معيار الخدمات ذات العالقة ( :)4400االرتباطات لتنفيذ إجراءات متفق عليها
فيما يتعلق بالمعلومات المالية
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ينبغي قراءة المعيار الدولي للخدمات ذات العالقة (" )4400االرتباطات لتنفيذ إجراءات متفق عليها فيما يتعلق
بالمعلومات المالية" جنبا ً إلى جنب مع التمهيد إلصدارات المعايير الدولية لرقابة الجودة والمراجعة والفحص
والتأكيدات األخرى والخدمات ذات العالقة.
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مقدمة
.1

يتمثل الغرض من هذا المعيار في وضع معايير وتقديم إرشادات بشأن المسؤوليات المهنية للمراجع1
عندما يتم القيام بارتباط لتنفيذ إجراءات متفق عليها فيما يتعلق بالمعلومات المالية ،وبشأن شكل
ومحتوى التقرير الذي يصدره المراجع فيما يخص مثل هذا االرتباط.

.2

هذا المعيار موجه لالرتباطات المتعلقة بالمعلومات المالية .ومع ذلك ،فإنه قد يوفر إرشادات مفيدة
لالرتباطات المتعلقة بمعلومات غير مالية ،بشرط أن يكون لدى المراجع معرفة كافية بالموضوع محل
االرتباط وأن توجد ضوابط معقولة تستند إليها النتائج .وقد تكون اإلرشادات الواردة في معايير
المراجعة مفيدة للمراجع عند تطبيق هذا المعيار.

.3

قد يتضمن االرتباط لتنفيذ إجراءات متفق عليها قيام المراجع بتنفيذ إجراءات معينة تتعلق ببنود بعينها
في البيانات المالية (على سبيل المثال ،المبالغ مستحقة السداد ،والمبالغ مستحقة التحصيل ،والمشتريات
من األطراف ذات عالقة ،والمبيعات واألرباح ألحد قطاعات المنشأة) أو قائمة مالية بعينها (على سبيل
المثال ،قائمة مركز مالي) أو حتى مجموعة كاملة من القوائم المالية.

هدف ارتباط اإلجراءات المتفق عليها
.4

يتمثل الهدف من ارتباط اإلجراءات المتفق عليها في قيام المراجع بأداء إجراءات لها طبيعة
المراجعة ،تم االتفاق عليها بين المراجع والمنشأة وأي أطراف ثالثة معنية ،وإعداد تقرير عن
الحقائق المكتشفة.

.5

نظراً ألن ما ي قوم به المراجع هو تقديم تقرير بالحقائق المكتشفة من اإلجراءات المتفق عليها ،فإنه ال
يتم إبداء أي تأكيد .وبدالً من ذلك ،يقيِّم مستخدمو التقرير ألنفسهم اإلجراءات والنتائج التي تم التقرير
عنها من قبل المراجع ،ويستنبطون استنتاجات خاصة بهم من عمل المراجع.

.6

ال يُقدَّم التقرير إال لألطراف التي اتفقت على اإلجراءات التي سيتم تنفيذها ،نظراً ألن اآلخرين غير
المدركين ألسباب اإلجراءات قد يُسيئون تفسير النتائج.

المبادئ العامة الرتباط اإلجراءات المتفق عليها
.7

1



ينبغي أن يلتزم المراجع بقواعد أخالقيات المهنة الصادرة عن مجلس المعايير الدولية ألخالقيات
المهنة للمحاسبين )(.وتتمثل المبادئ األخالقية التي تحكم المسؤوليات المهنية للمراجع عن هذا النوع
من االرتباطات فيما يلي:
(أ)

النزاهة؛

(ب)

الموضوعية؛

(ج)

الكفاءة المهنية والعناية الواجبة؛

(د)

السرية؛

(ه)

السلوك المهني؛

(و)

المعايير الفنية.

يُستخدم مصطلح "المراجع" في جميع إصد ارات مجلس المعايير الدولية للمراجعة والتأكيد عند وصف كل من المراجعة والفحص
والتأكيد والخدمات األخرى ذات العالقة التي قد يتم تنفيذها .وال يقصد من تلك اإلشارة أن تعني ضمنا ً أن الشخص الذي ينفذ الفحص أو
التأكيد أو الخدمات األخرى ذات العالقة يلزم أن يكون مراجع القوائم المالية للمنشأة.
يلتزم المراجع كذلك بقواعد سلوك وآداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية.
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وال يعد االستقالل متطلبا ً الرتباطات اإلجراءات المتفق عليها؛ ومع ذلك ،فإن شروط االرتباط أو
أهدافه أو المعايير الوطنية قد تتطلب من المراجع االلتزام بمتطلبات االستقالل الواردة في قواعد
أخالقيات المهنة .وعندما ال يكون المراجع مستقالً ،يتم إدراج عبارة بهذا المعنى في تقرير الحقائق
المكتشفة.
.8

يجب على المراجع القيام بارتباط اإلجراءات المتفق عليها وفقا ً لهذا المعيار وشروط االرتباط.

تحديد شروط االرتباط
.9

ينبغي أن يضمن المراجع مع ممثلي المنشأة ،وعاد ًة األطراف األخرى المحددة التي ستتسلم نسخا ً
من تقرير الحقائق المكتشفة ،وجود فهم واضح لإلجراءات المتفق عليها وشروط االرتباط .وتتضمن
األمور التي يتم االتفاق عليها ما يلي:


طبيعة االرتباط ،بما في ذلك حقيقة أن اإلجراءات المنفذة لن تشكل مراجعة أو فحصاً ،وبنا ًء
عليه فلن يتم إبداء أي تأكيد.



الغرض المحدد لالرتباط.



تحديد المعلومات المالية التي س ُتطبق عليها اإلجراءات المتفق عليها.



طبيعة اإلجراءات المحددة التي سيتم تنفيذها وتوقيتها ومداها.



الشكل المتوقع لتقرير الحقائق المكتشفة.



القيود على توزيع تقرير الحقائق المكتشفة .وعندما تتعارض تلك القيود مع المتطلبات
النظامية ،إن وجدت ،فعلى المراجع أال يقبل االرتباط.

.10

في ب عض الظروف ،على سبيل المثال ،عندما يتم االتفاق على اإلجراءات بين السلطة التنظيمية
وممثلي الصناعة وممثلي مهنة المحاسبة ،قد ال يكون المراجع قادراً على مناقشة اإلجراءات مع جميع
األطراف التي ستتسلم التقرير .وفي تلك الحاالت ،قد يأخذ المراجع في الحسبان ،على سبيل المثال،
مناقشة اإلجراءات التي سيتم تطبيقها مع الممثلين المناسبين لألطراف المعنية ،أو االطالع على
المراسالت ذات الصلة المرسلة من تلك األطراف ،أو تزويدهم بمسودة لنوع التقرير الذي سيتم
إصداره.

.11

من مصلحة كل من العميل والمراجع أن يرسل المراجع خطاب ارتباط ّ
يوثق الشروط الرئيسية للتعاقد.
بأمور مثل
يتعلق
فيما
الفهم
ويؤكد خطاب االرتباط قبول المراجع للتعاقد ،ويساعد على تجنب سوء
ٍ
أهداف ونطاق االرتباط ومدى مسؤوليات المراجع وشكل التقارير التي سيتم إصدارها.

.12

تتضمن األمور التي سيتم إدراجها في خطاب االرتباط ما يلي:


قائمة باإلجراءات التي سيتم تنفيذها حسب المتفق عليه بين األطراف.



عبارة بأن توزيع تقرير الحقائق المكتشفة سيقتصر على األطراف المحددة التي وافقت على
اإلجراءات التي سيتم تنفيذها.

وإضافة لذلك ،قد يأخذ المراجع في الحسبان أن يرفق بخطاب االرتباط مسودة لنوع تقرير النتائج
المكتشفة الذي سيتم إصداره .ويحتوي الملحق األول من هذا المعيار على مثال لخطاب االرتباط.

التخطيط
.13

فعال.
يجب على المراجع أن يخطط للعمل بحيث يتم تنفيذ االرتباط بشكل ّ
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التوثيق
.14

يجب على المراجع توثيق األمور المهمة في توفير األدلة الداعمة لتقرير الحقائق المكتشفة ،واألدلة
على أن االرتباط قد تم تنفيذه وفقا ً لهذا المعيار ووفقا ً لشروط االرتباط.

اإلجراءات واألدلة
.15

يجب على المراجع تنفيذ اإلجراءات المتفق عليها ،واستخدام األدلة التي تم الحصول عليها كأساس
إلعداد تقرير الحقائق المكتشفة.

.16

قد تتضمن اإلجراءات المطبقة في ارتباط ما لتنفيذ إجراءات متفق عليها ما يلي:


االستفسار والتحليل.



إعادة العملية الحسابية والمقارنة والطرق األخرى للتأكد من دقة األعمال الكتابية.



المالحظة.



التقصي.



الحصول على المصادقات.

ويتضمن الملحق الثاني من هذا المعيار مثاالً لتقرير يحتوي على قائمة توضيحية باإلجراءات التي قد
تستخدم كجزء من ارتباط نموذجي لتنفيذ إجراءات متفق عليها.

إعداد التقرير
.17

يجب أن يصف التقرير المتعلق بارتباط اإلجراءات المتفق عليها الغرض من االرتباط واإلجراءات
المتفق عليها بتفصيل كافٍ  ،لتمكين القارئ من فهم طبيعة العمل المنفذ ومداه.

.18

يجب أن يحتوي تقرير الحقائق المكتشفة على:
(أ)

العنوان؛

(ب)

المخاطبون بالتقرير (عاد ًة العميل الذي كلف المراجع بتنفيذ اإلجراءات المتفق عليها)؛

(ج)

تحديد المعلومات المالية أو غير المالية التي ُطب َّقت عليها اإلجراءات المتفق عليها.

(د)

عبارة بأن اإلجراءات المنفذة هي تلك المتفق عليها مع مستلم التقرير؛

(ه)

عبارة بأن االرتباط تم تنفيذه وفقا ً لمعيار الخدمات ذات العالقة المنطبق على ارتباطات
اإلجراءات المتفق عليها ،أو وفقا ً للمعايير أو الممارسات الوطنية ذات الصلة؛

(و)

عند االقتضاء ،عبارة بأن المراجع ليس مستقالً عن المنشأة؛

(ز)

تحديد الغرض الذي من أجله تم تنفيذ اإلجراءات المتفق عليها؛

(ح)

قائمة باإلجراءات المحددة التي تم تنفيذها؛

(ط)

وصفا ً للحقائق التي اكتشفها المراجع ،بما في ذلك تفاصيل كافية عن األخطاء واالستثناءات
المكتشفة؛

(ي)

عبارة بأن اإلجراءات المنفذة ال تشكل مراجعة أو فحصاً ،ولذلك ال يتم إبداء أي تأكيد؛

(ك)

ً
مراجعة أو فحصاً ،ربما كانت
عبارة بأن المراجع إذا كان قد نفذ إجراءات إضافية أو
ستتضح أمور أخرى كان سيتم تضمينها في التقرير؛
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(ل)

عبارة بأن توزيع التقرير يقتصر على تلك األطراف التي قد اتفقت على اإلجراءات التي
سيتم تنفيذها؛

(م)

عند االقتضاء ،عبارة بأن التقرير يتعلق فقط بالعناصر أو الحسابات أو البنود أو المعلومات
المالية وغير المالية المحددة ،وأنه ال يشمل القوائم المالية للمنشاة ككل؛

(ن)

تاريخ التقرير؛

(س)

عنوان المراجع؛

(ع)

توقيع المراجع.

ويحتوي الملحق الثاني من هذا المعيار على مثال لتقرير عن حقائق مكتشفة صادر بخصوص ارتباط
لتنفيذ إجراءات متفق عليها فيما يتعلق بمعلومات مالية.

المعيار من منظور القطاع العام
.1

قد ال يقتصر توزيع التقرير في القطاع العام على تلك األطراف التي اتفقت على اإلجراءات التي سيتم
تنفيذها ،بل قد يكون متاح ًا أيض ًا لمجموعة كبيرة من المنشآت أو األشخاص (على سبيل المثال ،إجراء
تحقيق برلماني عن منشأة عامة أو إدارة حكومية معينة).

.2

تجدر اإلشارة أيض ًا إلى أن التكليفات التي تصدر في القطاع العام لتنفيذ االرتباطات تختلف بشكل كبير،
ويجب توخي الحذر لتمييز االرتباطات التي ُتعد بحق ارتباطات لتنفيذ "إجراءات متفق عليها" عن
االرتباطات التي من المتوقع أن تكون ضمن عمليات مراجعة المعلومات المالية ،مثل تقارير األداء.
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الملحق األول
مثال توضيحي لخطاب ارتباط بشأن إجراءات متفق عليها
يستخدم الخطاب التالي لالسترشاد به جنبا ً إلى جنب مع الفقرة ( )9من هذا المعيار ،وال يقصد منه أن يكون خطاباً
قياسياً .وسيكون من الالزم تعديل هذا الخطاب وفقا ً للمتطلبات والظروف الفردية.
إلى مجلس اإلدارة أو الممثلين المناسبين اآلخرين للعميل الذي قام بتكليف المراجع:
يهدف هذا الخطاب إلى تأكيد فهمنا لشروط وأهداف ارتباطنا وطبيعة وحدود الخدمات التي سنقوم بتقديمها .ومن
المقرر تنفيذ االرتباط وفقا ً للمعيار الدولي للخدمات ذات العالقة المعتمد في المملكة العربية السعودية (أو تتم
اإلشارة إلى المعايير أو الممارسات الوطنية ذات الصلة) المنطبق على ارتباطات اإلجراءات المتفق عليها،
وسنشير إلى ذلك في تقريرنا.
لقد اتفقنا على تنفيذ اإلجراءات اآلتية ،وتقديم تقرير لكم عن الحقائق المكتشفة الناتجة عن عملنا:
(يتم وصف طبيعة اإلجراءات التي سيتم تنفيذها وتوقيتها ومداها ،بما في ذلك إشارة محددة ،عند االقتضاء ،إلى
طبيعة المستندات والسجالت التي سيتم قراءتها ،واألفراد الذين سيتم االتصال بهم واألطراف الذين سيتم الحصول
منهم على مصادقات).
واإلجراءات التي سننفذها هي فقط لمساعدتكم في (يتم تحديد الغرض) .وال ينبغي استخدام تقريرنا ألي غرض
آخر ،وهو فقط إلحاطتكم علما ً بالمعلومات المطلوبة.
ولن تشكل اإلجراءات التي سننفذها مراجعة أو فحصا ً وفقا ً لمعايير المراجعة أو معايير ارتباطات الفحص المعتمدة
في المملكة العربية السعودية(( )أو تتم اإلشارة إلى المعايير أو الممارسات الوطنية ذات الصلة) ،وبالتالي لن يتم
إبداء أي تأكيد.
ونتطلع إلى التعاون التام من جانب موظفي شركتكم ،ونثق بأنهم سيوفرون لنا أي سجالت أو وثائق أو معلومات
أخرى نطلبها فيما يتعلق باالرتباط.
ويستند تحديد أتعابنا ،التي سيتم إصدار فواتير بها بالتوازي مع تقدم العمل ،إلى الوقت الالزم من قبل األفراد الذين
يُسند إليهم االرتباط ،باإلضافة إلى المصروفات األخرى التي يتم تحملها .وتختلف معدالت أتعاب األفراد بالساعة
وفقا ً لدرجة المسؤولية التي يتم تحملها والخبرة والمهارة المطلوبة.
نرجو التفضل بتوقيع النسخة المرفقة من هذا الخطاب ،وإعادة إرسالها إلينا ،لإلشارة إلى أنها تتفق مع فهمكم
لشروط االرتباط بما في ذلك اإلجراءات المحددة التي اتفقنا على تنفيذها.
اسم المكتب
أقر بالعلم والموافقة بالنيابة عن الشركة (س)
(التوقيع)
االسم والوظيفة
التاريخ



حاشية سفلية إضافية" :معايير المراجعة والفحص المعتمدة في المملكة العربية السعودية هي معايير المراجعة والفحص الدولية كما
صدرت من المجلس الدولي مع تعديالت محدودة لتكييف تطبيقها بما يتفق مع البيئة النظامية في المملكة العربية السعودية .ولم تغير هذه
التعديالت أيا من متطلبات تلك المعايير.
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الملحق الثاني
مثال توضيحي لتقرير عن حقائق مكتشفة بخصوص مبالغ مستحقة السداد
تقرير عن الحقائق المكتشفة
إلى (الذين قاموا بتكليف المراجع)
لقد نفذنا اإلجراءات المتفق عليها معكم والمذكورة أدناه ،فيما يتعلق بالمبالغ مستحقة السداد للشركة (س) كما في
(التاريخ) ،المنصوص عليها في الجداول المرفقة (غير ظاهرة في هذا المثال) .وقد تم تنفيذ االرتباط وفقا ً للمعيار
الدولي للخدمات ذات العالقة المعتمد في المملكة العربية السعودية (أو تتم اإلشارة إلى المعايير أو الممارسات
الوطنية ذات الصلة) المنطبق على ارتباطات اإلجراءات المتفق عليها .وقد ُنفذت اإلجراءات فقط لغرض
مساعدتكم في تقويم صحة المبالغ مستحقة السداد ،وتتلخص تلك اإلجراءات فيما يلي:
.1

لقد حصلنا على إضافات ميزان المراجعة للمبالغ مستحقة السداد كما في (التاريخ) ،المعدة من قبل
الشركة (س) ،وتحققنا منها ،وقارنا المجموع مع الرصيد في حساب األستاذ العام ذي الصلة.

.2

قمنا بمقارنة الكشف المرفق (ال يظهر في هذا المثال) للموردين الرئيسيين والمبالغ المستحقة في
(التاريخ) مع األسماء والمبالغ المتعلقة بها في ميزان المراجعة.

.3

قمنا بالحصول على قوائم الموردين أو طلبنا من الموردين المصادقة على األرصدة المستحقة في
(التاريخ).

.4

قمنا بمقارنة تلك القوائم أو المصادقات مع المبالغ المشار إليها في البند ( .)2وبالنسبة للمبالغ التي لم
تتوافق مع بعضها ،حصلنا على مطابقات لها من الشركة (س) .وبالنسبة للمطابقات التي تم الحصول
عليها ،حددنا وفهرسنا الفواتير المستحقة ،واإلشعارات الدائنة والشيكات المصدرة التي لم تصرف بعد،
والتي كان يزيد كل منها عن ××× .وقد حددنا واختبرنا تلك الفواتير واإلشعارات الدائنة التي تم
استالمها الحقا ً والشيكات التي تم دفعها الحقاً ،وتأكدنا من أنه كان ينبغي إدراجها في الواقع كمستحقات
ضمن المطابقات.

وفيما يلي تقريرنا بالحقائق المكتشفة:
(أ)

فيما يتعلق بالبند ( ،)1وجدنا أن اإلضافات صحيحة والمبلغ اإلجمالي متطابق.

(ب)

فيما يتعلق بالبند ( ،)2وجدنا أن المبالغ محل المقارنة متطابقة.

(ج)

فيما يتعلق بالبند ( ،)3وجدنا أن هناك كشوف موردين لجميع هؤالء الموردين.

ترجمة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين
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(د)

فيما يتعلق بالبند ( ،) 4وجدنا أن المبالغ متطابقة ،أما فيما يتعلق بالمبالغ غير المتطابقة ،وجدنا أن
الشركة (س) كانت قد أعدت مطابقات ،وأن اإلشعارات الدائنة والفواتير والشيكات المصدرة التي لم
تصرف بعد ،والتي تزيد عن ××× تم إدراجها بشكل مناسب كبنود مطابقة باستثناء ما يلي:
(تفاصيل االستثناءات)

نظراً ألن اإلجراءات المذكورة أعاله ال تشكل مراجعة أو فحصا ً وفقا ً لمعايير المراجعة أو معايير ارتباطات
الفحص المعتمدة في المملكة العربية السعودية (أو المعايير أو الممارسات الوطنية ذات الصلة) ،فإننا ال نبدي أي
تأكيد بشأن المبالغ مستحقة السداد كما في (التاريخ).
ولو أننا كنا قد نفذنا إجراءات إضافية ،أو نفذنا مراجعة أو فحصا ً للقوائم المالية وفقا ً لمعايير المراجعة أو معايير
ارتباطات الفحص المعتمدة في المملكة العربية السعودية (أو المعايير أو الممارسات الوطنية ذات الصلة) ،ربما
كانت ستنمو إلى علمنا أمو ٌر أخرى كنا سنقرر لكم عنها.
إن تقريرنا هو فقط للغرض المنصوص عليه في الفقرة األولى من هذا التقرير وإلحاطتكم علما ً بالمعلومات
المطلوبة ،وليس الستخدامه في أي غرض آخر أو لتوزيعه على أي أطراف أخرى .ويتعلق هذا التقرير فقط
بالحسابات والبنود المحددة أعاله ،وال يمتد إلى أي قوائم مالية للشركة (س) ككل.
المراجع
التاريخ
العنوان
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