اإلطار الدولي الرتباطات التأكيد
اعتمدت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين اإلطار الدولي الرتباطات التأكيد ،كما صدر من
المجلس الدولي لمعايير المراجعة والتأكيد.
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مقدمة
.1

.2

صدر هذا اإلطار فقط لتيسير فهم عناصر وأهداف ارتباط التأكيد واالرتباطات التي تنطبق عليها املعايير الدولية
للمراجعة (معايير املراجعة) واملعايير الدولية الرتباطات الفحص (معايير ارتباطات الفحص) واملعايير الدولية
الرتباطات التأكيد (معايير ارتباطات التأكيد) (املشار إليها فيما يلي بلفظ "معايير التأكيد").
ً
وال ُيعد هذا اإلطار معيارا من بين املعايير ،وبالتالي فإنه ال يفرض أي متطلبات (أو مبادئ أساسية أو إجراءات
األخرى1.

.3

ولذا ،فال يجوز أن ينص تقرير التأكيد على
الزمة) ألداء املراجعات أو الفحوصات أو ارتباطات التأكيد
ً
أن االرتباط قد تم تنفيذه طبقا لهذا اإلطار ،وإنما ينبغي أن يشير إلى معايير التأكيد ذات الصلة .وتحتوي معايير
التأكيد على أهداف ومتطلبات ومواد تطبيقية وأخرى تفسيرية ومقدمة وتعريفات متسقة مع هذا اإلطار ،ويكون
من الواجب تطبيقها في ارتباطات املراجعة والفحص وارتباطات التأكيد األخرى .ويوضح امللحق األول نطاق
اإلصدارات الخاصة بمجلس املعايير الدولية للمراجعة والتأكيد (املجلس) وعالقتها ببعضها وبقواعد أخالقيات
املهنة للمحاسبين املهنيين الصادرة عن مجلس املعايير الدولية ألخالقيات املهنة للمحاسبين (قواعد أخالقيات
املهنة).
ً
ً
يوفر هذا اإلطار إطارا مرجعيا لكل من:
(أ)

.4

1

(ب)

املحاسبين القانونيين املمارسين ألعمال التأكيد؛
َ
املشاركين اآلخرين في ارتباطات التأكيد ،بمن فيهم املستخدمين املستهدفين لتقرير التأكيد ومن يقومون
بتكليف املحاسب القانوني ("الطرف القائم بالتكليف")؛

(ج)

املجلس في قيامه بوضع معايير التأكيد ومذكرات املمارسات وغيرها من األوراق.

فيما يلي نظرة عامة على هذا اإلطار:


املقدمة :يتناول هذا اإلطار ارتباطات التأكيد التي ينفذها املحاسبون القانونيون.



وصف ارتباطات التأكيد :يوضح هذا القسم ارتباطات التأكيد ّ
ويميز االرتباطات املباشرة عن ارتباطات
التصديق ،وارتباطات التأكيد املعقول عن ارتباطات التأكيد املحدود.



نطاق اإلطارّ :
يميز هذا القسم ارتباطات التأكيد عن سائر االرتباطات ،مثل ارتباطات االستشارات.



الشروط املسبقة الرتباط التأكيد :يوضح هذا القسم الشروط املسبقة لقبول املحاسب القانوني القيام
بارتباط تأكيد.



عناصر ارتباط التأكيد :يحدد هذا القسم ويناقش خمسة عناصر تنطوي عليها ارتباطات التأكيد:
ً
العالقة ثالثية األطراف؛ واملوضوع محل االرتباط؛ والضوابط؛ واألدلة؛ وتقرير التأكيد .ويشرح أيضا
ً
الفروقات املهمة بين ارتباطات التأكيد املعقول وارتباطات التأكيد املحدود .ويناقش هذا القسم أيضا،
على سبيل املثال ،التباين املهم في املوضوعات محل ارتباطات التأكيد ،والخصائص املطلوبة للضوابط
املناسبة ،ودور الخطر واألهمية النسبية في ارتباطات التأكيد ،وكيفية التعبير عن االستنتاجات في
ارتباطات التأكيد املعقول وفي ارتباطات التأكيد املحدود.

انظر التمهيد إلصدارات املعايير الدولية لرقابة الجودة واملراجعة والفحص والتأكيدات األخرى والخدمات ذات العالقة.
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أمور أخرى :يناقش هذا القسم املسؤوليات املتعلقة باالتصال خالف تقرير التأكيد الذي يصدره
املحاسب القانوني والتوثيق واآلثار املترتبة على عالقة املحاسب القانوني باملوضوع محل االرتباط أو
معلومات املوضوع.

املبادئ األخالقية ومعايير رقابة الجودة
.5

مما هو متعارف عليه أن رقابة الجودة داخل املكاتب التي تنفذ ارتباطات التأكيد ،وااللتزام باملبادئ األخالقية،
ً
ً
بما فيها متطلبات االستقالل ،يحققان املصلحة العامة ُويعدان جزءا أساسيا من ارتباطات التأكيد عالية الجودة.
ً
ُ
وتنفذ هذه االرتباطات وفقا ملعايير التأكيد ،التي تقوم على أساس أن:
أعضاء فريق االرتباط وفاحص رقابة جودة االرتباط (لالرتباطات التي ُيعين فيها أحدهم) يخضعون
(أ)
للجزء أ والجزء ب من قواعد أخالقيات املهنة فيما يتعلق بارتباطات التأكيد ،أو املتطلبات املهنية
األخرى ،أو املتطلبات املنصوص عليها في نظام أو الئحة ،التي تكون مساوية على األقل ملتطلبات الجزء
*
أ والجزء ب؛
(ب)

املحاسب القانوني الذي ينفذ االرتباط هو عضو في مكتب يخضع للمعيار الدولي لرقابة الجودة  2،1أو
املتطلبات املهنية األخرى ،أو املتطلبات املنصوص عليها في نظام أو الئحة ،بشأن مسؤولية املكتب عن
نظامه الخاص برقابة الجودة ،والتي تكون مساوية على األقل ملتطلبات املعيار الدولي لرقابة الجودة .1

قواعد أخالقيات املهنة
.6

.7

.8

*
2

يقر الجزء أ من قواعد أخالقيات املهنة املبادئ األساسية التالية التي يتعين على املحاسب القانوني االلتزام بها:
(أ)

النزاهة؛

(ب)

املوضوعية؛

(ج)

الكفاءة املهنية والعناية الواجبة؛

(د)

السرية؛

السلوك املنهي.
(ه)
ً
ً
ً
يوفر الجزء أ أيضا إطارا مفاهيميا يتعين على املحاسبين املهنيين تطبيقه لتحديد التهديدات التي تواجه االلتزام
باملبادئ األساسية وتقويم أهمية التهديدات املحددة واتخاذ الضمانات ،عند اللزوم ،للقضاء على التهديدات أو
الحد منها إلى مستوى يمكن قبوله.
يوضح الجزء ب من قواعد أخالقيات املهنة كيفية انطباق اإلطار املفاهيمي الوارد في الجزء أ في حاالت معينة
على املحاسبين املهنيين في املمارسة العامة ،بما في ذلك استقالل هؤالء املحاسبينّ .
وتعرف قواعد أخالقيات
ً
املهنة االستقالل بأنه يشمل كال من االستقالل الذهني واالستقالل الظاهري .ويضمن االستقالل القدرة على
تكوين استنتاج تأكيدي بدون التأثر باملؤثرات التي قد تخل بذلك االستنتاج .ويعزز االستقالل القدرة على العمل
بنزاهة والتحلي باملوضوعية وااللتزام بموقف سلوكي قائم على نزعة الشك املنهي.

يجب أن يلتزم املراجع بقواعد سلوك وآداب املهنة املعتمدة في اململكة العربية السعودية
املعيار الدولي لرقابة الجودة (" )1رقابة الجودة للمكاتب التي تنفذ ارتباطات مراجعة وفحص للقوائم املالية وارتباطات التأكيد األخرى وارتباطات
الخدمات ذات العالقة
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املعيار الدولي لرقابة الجودة 1
.9

يتناول املعيار الدولي لرقابة الجودة  1مسؤوليات املكتب عن إرساء نظامه الخاص برقابة جودة ارتباطات التأكيد
ً
وصون هذا النظام .ويتطلب االلتزام بهذا املعيار أمورا من بينها أن يقوم املكتب بإرساء وصون نظام لرقابة
ّ
الجودة يتضمن السياسات واإلجراءات التي تتناول كل عنصر من العناصر التالية ،وأن يوثق سياساته وإجراءاته
ويعلن عنها للعاملين في املكتب:
(أ)

مسؤوليات القيادة عن الجودة داخل املكتب؛

(ب)

املتطلبات األخالقية ذات الصلة؛

(ج)

قبول العالقات مع العمالء وقبول كل ارتباط معين واالستمرار في تلك العالقات واالرتباطات؛

(د)

املوارد البشرية؛

(ه)

أداء االرتباطات؛

(و)

املتابعة.

وصف ارتباطات التأكيد
.10

ارتباط التأكيد هو ارتباط يهدف فيه املحاسب القانوني إلى الحصول على ما يكفي من األدلة املناسبة للتعبير عن
استنتاج يهدف إلى رفع درجة الثقة لدى املستخدمين املستهدفين ،بخالف الطرف املسؤول ،حيال مخرجات
قياس أو تقويم املوضوع محل االرتباط مقارنة بالضوابط.

.11

مخرجات قياس أو تقويم املوضوع محل االرتباط هي املعلومات التي تنتج من تطبيق الضوابط على املوضوع محل
االرتباط .فعلى سبيل املثال:


تنتج القوائم املالية (املخرجات ) من قياس املركز املالي للمنشأة وأدائها املالي وتدفقاتها النقدية (املوضوع
محل االرتباط) عن طريق تطبيق إطار التقرير املالي (الضوابط).



ينتج بيان عن فاعلية الرقابة الداخلية (املخرجات) من تقويم فاعلية آلية الرقابة الداخلية للمنشأة
(املوضوع محل االرتباط) عن طريق تطبيق الضوابط املالئمة.



تنتج مقاييس األداء الخاصة بمنشأة معينة (املخرجات) من قياس جوانب متعددة لألداء (املوضوع
محل االرتباط) عن طريق تطبيق منهجيات القياس ذات الصلة (الضوابط).



تنتج قائمة غازات االحتباس الحراري (املخرجات) من قياس انبعاثات غازات االحتباس الحراري للمنشأة
(املوضوع محل االرتباط) عن طريق تطبيق بروتوكوالت اإلثبات والقياس والعرض (الضوابط).



ينتج بيان عن االلتزام (املخرجات) من تقويم التزام املنشأة (املوضوع محل االرتباط) على سبيل املثال
بقانون أو الئحة (الضوابط).

ُويستخدم مصطلح "معلومات املوضوع" بمعنى مخرجات قياس أو تقويم املوضوع محل االرتباط مقارنة
بالضوابط .ومعلومات املوضوع هي التي يجمع بشأنها املحاسب القانوني ما يكفي من األدلة املناسبة التي تشكل
ً
أساسا الستنتاجه.
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ارتباطات التصديق واالرتباطات املباشرة
.12

في ارتباط التصديق ،يقوم طرف آخر خالف املحاسب القانوني بقياس أو تقويم املوضوع محل االرتباط مقارنة
ً
ً
بالضوابط .ويعرض غالبا أيضا طرف آخر خالف املحاسب القانوني املعلومات الناتجة بشأن املوضوع في صورة
تقرير أو بيان .ولكن في بعض الحاالت قد يقوم املحاسب القانوني بعرض معلومات املوضوع في تقرير التأكيد.
ً
ويتناول استنتاج املحاسب القانوني ما إذا كانت معلومات املوضوع خالية من التحريف الجوهري (انظر أيضا
الفقرة .)85

.13

في االرتباط املباشر ،يقوم املحاسب القانوني بقياس أو تقويم املوضوع محل االرتباط مقارنة بالضوابط .وإضافة
إلى ذلكّ ،
يطبق املحاسب القانوني مهارات وأساليب التأكيد للحصول على ما يكفي من األدلة املناسبة حول
مخرجات قياس أو تقويم املوضوع محل االرتباط مقارنة بالضوابط .وقد يحصل املحاسب القانوني على تلك
ً
األدلة بالتوازي مع قياس أو تقويم املوضوع محل االرتباط ،وقد يحصل عليها أيضا قبل ذلك القياس أو التقويم
أو بعده .وفي االرتباط املباشر ،يتناول استنتاج املحاسب القانوني املخرجات املقرر عنها لقياس أو تقويم املوضوع
محل االرتباط مقارنة بالضوابط ُويصاغ هذا االستنتاج للتعبير عن املوضوع محل االرتباط والضوابط .وفي بعض
ً
االرتباطات املباشرة ،يكون استنتاج املحاسب القانوني هو معلومات املوضوع أو جزء منها (انظر أيضا امللحق
الثاني).

ارتباطات التأكيد املعقول وارتباطات التأكيد املحدود
.14

في ارتباط التأكيد املعقول ،يقوم املحاسب القانوني بتقليص خطر االرتباط إلى مستوى منخفض بشكل يمكن
قبوله في ظل ظروف االرتباط ،ليكون األساس الستنتاج املحاسب القانونيُ .وي َّعبر عن االستنتاج الذي خلص إليه
املحاسب القانوني في صورة تنقل رأي املحاسب القانوني في مخرجات قياس أو تقويم املوضوع محل االرتباط
مقارنة بالضوابط.

.15

في ارتباط التأكيد املحدود ،يقوم املحاسب القانوني بتقليص خطر االرتباط إلى مستوى يمكن قبوله في ظل
ظروف االرتباط ،ولكن يكون هذا الخطر أكبر مما هو عليه في ارتباط التأكيد املعقول ،ليكون األساس للتعبير عن
ً
استنتاج بصورة تنقلً ،
بناء على اإلجراءات املنفذة واألدلة التي تم الحصول عليها ،أمرا نما إلى علم املحاسب
ً
ً
القانوني ويدعوه إلى االعتقاد بأن املعلومات موضوع االرتباط ُم ّ
حرفة تحريفا جوهريا .وتكون اإلجراءات املنفذة
في إطار ارتباط التأكيد املحدود محدودة في طبيعتها وتوقيتها ومداها مقارنة بما هو مطلوب في ارتباط التأكيد
املعقول ولكن يتم التخطيط لهذه األمور للحصول على مستوى من التأكيد يكون بحسب الحكم املنهي للمحاسب
ً
ً
القانوني مجديا .وحتى يكون مستوى التأكيد الذي يحصل عليه املحاسب القانوني مجديا ،فمن املرجح أن يعزز
هذا املستوى ثقة املستخدمين املستهدفين في معلومات املوضوع بدرجة من الواضح أنها ليست بال طائل.
ً
ً
عبر املدى الخاص بجميع ارتباطات التأكيد املحدود ،يمكن أن يتراوح ما ُيعد تأكيدا مجديا من درجة تزيد بالكاد
عن التأكيد الذي من املرجح أنه يعزز ثقة املستخدمين املستهدفين في معلومات املوضوع بدرجة من الواضح أنها
ً
ً
ليست بال طائل وصوال إلى ما يقل بالكاد عن التأكيد املعقول .وما ُيعد مجديا في ارتباط معين من ارتباطات
التأكيد هو االجتهاد ضمن ذلك املدى ً
بناء على ظروف االرتباط ،بما في ذلك احتياجات املستخدمين املستهدفين
إلى املعلومات باعتبارهم مجموعة واحدة ،والضوابط ،واملوضوع محل االرتباط .وفي بعض الحاالت ،قد تكون
تبعات حصول املستخدمين املستهدفين على استنتاج غير مناسب كبيرة لدرجة أنه يلزم على املحاسب القانوني
ً
القيام بارتباط تأكيد معقول للحصول على تأكيد يكون مجديا في ظل الظروف املحيطة.

.16
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نطاق اإلطار
.17

.18

.19

ليست جميع االرتباطات التي يقوم بها املحاسبون القانونيون ارتباطات تأكيد .فمن بين االرتباطات األخرى التي
يكثر القيام بها ولكنها غير متسقة مع الوصف الوارد في الفقرة  10أعاله (وبالتالي ال يغطيها هذا اإلطار) ما يلي:


االرتباطات التي تغطيها املعايير الدولية للخدمات ذات العالقة ،مثل ارتباطات اإلجراءات املتفق عليها
وارتباطات التجميع3.



إعداد اإلقرارات الضريبية عندما ال يتم إبداء أي استنتاج تأكيدي.

ارتباطات االستشارات (أو االرتباطات االستشارية) 4،مثل االستشارات اإلدارية والضريبية.

ً
قد يكون ارتباط التأكيد جزءا من ارتباط آخر أكبر ،ومثال ذلك عندما يكون ارتباط االستشارات املتعلق
ً
باالستحواذ على أعمال مشتمال على متطلب يقض ي بالحصول على تأكيد بشأن املعلومات املالية التاريخية أو
املستقبلية .ففي مثل هذه الظروف ،يكون هذا اإلطار ذا صلة فقط بالجزء املرتبط بالتأكيد في االرتباط.
ُ
ال تعد االرتباطات اآلتية ،التي قد تكون متسقة مع الوصف الوارد في الفقرة  ،10ارتباطات تأكيد باملعنى املقصود
في هذا اإلطار:
(أ)
(ب)

االرتباطات للشهادة في إجراءات قضائية تتعلق باملحاسبة أو املراجعة أو الضريبة أو غيرها من األمور؛
ً
االرتباطات التي تشتمل على آراء مهنية أو وجهات نظر أو أقوال قد يستنبط منها املستخدم نوعا من
التأكيد ،في حالة انطباق جميع ما يلي:
ً
أن تكون تلك اآلراء أو جهات النظر أو األقوال مجرد نتاج عرض ي لالرتباط عموما؛
()1
ً
ً
أن يكون استخدام أي تقرير مكتوب يتم إصداره مقتصرا صراحة على املستخدمين
()2
املستهدفين املحددين في التقرير؛
()3
()4

أن يكون هناك تفاهم مكتوب مع املستخدمين املستهدفين املحددين على أن االرتباط ال
ُيقصد منه أن يكون ارتباط تأكيد؛
أال ُي ّ
صور االرتباط على أنه ارتباط تأكيد في تقرير املحاسب القانوني.

التقارير عن االرتباطات األخرى خالف ارتباطات التأكيد
ً
يقوم املحاسب القانوني الذي يعد تقريرا عن ارتباط ال ُيعد ارتباط تأكيد واقع ضمن نطاق هذا اإلطار بتمييز
.20
ً
ذلك التقرير بوضوح عن تقرير التأكيد .ومنعا إلرباك املستخدمين ،فإن التقرير الذي ال ُيعد تقرير تأكيد يتجنب
على سبيل املثال:


اإلشارة إلى التزامه بهذا اإلطار ،أو بمعايير التأكيد.

3

معيار الخدمات ذات العالقة (" )4400االرتباطات لتنفيذ إجراءات متفق عليها متعلقة بمعلومات مالية" ،ومعيار الخدمات ذات العالقة ،4410
"ارتباطات التجميع"

4

في ارتباط االستشارات ،يطبق املحاسب القانوني املهارات الفنية والتعليم واملالحظات والخبرات واملعرفة املتعلقة بآلية االستشارات .وتنطوي ارتباطات
ً
االستشارات على إجراء آلية تحليلية تنطوي عادة على مجموعة من األنشطة التي تتعلق بما يلي :تحديد األهداف والتقص ي عن الحقائق وتحديد
ً
املشكالت أو الفرص وتقويم البدائل ووضع توصيات تحتوي على إجراءات عملية واإلعالن عن النتائج وفي بعض األحيان التنفيذ واملتابعة .وعادة ما
"مطول") .وبشكل عام ،ال يكون العمل املنفذ إال الستخدام العميل وفائدتهُ .وت ّ
ّ
ّ
حدد
سردي (أو
بأسلوب
تكون التقارير (في حال صدورها) مكتوبة
ٍ
ُ
طبيعة العمل ونطاقه باالتفاق بين املحاسب القانوني والعميل .وأية خدمة تستوفي تعريف ارتباط التأكيد ال تعد ارتباط استشارات وإنما ارتباط
تأكيد.
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.21

االستخدام غير املناسب للكلمات "تأكيد" أو "مراجعة" أو "فحص".
ً
ُ
االشتمال على إفادة يمكن بشكل معقول أن تفهم خطأ على أنها استنتاج قائم على ما يكفي من األدلة
املناسبة ويهدف إلى تعزيز درجة ثقة املستخدمين املستهدفين في مخرجات قياس أو تقويم املوضوع محل
االرتباط مقارنة بالضوابط.

قد يتفق املحاسب القانوني والطرف املسؤول على تطبيق مبادئ هذا اإلطار على أحد االرتباطات عندما ال يكون
هناك مستخدمون مستهدفون سوى الطرف املسؤول لكن شريطة الوفاء بجميع املتطلبات األخرى ملعايير التأكيد
ذات الصلة .وفي مثل هذه الحاالت ،يشتمل تقرير املحاسب القانوني على إفادة بقصر استخدام التقرير على
الطرف املسؤول.

الشروط املسبقة الرتباط التأكيد
ُ
تعد الشروط املسبقة اآلتية الرتباط التأكيد ذات صلة عند النظر فيما إذا كان ارتباط التأكيد سيتم قبوله أو
.22
االستمرار فيه:
(أ)

أن تكون مهام ومسؤوليات األطراف املعنية (أي الطرف املسؤول والقائم بالقياس أو القائم بالتقويم
والطرف القائم بالتكليف ،حسب مقتض ى الحال) مناسبة في ظل الظروف املحيطة؛

(ب)

أن يستوفي االرتباط جميع الخصائص اآلتية:
ً
أن يكون املوضوع محل االرتباط مناسبا؛
()1
()2

أن تكون الضوابط التي يتوقع املحاسب القانوني تطبيقها في إعداد معلومات املوضوع
مناسبة لظروف االرتباط ،بما في ذلك استيفاء هذه الضوابط للخصائص املوضحة في الفقرة
44؛

()3

أن تكون الضوابط التي يتوقع املحاسب القانوني تطبيقها في إعداد معلومات املوضوع متاحة
للمستخدمين املستهدفين لالطالع عليها؛
ً
أن يتوقع املحاسب القانوني أنه سيكون قادرا على الحصول على األدلة الالزمة لدعم
االستنتاج الذي يتوصل إليه؛

()5

أن يكون استنتاج املحاسب القانوني ،بالشكل املناسب الرتباط التأكيد املعقول أو الرتباط
التأكيد املحدود ،من املقرر إدراجه في تقرير مكتوب؛

()4

.23

.24

أن يوجد غرض منطقي بما في ذلك ،في حالة القيام بارتباط تأكيد محدود ،أن يتوقع
()6
ً
مجد من التأكيد.
املحاسب القانوني أنه سيكون قادرا على الوصول إلى مستوى ٍ
ً
ً
يمكن أن تتباين املوضوعات محل االرتباط في ارتباطات التأكيد املختلفة تباينا كبيرا .وقد تتطلب بعض
ً
املوضوعات محل االرتباط مهارات ومعرفة متخصصة تفوق ما يحظى به عادة كل محاسب قانوني بمفرده .ولكن
من املهم أن يتأكد املحاسب القانوني أن األشخاص الذين يؤدون االرتباط تتوافر لديهم مجتمعين الكفاءات
ً
والقدرات املناسبة (انظر أيضا الفقرة .)31
ً
عند عدم إمكانية قبول ارتباط محتمل على أنه ارتباط تأكيد ،قد يكون الطرف القائم بالتكليف قادرا على
تحديد ارتباط مختلف يلبي احتياجات املستخدمين املستهدفين .فعلى سبيل املثال:
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(أ)

(ب)
.25

إذا كانت الضوابط التي يتوقع املحاسب القانوني انطباقها غير مناسبة ،فقد يستمر تنفيذ ارتباط
التأكيد املستوفي للشروط املسبقة األخرى املنصوص عليها في الفقرة  22في الحالتين اآلتيتين:
()1

إذا كان باستطاعة املحاسب القانوني تحديد جانب واحد أو أكثر من جوانب املوضوع محل
االرتباط التي تناسبها تلك الضوابط .ففي مثل هذه الحاالت ،يمكن للمحاسب القانوني أن
ينفذ ارتباط تأكيد بشأن ذلك الجانب من املوضوع محل االرتباط ،بحد ذاته .وفي مثل هذه
الحاالت ،قد يكون من الالزم أن يوضح تقرير التأكيد أنه ال يتعلق باملوضوع األصلي محل
االرتباط بكامله؛ أو

()2

إذا كان من املمكن تحديد أو وضع ضوابط بديلة تناسب املوضوع محل االرتباط.

قد يطلب الطرف القائم بالتكليف تنفيذ ارتباط ليس بارتباط تأكيد ،مثل القيام بارتباط استشارات
أو ارتباط إجراءات متفق عليها.

من غير املناسب تغيير ارتباط التأكيد بعد قبوله إلى ارتباط آخر أو تغيير ارتباط تأكيد معقول إلى ارتباط تأكيد
محدود ،بدون مبرر معقول .وقد يكون حدوث تغير في الظروف التي تؤثر على متطلبات املستخدمين املستهدفين،
ً
أو حدوث سوء فهم لطبيعة االرتباط ،مبررا لطلب إدخال تغيير على االرتباط .وفي حالة القيام بمثل هذا التغيير،
فال يتم التخلي عن األدلة التي تم الحصول عليها قبل التغيير .وال ُيعد العجز عن الحصول على ما يكفي من
ً
ً
األدلة املناسبة لتكوين استنتاج بشأن ارتباط تأكيد معقول سببا مقبوال لتغيير االرتباط إلى ارتباط تأكيد محدود.

عناصر ارتباط التأكيد
.26

يتناول النقاش في هذا القسم عناصر ارتباط التأكيد اآلتية:
(أ)

العالقة ثالثية األطراف بين املحاسب القانوني والطرف املسؤول واملستخدمين املستهدفين؛

(ب)

مناسبة املوضوع محل االرتباط؛

(ج)

مناسبة الضوابط؛

(د)

كفاية األدلة املناسبة؛

(ه)

كتابة تقرير التأكيد بصورة تناسب ارتباط التأكيد املعقول أو ارتباط التأكيد املحدود.

العالقة ثالثية األطراف
.27

تحتوي جميع ارتباطات التأكيد على ثالثة أطراف منفصلة على األقل ،هي :املحاسب القانوني والطرف املسؤول
ً
واملستخدمين املستهدفينً .
وبناء على ظروف االرتباط ،قد يوجد أيضا دور منفصل للقائم بالقياس أو التقويم أو
ً
الطرف القائم بالتكليف (انظر أيضا امللحق الثالث).

.28

قد يكون الطرف املسؤول واملستخدمون املستهدفون من منشآت مختلفة أو من نفس املنشأة .ومن أمثلة الحالة
الثانية ،أن يطلب املجلس اإلشرافي في هيكل تنظيمي ملنشأة تحتوي على مجلس من مستويين الحصول على تأكيد
بشأن املعلومات املقدمة من املجلس التنفيذي لتلك املنشأة .ويلزم النظر إلى العالقة بين الطرف املسؤول
واملستخدمين املستهدفين في سياق كل ارتباط بعينه وقد تختلف هذه العالقة عن التسلسل التقليدي املحدد
ّ
للمسؤوليات .فعلى سبيل املثال ،قد تكلف اإلدارة العليا للمنشأة (املستخدم املستهدف) أحد املحاسبين
القانونيين بتنفيذ ارتباط تأكيد بشأن جانب معين من أنشطة املنشأة يتولى املسؤولية املباشرة عنه مستوى أدنى
من املستويات اإلدارية (الطرف املسؤول) ،لكن املسؤولية النهائية عنه ترجع إلى اإلدارة العليا.
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املحاسب القانوني
.29

ً
"املحاسب القانوني" هو الفرد أو األفراد الذين يقومون بتنفيذ االرتباط (عادة ما يكون الشريك املسؤول عن
االرتباط أو األعضاء اآلخرين في فريق االرتباط أو املكتب ،حسب مقتض ى الحال) عن طريق استخدام مهارات
وأساليب التأكيد للوصول إلى تأكيد معقول أو تأكيد محدود ،حسب مقتض ى الحال ،بشأن ما إذا كانت معلومات
املوضوع خالية من التحريف الجوهري 5.وفي االرتباط املباشر ،يقوم املحاسب القانوني بكل من قياس أو تقويم
املوضوع محل االرتباط مقارنة بالضوابط ويستخدم مهارات وأساليب التأكيد للوصول إلى تأكيد معقول أو تأكيد
محدود ،حسب مقتض ى الحال ،بشأن ما إذا كانت مخرجات ذلك القياس أو التقويم خالية من التحريف
الجوهري.

.30

في حالة اختيار ممارس مؤهل بخالف املحاسب املنهي في املمارسة العامة أن يبدي االلتزام بأحد معايير التأكيد*،
فمن املهم أن يدرك أن تلك املعايير تشتمل على متطلبات تعكس االفتراضات األساس الواردة في الفقرة  5بشأن
قواعد أخالقيات املهنة واملعيار الدولي لرقابة الجودة  ،1أو املتطلبات املهنية األخرى أو املتطلبات املنصوص عليها
في نظام أو الئحة التي تكون مساوية على األقل ملتطلبات املعايير.

.31

ال يمكن قبول ارتباط تشير املعرفة األولية بظروفه أنه لن يتم الوفاء باملتطلبات األخالقية املتعلقة بالكفاءات.
وفي بعض الحاالت ،يمكن للمحاسب القانوني أن يستوفي هذه املتطلبات عن طريق االستعانة بأحد خبرائه.
ً
كاف في العمل الذي يقوم به الخبير
إضافة إلى ذلك ،يلزم أن يكون املحاسب القانوني قادرا على املشاركة بشكل ٍ
الذي يستعين به وفي أعمال املحاسبين القانونيين اآلخرين املشاركين في ارتباط التأكيد بدرجة تكفي لتحمله
املسؤولية عن استنتاج التأكيد املتعلق بمعلومات املوضوع ،وللحصول على األدلة الالزمة الستنتاج ما إذا كان
ً
عمل ذلك الخبير أو املحاسبين القانونيين اآلخرين كافيا ألغراض املحاسب القانوني.
ُ
امل ّعبر عنه ،وال ُي ّ
حد من هذه املسؤولية
يتحمل املحاسب القانوني وحده دون غيره املسؤولية عن استنتاج التأكيد

.32

.33

استخدام املحاسب القانوني لعمل خبير تابع له أو أعمال محاسبين قانونيين آخرين مشاركين في ارتباط التأكيد.
ومع ذلك ،فإذا استنتج املحاسب القانوني الذي يستخدم عمل خبير تابع له ،بعد التزامه بمعايير التأكيد ذات
ً
الصلة ،أن عمل ذلك الخبير ُيعد كافيا ألغراض املحاسب القانوني ،فيمكن للمحاسب القانوني عندئذ قبول
النتائج أو االستنتاجات التي توصل إليها الخبير في مجال عمله على أنها أدلة مناسبة.

الطرف املسؤول
.34

ً
الطرف املسؤول هو الطرف املسؤول عن املوضوع محل االرتباط .وفي ارتباط التصديق ،غالبا ما يكون الطرف
ً
املسؤول هو أيضا القائم بالقياس أو القائم بالتقويم .وقد يكون الطرف املسؤول ،أو ال يكون ،هو الطرف الذي
يقوم بتكليف املحاسب القانوني بأداء ارتباط التأكيد (الطرف القائم بالتكليف).

املستخدمون املستهدفون
.35

5
*

املستخدمون املستهدفون هم األفراد أو املؤسسات أو مجموعات األفراد واملؤسسات الذين يتوقع املحاسب
القانوني أنهم سيستخدمون تقرير التأكيد .ويمكن أن يكون الطرف املسؤول أحد املستخدمين املستهدفين ،ولكنه
ال يكون املستخدم الوحيد.

ُ
تقرأ مصطلحات "الشريك املسؤول عن االرتباط" و"املكتب" على أنها تشير إلى ما يعادلها في القطاع العام ،عند االقتضاء.
وفقا لنظام املحاسبين القانونيين ،فإنه ال يجوز ألي شخص طبيعي أو معنوي مزاولة مهنة مراجعة الحسابات إال إذا كان اسمه مقيدا في سجل
املحاسبين القانونيين لدى وزارة التجارة
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.36

في بعض الحاالت ،قد يكون هناك مستخدمون مستهدفون آخرون بخالف املوجه لهم تقرير التأكيد .وقد ال يكون
ً
ّ
والسيما إذا كان هناك عدد كبير من
املحاسب القانوني قادرا على تحديد جميع من سيقرؤون تقرير التأكيد،
ّ
والسيما إذا كان من املرجح أن
األشخاص الذين سيكون بمقدورهم الوصول إلى التقرير .وفي مثل هذه الحاالت،
يكون للمستخدمين املحتملين مجموعة كبيرة من االهتمامات في املوضوع محل االرتباط ،يجوز قصر املستخدمين
املستهدفين على أصحاب املصلحة الرئيسيين الذين تكون لهم اهتمامات كبيرة ومشتركة .ويمكن تحديد
املستخدمين املستهدفين بطرق مختلفة ،منها على سبيل املثال االتفاق بين املحاسب القانوني والطرف املسؤول
أو الطرف القائم بالتكليف ،أو تحديدهم بموجب نظام أو الئحة.

.37

يمكن أن يكون املستخدمون املستهدفون أو ممثلوهم مشاركين بشكل مباشر مع املحاسب القانوني والطرف
ً
املسؤول (والطرف القائم بالتكليف إن كان مختلفا عن الطرف املسؤول) في تحديد متطلبات االرتباط .وبغض
ً
النظر عن مشاركة اآلخرين ،وخالفا الرتباط اإلجراءات املتفق عليها (الذي ينطوي على إعداد تقرير عن حقائق
مكتشفة ً
بناء على اإلجراءات املتفق عليها مع الطرف القائم بالتكليف وأي أطراف ثالثة معنية ،وليس على إبداء
استنتاج):
(أ)
(ب)

.38

يتحمل املحاسب القانوني املسؤولية عن تحديد طبيعة اإلجراءات وتوقيتها ومداها؛
ً
قد يحتاج املحاسب القانوني إلى تنفيذ إجراءات إضافية إذا نمت إلى علمه معلومات تختلف اختالفا
ً
كبيرا عن املعلومات التي استند إليها تحديد اإلجراءات التي تم التخطيط لها.

في بعض الحاالت ،يقوم املستخدمون املستهدفون (على سبيل املثال ،املصرفيون والسلطات التنظيمية) بفرض
متطلب يقض ي بقيام األطراف املعنية ،أو يطالبون األطراف املعنية بالقيام بالترتيب إلجراء ارتباط تأكيد لغرض
معين .وعندما تستخدم االرتباطات ضوابط موضوعة لتحقيق غرض معين ،فإن تقرير التأكيد يشتمل على إفادة
ّ
تنبه القارئين إلى هذه الحقيقة .وإضافة إلى ذلك ،قد يرى املحاسب القانوني أنه من املناسب اإلشارة إلى أن تقرير
ّ
ً
التأكيد موجه فقط ملستخدمين معينين .وبناء على الظروف املحيطة باالرتباط ،يمكن تحقيق ذلك عن طريق
ً
ً
تقييد توزيع تقرير التأكيد أو تقييد استخدامه .وفي حين أن تقرير التأكيد قد يكون مقيدا متى كان موجها فقط
ً
ملستخدمين مستهدفين ّ
معينين أو متى كان ُمعدا لغرض معين ،فإن عدم وجود قيد متعلق بمستخدم أو غرض
معين ال يشير في حد ذاته إلى وجود مسؤولية قانونية يتحملها املحاسب القانوني تجاه ذلك املستخدم أو فيما
يتعلق بذلك الغرض .ويعتمد تحمل املسؤولية القانونية على ظروف كل حالة وعلى الدولة ذات الصلة.

املوضوع محل االرتباط
ً
قد يأخذ املوضوع محل ارتباط التأكيد صورا عديدة ،مثل:
.39


األداء أو الوضع املالي التاريخي (على سبيل املثال ،املركز املالي واألداء املالي التاريخيين والتدفقات النقدية
التاريخية) الذي قد تكون معلومات املوضوع الخاصة به اإلثبات والقياس والعرض واإلفصاح في
القوائم املالية.



األداء أو الوضع املالي املستقبلي (على سبيل املثال ،املركز املالي واألداء املالي املتوقعين والتدفقات
النقدية املتوقعة) الذي قد تكون معلومات املوضوع الخاصة به اإلثبات والقياس والعرض واإلفصاح
في تنبؤ أو توقع مالي.



األداء أو الوضع غير املالي (على سبيل املثال ،أداء املنشأة) الذي قد تكون معلومات املوضوع الخاصة
به املؤشرات الرئيسية للكفاءة والفاعلية.
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الخصائص املادية (على سبيل املثال ،سعة أحد املرافق) التي قد تكون معلومات املوضوع الخاصة بها
مستند مواصفات.



ُ ُ
النظم واآلليات (على سبيل املثال ،الرقابة الداخلية أو نظام تقنية املعلومات في املنشأة) التي قد تكون
معلومات املوضوع الخاصة بها بيان بشأن الفاعلية.



السلوك (على سبيل املثال ،حوكمة الشركة أو االلتزام باللوائح أو ممارسات املوارد البشرية) الذي قد
تكون معلومات املوضوع الخاصة به بيان بشأن االلتزام أو بيان بشأن الفاعلية.

ويحتوي امللحق الرابع على تصنيف ملجموعة املوضوعات املحتمل أن تكون محل ارتباط موضحة ببعض األمثلة.
.40

يكون ملختلف املوضوعات محل االرتباط خصائص مختلفة ،من بينها درجة الطبيعة النوعية مقابل الطبيعة
الكمية للمعلومات املتعلقة بهذه املوضوعات ودرجة موضوعيتها مقابل خضوعها للتقدير الشخص ي وطبيعتها
التاريخية مقابل طبيعتها املستقبلية وتعلقها بنقطة زمنية معينة أو تغطيتها لفترة زمنية .وتؤثر هذه الخصائص
على كل من:
ّ
ُ
ُ
الدقة التي يمكن أن يقاس أو يقوم بها املوضوع محل االرتباط مقارنة بالضوابط؛
(أ)
(ب)

درجة اإلقناع التي توفرها األدلة املتاحة.

وقد يشير تقرير التأكيد إلى الخصائص التي تتسم بأهمية خاصة للمستخدمين املستهدفين.
.41

ال تتأثر مناسبة املوضوع محل االرتباط بمستوى التأكيد ،وبعبارة أخرى ،ففي حالة وجود موضوع ما محل ارتباط
ً
ً
غير مناسب إلجراء ارتباط تأكيد معقول ،فإنه ال يكون مناسبا أيضا إلجراء ارتباط تأكيد محدود ،والعكس
صحيح .ويتصف املوضوع الذي من املناسب أن يكون محل ارتباط بأنه موضوع قابل للتحديد ويمكن قياسه أو
تقويمه بشكل متسق مقارنة بالضوابط ا ملحددة بحيث يمكن إخضاع معلومات املوضوع الناتجة إلجراءات
الحصول على ما يكفي من األدلة املناسبة لدعم استنتاج التأكيد املعقول أو التأكيد املحدود ،حسب مقتض ى
الحال.

الضوابط
.42

الضوابط هي األسس املرجعية املستخدمة لقياس أو تقويم املوضوع محل االرتباط .وقد تكون الضوابط ضوابط
رسمية ،فعلى سبيل املثال عند إعداد القوائم املالية ،قد تكون الضوابط هي املعايير الدولية للتقرير املالي أو
املعايير الدولية للمحاسبة في القطاع العام ،وعند إعداد تقرير عن الفاعلية التشغيلية ألدوات الرقابة الداخلية،
ً
فقد تستند الضوابط إلى إطار رقابة داخلية مستقر أو أهداف رقابة فردية موضوعة خصيصا لتحقيق الغرض؛
وعند إعداد تقرير عن االلتزام ،قد تكون الضوابط هي النظام أو الالئحة أو العقد املنطبق .ومن أمثلة الضوابط
ً
األقل رسمية قواعد السلوك املوضوعة داخليا أو مستوى متفق عليه من األداء (مثل عدد مرات اجتماع لجنة
معينة خالل العام).

.43

يلزم أن تكون هناك ضوابط مناسبة من أجل التقويم أو القياس املتسق بدرجة معقولة للموضوع محل االرتباط
في سياق الحكم املنهي .ودون وجود اإلطار املرجعي الذي توفره الضوابط املناسبة ،يكون أي استنتاج عرضة
للتفسيرات الفردية وسوء الفهم .وتكون الضوابط املناسبة مراعية للسياق ،وبعبارة أخرى ،تكون ذات صلة
بظروف االرتباط .ويمكن أن توجد ضوابط مختلفة حتى لنفس املوضوع محل االرتباط ،مما يترتب عليه اختالف
القياس أو التقويم .فعلى سبيل املثال ،قد يكون عدد شكاوى العمالء التي يتم حلها بما ينال رضا العمالء أحد
الضوابط التي يمكن للقائم بالقياس أو التقويم اختيارها كمقياس ملوضوع رضا العمالء الذي يكون محل
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االرتباط ،فيما قد يختار شخص آخر قائم بالقياس أو التقويم عدد مرات تكرار الشراء خالل الشهور الثالثة التي
ً
تلي أول عملية شراء .ويمكن أيضا أن تكون الضوابط مناسبة ملجموعة معينة من ظروف االرتباط ،لكنها قد ال
تكون مناسبة ملجموعة مختلفة من ظروف االرتباط .فعلى سبيل املثال ،قد يتطلب إعداد التقارير للحكومات أو
السلطات التنظيمية استخدام مجموعة معينة من الضوابط ،لكن هذه الضوابط قد ال تناسب مجموعة أوسع
ً
نطاقا من املستخدمين.
.44

تتسم الضوابط املناسبة بالخصائص التالية:
(أ)
(ب)

(ج)

(د)
(ه)
.45

املالءمة :يؤدي تطبيق الضوابط املالئمة إلى معلومات للموضوع تساعد املستخدمين املستهدفين في
اتخاذ القرارات.
ً
ُ
ُ
االكتمال :تكون الضوابط مكتملة عندما ال تغفل معلومات املوضوع املعدة وفقا لها عوامل مهمة يتوقع
بشكل معقول أن تؤثر على القرارات التي يتخذها املستخدمون املستهدفون ً
بناء على تلك املعلومات.
وتشمل الضوابط املكتملة ،عند االقتضاء ،األسس املرجعية للعرض واإلفصاح.
إمكانية االعتماد عليها :تسمح الضوابط التي ُيمكن االعتماد عليها بإجراء تقويم أو قياس متسق بدرجة
ُ
معقولة للموضوع محل االرتباط ،بما في ذلك ،عند االقتضاء ،العرض واإلفصاح ،عندما تستخدم
هذه الضوابط في ظروف مماثلة من قبل محاسبين قانونيين مختلفين.
ً
الحيادية :يؤدي تطبيق الضوابط املحايدة إلى معلومات موضوع خالية من التحيز حسبما يكون مناسبا
في ظل ظروف االرتباط.
القابلية للفهم :يؤدي تطبيق الضوابط القابلة للفهم إلى معلومات موضوع يمكن للمستخدمين
املستهدفين فهمها.

ُ
ال تعد األوصاف الغامضة للتوقعات أو األحكام املتعلقة بتجارب أحد األفراد ضوابط مناسبة.

.46

إن الوزن النسبي ألهمية كل خاصية من الخصائص املذكورة أعاله عند تقييم مناسبة الضوابط الرتباط معين
هي مسألة تخضع للحكم املنهي .وال تتأثر مناسبة الضوابط بمستوى التأكيد ،وبعبارة أخرى ،ففي حالة وجود
ً
ضوابط غير مناسبة إلجراء ارتباط تأكيد معقول ،فإنها ال تكون مناسبة أيضا إلجراء ارتباط تأكيد محدود،
والعكس صحيح .وقد تكون الضوابط مفروضة بموجب نظام أو الئحة ،أو صادرة عن هيئات للخبراء مصرح لها
أو معترف بها تتبع آلية عمل شفافة (الضوابط املفروضة) .وقد توضع ضوابط أخرى بشكل خاص لغرض إعداد
معلومات املوضوع في ظل الظروف الخاصة لالرتباط .ويؤثر ما إذا كانت الضوابط مفروضة أو موضوعة بشكل
خاص على العمل الالزم لتقييم مناسبتها الرتباط معين ،فعلى سبيل املثالُ ،يفترض أن تكون الضوابط املفروضة
مناسبة إذا كانت مالئمة الحتياجات املستخدمين املستهدفين من املعلومات ،في حالة عدم وجود ما يشير إلى
خالف ذلك.

.47

يلزم أن تكون الضوابط متاحة للمستخدمين املستهدفين لتمكينهم من فهم كيفية قياس املوضوع محل االرتباط
أو تقويمه .ويتم إتاحة الضوابط لالطالع عليها من جانب املستخدمين املستهدفين بطريقة أو أكثر من الطرق
اآلتية:
(أ)

اإلعالن عنها.

(ب)

من خالل تضمينها بشكل واضح في معلومات املوضوع.

(ج)

من خالل تضمينها بشكل واضح في تقرير التأكيد.

(د)

عن طريق وجود فهم عام لها ،على سبيل املثال ضابط قياس الوقت بالساعات والدقائق.
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.48

قد تكون الضوابط متاحة فقط ملستخدمين مستهدفين محددين ،ومثال ذلك شروط أحد العقود أو الضوابط
التي يصدرها اتحاد إحدى الصناعات والتي تكون متاحة فقط ملن هم داخل الصناعة ألنها ال تكون مالئمة إال
ً
لغرض ّ
معين (انظر أيضا الفقرة .)38

.49

يقوم املحاسب القانوني ضمن االرتباط بتحديد ما إذا كانت الضوابط مناسبة.

األدلة
.50

يتم التخطيط الرتباطات التأكيد وتنفيذها مع االلتزام بموقف سلوكي قائم على نزعة الشك املنهي للحصول على
ما يكفي من األدلة املناسبة في سياق االرتباط حول مخرجات قياس أو تقويم املوضوع محل االرتباط مقارنة
بالضوابط .ويلزم ممارسة الحكم املنهي عند النظر في األهمية النسبية وخطر االرتباط وكمية األدلة املتاحة
ّ
والسيما عند تحديد طبيعة اإلجراءات وتوقيتها ومداها.
وجودتها أثناء التخطيط لالرتباط وتنفيذه،

نزعة الشك املنهي
.51

.52

نزعة الشك املنهي هي موقف سلوكي ينطوي على االنتباه على سبيل املثال إلى ما يلي:
(أ)

الدليل غير املتسق مع األدلة األخرى املتحصل عليها؛

(ب)

املعلومات التي تستدعي التشكيك في إمكانية االعتماد على املستندات والردود على االستفسارات التي
سيتم استخدامها كأدلة؛

(ج)

الظروف التي توحي بالحاجة إلى اتخاذ إجراءات أخرى إضافة إلى تلك التي تتطلبها معايير التأكيد ذات
الصلة؛

األوضاع التي قد تشير إلى وجود تحريف محتمل.
(د)
ً
ً
ُيعد الحفاظ على نزعة الشك املنهي طوال مدة االرتباط أمرا ضروريا للقيام على سبيل املثال بالحد من خطر:


التغاض ي عن ظروف غير اعتيادية؛



التعميم الزائد عن الحد عند استنباط االستنتاجات من املالحظات؛


ُ
تعد نزعة الشك املنهي ضرورية إلجراء تقييم نقدي لألدلة .وينطوي ذلك على التشكيك في األدلة غير املتسقة وفي
ً
إمكانية االعتماد على املستندات والردود على االستفسارات .وينطوي أيضا على النظر في كفاية ومناسبة األدلة
املتحصل عليها في ضوء الظروف املحيطة.
استخدام افتراضات غير مناسبة عند تحديد طبيعة اإلجراءات وتوقيتها ومداها وتقويم نتائجها.

.53

.54

ما لم يستلزم االرتباط إجراء تأكيد بشأن ما إذا كانت املستندات صحيحة ،يجوز قبول السجالت والوثائق على
أنها صحيحة ما لم يكن لدى املحاسب القانوني سبب يدعوه إلى االعتقاد بخالف ذلك .ومع ذلك ،ينظر املحاسب
القانوني في إمكانية االعتماد على املعلومات التي سيتم استخدامها كأدلة.

.55

ال يمكن توقع أن يقوم املحاسب القانوني بالتغاض ي عن التجارب السابقة الدالة على أمانة مقدمي األدلة
ونزاهتهم .ومع ذلك ،فإن وجود اعتقاد بأن مقدمي األدلة يتمتعون باألمانة والنزاهة ال ُيعفي املحاسب القانوني
من الحاجة إلى التحلي بنزعة الشك املنهي.
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الحكم املنهي
.56

ً
ُيعد الحكم املنهي ضروريا لحسن إجراء ارتباط التأكيد .وهذا ألنه ال يمكن تفسير املتطلبات األخالقية ذات الصلة
ومعايير التأكيد ذات الصلة واتخاذ القرارات املدروسة الالزمة طوال مدة االرتباط بدون تطبيق ما هو مالئم من
ً
تدريب ومعرفة وخبرة على الحقائق والظروف .ويكون الحكم املنهي ضروريا بصفة خاصة عند اتخاذ القرارات
املتعلقة بما يلي:


األهمية النسبية وخطر االرتباط.



طبيعة وتوقيت ومدى اإلجراءات املستخدمة للوفاء بمتطلبات معايير التأكيد ذات الصلة والحصول
على األدلة.



تقويم ما إذا كان قد تم الحصول على ما يكفي من األدلة املناسبة ،وما إذا كان يتعين بذل المزيد
من الجهد لتحقيق أهداف معايير التأكيد ذات الصلة .وفي حالة ارتباط التأكيد املحدود على وجه
ً
مجد من التأكيد.
الخصوص ،يكون الحكم املنهي مطلوبا في تقويم ما إذا كان قد تم التوصل إلى مستوى ٍ



في حالة االرتباط املباشر ،تطبيق الضوابط على املوضوع محل االرتباط ،وعلى اختيار الضوابط أو
وضعها إذا اختار املحاسب القانوني أن يقوم بذلك .وفي حالة ارتباط التصديق ،تقويم االجتهادات التي
قام بها آخرون.



االستنتاجات التي من املناسب استنباطها ً
بناء على األدلة املتحصل عليها.

.57

تتمثل السمة املميزة للحكم املنهي املأمول من املحاسب القانوني في أن تتم ممارسة هذا الحكم من جانب محاسب
قانوني ساهم تدريبه ومعرفته وخبرته في تطوير الكفاءات الالزمة لتحقيق أحكام معقولة.

.58

تعتمد ممارسة الحكم املنهي في أية حالة بعينها على الحقائق والظروف املعلومة للمحاسب القانوني .ويساعد
ً
سواء داخل فريق االرتباط أو بين فريق
التشاور بشأن األمور الصعبة أو املثيرة للجدل خالل سير االرتباط،
االرتباط وأشخاص آخرين على مستوى مناسب من داخل املكتب أو خارجه ،املحاسب القانوني في القيام بأحكام
مدروسة ومعقولة.
يمكن تقويم الحكم املنهي ً
بناء على ما إذا كان الحكم املتوصل إليه يعكس التطبيق الكفؤ ملبادئ التأكيد والقياس
ً
ُ
أو التقويم وما إذا كان الحكم يعد مناسبا في ضوء ،وبما يتسق مع ،الحقائق والظروف املعلومة للمحاسب

.59

القانوني حتى تاريخ تقرير التأكيد الذي يصدره.
.60

يلزم ممارسة الحكم املنهي طوال مدة االرتباط .وال يمكن استخدام الحكم املنهي كمبرر التخاذ قرارات ال تدعمها
حقائق االرتباط وظروفه أو ما يكفي من األدلة املناسبة.

كفاية األدلة ومناسبتها
.61

كفاية األدلة ومناسبتها عامالن مترابطان .وكفاية األدلة هي مقياس لكميتها .وتتأثر كمية األدلة املطلوبة بمخاطر
وجود تحريف جوهري في معلومات املوضوع (فكلما زادت املخاطر ،زادت األدلة التي قد يلزم الحصول عليها)
ً
وأيضا بجودة تلك األدلة (فكلما زادت الجودة ،قلت األدلة املطلوبة) .غير أن الحصول على املزيد من األدلة قد
ً
ال ّ
يعوض عن ضعف جودتها (انظر أيضا الفقرتين  81و.)82

.62

مناسبة األدلة هي مقياس لجودتها؛ أي مدى مالءمتها وإمكانية االعتماد عليها في توفير الدعم لالستنتاج الذي
يخلص إليه املحاسب القانوني.
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.63

.64

.65

.66

تتأثر إمكانية االعتماد على األدلة بمصدرها وطبيعتها ،وتتوقف على كل ظرف من الظروف املحيطة بالحصول
عليها .ويمكن إصدار تعميمات بشأن إمكانية االعتماد على مختلف أنواع األدلة؛ غير أن هذه التعميمات تكون
خاضعة الستثناءات مهمة .وحتى في حالة الحصول على أدلة من مصادر خارجية ،فقد توجد ظروف يمكن أن
تؤثر على إمكانية االعتماد عليها .فعلى سبيل املثال ،قد ال يمكن االعتماد على األدلة املتحصل عليها من مصدر
ً
خارجي إذا لم يكن املصدر ذا معرفة كافية أو لم يكن موضوعيا .ومع التسليم بإمكانية وجود استثناءات ،فإن
التعميمات اآلتية حول إمكانية االعتماد على األدلة قد تكون مفيدة:


تزيد إمكانية االعتماد على األدلة عندما يتم الحصول عليها من مصادر من خارج الطرف املعني.



ً
تزيد إمكانية االعتماد على األدلة املُ ّ
داخليا عندما تكون أدوات الرقابة ذات الصلة ّ
فعالة.
عدة



ُ
تعد األدلة التي يحصل عليها املحاسب القانوني بشكل مباشر (على سبيل املثال ،من خالل مالحظة
تطبيق أداة من أدوات الرقابة) أعلى في إمكانية االعتماد عليها من األدلة التي يحصل عليها بشكل غير
مباشر أو باالستدالل (على سبيل املثال ،من خالل االستفسار عن تطبيق أداة من أدوات الرقابة).

ً
سواء كانت ورقية أو في وسيط إلكتروني
تزيد إمكانية االعتماد على األدلة عندما توجد في شكل موثق،

ن
أو غير ذلك (على سبيل املثال ،تكو املحاضر التي يتم إعدادها بالتزامن مع عقد اجتماع ما أعلى في
إمكانية االعتماد عليها من العرض الشفوي الالحق ملا تمت مناقشته).
يكون مستوى التأكيد الذي ُيتوصل إليه من األدلة املتسقة املتحصل عليها من مصادر مختلفة أو من األدلة ذات
ً
الطبيعة املختلفة أعلى عادة من التأكيد الذي ُيتوصل إليه من عناصر األدلة التي يتم النظر في كل منها على
حدة .وإضافة إلى ذلك ،فإن الحصول على أدلة من مصادر مختلفة أو أدلة ذات طبيعة مختلفة إما أن يدعم
األدلة األخرى أو يشير إلى عدم إمكانية االعتماد على أحد األدلة .وعند عدم اتساق األدلة املتحصل عليها من أحد
املصادر مع األدلة املتحصل عليها من مصدر آخر ،فمن الضروري تحديد اإلجراءات اإلضافية الالزمة لحل حالة
عدم االتساق.
فيما يتعلق بالحصول على ما يكفي من األدلة املناسبة ،فإن التوصل إلى تأكيد بشأن معلومات املوضوع التي
ً
تغطي فترة من الزمن يكون أكثر صعوبة عادة من التوصل إلى تأكيد بشأن معلومات املوضوع في نقطة زمنية
ً
محددة .وإضافة إلى ذلك ،فإن االستنتاجات املقدمة بشأن اآلليات تكون مقتصرة عادة على الفترة التي يغطيها
االرتباط؛ وبعبارة أخرى ،ال يقدم املحاسب القانوني أي استنتاج بشأن ما إذا كانت اآللية ستستمر في العمل
بالطريقة املحددة في املستقبل.
ً
ً
ً
ُيعد تحديد ما يكفي من األدلة املناسبة التي تشكل أساسا الستنتاج املحاسب القانوني أمرا خاضعا للحكم املنهي،
وينطوي ذلك على النظر في العالقة بين تكلفة الحصول على األدلة وفائدة املعلومات املتحصل عليها .ويستخدم
املحاسب القانوني الحكم املنهي ويمارس نزعة الشك املنهي في تقييم كمية األدلة وجودتها ،وبالتالي تقييم كفايتها
ومناسبتها ،لدعم تقرير التأكيد.

األهمية النسبية
.67

ترتبط األهمية النسبية بالتخطيط الرتباط التأكيد وتنفيذه ،بما في ذلك تحديد طبيعة اإلجراءات وتوقيتها
ُ
ومداها ،وتقييم ما إذا كانت معلومات املوضوع خالية من التحريف .وتمارس األحكام املهنية فيما يتعلق باألهمية
النسبية في ضوء الظروف املحيطة ،لكنها ال تتأثر بمستوى التأكيد ،وبعبارة أخرى ،فعند استهداف نفس
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.68

.69

.70

املستخدمين ولتحقيق نفس الغرض ،تكون األهمية النسبية في القيام بارتباط تأكيد معقول هي نفسها في القيام
بارتباط تأكيد محدود ألن األهمية النسبية تعتمد على املعلومات التي يحتاج إليها املستخدمون املستهدفون.
ُ
تعد التحريفات ،بما في ذلك اإلغفاالت ،جوهرية إذا كان ُيتوقع بشكل معقول أن تؤثر ،منفردة أو في مجملها،
على القرارات ذات الصلة التي يتخذها املستخدمون املستهدفون على أساس معلومات املوضوع .ويخضع نظر
املحاسب القانوني في األهمية النسبية لحكمه املنهي ،ويتأثر ذلك بتصور املحاسب القانوني للمعلومات املشتركة
التي يحتاج إليها املستخدمون املستهدفون كمجموعة .وما لم يكن هدف االرتباط هو توفير معلومات معينة يحتاج
ً
إليها مستخدمون محددون ،فال يتم النظر عادة في األثر املحتمل للتحريفات على مجموعة محددة من
املستخدمين الذين قد تتباين املعلومات التي يحتاجون إليها بشكل كبير.
ُ
ُينظر إلى األهمية النسبية في سياق العوامل النوعية ،وعند االقتضاء ،في سياق العوامل الكمية .ويعد الوزن
ً
ً
النسبي ألهمية العوامل النوعية والكمية عند النظر في األهمية النسبية في ارتباط معين أمرا خاضعا للحكم
املنهي.
تتعلق األهمية النسبية باملعلومات التي يغطيها تقرير التأكيد الذي يصدره املحاسب القانوني .ولذلك ،فعندما
يغطي االرتباط بعض جوانب معلومات املوضوع ،وليس كلهاُ ،ينظر إلى األهمية النسبية فيما يتعلق فقط بذلك
الجزء من معلومات املوضوع الذي يغطيه االرتباط.

خطر االرتباط
.71

.72

.73

قد يتعذر التعبير بشكل مناسب عن معلومات املوضوع في سياق املوضوع محل االرتباط والضوابط ،ولذلك فقد
يتم تحريفها ،وربما لدرجة جوهرية .وي حدث هذا عندما ال تعكس معلومات املوضوع بشكل صحيح تطبيق
الضوابط على قياس أو تقويم املوضوع محل االرتباط.
ً
خطر االرتباط هو خطر إبداء املحاسب القانوني استنتاجا غير مناسب عندما تكون معلومات املوضوع ُم ّ
حرفة
بشكل جوهري .وال يشمل خطر االرتباط ،وال يشير إلى ،األخطار املرتبطة بعمل املحاسب القانوني ،مثل الخسارة
الناجمة عن الدعاوى القضائية أو سوء السمعة أو الحاالت األخرى الناشئة فيما يتصل بمعلومات موضوع
معين.
ّ
ّ
ً
ّ
بالكلية أو قلما يكون مفيدا من حيث التكلفة ،ولذلك يكون "التأكيد املعقول"
قلما يمكن إزالة خطر االرتباط
أقل من التأكيد املطلق ،نتيجة لعوامل من بينها ما يلي:

.74



استخدام اختبارات انتقائية.



القيود املالزمة للرقابة الداخلية.



حقيقة أن الكثير من األدلة املتاحة للمحاسب القانوني تكون مقنعة وليست قاطعة.



استخدام الحكم املنهي في جمع األدلة وتقويمها وتكوين االستنتاجات ً
بناء على تلك األدلة.



في بعض الحاالت ،خصائص املوضوع محل االرتباط عند قياسه أو تقويمه مقارنة بالضوابط.

وبوجه عام ،قد يتمثل خطر االرتباط في املكونات اآلتية ،رغم أنه ليس بالضرورة أن تكون جميع هذه املكونات
حاضرة في جميع ارتباطات التأكيد أو مهمة بالنسبة لها:
(أ)

مخاطر ال يؤثر عليها املحاسب القانوني بشكل مباشر ،تتألف بدورها مما يلي:
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(ب)

()1

قابلية احتواء معلومات املوضوع على تحريف جوهري قبل األخذ في االعتبار قيام األطراف
املعنية بتطبيق أي من أدوات الرقابة ذات الصلة (الخطر املالزم)؛

()2

خطر أن التحريف الجوهري الذي يحدث في معلومات املوضوع لن يتم منعه ،أو لن يتم
اكتشافه وتصحيحه ،في الوقت املناسب بواسطة الرقابة الداخلية التي تطبقها األطراف
املعنية (خطر الرقابة)؛

مخاطر يؤثر عليها املحاسب القانوني بشكل مباشر ،تتألف بدورها مما يلي:
()1

.75

خطر أن اإلجراءات التي ينفذها املحاسب القانوني لن تكتشف التحريف الجوهري (خطر
االكتشاف)؛

في حالة القيام بارتباط مباشر ،املخاطر املرتبطة بقياس املحاسب القانوني أو تقويمه
()2
ً
للموضوع محل االرتباط طبقا للضوابط (خطر القياس أو التقويم).
ً
تتأثر درجة صلة كل مكون من هذه املكونات باالرتباط بظروف االرتباط ،وخصوصا:


طبيعة املوضوع محل االرتباط ومعلومات املوضوع .فعلى سبيل املثال ،قد يكون مفهوم خطر الرقابة
عندما يتعلق املوضوع محل االرتباط بإعداد معلومات عن أداء املنشأة أكثر فائدة منه عندما يتعلق
بمعلومات عن فاعلية أداة رقابة أو وجود حالة مادية.



ما إذا كان االرتباط الذي يتم تنفيذه ارتباط تأكيد معقول أم ارتباط تأكيد محدود .فعلى سبيل املثال،
ً
يقرر املحاسب القانوني غالبا في ارتباطات التأكيد املحدود أن يحصل على األدلة بوسائل أخرى خالف
اختبار أدوات الرقابة ،وفي هذه الحالة قد يكون النظر في خطر الرقابة أقل صلة منه في ارتباط التأكيد
املعقول املتعلق بنفس معلومات املوضوع.

ً
ً
ما إذا كان االرتباط الذي يتم تنفيذه ارتباطا مباشرا أم ارتباط تصديق .ففي حين أن مفهوم خطر

ً
االرتباط ذو صلة بارتباطات التصديق ،فإن املفهوم األوسع نطاقا لخطر القياس أو التقويم أكثر صلة
باالرتباطات املباشرة.
ً
ً
ً
ُويعد النظر في املخاطر أمرا خاضعا للحكم املنهي ،وليس أمرا يمكن قياسه بدقة.

طبيعة اإلجراءات وتوقيتها ومداها
.76

ُ
ً
تستخدم عادة مجموعة من اإلجراءات للحصول إما على تأكيد معقول أو تأكيد محدود .وقد تشتمل اإلجراءات
على ما يلي:



التقص ي؛



املالحظة؛



التوكيد؛



إعادة االحتساب؛



إعادة التنفيذ؛



اإلجراءات التحليلية؛
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االستفسار.

تتباين طبيعة اإلجراءات وتوقيتها ومداها من ارتباط آلخر .ففيما يتعلق بالعديد من ارتباطات التأكيد ،يمكن
ً
من الناحية النظرية أن تكون هناك تباينات ال نهائية في اإلجراءات .ولكن عمليا ،يصعب اإلبالغ بهذه التباينات
بشكل واضح ال لبس فيه.
.77

يتطلب كل من التأكيد املعقول والتأكيد املحدود استخدام مهارات وأساليب التأكيد وجمع ما يكفي من األدلة
املناسبة في إطار آلية االرتباط املتكررة واملنهجية التي تشتمل على التوصل إلى فهم للموضوع محل االرتباط
وظروف االرتباط األخرى.

.78

يستلزم القيام بارتباط تأكيد معقول:
(أ)
(ب)

تحديد وتقويم مخاطر التحريف الجوهري في املوضوع محل االرتباطً ،
بناء على فهم املوضوع محل
االرتباط وظروف االرتباط األخرى؛
تصميم وتنفيذ اإلجراءات الالزمة ملواجهة املخاطر ّ
املقيمة وللتوصل إلى تأكيد معقول لدعم استنتاج
املحاسب القانوني؛

(ج)
.79

.80

تقويم كفاية ومناسبة األدلة املتحصل عليها في سياق االرتباط والسعي عند اللزوم في ظل الظروف
القائمة للحصول على املزيد من األدلة.

ُ
تعد طبيعة اإلجراءات الخاصة بجمع ما يكفي من األدلة املناسبة وتوقيتها ومداها في ارتباط التأكيد املحدود
محدودة مقارنة بها في ارتباط التأكيد املعقول .وقد ينص أحد معايير التأكيد الخاص بموضوع ما محل ارتباط،
على سبيل املثال ،على ضرورة الحصول على ما يكفي من األدلة املناسبة لنوع معين من ارتباطات التأكيد املحدود
بشكل أساس ي من خالل اإلجراءات التحليلية واالستفسارات .لكن في حالة عدم وجود معايير تأكيد خاصة
باملوضوع محل االرتباط في األنواع األخرى الرتباطات التأكيد املحدود ،فقد تكون اإلجراءات الخاصة بجمع ما
يكفي من األدلة املناسبة ،أو ال تكون ،إجراءات تحليلية واستفسارات باألساس وسوف تتباين هذه اإلجراءات
ً
ّ
والسيما املوضوع محل االرتباط واملعلومات التي يحتاج إليها املستخدمون املستهدفون
تبعا لظروف االرتباط،
والطرف القائم بالتكليف ،إضافة إلى قيود الوقت والتكلفة ذات الصلةُ .ويعد تحديد طبيعة اإلجراءات وتوقيتها
ً
ً
ومداها أمرا خاضعا للحكم املنهي وتتباين هذه األمور من ارتباط آلخر.
يستلزم القيام بارتباط تأكيد محدود:
ً
تحديد املجاالت التي من املحتمل أن ينشأ فيها تحريف جوهري ملعلومات املوضوع ،بناء على فهم
(أ)
املوضوع محل االرتباط وظروف االرتباط األخرى؛
(ب)

تصميم وتنفيذ اإلجراءات الالزمة ملعالجة تلك املجاالت وللتوصل إلى تأكيد محدود لدعم استنتاج
املحاسب القانوني؛

(ج)

تصميم وتنفيذ إجراءات إضافية للحصول على املزيد من األدلة إذا نما إلى علم املحاسب القانوني أمر
ً
ً
يدعوه إلى االعتقاد بأن معلومات املوضوع قد تكون ّ
محرفة تحريفا جوهريا.

كمية األدلة املتاحة وجودتها
.81

تتأثر كمية األدلة املتاحة وجودتها بما يلي:
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(أ)

(ب)

.82

خصائص املوضوع محل االرتباط ومعلومات املوضوع .فعلى سبيل املثال ،قد ُيتوقع الحصول على أدلة
أقل موضوعية عندما تكون معلومات املوضوع ذات توجه مستقبلي وليست معلومات تاريخية (انظر
الفقرة )40؛
ً
ظروف أخرى كما هو الحال عندما ال يتوفر دليل كان من املتوقع بشكل معقول أن يكون موجودا ،على
سبيل املثال بسبب توقيت تعيين املحاسب القانوني أو سياسة االحتفاظ باملستندات الخاصة باملنشأة
ُ ُ
أو عدم كفاية نظم املعلومات أو وجود قيد مفروض من الطرف املسؤول.

ً
وعادة ما تكون األدلة املتاحة ذات طبيعة مقنعة وليست قاطعة.
ً
ً
سواء الرتباط التأكيد املعقول أو التأكيد املحدود عندما:
ال ُيعد االستنتاج غير املعدل مناسبا
(أ)
(ب)

تمنع الظروف املحاسب القانوني من الحصول على األدلة الالزمة للحد من خطر االرتباط إلى مستوى
مناسب؛ أو
ً
يفرض طرف في االرتباط قيدا يمنع املحاسب القانوني من الحصول على األدلة الالزمة للحد من خطر
االرتباط إلى مستوى مناسب.

تقرير التأكيد
ً
ً
يقوم املحاسب القانوني بتكوين استنتاجه على أساس األدلة املتحصل عليها ،ويقدم تقريرا مكتوبا يحتوي على
.83
تعبير واضح عن ذلك االستنتاج املتعلق بمعلومات املوضوع .وتضع معايير التأكيد العناصر األساسية لتقارير
التأكيد.
ُ
َّ
في ارتباط التأكيد املعقول ،يعبر عن االستنتاج الذي خلص إليه املحاسب القانوني بصيغة اإلثبات التي تنقل
.84
.85

.86

رأي املحاسب القانوني في مخرجات قياس أو تقويم املوضوع محل االرتباط.
فيما يلي أمثلة الستنتاجات ُم ّعبر عنها بشكل مناسب الرتباط التأكيد املعقول:


"وفي رأينا ،فإن املنشأة قد التزمت من جميع الجوانب الجوهرية بالقانون (س)" ،عند إبداء استنتاج
متعلق باملوضوع محل االرتباط والضوابط املنطبقة؛ أو



"وفي رأينا ،فإن القوائم املالية تعرض بشكل عادل ،من جميع الجوانب الجوهرية ،املركز املالي للمنشأة
ً
كما في [التاريخ] وأدائها املالي وتدفقاتها النقدية للسنة املنتهية في ذلك التاريخ وفقا لإلطار (س)" ،عند
إبداء استنتاج متعلق بمعلومات املوضوع والضوابط املنطبقة؛ أو



"وفي رأينا ،فإن بيان [الطرف املعني] بأن املنشأة قد التزمت بالقانون (س)ّ ،
يعبر من جميع الجوانب
الجوهرية عن هذا االلتزام بشكل عادل" أو "وفي رأينا ،فإن بيان [الطرف املعني] بأن مؤشرات األداء
ً
وفقا للضوابط (س) ّ
يعبر من جميع الجوانب الجوهرية عن هذا العرض بشكل
الرئيسية معروضة
عادل" ،عند إبداء استنتاج متعلق ببيان مقدم من الطرف املعني.

وفي االرتباط املباشرُ ،يصاغ استنتاج املحاسب القانوني للتعبير عن املوضوع محل االرتباط والضوابط.
في ارتباط التأكيد املحدودُ ،ي َّعبر عن استنتاج املحاسب القانوني بصورة توضح ما إذا كان أمر قد نما إلى علم
ً
ً
املحاسب القانونيً ،
بناء على االرتباط املُ ّنفذ ،يدعوه إلى االعتقاد بأن معلومات املوضوع ُم ّ
حرفة تحريفا جوهريا،
ُ
ّ
ومثال ذلك النص على أنه ً
"بناء على اإلجراءات املنفذة واألدلة املتحصل عليها ،فلم ينم إلى علمنا ما يدعونا إلى
االعتقاد بأن املنشأة لم تلتزم ،من جميع الجوانب الجوهرية ،بالقانون (س)".
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.87

ً
ً
ّ ً
"مطوال" في إعداد التقارير لتيسير إبالغ املستخدمين املستهدفين
قد يختار املحاسب القانوني أسلوبا "موجزا" أو
ً
ّ
"املطولة"
باستنتاجه بفاعلية .وتحتوي التقارير "املوجزة" عادة على العناصر األساسية فقط .فيما تحتوي التقارير
على معلومات وتوضيحات أخرى ال يكون الهدف منها التأثير على استنتاج املحاسب القانوني .وإضافة إلى العناصر
ً
األساسية ،فقد تحتوي التقارير ّ
املطولة أيضا على وصف تفصيلي لشروط االرتباط والضوابط املستخدمة
والنتائج املتعلقة بجوانب معينة لالرتباط والتفاصيل املتعلقة بمؤهالت وخبرات املحاسب القانوني واألشخاص
ً
اآلخرين املشاركين في االرتباط واإلفصاح عن مستويات األهمية النسبية إضافة إلى التوصيات في بعض الحاالت.
ويعتمد ذكر أي من هذه املعلومات على أهميتها بالنسبة للمعلومات التي يحتاج إليها املستخدمون املستهدفون.

.88

يتم فصل استنتاج املحاسب القانوني بشكل واضح عن املعلومات أو التوضيحات التي ال يكون الهدف منها التأثير
على استنتاج املحاسب القانوني ،بما في ذلك أية فقرة للفت االنتباه أو فقرة أمر آخر أو النتائج املتعلقة بجوانب
ُ
امل ّ
ضمنة في تقرير التأكيد .وتوضح الصيغة املستخدمة أن
معينة لالرتباط أو التوصيات أو املعلومات اإلضافية
فقرة لفت االنتباه أو األمر اآلخر أو النتائج أو التوصيات أو املعلومات اإلضافية ال تهدف إلى االنتقاص من استنتاج
املحاسب القانوني.

.89

يعبر املحاسب القانوني عن استنتاج معدل في الظروف اآلتية:
ً
عندما يوجد ،بحسب الحكم املنهي للمحاسب القانوني ،قيد على النطاق وتأثير األمر قد يكون جوهريا.
(أ)
وفي مثل هذه الحاالت ،يعبر املحاسب القانوني عن استنتاج متحفظ أو يمتنع عن إبداء استنتاجه .وفي
بعض الحاالت ،ينظر املحاسب القانوني في االنسحاب من االرتباط.
ً
ً
عندما تكون معلومات املوضوع ،بحسب الحكم املنهي للمحاسب القانوني ،محرفة تحريفا جوهريا .وفي
(ب)
مثل هذه الحاالت ،يعبر املحاسب القانوني عن استنتاج متحفظ أو استنتاج سلبي .وفي تلك االرتباطات
املباشرة التي تكون فيها معلومات املوضوع هي استنتاج املحاسب القانوني ،ويخلص املحاسب القانوني
ً
إلى أن جزءا من املوضوع محل االرتباط أو كله ال يتوافق من جميع الجوانب الجوهرية مع الضوابط،
ً
ّ ً
ً
ً
فإن مثل هذا االستنتاج ُيعد أيضا استنتاجا متحفظا (أو معارضا ،حسب مقتض ى الحال).
ُي َّعبر عن استنتاج ُم ّ
تحفظ عندما ال تكون التأثيرات الفعلية أو املحتملة ألمر ما جوهرية ومنتشرة لدرجة تتطلب

.90

التعبير عن استنتاج معارض أو االمتناع عن إبداء استنتاج.
.91

.92

في حالة اكتشاف عدم استيفاء واحد أو أكثر من الشروط املسبقة الرتباط التأكيد بعد قبول االرتباط ،يناقش
املحاسب القانوني هذا األمر مع األطراف املعنية ،ويقرر:
(أ)

ما إذا كان من املمكن حل األمر على نحو يحوز رضاه؛

(ب)

ما إذا كان من املناسب االستمرار في االرتباط؛

ما إذا كان سيبلغ عن األمر في تقرير التأكيد وكيفية هذا اإلبالغ في حالة القيام به.
(ج)
ً
إذا اكتشف املحاسب القانوني بعد قبول االرتباط أن بعض الضوابط أو جميعها غير مناسبة أو أن جزءا من
املوضوع محل االرتباط أو كله غير مناسب للقيام بارتباط تأكيد ،ينظر املحاسب القانوني في االنسحاب من
ً
االرتباط ،إن كان ذلك ممكنا بموجب األنظمة أو اللوائح املنطبقة .وفي حالة استمرار املحاسب القانوني في
االرتباط ،فإنه يبدي:
ً
ً
ً ُ ّ ً
ً
استنتاجا متحفظا أو استنتاجا معارضا بناء على مدى جوهرية األمر وانتشاره ،عندما يكون من املرجح
(أ)
بحسب الحكم املنهي للمحاسب القانوني أن تؤدي الضوابط غير املناسبة أو املوضوع غير املناسب محل
االرتباط إلى تضليل املستخدمين املستهدفين؛ أو
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(ب)

استنتاج ًا ُم ّ
تحفظ ًا أو يمتنع عن إبداء استنتاج ،في الحاالت األخرىً ،
بناء على مدى جوهرية األمر
وانتشاره ،بحسب الحكم املنهي للمحاسب القانوني.

أمور أخرى

مسؤوليات اإلبالغ األخرى
.93

التوثيق
.94

.95

ينظر املحاسب القانوني ،حسب شروط االرتباط وظروف االرتباط األخرى ،فيما إذا كان أي أمر قد نما إلى علمه
ويلزم أن ُيبلغ به الطرف املسؤول أو القائم بالقياس أو القائم بالتقويم أو الطرف القائم بالتكليف أو املكلفين
بالحوكمة أو أي أشخاص آخرين.
ً
يوفر توثيق أعمال االرتباط سجال بأساس إعداد تقرير التأكيد عند إعداد هذا التوثيق في الوقت املناسب وعندما
ً
ً
يكون كافيا ومناسبا لتمكين أي محاسب قانوني ذي خبرة لم تكن له صلة سابقة باالرتباط من فهم ما يلي:
(أ)

طبيعة وتوقيت ومدى اإلجراءات املنفذة لاللتزام بمعايير التأكيد ذات الصلة واملتطلبات النظامية
والتنظيمية املنطبقة؛

(ب)

نتائج اإلجراءات املنفذة ،واألدلة املتحصل عليها؛

(ج)

األمور املهمة التي تظهر أثناء االرتباط ،واالستنتاجات املتوصل إليها بشأن هذه األمور واألحكام املهنية
ُ
املهمة املتخذة في التوصل إلى تلك االستنتاجات.

يشمل توثيق أعمال االرتباط كيفية قيام املحاسب القانوني بمعالجة أي عدم اتساق قام بتحديده بين املعلومات
واالستنتاج النهائي للمحاسب القانوني بشأن كل أمر من األمور املهمة.

إساءة استخدام اسم املحاسب القانوني
.96

تكون للمحاسب القانوني عالقة باملوضوع محل االرتباط ،أو بمعلومات املوضوع ذات الصلة ،عندما يعد
ً
املحاسب القانوني تقريرا عن املعلومات املتعلقة باملوضوع محل االرتباط أو يوافق على استخدام اسمه في سياق
منهي مع ذلك املوضوع محل االرتباط أو مع معلومات املوضوع ذات الصلة .وإذا لم تكن للمحاسب القانوني عالقة
على هذا النحو ،ال تستطيع األطراف الثالثة تحميل املحاسب القانوني أية مسؤولية .وإذا علم املحاسب القانوني
ً
أن طرفا ما يس يء استخدام اسمه فيما يتصل بموضوع ما محل ارتباط ،أو فيما يتصل بمعلومات املوضوع ذات
الصلة ،فيجب على املحاسب القانوني أن يطلب من ذلك الطرف االمتناع عن القيام بذلك .وينظر املحاسب
ً
القانوني أيضا في الخطوات األخرى التي يلزم اتخاذها ،مثل إبالغ أي مستخدمين يعرفهم بهذا االستخدام غير
السليم السمه أو طلب املشورة القانونية.
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امللحق األول
إصدارات مجلس املعايير الدولية للمراجعة والتأكيد وعالقتها ببعضها وبقواعد أخالقيات املهنة الصادرة عن مجلس املعايير الدولية ألخالقيات املهنة للمحاسبين
يوضح هذا امللحق نطاق اإلصدارات الخاصة بمجلس املعايير الدولية للمراجعة والتأكيد ،وعالقتها ببعضها وبقواعد أخالقيات املهنة للمحاسبين املهنيين الصادرة عن مجلس املعايير الدولية ألخالقيات
املهنة للمحاسبين.

قواعد أخالقيات املهنة للمحاسبين املهنيين الصادرة عن مجلس املعايير الدولية ألخالقيات املهنة للمحاسبين

االرتباطات غير الخاضعة للمعايير التي يصدرها مجلس املعايير الدولية للمراجعة
والتأكيد

االرتباطات الخاضعة للمعايير التي يصدرها مجلس املعايير الدولية للمراجعة والتأكيد

املعايير الدولية لرقابة الجودة من  1إلى 99

اإلطار الدولي الرتباطات التأكيد

الخدمات األخرى

الضرائب

االستشارات

ارتباطات الخدمات ذات العالقة

ارتباطات التأكيد األخرى

املعايير الدولية للخدمات ذات العالقة

املعايير الدولية الرتباطات التأكيد

من  4000إلى 4699

من  3000إلى 3699

أعمال املراجعة والفحص للقوائم املالية التاريخية

املعايير الدولية

املعايير الدولية

الرتباطات الفحص

للمراجعة

من  2000إلى 2699

من  100إلى 999
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امللحق الثاني
ارتباطات التصديق واالرتباطات املباشرة
يوضح هذا امللحق االختالفات بين ارتباط التصديق واالرتباط املباشر.
ً
في ارتباط التصديق ،يقوم القائم بالقياس أو القائم بالتقويم ،الذي يكون شخصا آخر خالف املحاسب القانوني،
.1
بقياس أو تقويم املوضوع محل االرتباط مقارنة بالضوابط ،وتكون مخرجات ذلك معلومات املوضوع .وقد يتعذر
التعبير بشكل مناسب عن معلومات املوضوع في سياق املوضوع محل االرتباط والضوابط ،ولذلك فقد يتم
تحريفها ،وربما لدرجة جوهرية .ويتمثل دور املحاسب القانوني في ارتباط التصديق في الحصول على ما يكفي من
األدلة املناسبة للتعبير عن استنتاج بشأن ما إذا كانت معلومات املوضوع ،التي أعدها القائم بالقياس أو القائم
بالتقويم ،خالية من التحريف الجوهري.
.2

في االرتباط املباشر ،يقوم املحاسب القانوني بقياس أو تقويم املوضوع محل االرتباط مقارنة بالضوابط ويعرض
املعلومات الناتجة املتعلقة باملوضوع كجزء من تقرير التأكيد أو في ملحق مرفق به .ويتناول استنتاج املحاسب
القانوني في االرتباط املباشر املخرجات املقرر عنها لقياس أو تقويم املوضوع محل االرتباط مقارنة بالضوابط .وفي
ً
وبناء على
بعض االرتباطات املباشرة ،يكون استنتاج املحاسب القانوني هو معلومات املوضوع أو جزء منها.
املوضوع محل االرتباط:
(أ)

يمكن أن تكون مخرجات القياس أو التقويم في االرتباط املباشر مشابهة لتقرير أو بيان أعده القائم
بالقياس أو القائم بالتقويم في ارتباط تصديق .ولكن في ظروف أخرى ،يمكن أن يتم النص على
املخرجات ،التي هي معلومات املوضوع ،في وصف النتائج وأساس استنتاج املحاسب القانوني في تقرير
تأكيد ّ
مطول؛

.3

قد يستخدم املحاسب القانوني البيانات التي قام آخرون بجمعها .فعلى سبيل املثال ،قد تكون البيانات
(ب)
مأخوذة من نظام معلومات يقوم بصونه الطرف املسؤول.
ً
إضافة إلى قياس املوضوع محل االرتباط أو تقويمه ،يستخدم املحاسب القانوني أيضا في االرتباط املباشر مهارات
وأساليب التأكيد للحصول على ما يكفي من األدلة املناسبة للتعبير عن استنتاج بشأن ما إذا كانت معلومات
ً
ً
املوضوع ّ
محرفة تحريفا جوهريا .وقد يحصل املحاسب القانوني على تلك األدلة بالتوازي مع قياس أو تقويم
ً
املوضوع محل االرتباط ،وقد يحصل عليها أيضا قبل ذلك القياس أو التقويم أو بعده.

.4

تكمن قيمة االرتباط املباشر في الجمع بين:
(أ)

استقالل املحاسب القانوني عن املوضوع محل االرتباط والطرف القائم بالتكليف واملستخدمين
املستهدفين والطرف املسؤول ،بغض النظر عن عدم استقالل املحاسب القانوني عن معلومات املوضوع
بسبب قيامه بإعدادها؛

(ب)

مهارات وأساليب التأكيد املستخدمة عند قياس أو تقويم املوضوع محل االرتباط ،مما يؤدي إلى تراكم
أدلة تتشابه مع أدلة ارتباطات التصديق في كميتها وجودتها .وهذا الحصول على ما يكفي من األدلة
ً
املناسبة هو ما يميز القيام بارتباط مباشر عن مجرد القيام بأعمال تجميع .وتوضيحا لهذه النقطة،
فإنه إذا كان هناك محاسب قانوني يقوم بتجميع بيانات لقائمة غازات االحتباس الحراري إلحدى
املنشآت ،فإن املحاسب القانوني لن يقوم على سبيل املثال باختبار معايرة أجهزة الرصدّ .أما في االرتباط
املباشر ،فإن املحاسب القانوني سيقوم ،عند االقتضاء ،إما بمعايرة أجهزة الرصد كجزء من آلية
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القياس ،أو اختبار أعمال معايرة أجهزة الرصد التي نفذها آخرون بنفس القدر كما لو كان االرتباط
ارتباط تصديق.
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امللحق الثالث
األطراف في ارتباط التأكيد
التأكيد:

املسؤولية:

القياس /التقويم:

الطرف القائم بالتكليف

القائم بالقياس/
القائم بالتقويم

الطرف املسؤول

الضوابط

شروط االرتباط

معلومات املوضوع

املوضوع محل االرتباط

تقرير التأكيد
املحاسب القانوني

املستخدمون املستهدفون

.1

تحتوي جميع ارتباطات التأكيد على ثالثة أطراف على األقل ،هي :الطرف املسؤول واملحاسب القانوني
ً
واملستخدمين املستهدفينً .
وبناء على ظروف االرتباط ،قد يوجد أيضا دور مستقل للقائم بالقياس أو القائم
بالتقويم أو الطرف القائم بالتكليف.

.2

يوضح الشكل أعاله كيفية تعلق األدوار اآلتية بارتباط التأكيد:
(أ)

الطرف املسؤول هو املسؤول عن املوضوع محل االرتباط.

(ب)

يستخدم القائم بالقياس أو القائم بالتقويم الضوابط لقياس أو تقويم املوضوع محل االرتباط بما
يؤدي للتوصل إلى معلومات املوضوع.

(ج)

يتفق الطرف القائم بالتكليف مع املحاسب القانوني على شروط االرتباط.

(د)

يحصل املحاسب القانوني على ما يكفي من األدلة املناسبة للتعبير عن استنتاج يهدف إلى رفع درجة
الثقة لدى املستخدمين املستهدفين ،بخالف الطرف املسؤول ،حيال معلومات املوضوع.

(ه)

يتخذ املستخدمون املستهدفون قراراتهم على أساس معلومات املوضوع .املستخدمون املستهدفون هم
األفراد أو املنشآت أو مجموعات األفراد واملنشآت الذين يتوقع املحاسب القانوني أنهم سيستخدمون
تقرير التأكيد .وفي بعض الحاالت ،قد يكون هناك مستخدمون مستهدفون آخرون بخالف املوجه لهم
تقرير التأكيد.
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.3

يمكن رصد املالحظات اآلتية فيما يتعلق بهذه األدوار:


يحتوي كل ارتباط تأكيد على األقل على طرف مسؤول ومستخدمين مستهدفين إضافة إلى املحاسب
القانوني.



ال يمكن أن يكون املحاسب القانوني هو الطرف املسؤول أو الطرف القائم بالتكليف أو أحد املستخدمين
املستهدفين.



ً
في االرتباط املباشر ،يكون املحاسب القانوني هو أيضا القائم بالقياس أو القائم بالتقويم.



في ارتباط التصديق ،يمكن أن يكون الطرف املسؤول ،أو شخص آخر ،غير املحاسب القانوني ،هو
القائم بالقياس أو القائم بالتقويم.



متى قام املحاسب القانوني بقياس أو تقويم املوضوع محل االرتباط مقارنة بالضوابط ،كان االرتباط
ً
ً
ارتباطا مباشرا .وال يمكن تغيير صفة ذلك االرتباط إلى ارتباط تصديق عن طريق تحمل طرف آخر
املسؤولية عن القياس أو التقويم ،على سبيل املثال عن طريق قيام الطرف املسؤول بإرفاق بيان
بمعلومات املوضوع يقر فيه بتحمله املسؤولية عن املعلومات.



يمكن أن يكون الطرف املسؤول هو الطرف القائم بالتكليف.



ً
في العديد من ارتباطات التصديق ،يمكن أن يكون الطرف املسؤول هو أيضا القائم بالقياس أو القائم
بالتقويم ،والطرف القائم بالتكليف .ومن أمثلة ذلك أن تقوم املنشأة بتكليف محاسب قانوني لتنفيذ
ارتباط تأكيد بشأن تقرير أعدته عن ممارسات االستدامة الخاصة بها .ومن األمثلة التي يختلف فيها
الطرف املسؤول عن القائم بالقياس أو القائم بالتقويم ما يكون عندما يتم تكليف املحاسب القانوني
بتنفيذ ارتباط تأكيد بشأن تقرير أعدته جهة حكومية عن ممارسات االستدامة في شركة خاصة.



ً
في ارتباط التصديق ،يقدم عادة القائم بالقياس أو القائم بالتقويم للمحاسب القانوني إفادة مكتوبة
ً
عن معلومات املوضوع .وفي بعض الحاالت ،قد ال يكون املحاسب القانوني قادرا على الحصول على
مثل تلك اإلفادة ،على سبيل املثال عندما ال يكون الطرف القائم بالتكليف هو القائم بالقياس أو القائم
بالتقويم.



يمكن أن يكون الطرف املسؤول أحد املستخدمين املستهدفين ،ولكنه ال يكون املستخدم الوحيد.



قد يكون الطرف املسؤول ،والقائم بالقياس أو القائم بالتقويم ،واملستخدمون املستهدفون من منشآت
مختلفة أو من نفس املنشأة .ومن أمثلة الحالة الثانية ،أن يطلب املجلس اإلشرافي في هيكل تنظيمي
ملنشأة تحتوي على مجلس من مستويين الحصول على تأكيد بشأن املعلومات املقدمة من املجلس
التنفيذي لتلك املنشأة .ويلزم النظر إلى العالقة بين الطرف املسؤول ،والقائم بالقياس أو القائم
بالتقويم ،واملستخدمين املستهدفين في سياق كل ارتباط بعينه وقد تختلف هذه العالقة عن التسلسل
ّ
التقليدي املحدد للمسؤوليات .فعلى سبيل املثال ،قد تكلف اإلدارة العليا للمنشأة (املستخدم
املستهدف) أحد املحاسبين القانونيين بتنفيذ ارتباط تأكيد بشأن جانب معين من أنشطة املنشأة يتولى
املسؤولية املباشرة عنه مستوى أدنى من املستويات اإلدارية (الطرف املسؤول) ،لكن املسؤولية النهائية
عنه ترجع إلى اإلدارة العليا.
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.4

.5

يمكن أن يكون الطرف القائم بالتكليف ،الذي ال يكون في ذات الوقت الطرف املسؤول ،هو املستخدم

املستهدف.
ً
قد يكون استنتاج املحاسب القانوني ُمصاغا للتعبير عن:


املوضوع محل االرتباط والضوابط املنطبقة؛ أو



معلومات املوضوع والضوابط املنطبقة؛ أو



بيان مقدم من الطرف املعني.

يجوز أن يتفق املحاسب القانوني والطرف املسؤول على تطبيق مبادئ معايير التأكيد على أحد االرتباطات عندما
ال يكون هناك مستخدمون مستهدفون سوى الطرف املسؤول لكن شريطة الوفاء بجميع املتطلبات األخرى ملعايير
التأكيد .وفي مثل هذه الحاالت ،يشتمل تقرير املحاسب القانوني على إفادة بقصر استخدام التقرير على الطرف
املسؤول.
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امللحق الرابع
تصنيف املوضوعات محل االرتباط
يحتوي الجدول الوارد أدناه على تصنيف ملجموعة املوضوعات املحتمل أن تكون محل ارتباط موضحة ببعض األمثلة .وتوجد
ً
ُ
ُ
بعض األصناف التي لم تذكر لها أي أمثلة نظرا ألنه من غير املرجح أن تنفذ ارتباطات تأكيد فيما يتعلق باملعلومات في هذه
ً
ً
ً
األصناف .وليس بالضرورة أن يكون هذا التصنيف كامال ،وليس بالضرورة أيضا أن تستبعد هذه األصناف بعضها بعضا ،وقد
تحتوي بعض املوضوعات محل االرتباطات أو بعض معلومات املوضوعات على مكونات تقع في أكثر من صنف واحد ،فعلى
سبيل املثال ُي ّ
رجح أن يحتوي إعداد التقارير املتكاملة وإعداد التقارير عن املسؤولية االجتماعية للشركات على معلومات
تاريخية وأخرى ذات توجه مستقبلي ومعلومات مالية وأخرى غير مالية ،على السواء .وفي بعض الحاالت ،تكون األمثلة هي
معلومات املوضوع ،وفي حاالت أخرى تكون املوضوع محل االرتباط أو مجرد إشارة إلى نوع السؤال الذي يمكن أن تساعد
املعلومات في اإلجابة عليه ،وذلك حسب الخيار الذي يكون أكثر داللة على املعنى في ظل الظروف.

معلومات عن:
أمور مالية

األداء املالي

معلومات تاريخية

معلومات ذات توجه مستقبلي

ً
القوائم املالية املُ ّ
عدة وفقا إلطار تقرير
مالي منطبق



التدفقات النقدية املتنبأ
بها/املتوقعة



املركز املالي املتنبأ به/املتوقع



االنخفاضات املتوقعة في
االنبعاثات نتيجة استخدام تقنية
جديدة ،أو احتجاز غازات
االحتباس الحراري عن طريق
زراعة األشجار.
ً
ً
التصريح بأن إجراء مقترحا

املركز املالي
أمور غير مالية

األداء غير املالي
كاستخدام املوارد/
القيمة املحققة
مقابل املال املدفوع

الوضع غير املالي

نظام /آلية

الوصف
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قائمة غازات االحتباس
الحراري





تقرير االستدامة
مؤشرات األداء الرئيسية
بيان عن االستخدام الفعال
للموارد



بيان عن القيمة املحققة
مقابل املال املدفوع



التقرير عن املسؤولية
االجتماعية للشركات



وصف نظام/آلية على النحو
الذي يتم تطبيقه/تطبيقها به
في نقطة زمنية



الخصائص املادية ،كحجم
ً
عقار مستأجر مثال



وصف نظام الرقابة الداخلية
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سيحقق قيمة مقابل املال
املدفوع
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معلومات عن:

الجوانب
السلوكية

معلومات ذات توجه مستقبلي

معلومات تاريخية
التصميم



تصميم أدوات الرقابة في
منشأة خدمية

التشغيل /األداء



الفاعلية التشغيلية إلجراءات
تعيين املوظفين وتدريبهم

االلتزام



التزام املنشأة على سبيل
املثال بتعهدات متعلقة
بقرض أو بمتطلبات نظامية
أو تنظيمية محددة

السلوك البشري



تقويم فاعلية لجان املراجعة

غير ذلك



مالءمة حزمة برمجيات
للغرض منها
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تصميم أدوات الرقابة املقترحة
آللية إنتاج وشيكة
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