ونتيجة لذلك ،قد تكون وجهات نظر المراجع بشأن الجوانب غير الموضوعية في القوائم المالية
مهمة بصفة خاصة للمكلفين بالحوكمة في االضطالع بمسؤولياتهم عن اإلشراف على آلية التقرير
المالي .فعلى سبيل المثال ،فيما يتعلق باألمور الموضحة في الفقرة أ ،19قد يكون المكلفون
بالحوكمة مهتمين ب تقويم المراجع لمدى كفاية اإلفصاحات المتعلقة بعدم تأكد التقديرات المحاسبية
التي تؤدي إلى مخاطر كبيرة .وقد يتضمن أيضا ً االتصال المنفتح والب َّناء بشأن الجوانب النوعية

معيار المراجعة ( ،)701الفقرتان  9و10
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المهمة للممارسات المحاسبية للمنشأة التعليق على مدى قبول الممارسات المحاسبية المهمة وجودة
اإلفصاحات .ويحدد الملحق الثاني األمور التي قد يتم تضمنيها في هذا االتصال.

الصعوبات المهمة التي تتم مواجهتها أثناء المراجعة (راجع :الفقرة (16ب))
أ.21

قد تتضمن الصعوبات المهمة التي تتم مواجهتها أثناء المراجعة أموراً مثل:


التأخيرات المهمة من جانب اإلدارة ،أو عدم تواجد موظفي المنشأة ،أو عدم رغبة اإلدارة
في توفير المعلومات الضرورية لقيام المراجع بتنفيذ إجراءات المراجعة.



اختصار الوقت المقرر استكمال المراجعة خالله دون مبرر.



الحاجة لبذل جهد كبير غير متوقع للحصول على ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة.



عدم توفر معلومات متوقعة.



فرض قيود على المراجع من قبل اإلدارة.



عدم رغبة اإلدارة في إجراء تقييمها لقدرة المنشأة على البقاء كمنشأة مستمرة ،أو مد فترة
هذا التقييم ،عندما يُطلب منها ذلك.

وفي بعض الظروف ،قد تشكل مثل هذه الصعوبات قيداً على النطاق ،مما قد يؤدي إلى تعديل رأي
المراجع12.
األمور المهمة التي تمت مناقشتها ،أو التي ما زالت محل تواصل ،مع اإلدارة (راجع :الفقرة (16ج)())1
أ.22

قد تشمل األمور المهمة التي تمت مناقشتها ،أو التي ما زالت محل تواصل ،مع اإلدارة أموراً مثل:


األحداث أو المعامالت المهمة التي وقعت خالل السنة.



ظروف العمل التي تؤثر على المنشأة ،وخطط واستراتيجيات العمل التي قد تؤثر على
مخاطر التحريف الجوهري.



المخاوف المتعلقة بمشاورات اإلدارة مع المحاسبين اآلخرين في أمور المحاسبة أو
المراجعة.



المناقشات أو المراسالت التي تتم عند تعيين المراجع ألول مرة أو تعيينه المتكرر
بخصوص الممارسا ت المحاسبية أو تطبيق معايير المراجعة أو أتعاب المراجع أو
الخدمات األخرى.



األمور المهمة التي كان هناك عدم اتفاق مع اإلدارة بشأنها ،باستثناء االختالفات المبدئية
في الرأي بسبب عدم اكتمال الحقائق أو بسبب المعلومات األولية والتي يتم حلها الحقا ً عن
طريق حصول المراجع على حقائق أو معلومات إضافية ذات صلة.

الظروف التي تؤثر على شكل ومضمون تقرير المراجع (راجع :الفقرة (16ب))

12

معيار المراجعة (" )705التعديالت على الرأي في تقرير المراجع المستقل"
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أ.23

يتطلب معيار المراجعة ( ) 210أن يتفق المراجع علی شروط ارتباط المراجعة مع اإلدارة أو
المكلفين بالحوکمة ،حسب مقتضى الحال 13.ويلزم تسجيل شروط ارتباط المراجعة المتفق عليها
في خطاب ارتباط المراجعة أو في أي شكل آخر مناسب من أشكال االتفاق المكتوب ،ويلزم أن
تتضمن أموراً من بينها اإلشارة إلى الشكل والمضمون المتوقع لتقرير المراجع 14.وكما هو مبين
في الفقرة أ ،9إذا لم يتم االتفاق على شروط االرتباط مع المكلفين بالحوكمة ،يمكن أن يزود
المراجع المكلفين بالحوكمة بنسخة من خطاب االرتباط إلبالغهم باألمور ذات الصلة بالمراجعة.
والغرض من اإلبالغ المطلوب بموجب الفقرة (16د) هو إعالم المكلفين بالحوكمة بالظروف التي
قد يختلف فيها تقرير المراجع عن الشكل والمضمون المتوقع له ،أو قد يتضمن معلومات إضافية
عن المراجعة التي تم تنفيذها.

أ.24

من بين الظروف التي يكون فيها المراجع مطالبا ً بإدراج ،أو قد يرى أنه من الضروري إدراج،
معلومات إضافية في تقريره وفقا ً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية،
والتي يلزم إبالغ المكلفين بالحوكمة بها ،ما يلي:


عندما يتوقع المراجع تعديل الرأي في تقريره وفقا ً لمعيار المراجعة



عندما يتم التقرير عن عدم التأكد الجوهري المتعلق باالستمرارية وفقا ً لمعيار المراجعة
(16.)570



عند اإلبالغ باألمور الرئيسة للمراجعة وفقا ً لمعيار المراجعة



عندما يرى المراجع أنه من الضروري إدراج فقرة لفت انتباه أو فقرة أمر آخر وفقا ً
لمعيار المراجعة ( 18،)706أو عندما يكون مطالبا ً بالقيام بذلك بموجب المعايير الدولية
للمراجعة األخرى المعتمدة في المملكة العربية السعودية.



عندما يخلص المراجع إلى وجود تحريف جوهري غير مصحح في المعلومات األخرى
وفقا ً لمعيار المراجعة (19.)720

(15.)705

(17.)701

ففي مثل هذه الظروف ،قد يرى المراجع أنه من المفيد تزويد المكلفين بالحوكمة بمسودة لتقرير
المراجع لتسهيل مناقشة الكيفية التي سيتم بها تناول هذه األمور في تقرير المراجع.
أ.25

في الظروف النادرة للغاية التي ينوي فيها المراجع عدم إدراج اسم الشريك المسؤول عن االرتباط
في تقريره( )وفقا ً لمعيار المراجعة ( ،)700يتعين على المراجع مناقشة هذه النية مع المكلفين
بالحوكمة إلعالمهم بتقييمه الحتمالية وخطورة التهديد الكبير لألمن الشخصي 20.وقد يُبلغ المراجع

13

معيار المراجعة  ،210الفقرة 9

14

معيار المراجعة  ،210الفقرة 10

15

معيار المراجعة ( ،)705الفقرة 30

16

معيار المراجعة (" )570االستمرارية" ،الفقرة (25د)

17

معيار المراجعة ( ،)701الفقرة 17

18

معيار المراجعة (" )706فقرات لفت انتباه ،وفقرات أمور أخرى في تقرير المراجع المستقل" ،الفقرة .12

19

معيار المراجعة (" )720مسؤوليات المراجع ذات العالقة بالمعلومات األخرى" ،الفقرة (18أ)

()

ينص نظام المحاسبين القانونيين في المملكة العربية السعودية في مادته السادسة على أنه "يجب التوقيع على تقارير
المراجعة الصادرة من المكتب من المحاسب المرخص له نفسه إذا كان فردا أو من الشريك الذي شارك أو أشرف على
المراجعة فعال بالنسبة لشركات المحاسبة وال يجوز إنابة شخص آخر في التوقيع" .ولم يعط النظام أي استثناءات.

20

معيار المراجعة ( ،)700الفقرتان  46وأ63
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أيضا ً المكلفين بالحوكمة بالظروف التي يقرر فيها عدم إدراج وصف مسؤوليات المراجع في متن
تقرير المراجع ،حسبما هو مسموح به بموجب معيار المراجعة (21.)700
أمور أخرى مهمة ذات صلة بآلية التقرير المالي (راجع :الفقرة (16ه))
أ.26

يشير معيار المراجعة ( 22)300إلى أنه ،نتيجة لألحداث غير المتوقعة أو التغيرات في الظروف أو
أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها من نتائج إجراءات المراجعة ،قد يحتاج المراجع إلى تعديل
االستراتيجية العامة للمراجعة وخطة المراجعة ،ومن ث ّم تعديل ما ترتب عليهما من إجراءات
مراجعة إضافية مخطط لها من حيث طبيعتها وتوقيتها ومداها ،بنا ًء على تعديل النظر في المخاطر
المقيَّمة .وقد يقوم المراجع بإبالغ المكلفين بالحوكمة بتلك األمور ،على سبيل المثال ،كتحديث
للمناقشات األولية المتعلقة بنطاق المراجعة وتوقيتها المخطط لهما.

أ.27

قد تتضمن األمور األخرى المهمة التي تظهر أثناء المراجعة ،والتي لها صلة مباشرة بالمكلفين
بالحوكمة فيما يخص إشرافهم على آلية التقرير المالي ،أموراً مثل التحريفات الجوهرية في
المعلومات األخرى التي تم تصحيحها.

أ.28

إلى المدى الذي لم تتناوله بالفعل المتطلبات الواردة في الفقرات ( 16أ)(-د) والمواد التطبيقية
المتعلقة بها ،قد يأخذ المراجع في الحسبان اإلبالغ باألمور األخرى التي تمت مناقشتها مع ،أو التي
نظر فيها ،فاحص رقابة جودة االرتباط ،في حالة تعيينه ،وفقا ً لمعيار المراجعة (23.)220

استقالل المراجع (راجع :الفقرة )17
أ.29

يتعين على المراجع االلتزام بالمتطلبات األخالقية ذات الصلة ،بما في ذلك المتطلبات المرتبطة
باالستقالل ،المتعلقة بارتباطات مراجعة القوائم المالية24.

أ.30

تختلف العالقات واألمور األخرى والتدابير الوقائية الواجب اإلبالغ بها تبعا ً لظروف االرتباط،
ولكنها بشكل عام تتعامل مع ما يلي:
(أ)

تهديدات االستقالل ،التي يمكن تصنيفها على أنها :تهديدات المصلحة الشخصية ،وتهديدات
الفحص الذاتي ،وتهديدات مواالة العميل ،وتهديدات األلفة مع العميل ،وتهديدات التخويف؛

(ب)

التدابير الوقائية ،التي وضعتها المهنة ،واألنظمة أو اللوائح ،والتدابير الوقائية داخل
المنشأة ،والتدابير الوقائية داخل النظم واإلجراءات الخاصة بمكتب المراجعة.

أ.31

قد تحدد أيضا ً المتطلبات األخالقية ذات الصلة أو األنظمة أو اللوائح أموراً معينة يلزم إبالغ
المكلفين بالحوکمة بها في الظروف التي يتم فيها تحديد انتهاكات لمتطلبات االستقالل .فعلى سبيل
المثال ،تتطلب قواعد أخالقيات المهنة للمحاسبين المهنيين الصادرة عن مجلس المعايير الدولية
ً
كتابة بأي انتهاك وبالتصرف
ألخالقيات المهنة للمحاسبين من المراجع إبالغ المكلفين بالحوكمة
الذي اتخذه المكتب أو الذي يقترح اتخاذه25.

أ.32

قد تكون متطلبات اإلبالغ فيما يتعلق باستقالل المراجع والتي ُتطبق في حالة المنشآت المدرجة
مناسبة أيضا ً في حالة بعض المنشآت األخرى ،بما في ذلك تلك التي قد تكون ذات مصلحة عامة

21

معيار المراجعة ( ،)700الفقرة 41

22

معيار المراجعة (" )300التخطيط لمراجعة القوائم المالية" ،الفقرة أ15

23

انظر الفقرات  22–19وأ–23أ 33من معيار المراجعة (" )220رقابة الجودة لمراجعة القوائم المالية".

24

معيار المراجعة (" )200األهداف العامة للمراجع المستقل والقيام بالمراجعة وفق ًا للمعايير الدولية للمراجعة" ،الفقرة 14

25

انظر البنود  39-290إلى  49من قواعد أخالقيات المهنة ،التي تتناول انتهاكات االستقالل.
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مهمة ،على سبيل المثال بسبب وجود عدد كبير وقطاع عريض من أصحاب المصالح ونظراً
لطبيعة وحجم األعمال .وقد يكون من بين أمثلة تلك المنشآت المؤسسات المالية (مثل البنوك
وشركات التأمين وصناديق التقاعد) ومنشآت أخرى مثل المنشآت الخيرية .ومن ناحية أخرى ،قد
تكون هناك حاالت ال يكون االتصال فيها فيما يتعلق باالستقالل مالئماً ،على سبيل المثال عندما
يكون جميع المكلفين بالحوكمة على علم بالحقائق ذات الصلة من خالل ما يمارسونه من أنشطة
ً
خاصة عندما تدار المنشأة من قبل المالك ،وعندما يكون لمكتب
إدارية .ومن المرجح أن يحدث هذا
المراجع ومكاتب الشبكة عمل محدود مع المنشأة بخالف مراجعة القوائم المالية.
األمور اإلضافية (راجع :الفقرة )3
أ.33

إن إشراف المكلفين بالحوكمة على اإلدارة يتضمن التأكد من أن المنشأة ُتصمم رقابة داخلية
مناسبة ،وتقوم بتطبيقها وصونها ،وذلك فيما يتعلق بإمكانية االعتماد على التقرير المالي ،وفاعلية
وكفاءة العمليات ،وااللتزام باألنظمة واللوائح المنطبقة.

أ.34

قد يصبح المراجع على علم بأمور إضافية ال تتعلق بالضرورة باإلشراف على آلية التقرير المالي
ولكنها ،رغم ذلك ،من المرجح أن تكون مهمة لمسؤوليات المكلفين بالحوكمة في اإلشراف على
التوجه االستراتيجي للمنشأة أو التزامات المنشأة المتعلقة بالمساءلة .وقد تتضمن مثل هذه األمور،
على سبيل المثال قضايا مهمة تتعلق بهياكل الحوكمة أو آلياتها ،وبقرارات اإلدارة العليا أو
تصرفاتها المهمة التي تفتقر إلى التفويض المناسب.

أ.35

عند تقرير ما إذا كان يتعين إبالغ المكلفين بالحوكمة بأمور إضافية ،قد يناقش المراجع األمور التي
من هذا النوع والتي يصبح على علم بها مع المستوى اإلداري المناسب ،إال إذا كان من غير
المناسب فعل ذلك في ظل الظروف القائمة.

أ.36

في حالة اإلبالغ بأمور إضافية ،فقد يكون من المناسب للمراجع جعل المكلفين بالحوكمة على علم
بما يلي:
(أ)

أن تحديد مثل هذه األمور واإلبالغ بها هو أمر عرضي لغرض المراجعة ،الذي يتمثل في
تكوين رأي بشأن القوائم المالية؛

(ب)

أنه لم يتم تنفيذ إجراءات فيما يتعلق باألمر بخالف اإلجراءات الضرورية لتكوين رأي في
القوائم المالية؛

(ج)

أنه لم يتم تنفيذ إجراءات لتحديد ما إذا كانت هناك أمور أخرى موجودة.

آلية االتصال
تحديد آلية االتصال (راجع :الفقرة )18
أ.37

يساعد اإلبالغ الواضح بمسؤوليات المراجع ونطاق المراجعة وتوقيتها المخطط لهما والمضمون
العام المتوقع لإلبالغات في وضع األساس لالتصال المتبادل الفعّال.

أ.38

من بين األمور التي قد تساهم أيضا ً في االتصال المتبادل الفعّال مناقشة ما يلي:


الغرض من االتصاالت .فعندما يكون الغرض واضحاً ،فإن المراجع والمكلفين بالحوكمة
يكونون في وضع أفضل لتحقيق فهم مشترك بشأن القضايا ذات العالقة والتصرفات
المتوقع أن تنشأ عن آلية االتصال.



الشكل الذي ستتم به االتصاالت.
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أ.39



الشخص في فريق االرتباط وضمن المكلفين بالحوكمة الذي سيقوم باالتصال بشأن أمور
معينة.



توقع المراجع بأن االتصال سيكون متبادالً ،وأن المكلفين بالحوكمة سيبلغون المراجع
باألمور التي يرون أنها ذات صلة بالمراجعة ،على سبيل المثال ،القرارات االستراتيجية
التي قد تؤثر بشكل كبير على طبيعة وتوقيت ومدى إجراءات المراجعة ،والشك في
حدوث غش أو اكتشاف حدوثه ،والمخاوف المتعلقة بنزاهة أو كفاءة اإلدارة العليا.



اآللية ا لمتعلقة باتخاذ التصرفات بشأن األمور التي يقوم المراجع باإلبالغ بها والتقرير
الجوابي عن هذه األمور.



اآللية المتعلقة باتخاذ التصرفات بشأن األمور التي يقوم المكلفون بالحوكمة باإلبالغ بها
والتقرير الجوابي عن هذه األمور.

ستختلف آلية االتصال وفقا ً للظروف ،بما في ذلك حجم المنشأة وهيكل حوكمتها ،وكيفية عمل
المكلفون بالحوكمة ،ووجهة نظر المراجع في أهمية األمور التي سيتم اإلبالغ بها .وقد تشير
الصعوبة في إنشاء اتصال متبادل فعّال إلى أن االتصال بين المراجع والمكلفين بالحوكمة غير
كا ٍ
ف لغرض المراجعة (انظر الفقرة أ.)52

اعتبارات خاصة بالمنشآت األصغر
أ.40

في حالة مراجعة المنشآت األصغر ،يمكن أن يتصل المراجع بالمكلفين بالحوكمة بطريقة أقل
تنظيما ً عنها في حالة المنشآت األكبر أو المدرجة.

االتصال باإلدارة
أ.41

قد تتم مناقشة كثير من األمور مع اإلدارة في المسار الطبيعي للمراجعة ،بما في ذلك األمور التي
يتطلب هذا المعيار إبالغها للمكلفين بالحوكمة .وتؤكد مثل هذه المناقشات المسؤولية التنفيذية
لإلدارة عن تنفيذ عمليات المنشأة ،وعلى وجه الخصوص ،مسؤولية اإلدارة عن إعداد القوائم
المالية.

أ.42

قبل إبالغ المكلفين بالحوكمة بأمور معينة ،قد يناقش المراجع هذه األمور مع اإلدارة ما لم يكن ذلك
غير مناسب .فعلى سبيل المثال ،قد يكون من غير المناسب مناقشة الشكوك في كفاءة اإلدارة
ونزاهتها مع اإلدارة .وباإلضافة إلى التأكيد على المسؤولية التنفيذية لإلدارة ،فقد توضح هذه
المناقشات المبدئية حقائق وقضايا ،وتعطي اإلدارة فرصة لتقديم المزيد من المعلومات والتفسيرات.
وبالمثل ،عندما تحتوي المنشأة على وظيفة مراجعة داخلية ،فقد يناقش المراجع أموراً مع المراجع
الداخلي قبل االتصال بالمكلفين بالحوكمة.

االتصال بأطراف ثالثة
أ.43

قد يرغب المكلفون بالحوكمة أو قد تلزمهم األنظمة أو اللوائح بتزويد أطراف ثالثة ،مثل مسؤولين
مصرفيين أو سلطات تنظيمية معينة ،بنسخ من البالغات المكتوبة المرسلة من المراجع .وفي
بعض الحاالت ،قد يكون اإلفصاح ألطراف ثالثة غير قانوني أو غير مناسب .وفي حالة تزويد
أطراف ثالثة بنسخ من البالغات المكتوبة المُعدة للمكلفين بالحوكمة ،فقد يكون من المهم وفقا ً
للظروف أن تكون األطراف الثالثة على علم بأن البالغ لم يكن معداً لها في األساس ،على سبيل
المثال بالنص في البالغات المكتوبة المرسلة للمكلفين بالحوكمة على ما يلي:
(أ)

أن البالغ مُعد لالستخدام الحصري من جانب المكلفين بالحوكمة وعند االقتضاء من جانب
إدارة المجموعة ومراجع المجموعة ،وال ينبغي االعتماد عليه من قبل أطراف ثالثة؛
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أ.44

أ.45

(ب)

أن المراجع ال يتحمل أية مسؤولية أمام األطراف الثالثة؛

(ج)

أي قيود على اإلفصاح أو التوزيع على أطراف ثالثة.

قد يكون المراجع مطالبا ً بموجب األنظمة أو اللوائح في بعض الدول بالقيام ،على سبيل المثال ،بما
يلي:


إبالغ جهة تنظيمية أو تنفيذية بأمور معينة تم إبالغها للمكلفين بالحوكمة .فعلى سبيل
المثال ،يتعين على المراجع في بعض الدول تقديم تقرير بالتحريفات إلى السلطات عندما
تفشل اإلدارة والمكلفون بالحوكمة في اتخاذ تصرف تصحيحي؛ أو



تقديم نسخ من تقارير معينة مُعدّة للمكلفين بالحوكمة إلى جهات تنظيمية أو تمويلية ذات
صلة ،أو إلى جهات أخرى مثل سلطة مركزية في حالة بعض منشآت القطاع العام؛ أو



جعل التقارير المعدة للمكلفين بالحوكمة متاحة للعموم.

قد يحتاج المراجع للحصول على موافقة مسبقة من المكلفين بالحوكمة قبل القيام بتزويد طرف ثالث
بنسخة من بالغاته المكتوبة ،ما لم يكن ذلك مطلوبا ً منه بموجب األنظمة أو اللوائح.

أشكال االتصال (راجع :الفقرة )19
أ.46

قد يتضمن االتصال الفعّال العروض التقديمية المنظمة والتقارير المكتوبة إضافة إلى االتصاالت
األقل تنظيماً ،بما فيها المناقشات .وبخالف األمور المحددة في الفقرتين  19و ،20فقد يبلغ
ً
ً
كتابة .وقد تتضمن البالغات المكتوبة خطاب االرتباط الذي
شفاهة أو
المراجع بأمور أخرى إما
يُقدَّم للمكلفين بالحوكمة.

أ.47

ً
كتابة ،أو مدى
باإلضافة إلى أهمية كل أمر بعينه ،فإن شكل االتصال (على سبيل المثال شفاهة أو
التفصيل أو اإليجاز في االتصال ،وما إذا كان االتصال سيتم بطريقة منظمة أم غير منظمة) قد
يتأثر بعوامل مثل:


ما إذا كانت مناقشة األمر سيتم تضمينها في تقرير المراجع .فعلى سبيل المثال ،عندما يتم
اإلبالغ في تقرير المراجع باألمور الرئيسة للمراجعة ،فقد يرى المراجع أنه من
الضروري اإلبالغ كتابة بتلك األمور التي تم تحديدها على أنها أمور رئيسة للمراجعة.



مرض.
ما إذا كان األمر قد تم حله بشكل
ٍ



ما إذا كانت اإلدارة قد قامت سابقا ً باإلبالغ عن األمر.



الحجم والهيكل التشغيلي وبيئة الرقابة والهيكل القانوني للمنشأة.



في حالة مراجعة قوائم مالية ذات غرض خاص ،ما إذا كان المراجع أيضا ً يراجع القوائم
المالية ذات الغرض العام للمنشأة.



المتطلبات القانونية .ففي بعض الدول ،يكون من المطالب به إرسال بالغات مكتوبة
للمكلفين بالحوكمة بشكل يفرضه النظام المحلي.



توقعات المكلفين بالحوكمة ،بما في ذلك الترتيبات التي يتم إجراؤها فيما يخص
االجتماعات أو االتصاالت الدورية مع المراجع.



درجة االتصال والحوار المستمر الذي يقوم به المراجع مع المكلفين بالحوكمة.



ما إذا كانت قد طرأت تغييرات مهمة على العضوية في الهيئة الحاكمة.
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أ.48

عندما تتم مناقشة أمر مهم مع أحد األعضاء المكلفين بالحوكمة ،على سبيل المثال رئيس لجنة
المراجعة ،فقد يكون من المناسب للمراجع أن يلخص األمر في اتصاالت الحقة بحيث يكون لدى
جميع المكلفين بالحوكمة معلومات كاملة ومتوازنة.

توقيت االتصاالت (راجع :الفقرة )21
أ.49

أ.50

26

يساهم االتصال في الوقت المناسب طوال عملية المراجعة في تحقيق حوار حقيقي متبادل بين
المكلفين بالحوكمة والمراجع .ومع ذلك ،فإن التوقيت المناسب لالتصاالت سيختلف باختالف
ظروف االرتباط .وتتضمن الظروف ذات الصلة أهمية وطبيعة األمر والتصرف المتوقع أن يتخذه
المكلفون بالحوكمة .فعلى سبيل المثال:


غالبا ً ما تتم االتصاالت المتعلقة بأمور التخطيط في وقت مبكر في ارتباط المراجعة،
ولالرتباط الذي يُنفّذ ألول مرة ،قد تتم االتصاالت كجزء من االتفاق على شروط االرتباط.



قد يكون من المناسب اإلبالغ في أقرب وقت ممكن عمليا ً عن أية صعوبة كبيرة تعترض
سبيل المراجعة إذا كان المكلفون بالحوكمة قادرين على مساعدة المراجع في التغلب على
تلك الصعوبة ،أو إذا كان من المحتمل أن تؤدي تلك الصعوبة إلى إبداء رأي معدل.
ً
شفاهة بأسرع ما يمكن عملياً ،بأوجه القصور
وبالمثل ،قد يبلغ المراجع المكلفين بالحوكمة
المهمة في الرقابة الداخلية التي حددها المراجع ،قبل اإلبالغ بها كتابة وفقا ً لمتطلبات
معيار المراجعة (26.)265



عند انطباق معيار المراجعة ( ،) 701يمكن للمراجع أن يُبلغ بوجهات نظره األولية عن
األمور الرئيسة للمراجعة عند مناقشة نطاق المراجعة وتوقيتها المخطط لهما (انظر الفقرة
أ ،)13کما قد يجري المراجع اتصاالت أکثر تكراراً لالستفاضة في مناقشة تلك األمور
عندما يتعلق اتصاله بنتائج مهمة للمراجعة.



قد تكون االتصاالت المتعلقة باالستقالل مناسبة كلما تم اتخاذ أحكام مهمة بشأن التهديدات
التي تمس االستقالل وما يرتبط بها من تدابير وقائية ،على سبيل المثال ،عندما يتم قبول
ارتباط لتقديم خدمات غير متعلقة بالمراجعة ،وعند إجراء مناقشة ختامية.



قد تكون أيضا ً االتصاالت المتعلقة بنتائج المراجعة ،بما في ذلك وجهات نظر المراجع
بشأن الجوانب النوعية للممارسات المحاسبية للمنشأة ،جزءاً من المناقشة الختامية.



قد يكون من المناسب عند مراجعة كل من القوائم المالية ذات الغرض العام وذات الغرض
الخاص تنسيق توقيت االتصاالت.

تتضمن العناصر األخرى التي قد تكون ذات صلة بتوقيت االتصاالت:


الحجم والهيكل التشغيلي وبيئة الرقابة والهيكل القانوني للمنشأة التي تتم مراجعتها.



أي التزام قانوني إلبالغ بأمور معينة خالل إطار زمني محدد.



توقعات المكلفين بالحوكمة ،بما في ذلك الترتيبات التي يتم إجراؤها فيما يخص
االجتماعات أو االتصاالت الدورية مع المراجع.

معيار المراجعة ( ،)265الفقرتان  9وأ14
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الوقت الذي يحدد فيه المراجع أموراً معينة ،فعلى سبيل المثال قد ال يحدد المراجع أمراً
معينا ً (مثل عدم االلتزام بنظام معين) في وقت يسمح باتخاذ تصرف وقائي ،ولكن اإلبالغ
باألمر قد يم ِّكن من اتخاذ تصرف تصحيحي.

كفاية آلية االتصال (راجع :الفقرة )22
أ.51

ال يحتاج المراجع إلى تصميم إجراءات محددة لدعم تقويم االتصال المتبادل بينه وبين المكلفين
بالحوكمة؛ وبدالً من ذلك ،قد يكون ذلك التقويم قائما ً على المالحظات الناتجة من إجراءات
المراجعة المُن َّفذة ألغراض أخرى .وقد تتضمن مثل هذه المالحظات:


مدى مناسبة التصرفات المتخذة من قبل المكلفين بالحوكمة وتوقيتها ،استجابة لألمور التي
يثيرها المراجع .وفي حالة عدم التعامل بشكل فعّال مع األمور المهمة التي تمت إثارتها
في االتصاالت السابقة ،فقد يكون من المناسب للمراجع أن يستفسر عن السبب في عدم
اتخاذ تصرف مناسب ،وأن يأخذ في الحسبان إثارة هذه النقطة مرة أخرى .ويؤدي ذلك
إلى تفادي خطر إعطاء انطباع بأن المراجع مقتنع بأنه قد تمت مواجهة األمر بشكل كافٍ
أو أنه لم يعد مهماً.



االنفتاح الواضح من جانب المكلفين بالحوكمة في اتصاالتهم بالمراجع.



رغبة وقدرة المكلفين بالحوكمة على االجتماع مع المراجع دون حضور اإلدارة.



القدرة الواضحة للمكلفين بالحوكمة على فهم األمور التي يثيرها المراجع فهما ً كامالً ،على
سبيل المثال مدى تحقق المكلفين بالحوكمة من القضايا ،واالستفسار بشأن التوصيات التي
ُتقدَّم لهم.



الصعوبة في التوصل إلى فهم مشترك مع المكلفين بالحوكمة بشأن شكل االتصاالت
وتوقيتها ومضمونها العام المتوقع.



وضوح إدراك المكلفين بالحوكمة لكيفية تأثير األمور المناقشة مع المراجع على
مسؤول ياتهم الواسعة في الحوكمة ،باإلضافة إلى مسؤولياتهم اإلدارية ،وذلك عندما يكون
جميع أو بعض المكلفين بالحوكمة مشاركين في إدارة المنشأة.



ما إذا كان االتصال المتبادل بين المراجع والمكلفين بالحوكمة يحقق المتطلبات النظامية
والتنظيمية المنطبقة.

أ.52

وفقا ً لما تم إيضاحه في الفقرة  ،4يساعد االتصال المتبادل الفعّال كالً من المراجع والمكلفين
بالحوكمة .وعالوة على ذلك ،يحدد معيار المراجعة ( )315مشاركة المكلفين بالحوكمة ،بما في
ذلك تفاعلهم مع المراجعة الداخلية ،إن وجدت ،والمراجعين الخارجيين ،باعتبارها أحد عناصر
بيئة الرقابة في المنشأة 27.وقد يشير االتصال المتبادل غير الكافي إلى وجود بيئة رقابة غير
مرضية ،وقد يؤثر على تقييم المراجع لمخاطر التحريف الجوهري .وهناك أيضا ً خطر باحتمال أن
المراجع ال يكون قد حصل على ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة لتكوين رأي في القوائم
المالية.

أ.53

إذا كانت االتصاالت المتبادلة بين المراجع والمكلفين بالحوكمة غير كافية ،وال يمكن حل الوضع،
فقد يتخذ المراجع تصرفات مثل:


27

تعديل رأي المراجع على أساس وجود قيد على نطاق المراجعة.

معيار المراجعة ( ،)315الفقرة أ78
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الحصول على مشورة قانونية بشأن نتائج التصرفات المختلفة.



االتصال بأطراف ثالثة (على سبيل المثال ،سلطة تنظيمية) ،أو سلطة أعلى في هيكل
الحوكمة من خارج المنشأة ،مثل مالك األعمال (على سبيل المثال ،المساهمين في اجتماع
الجمعية العمومية) أو الوزير الحكومي المسؤول أو سلطة إصدار األنظمة في القطاع
العام.



االنسحاب من االرتباط ،متى كان مسموحا ً بذلك بموجب األنظمة أو اللوائح المنطبقة.

التوثيق (راجع :الفقرة )23
أ.54

قد يتضمن توثيق االتصال الشفهي االحتفاظ بنسخة من المحاضر التي تعدها المنشأة كجزء من
توثيق أعمال المراجعة إذا كانت تلك المحاضر تحتوي على تسجيل مناسب لالتصال.
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الملحق األول
(راجع :الفقرة )3

المتطلبات المحددة في معيار رقابة الجودة ( )1ومعايير المراجعة األخرى التي تشير إلى
االتصال بالمكلفين بالحوكمة
يحدد هذا الملحق الفقرات الواردة في معيار رقابة الجودة ( 1)1ومعايير المراجعة األخرى التي تتطلب إبالغ
المكلفين بالحوكمة بأمور معينة .وال تعد هذه القائمة بديالً عن النظر في المتطلبات وما يتعلق بها من مواد
تطبيقية ومواد تفسيرية أخرى في معايير المراجعة.


معيار رقابة الجودة (" )1رقابة الجودة للمكاتب التي تنفذ ارتباطات مراجعة وفحص للقوائم المالية
وارتباطات التأكيد األخرى وارتباطات الخدمات ذات العالقة" ،الفقرة (30أ)



معيار المراجعة (" )240مسؤوليات المراجع ذات العالقة بالغش عند مراجعة القوائم المالية"،
الفقرات (39 ،22ج)(43 - 41 ،)1



معيار المراجعة (( )250المعدل) " مراعاة األنظمة واللوائح عند مراجعة القوائم المالية" ،الفقرات
25-23 ،20 ،15



معيار المراجعة (" )265إبالغ أوجه القصور في الرقابة الداخلية للمكلفين بالحوكمة واإلدارة" ،الفقرة
9



معيار المراجعة (" )450تقويم التحريفات المكتشفة خالل المراجعة" ،الفقرتان  13و12



معيار المراجعة (" )505المصادقات الخارجية" ،الفقرة 9



معيار المراجعة (" )510ارتباطات المراجعة ألول مرة  -األرصدة االفتتاحية" ،الفقرة 7



معيار المراجعة (" )550األطراف ذات العالقة" ،الفقرة 27



معيار المراجعة (" )560األحداث الالحقة" ،الفقرات (7ب)(-ج)(10 ،أ)(13 ،ب)(14 ،أ)17 ،



معيار المراجعة (" )570االستمرارية" ،الفقرة 25



معيار المراجعة (" )600اعتبارات خاصة  -عمليات مراجعة القوائم المالية للمجموعة (بما في ذلك
عمل مراجعي مكونات المجموعة)" ،الفقرة 49



معيار المراجعة (" )610استخدام عمل المراجعين الداخليين" ،الفقرتين  20و31



معيار المراجعة (" )700تكوين الرأي والتقرير عن القوائم المالية" ،الفقرة 46



معيار المراجعة (" )701اإلبالغ عن األمور الرئيسة للمراجعة في تقرير المراجع المستقل" ،الفقرة
17



معيار المراجعة (" )705التعديالت على الرأي في تقرير المراجع المستقل" ،الفقرات ،23 ،14 ،12
30

1

معيار رقابة الجودة (" )1رقابة الجودة للمكاتب التي تنفذ ارتباطات مراجعة وفحص للقوائم المالية وارتباطات التأكيد األخرى
وارتباطات الخدمات ذات العالقة"
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معيار المراجعة (" )706فقرات لفت االنتباه وفقرات أمور أخرى في تقرير المراجع المستقل" ،الفقرة
12



معيار المراجعة (" )710المعلومات المقارنة  -األرقام المقابلة والقوائم المالية المقارنة" ،الفقرة 18



معيار المراجعة (" )720مسؤوليات المراجع ذات العالقة بالمعلومات األخرى" ،الفقرات 19-17

ترجمة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

22

معيار المراجعة ()260

االتصال بالمكلفين بالحوكمة

الملحق الثاني
(راجع :الفقرات (16أ) ،أ–19أ)20

الجوانب النوعية للممارسات المحاسبية
قد تتضمن االتصاالت المطلوبة بموجب الفقرة (16أ) ،والتي تمت مناقشتها في الفقرتين أ 19وأ ،20أموراً
مثل:
السياسات المحاسبية


مناسبة السياسات المحاسبية للظروف الخاصة بالمنشأة ،مع مراعاة الحاجة إلى الموازنة بين تكلفة
توفير المعلومات والمنفعة المحتملة لمستخدمي القوائم المالية للمنشأة .وفي حالة وجود سياسات
محاسبية بديلة مقبولة ،قد يتضمن االتصال تحديد بنود القوائم المالية التي تتأثر باختيار السياسات
المحاسبية المهمة إضافة إلى معلومات بشأن السياسات المحاسبية المستخدمة من قبل منشآت مماثلة.



االختيار األولي للسياسات المحاسبية المهمة والتغييرات فيها ،بما في ذلك تطبيق اإلصدارات
الجديدة.
المحاسبية
وقد يتضمن االتصال :تأثير توقيت وطريقة إقرار تغيير في السياسة المحاسبية على األرباح الحالية
والمستقبلية للمنشأة؛ وتوقيت إدخال تغيير في السياسات المحاسبية فيما يتعلق باإلصدارات المحاسبية
الجديدة المتوقعة.



تأثير السياسات المحاسبية المهمة في المجاالت المثيرة للجدل أو الناشئة (أو تلك التي تتفرد بها
ً
خاصة عندما ال توجد إرشادات ملزمة أو توافق في اآلراء).
صناعة معينة،



تأثير توقيت المعامالت فيما يتعلق بالفترة المسجلة فيها.

التقديرات المحاسبية


1

للبنود التي تعد التقديرات مهمة لها ،القضايا التي تمت مناقشتها في معيار المراجعة ( 1،)540بما في
ذلك على سبيل المثال:
○

کيفية تحديد اإلدارة لتلك المعامالت واألحداث والظروف التي قد تؤدي للحاجة إلى إثبات
التقديرات المحاسبية أو اإلفصاح عنها في القوائم المالية.

○

التغييرات في الظروف التي قد تؤدي إلی وضع تقديرات محاسبية جديدة أو الحاجة إلی إعادة
النظر في التقديرات الحالية.

○

ما إذا کان قرار اإلدارة بإثبات أو عدم إثبات التقديرات المحاسبية في القوائم المالية يتم وفقا ً
إلطار التقرير المالي المنطبق.

○

ما إذا کان هناك أو ينبغي أن يكون هناك تغيير عن الفترة السابقة في طرق إعداد التقديرات
المحاسبية ،وإذا كان األمر كذلك ،فما هي األسباب ،إضافة إلى نتيجة التقديرات المحاسبية في
الفترات السابقة.

معيار المراجعة (" ،)540مراجعة التقديرات المحاسبية ،بما في ذلك التقديرات المحاسبية للقيمة العادلة واإلفصاحات ذات
العالقة".
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○

آلية اإلدارة إلجراء التقديرات المحاسبية (على سبيل المثال ،عندما تستخدم اإلدارة نموذجاً)،
بما في ذلك ما إذا كان أساس القياس المختار إلجراء التقدير المحاسبي يتم وفقا ً إلطار التقرير
المالي المنطبق.

○

ما إذا کانت االفتراضات المهمة التي تستخدمها اإلدارة في وضع التقدير المحاسبي معقولة.

○

نية اإلدارة على تنفيذ تصرفات محددة وقدرتها على القيام بها ،عندما يكون لذلك صلة بمدى
معقولية االفتراضات المهمة التي استخدمتها اإلدارة أو التطبيق المناسب إلطار التقرير
المالي المنطبق.

○

مخاطر التحريف الجوهري.

○

المؤشرات على التحيز المحتمل من جانب اإلدارة.

○

کيف أخذت اإلدارة في الحسبان االفتراضات أو النتائج البديلة ولماذا رفضتها ،أو کيف
عالجت اإلدارة عدم تأكد التقدير في إجراء التقدير المحاسبي.

○

كفاية اإلفصاح عن عدم تأكد التقدير في القوائم المالية.

إفصاحات القوائم المالية


القضايا التي انطوت عليها صياغة اإلفصاحات الحساسة في القوائم المالية ،واالجتهادات المتخذة ذات
العالقة (مثل اإلفصاحات المتعلقة بإثبات اإليرادات واألجور واستمرارية المنشأة واألحداث الالحقة
والقضايا المحتملة).



الحيادية العامة لإلفصاحات في القوائم المالية واتساق هذه اإلفصاحات ووضوحها.

األمور ذات العالقة


التأثير المحتمل على القوائم المالية بسبب المخاطر المهمة ،وحاالت التعرض للمخاطر وحاالت عدم
التأكد ،مثل الدعاوى القضائية التي لم يتم البت فيها والتي تم اإلفصاح عنها في القوائم المالية.



مدى تأثر القوائم المالية بالمعامالت المهمة التي تمت خارج مسار العمل الطبيعي للمنشأة ،أو التي
تبدو غير مألوفة ألي أسباب أخرى .وقد يسلط هذا االتصال الضوء على ما يلي:



○

المبالغ غير المتكررة المثبتة خالل الفترة.

○

مدى اإلفصاح عن تلك المعامالت بشكل منفصل في القوائم المالية.

○

ما إذا كان من الواضح أن تلك المعامالت قد صُممت لتحقيق معالجة محاسبية أو ضريبية
معينة ،أو تحقيق هدف نظامي أو تنظيمي معين.

○

ما إذا كان شكل تلك المعامالت يبدو معقداً أكثر من الالزم ،أو عند أخذ مشورة مستفيضة
بشأن هيكلة المعاملة.

○

حاالت تركيز اإل دارة على الحاجة إلى معالجة محاسبية معينة أكثر من تركيزها على األبعاد
االقتصادية األساسية للمعاملة.

العوامل ا لتي تؤثر على القيم الدفترية لألصول وااللتزامات ،بما في ذلك األسس التي وضعتها المنشأة
لتحديد العمر اإلنتاجي لألصول الملموسة وغير الملموسة .وقد يفسر االتصال كيفية اختيار العوامل
التي تؤثر على القيم الدفترية ،وكيفية تأثير االختيارات البديلة على القوائم المالية فيما لو تم تطبيقها.
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التصحيح االنتقائي للتحريفات ،على سبيل المثال تصحيح التحريفات التي يؤدي تصحيحها إلى زيادة
األرباح المقرر عنها ،دون التحريفات التي يؤدي تصحيحها إلى تخفيض األرباح المقرر عنها.
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