معيار المراجعة ( :)220رقابة الجودة لمراجعة القوائم المالية
اعتمدت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين معيار المراجعة ( ،)220كما صدر من مجلس
المعايير الدولية للمراجعة والتأكيد ،مع األخذ في االعتبار متطلبات نطام الشركات المهنية
في المملكة العربية السعودية ،والذي يُجيز تأسيس شركة مهنية تضامنية فقط.
وعليه تم تعديل تعريف مكتب المراجعة ليتفق مع األنظمة المعمول بها في المملكة.
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رقابة الجودة لمراجعة القوائم المالية

ينبغي قراءة معيار المراجعة (" )220رقابة الجودة لمراجعة القوائم المالية" جنبا ً إلى جنب مع معيار
المراجعة (" )200األهداف العامة للمراجع المستقل والقيام بالمراجعة وفق ًا للمعايير الدولية للمراجعة
المعتمدة في المملكة العربية السعودية".
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مقدمة
نطاق هذا المعيار
يتناول هذا المعيار الدولي للمراجعة المسؤوليات المحددة للمراجع فيما يتعلق بإجراءات رقابة
الجودة على عملية مراجعة القوائم المالية .ويتناول أيضاً ،عند االقتضاء ،مسؤوليات فاحص رقابة
جودة االرتباط .وينبغي أن يُقرأ هذا المعيار جنبا ً إلى جنب مع المتطلبات األخالقية ذات الصلة.

.1

نظام رقابة الجودة ودور فرق االرتباط
ُتعد نظم رقابة الجودة وسياساتها وإجراءاتها من مسؤوليات مكتب المراجعة .وبموجب معيار رقابة
الجودة ( ،)1فإن المكتب يتحمل التزاما ً بإرساء ﻨظام لرقابة الجودة وصونه ليوفر له تأكيداً معقوالً
بأن:

.2

(أ)

المكتب والعاﻤلﻴن فيه ﻴلتزمون بالمعايير المهنية والمتطلبات النظامية والتنظيمية المنطبقة؛

(ب)

التقارير الصادرة عن المكتب أو الشركاء المسؤولين عن االرتباط مناسبة في ظل
الظروف القائمة1.

وينبني هذا المعيار على أساس أن المكتب يخضع لمعيار رقابة الجودة ( )1أو للمتطلبات الوطنية
التي تكون مساوية على األقل لمتطلبات المعيار( .راجع :الفقرة أ)1
.3

في سياق نظام رقابة الجودة بالمكتب ،تتحمل فرق االرتباط مسؤولية تطبيق إجراءات رقابة الجودة
المنطبقة على ارتباط المراجعة ،وتزويد المكتب بالمعلومات المالئمة لتمكينه من التفعيل السليم
لذلك الجزء المتعلق باالستقالل من نظام رقابة الجودة الخاص بالمكتب.

.4

يحق لفرق االرتباط االعتماد على نظام رقابة الجودة بالمكتب ،ما لم تكن المعلومات المقدمة من
المكتب أو األطراف األخرى تشير إلى عكس ذلك( .راجع :الفقرة أ)2

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

.5
الهدف

يهدف المراجع إلى أن يطبق على مستوى االرتباطات إجراءات رقابة الجودة التي توفر له تأكيداً
معقوالً بشأن ما يلي:

.6

(أ)

التزام المكتب بالمعايير المهنية والمتطلبات النظامية والتنظيمية المنطبقة؛

(ب)

مناسبة التقرير الصادر عن المراجع في ظل الظروف القائمة.

التعريفات
.7

1

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

معيار رقابة الجودة (" )1رقابة الجودة للمكاتب التي تنفذ ارتباطات مراجعة وفحص للقوائم المالية وارتباطات التأكيد األخرى
وارتباطات الخدمات ذات العالقة" ،الفقرة 11
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(أ)

الشريك المسؤول عن االرتباط 2:الشريك ،أو شخص آخر في المكتب يكون مسؤوالً عن
ارتباط المراجعة وأدائه ،وعن تقرير المراجع الذي يصدر من خالل المكتب ،وتكون لديه
-إذا تطلب األمر -الصالحية المناسبة من جهة مهنية أو نظامية أو تنظيمية.

(ب)

فﺤص رقابة جودة االرتباط :آلية مصممة لتقديم تقويم موضوعي ،في تاريخ تقرير
المراجع أو قبله ،لألحكام المهمة التي اتخذها فريق االرتباط واالستنتاجات التي توصل
إليها في صياغة تقرير المراجع .وتستهدف آلية فحص رقابة جودة االرتباط عمليات
مراجعة القوائم المالية للمنشآت المدرجة وارتباطات المراجعة األخرى ،إن وجدت ،التي
يرى المكتب أنه من الضروري إجراء فحص لرقابة جودتها.

(ج)

فاﺤص رقابة جودة االرتباط :شريك ،أو شخص آخر في المكتب ،أو شخص خارجي
مؤهل بشكل مناسب ،أو فريق مكون من مثل هؤالء األفراد ،ليس من بينهم من هو جزء
من فريق االرتباط ،ولديهم صالحية وخبرة كافية ومناسبة للتقويم الموضوعي لألحكام
المهمة التي اتخذها فريق االرتباط واالستنتاجات التي توصل إليها في صياغة تقرير
المراجع.

(د)

فرﻴق االرتباط :جميع الشركاء والموظفين الذين ينفذون االرتباط ،وأي أفراد يتم تكليفهم
من قبل المكتب أو مكتب في شبكة لتنفيذ إجراءات المراجعة الخاصة باالرتباط .ويُستثنى
من ذلك الخبير الخارجي للمراجع الذي يقوم بتكليفه المكتب أو مكتب في شبكة 3.ويُستثنى
من مصطلح "فريق االرتباط" أيضا ً األفراد في وظيفة المراجعة الداخلية لدى العميل الذين
يقدمون مساعدة مباشرة بشأن ارتباط مراجعة ما عندما يلتزم المراجع الخارجي بمتطلبات
معيار المراجعة (4.)610


(ه)

الﻤكتب :محاسب قانوني فرد ،أو شركة مهنية.

(و)

ال تقصي :فيما يتعلق بارتباطات المراجعة المكتملة ،هو إجراءات مصممة لتقديم أدلة على
التزام فرق االرتباط بسياسات وإجراءات رقابة الجودة الخاصة بالمكتب.

(ز)

منشأة مدرجة :هي منشأة تكون أسهمها أو ديونها مسجلة أو مدرجة في سوق أوراق مالية
معترف بها ،أو يتم تداولها طﺒقاً للوائح سوق أوراق مالية معترف بها أو جهة أخرى
مماثلة.

(ح)

المتابعة :آلية تتألف من مراعاة مستمرة لنظام رقابة الجودة في المكتب وتقويمه ،بما في
تقص دوري لمجموعة مختارة من االرتباطات المكتملة ،بغية تزويد المكتب
ذلك ،إجراء ٍ
بتأكيد معقول بأن نظام رقابة الجودة لديه يعمل بفاعلية.

(ط)

مكتب في شبكة :هو مكتب أو منشأة تنتمي إلى شبكة.

2

ُتقرأ مصطلحات "الشريك المسؤول عن االرتباط" و"الشريك" و"المكتب" على أنها تشير إلى ما يعادلها في القطاع العام ،عند
االقتضاء.

3

يعرِّ ف معيار المراجعة (" )620استخدام عمل خبير استعان به المراجع" ،في الفقرة (6أ) ،مصطلح "الخبير الذي يستعين به
المراجع".
يفرض معيار المراجعة (" )610استخدام عمل المراجعين الداخليين" حدوداً على استخدام المساعدة المباشرة .وينص أيضا ً على
أنه قد يُحظر على المراجع الخارجي بموجب نظام أو الئحة الحصول على مساعدة مباشرة من المراجعين الداخليين .وبنا ًء عليه،
يقتصر استخدام المساعدة المباشرة على الحاالت التي يسمح فيها بذلك.
وفقا ً لنظام الشركات المهنية في المملكة ،يجوز تأسيس شركة مهنية تضامنية فقط .وعليه تم تعديل التعريف ليتفق مع األنظمة
المنطبقة في المملكة .وقد كان نص التعريف الدولي ما يلي (المكتب :محاسب قانوني فرد أو شركة أشخاص أو شركة مساهمة أو
أي منشأة أخرى لمحاسبين مهنيين).

4
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(ي)

الشبكة :هيكل أكبر حجماً:
()1

يهدف إلى تحقيق التعاون؛

()2

يهدف بوضوح إلى التشارك في األرباح أو التكاليف ،أو يتشارك في ملكية أو
سيطرة أو إدارة مشتركة ،أو في سياسات وإجراءات رقابة جودة مشتركة ،أو
استراتيجية عمل مشتركة ،أو في استخدام اسم تجاري مشترك أو جزء مهم من
الموارد المهنية.

(ك)

الشريك :أي فرد لديه صالحية إللزام المكتب بشأن أداء ارتباط خدمات مهنية.

(ل)

العاملون :الشركاء والموظفون.

(م)

الﻤعاﻴﻴر الﻤهﻨﻴة :المعايير الدولية للمراجعة والمتطلبات األخالقية ذات الصلة.

(ن)

المتطلبات األخالقية ذات الصلة :المتطلبات األخالقية التي يخضع لها فريق االرتباط
وفاحص رقابة جودة االرتباط ،والتي تشمل عاد ًة الجزأين (أ) و(ب) من قواعد أخالقيات
المهنة للمحاسبين المهنيين الصادرة عن مجلس المعايير الدولية ألخالقيات المهنة
للمحاسبين والمتعلقة بمراجعة القوائم المالية ،جنبا ً إلى جنب مع المتطلبات الوطنية التي
تكون أكثر تشدداً.

(س)

الموظفون :الﻤهﻨﻴون ،بخالف الشركاء ،بما في ذلك أي خبراء يوظفهم المكتب.

(ع)

ﺸﺨص خارجي مؤهل بشكل مناسب :شخص ﻤن ﺨارج المكتب لديه الكفاءات والقدرات
الالزمة للتصرف كشريك مسؤول عن االرتباط ،على سبيل المثال ،شريك من مكتب
آخر ،أو موظف (لديه الخبرة المناسبة) من هيئة محاسبة مهنية ﻴﺠوز ألعضائها تنفيذ
عمليات ﻤراﺠعة للمعلومات المالية التاريخية ،أو من منشأة تقدم خدمات رقابة جودة ذات
صلة.

المتطلبات
مسؤوليات القيادة عن جودة عمليات المراجعة
.8

يتحمل الشريك المسؤول عن االرتباط ﻤﺴؤولﻴة الﺠودة العامة لكل ارتباط ﻤراﺠعة يُكلّف به.
(راجع :الفقرة أ)3

المتطلبات األخالقية ذات الصلة
.9

طوال مدة ارتباط المراجعة ،ﻴﺠب على الشريك المسؤول عن االرتباط أن يظل منتبهاً ،عن طريق
المالحظة وتوجيه االستفسارات إذا لزم األمر ،لكل ما يدل على عدم التزام فريق االرتباط
بالمتطلبات األخالقية ذات الصلة( .راجع :الفقرتين أ ،4أ)5

.10

إذا نما إلى علم الشريك المسؤول عن االرتباط ،من خالل نظام رقابة الجودة بالمكتب أو من أي
مصدر آخر ،أﻤورٌ تشير إلى عدم التزام أعضاء فريق االرتباط بالمتطلبات األخالقية ذات الصلة،
فيجب على الشريك المسؤول عن االرتباط تحديد التصرف المناسب الذي يجب اتخاذه بالتشاور مع
المسؤولين اآلخرين في المكتب( .راجع :الفقرة أ)5

االستقالل
.11

ﻴجب على الشريك المسؤول عن االرتباط أن يكوِّ ن استنتاجا ً عن مدى االلتزام بمتطلبات االستقالل
المنطبقة على ارتباط المراجعة .ولتحقيق ذلك ،يجب عليه( :راجع :الفقرة أ)5
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(أ)

الحصول على المعلومات ذات الصلة من المكتب ومكاتب الشبكة ،عند االقتضاء ،لتحديد
وتقويم الظروف والعالقات التي تشكل ﺘهدﻴداً لالستقالل؛

(ب)

تقويم المعلومات الخاصة بالمخالفات المكتشفة ،إن وجدت ،التي تتعلق بسياسات
وإجراءات االستقالل الخاصة بالمكتب ،لﺘﺤدﻴد ما إذا كانت تشكل ﺘهدﻴداً لالستقالل
المطلوب الرتباط الﻤراﺠعة؛

(ج)

اﺘﺨاذ التصرف المناسب للقضاء على مثل هذه التهديدات ،أو تخفيضها لمستوى مقبول
ﺒﺘطﺒﻴق التدابير الوقائية ،أو االنسحاب من ارتباط المراجعة إذا كان ذلك مناسباً ،وعندما
يكون االنسحاب ممكنا ً بموجب األنظمة أو اللوائح .وﻴجب على الشريك المسؤول عن
االرتباط أن يخطر الﻤ كتب على الفور بأي عجز عن حل األمر ،التخاذ التصرف
الﻤﻨاﺴب( .راجع :الفقرتين أ ،6أ)7

قبول العالقات مع العمالء وارتباطات المراجعة واالستمرار في تلك العالقات واالرتباطات
.12

ﻴجب أن يقتنع الشريك المسؤول عن االرتباط بأنه قد ا ُتبعت إجراءات مناسبة بشأن قبول العالقات
مع العمالء وارتباطات المراجعة واالستمرار في تل ك العالقات واالرتباطات ،ويجب عليه أن يحدد
أن االستنتاجات التي تم التوصل إليها في هذا الخصوص ُتعد مناسبة( .راجع :الفقرات أ-8أ)10

.13

إذا حصل الشريك المسؤول عن االرتباط على ﻤعلوﻤات كان من الممكن أن تؤدي إلى رفض
المكتب الرتباط المراجعة فيما لو كانت متاحة من قبل ،فيجب عليه إبالغ المكتب على الفور بهذه
الﻤعلوﻤات ،ﺤﺘى يتسنى للمكتب وللشريك المسؤول عن االرتباط اﺘﺨاذ التصرف الالزم( .راجع:
الفقرة أ)10

تعيين فرق االرتباط
.14

ﻴجب أن يقتنع الشريك المسؤول عن االرتباط بأن فريق االرتباط ،وأي خبراء يستعين بهم المراجع
وليسوا ض من فريق االرتباط ،يتمتعون مجتمعين بالكفاءات والقدرات المناسبة لما يلي:
(أ)

تنفيذ ارتباط الﻤراﺠعة وفقا ً للمعايير الﻤهﻨﻴة والمتطلبات النظامية والتنظيمية المنطبقة؛

(ب)

التمكن من إﺼدار ﺘقرﻴر المراجع المناسب في ظل الظروف القائمة( .راجع :الفقرات
أ–11أ)13

تنفيذ االرتباط

التوجيه واإلشراف واألداء
.15

ﻴجب على الشريك المسؤول عن االرتباط ﺘﺤﻤل المسؤولية عمّا يلي:
(أ)

ﺘوﺠﻴه ارتباط الﻤراﺠعة وتنفيذه واإلﺸراف عليه ،في إطار االلتزام بالمعايير المهنية
والمتطلبات النظامية والتنظيمية المنطبقة؛ (راجع :الفقرات أ-14أ ،16أ)21

(ب)

صدور ﺘقرﻴر المراجع بشكل مناسب في ظل الظروف القائمة.

فحص عمل أعضاء فريق االرتباط اآلخرين
.16

يتحمل الشريك المسؤول عن االرتباط مسؤولية تنفيذ الفحص وفقا ً لسياسات وإجراءات الفحص
الخاصة بالمكتب( .راجع :الفقرات أ ،17أ ،18أ)21
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.17

يجب أن يقتنع الشريك المسؤول عن االرتباط ،ﻤن خالل فحصه لتوثيق أعمال المراجعة والمناقشة
ﻤع فرﻴق االرتباط ،في تاريخ ﺘقرﻴر المراجع أو قبله ،بأنه قد تم الحصول على ما يكفي من أدلة
المراجعة المناسبة لدعم االستنتاجات التي تم التوصل إليها وإلصدار ﺘقرﻴر المراجع( .راجع:
الفقرات أ–19أ)21

التشاور
.18

يجب على الشريك المسؤول عن االرتباط:
(أ)

أن يتحمل المسؤولية عن قﻴام فرﻴق االرتباط بإجراء التشاور المناسب بشأن األﻤور
الصعبة أو المثيرة للجدل؛

(ب)

أن يكون على قناعة ﺒأن أعضاء فرﻴق االرتباط قد قاﻤوا خالل ﺴﻴر االرتباط ﺒإجراء
التشاور المناسب ،سوا ًء داخل فريق االرتباط أو بين فريق االرتباط وأشخاص آخرين
على مستوى مناسب من داخل المكتب أو خارجه؛

(ج)

أن يقتنع بأن طبيعة ونطاق هذه المشاورات ،واالستنتاجات المستخلصة منها ،مُتفق علﻴها
ﻤع الطرف الذي تم التشاور معه؛

(د)

أن يحدد ﻤا إذا كانت االستنتاجات التي أسفر عنها التشاور قد تم تطبيقها( .راجع :الفقرتين
أ ،22أ)23

فحص رقابة جودة االرتباط
.19

.20

.21

لغرض مراجعة القوائم المالية للمنشآت المدرجة ،وارتباطات المراجعة األخرى ،إن وجدت ،التي
يرى المكتب أنه من الضروري إجراء فحص لرقابة جودتها ،يجب على الشريك المسؤول عن
االرتباط:
(أ)

التأكد من تعيين فاحص لرقابة جودة االرتباط؛

(ب)

مناقشة األمور المهمة التي تظهر أثناء ارتباط المراجعة ،بما في ذلك تلك التي يتم تحديدها
أثناء فحص رقابة جودة االرتباط ،مع فاحص رقابة جودة االرتباط؛

(ج)

عدم تأريخ تقرير المراجع لحين االنتهاء من فحص رقابة جودة االرتباط( .راجع :الفقرات
أ–24أ)26

يجب على فاحص رقابة جودة االرتباط إجراء تقويم موضوعي لألحكام المهمة التي اتخذها فريق
االرتباط ،واالستنتاجات التي تم التوصل إليها في صياغة تقرير المراجع .ويجب أن يتضمن هذا
التقويم ما يلي:
(أ)

مناقشة األمور المهمة مع الشريك المسؤول عن االرتباط؛

(ب)

فحص القوائم المالية وتقرير المراجع المقترح؛

(ج)

فحص وثائق أعمال الﻤراﺠعة المختارة المتعلقة باألحكام المهمة التي اتخذها فريق
االرتباط واالستنتاجات التي تم التوصل إليها؛

(د)

تقويم االستنتاجات التي تم التوصل إليها في صياغة تقرير المراجع ،والنظر فيما إذا كان
تقرير المراجع المقترح يُعد مناسباً( .راجع :الفقرات أ–27أ ،29أ–31أ)33

عند مراجعة القوائم المالية للمنشآت المدرجة ،يجب على فاحص رقابة جودة االرتباط ،عند فحص
رقابة جودة االرتباط ،أن يأخذ في الحسبان ما يلي:
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(أ)

تقويم فرﻴق االرتباط الستقالل المكتب فيما يتعلق بارتباط المراجعة؛

(ب)

ﻤا إذا كان قد ﺘم الﺘﺸاور بشكل مناسب ﺒﺸأن األمور التي تنطوي على اختالف في الرأي
أو األﻤور األخرى الﺼعﺒة أو المثيرة للجدل ،واالستنتاجات الناشئة من ﺘلك المشاورات؛

(ج)

ﻤا إذا كانت وثائق أعمال المراجعة المختارة للفحص ﺘعﻜس العمل الذي تم أداؤه فﻴﻤا
يتعلق باألحكام المهمة وﺘدعم االستنتاجات التي تم التوصل إليها( .راجع :الفقرات أ–30
أ)33

االختالفات في الرأي
.22

إذا حدثت اﺨﺘالفات في الرأي داخل فرﻴق االرتباط ،أو مع أولﺌك الذين تمت استشارتهم ،أو عند
االقتضاء ﺒﻴن الشريك المسؤول عن االرتباط وفاﺤص رقابة جودة االرتباط ،فيجب على فريق
االرتباط اتباع ﺴﻴاﺴات وإجراءات المكتب للﺘعاﻤل مع حاالت االختالف في الرأي وﺤلها.

المتابعة
.23

يتضمن النظام الفعال لرقابة الجودة تطبيق آلية متابعة مصممة لتزويد المكتب ﺒتأكيد معقول ﺒأن
الﺴﻴاﺴات واإلجراءات الﻤﺘعلقة ﺒﻨظام رقابة الﺠودة مالئمة وﻜافﻴة وﺘعﻤل بفاعلية .ويجب على
الشريك المسؤول عن االرتباط أن يأخذ في الحسبان ﻨﺘاﺌﺞ آلية المتابعة الخاصة بالمكتب الثابتة في
آخر ﻤعلوﻤات تم تعميمها من خالل الﻤكتب ومكاتب الشبكة األخرى ،في حالة االنطباق ،وما إذا
كان من الممكن ألوجه القصور التي تمت اإلشارة إليها في تلك المعلومات أن تؤثر على ارتباط
المراجعة( .راجع :الفقرات أ-34أ)36

التوثيق
.24

.25

يجب على المراجع أن يُضمِّن في توثيقه ألعمال المراجعة ما

يلي5:

(أ)

القضايا التي تم تحديدها فيما يتعلق بااللتزام بالمتطلبات األخالقية ذات الصلة وكيفية حلها.

(ب)

االستنتاجات عن االلتزام بمتطلبات االستقالل المنطبقة على ارتباط المراجعة ،وأية
مناقشات ذات صلة تمت مع المكتب لدعم هذه االستنتاجات.

(ج)

االستنتاجات التي تم التوصل إليها بشأن قبول العالقات مع العمالء وارتباطات المراجعة
واالستمرار في تلك العالقات واالرتباطات.

(د)

طبيعة ونطاق المشاورات التي تمت خالل سير ارتباط المراجعة ،واالستنتاجات الناتجة
عنها( .راجع :الفقرة أ)37

يجب أن يوثق فاحص رقابة جودة االرتباط ،بالنسبة الرتباط المراجعة الذي تم فحصه:
(أ)

أن اإلجراءات التي تتطلبها سياسات المكتب لفحص رقابة جودة االرتباط قد تم تنفيذها؛

(ب)

أن فحص رقابة جودة االرتباط قد اكتمل في تاريخ تقرير المراجع أو قبله؛

(ج)

أن الفاحص ال يعلم بأي أمور لم يتم حلها ،من شأنها أن تؤدي إلى االعتقاد بأن األحكام
المهمة التي اتخذها فريق االرتباط واالستنتاجات التي توصل إليها كانت غير مناسبة.

***
5

معيار المراجعة (" )230توثيق أعمال المراجعة" ،الفقرات  ،11-8وأ6
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المواد التطبيقية والمواد التفسيرية األخرى
نظام رقابة الجودة ودور فرق االرتباط (راجع :الفقرة )2
أ.1

يتناول معيار رقابة الجودة ( ،) 1أو المتطلبات الوطنية التي تكون مساوية على األقل لمتطلبات
المعيار ،مسؤوليات المكتب عن إنشاء وصون نظام لرقابة الجودة على ارتباطات المراجعة.
ويشتمل نظام رقابة الجودة على سياسات وإجراءات للتعامل مع كل من العناصر اآلتية:


مسؤوليات القيادة عن الجودة داخل المكتب؛



المتطلبات األخالقية ذات الصلة؛



القبول ببناء العالقات مع العمالء وتنفيذ ارتباطات معينة واالستمرار فيها؛



الموارد البشرية؛



تنفيذ االرتباطات؛



المتابعة.

ُتعد المتطلبات الوطنية التي تتناول مسؤوليات المكتب عن إنشاء وصون نظام لرقابة الجودة أنها
ذات متطلبات مساوية على األقل لمتطلبات معيار رقابة الجودة ( )1عندما تتناول جميع العناصر
المشار إليها في هذه الفقرة وتفرض التزامات على المكتب لتحقيق أهداف المتطلبات المنصوص
عليها في معيار رقابة الجودة (.)1
االعتماد على نظام رقابة الجودة الخاص بالمكتب (راجع :الفقرة )4
أ.2

ما لم تشر المعلومات المقدمة من المكتب أو من األطراف األخرى إلى غير ذلك ،يجوز لفريق
االرتباط أن يعتمد على نظام رقابة الجودة الخاص بالمكتب فيما يتعلق على سبيل المثال بما يلي:


الكفاءة المهنية للعاملين من خالل توظيفهم وتدريبهم الرسمي.



االستقالل من خالل جمع معلومات االستقالل المالئمة واإلبالغ بها.



الحفاظ على العالقات مع العمالء ،من خالل ُن ُظم القبول واالستمرار.



االلتزام بالمتطلبات النظامية والتنظيمية المنطبقة من خالل آلية المتابعة.

مسؤوليات القيادة عن جودة عمليات المراجعة (راجع :الفقرة )8
أ.3

تؤكد تصرفات الشريك المسؤول عن االرتباط والرسائل المناسبة التي ينقلها ألعضاء فريق
االرتباط اآلخرين ،في سياق تحمله المسؤولية عن الجودة العامة في كل ارتباط من ارتباطات
المراجعة ،على ما يلي:
(أ)

أهمية ما يلي لجودة المراجعة:
()1

تنفيذ العمل المستوفي لمتطلبات المعايير المهنية والمتطلبات النظامية والتنظيمية
المنطبقة؛

()2

االلتزام بسياسات وإجراءات المكتب المنطبقة فيما يتعلق برقابة الجودة؛

()3

إصدار تقارير المراجع التي تكون مناسبة في ظل الظروف القائمة؛

()4

قدرة فريق االرتباط على إثارة الشكوك دون الخوف من ردود الفعل االنتقامية؛
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(ب)

حقيقة أن الجودة أمر أساس في تنفيذ ارتباطات المراجعة.

المتطلبات األخالقية ذات الصلة
االلتزام بالمتطلبات األخالقية ذات الصلة (راجع :الفقرة )9
أ.4

تحدد قواعد أخالقيات المهنة الصادرة عن مجلس المعايير الدولية ألخالقيات المهنة للمحاسبين
المبادئ األساسية ألخالقيات المهنة ،والتي تشمل*:
(أ)

النزاهة؛

(ب)

الموضوعية؛

(ج)

الكفاءة المهنية والعناية الواجبة؛

(د)

السرية؛

(ه)

السلوك المهني.

تعريف "المكتب و"الشبكة" و "مكتب في شبكة" (راجع :الفقرات )11–9
أ.5

قد تختلف تعريفات "المكتب" أو "الشبكة" أو "مكتب في شبكة" في المتطلبات األخالقية ذات الصلة
عن التعريفات المنصوص عليها في هذا المعيار .فعلى سبيل المثال ،تعرف قواعد أخالقيات المهنة
الصادرة عن مجلس المعايير الدولية ألخالقيات المهنة للمحاسبين "المكتب" على النحو اآلتي:
(أ)

محاسب قانوني فرد ،أو شركة مهنية؛

(ب)

منشأة تسيطر على مثل هذه األطراف من خالل الملكية أو اإلدارة أو غيرها من الوسائل؛

(ج)

منشأة مُسيطر عليها من قبل هذه األطراف من خالل الملكية أو اإلدارة أو غيرها من
الوسائل.

كما تقدم قواعد أخالقيات المهنة الصادرة عن مجلس المعايير الدولية ألخالقيات المهنة للمحاسبين
إرشادات فيما يتعلق بمصطلحي "الشبكة" و"مكتب في شبكة".
وعمالً بالمتطلبات الواردة في الفقرات  ،11-9فإن التعريفات المستخدمة في المتطلبات األخالقية
ذات الصلة تنطبق بقدر ضرورتها لتفسير تلك المتطلبات األخالقية.
تهديدات االستقالل (راجع :الفقرة (11ج))
أ.6

*


قد ﻴكتشف الشريك المسؤول عن االرتباط أن هﻨاك ﺘهدﻴد لالستقالل خاص بارتباط الﻤراﺠعة ،ال
ﺘﺴﺘطﻴع التدابير الوقائية القﻀاﺀ علﻴه أو ﺘﺨفﻴﻀه إلى مستوى مقبول .وفي هذه الحالة ،ووفقا ً
لمتطلبات الفقرة (11ج) ،يجب أن يرفع الشريك المسؤول عن االرتباط تقريراً بذلك إلى الشخص
أو األشخاص المعنيين في المكتب لﺘﺤدﻴد التصرف الﻤﻨاﺴب ،الذي قد يشمل التخلص من الﻨﺸاط أو
المصلحة التي تمثل تهديداً لالستقالل أو االنسحاب من ارتباط الﻤراﺠعة ،إذا كان االنسحاب ممكنا ً
في ظل األنظمة أو اللوائح المنطبقة.

يجب أن يشير المراجع إلى قواعد سلوك وآداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية.
وفقاً لنظام الشركات المهنية في المملكة ،يجوز تأسيس شركة مهنية تضامنية فقط .وعليه تم تعديل التعريف ليتفق مع األنظمة
المنطبقة في المملكة .وقد كان نص التعريف الدولي ما يلي (المكتب :فرد ممارس أو شركة أشخاص أو شركة مساهمة أو أي منشأة
أخرى لمحاسبين مهنيين.
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اعتبارات خاصة بمنشآت القطاع العام
أ.7

قد توفر التدابير النظامية ضمانات الستقالل مراجعي القطاع العام .ومع ذلك ،فإن مراجعي القطاع
ً
نيابة عن المراجع
العام أو مكاتب المراجعة التي تقوم بعمليات المراجعة في القطاع العام
الحكومي ،قد تحتاج  -اعتماداً على شروط التكليف الرسمي الصادر لها في دولة معينة  -إلى
تكييف نهجها لتعزيز االلتزام بمضمون الفقرة ( .)11وقد يشمل ذلك ،عندما ال يسمح التكليف
الرسمي الصادر للمراجع في القطاع العام باالنسحاب من االرتباط ،اإلفصاح من خالل تقرير عام،
عن الظروف التي نشأت ،والتي لو كانت في القطاع الخاص ،ألدت إلى انسحاب المراجع.

قبول العالقات مع العمالء وارتباطات المراجعة واالستمرار في تلك العالقات واالرتباطات (راجع :الفقرة
)12
أ.8

أ.9

يتطلب معيار رقابة الجودة ( )1حصول المكتب على المعلومات التي تعد ضرورية في ظل
الظروف القائمة قبل قبول االرتباط مع عميل جديد ،وعند اتخاذ قرار باالستمرار في ارتباط قائم،
وعند النظر في قبول ارتباط جديد مع عميل حالي 6.وثمة معلومات تساعد الشريك المسؤول عن
االرتباط في تحديد ما إذا كانت االستنتاجات التي خلص إليها فيما يتعلق بقبول العالقات مع العمالء
وارتباطات المراجعة واالستمرار في تلك العالقات واالرتباطات مناسبة ،وذلك مثل المعلومات
اآلتية:


ﻨزاهة المالك الرئيسيين واإلدارة العليا والمكلفين بالحوكمة في الﻤﻨﺸأة؛



ﻤا إذا كان فرﻴق االرتباط ﻤؤهالً للقيام بالﻤراﺠعة ويحظى بالقدرات الضرورية ،بما في
ذلك الوقت والﻤوارد؛



ما إذا كان الﻤكتب وفرﻴق االرتباط يستطيعون االلتزام ﺒالﻤﺘطلﺒات األخالقية ذات الصلة؛



األمور المهمة التي ظهرت أثناء ارتباط المراجعة الحالي أو السابق ،وما يترتب عليها من
آثار على استمرار العالقة.

قد تتطلب األنظمة أو اللوائح أو المتطلبات األخالقية ذات الصلة 7من المراجع أن يطلب من المراجع
السابق ،قبل قبول االرتباط ،أن يزوده بالمعلومات التي يعرفها فيما يتعلق بأي حقائق أو ظروف،
والتي بحسب الحكم المهني للمراجع السابق ،يحتاج المراجع إلى الدراية بها قبل اتخاذ قراره بشأن
قبول االرتباط .وفي بعض الظروف ،قد يكون مطلوبا ً من المراجع السابق أن يقدم للمراجع التالي
المقترح ،بنا ًء على طلب منه ،معلومات عن حاالت عدم االلتزام باألنظمة واللوائح ،المحدد حدوثها
أو المشتبه في حدوثها .فعلى سبيل المثال ،عندما ينسحب المراجع السابق من االرتباط ،نتيجةً لحالة
عدم التزام باألنظمة واللوائح ،محدد حدوثها أو مشتبه في حدوثها ،فإن قواعد أخالقيات المهنة
الصادرة عن مجلس المعايير الدولية ألخالقيات المهنة للمحاسبين تتطلب أن يقدم المراجع السابق،
بنا ًء على طلب المراجع التالي المقترح ،جميع تلك الحقائق والمعلومات األخرى المتعلقة بعدم
االلتزام ،والتي بحسب رأي المراجع السابق ،يحتاج المراجع التالي المقترح أن يكون على دراية بها
قبل اتخاذ قراره بشأن قبول ارتباط المراجعة.8

6

معيار رقابة الجودة ( ،)1الفقرة (27أ)

7

انظر ،على سبيل المثال ،البند  14-210من قواعد أخالقيات المهنة.

8

انظر ،على سبيل المثال ،البند  31-225من قواعد أخالقيات المهنة.
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اعتبارات خاصة بمنشآت القطاع العام (راجع :الفقرتين )13 ،12
أ.10

في القطاع العام ،قد يتم تعيين المراجعين وفقا ً لإلجراءات النظامية .وبنا ًء عليه ،فإن بعض
المتطلبات واالعتبارات التي تتعلق بقبول العالقات مع العمالء وارتباطات المراجعة واالستمرار
في تلك العالقات واالرتباطات والموضحة في الفقرات  12و 13وأ 8وأ 9قد تكون غير مالئمة.
ومع ذلك ،فقد تكون المعلومات المجمعة نتي ً
جة لآللية الموضحة ذات قيمة للمراجعين في القطاع
العام عند تقييم المخاطر وتحمل مسؤوليات التقرير.

تعيين فرق االرتباط (راجع :الفقرة )14
أ.11

يضم فريق االرتباط شخصا ً ذا خبرة في مجال متخصص في المحاسبة أو المراجعة ،سوا ًء كان
من خارج المكتب وتم تكليفه أو كان من موظفي المكتب ،إن وجد ،وهو الذي يقوم بتنفيذ إجراءات
المراجعة على االرتباط .ومع ذلك ،ال يُعد الشخص الذي يملك مثل هذه الخبرة من أعضاء فريق
االرتباط إذا كانت مشاركته في االرتباط تقتصر على تقديم المشورة .وتتناول الفقرات  18وأ22
وأ 23موضوع التشاور.

أ.12

عند النظر في القدرات والﻜفاﺀات المناسبة المتوقعة من فريق االرتباط ككل ،قد يأخذ الشريك
المسؤول عن االرتباط في الحسبان بعض األمور المتعلقة بالفريق مثل:


فهم ارتباطات المراجعة ذات الطبيعة ودرجة التعقيد المماثلة ،والخبرة العملية فيها وذلك
ﻤن خالل الﻤﺸارﻜة والﺘدرﻴب المناسبين.



فهم المعايير الﻤهﻨﻴة والمتطلبات النظامية والتنظيمية المنطبقة.



الخبرة الفﻨﻴة ،بما في ذلك الخبرة في تقنية الﻤعلوﻤات ذات الصلة ومجاالت المحاسبة أو
المراجعة المتخصصة.



المعرفة بالقطاع ذي الصلة الذي يعمل فيه العﻤﻴل.



القدرة على تطبيق الحكم المهني.



فهم سياسات وإجراءات رقابة الﺠودة الخاصة بالمكتب.

اعتبارات خاصة بمنشآت القطاع العام
أ.13

في القطاع العام ،قد تشمل الكفاءات اإلضافية المناسبة المهارات الالزمة للوفاء بشروط التكليف
الرسمي بالمراجعة في دولة معينة .وقد تشتمل هذه الكفاءات أيضا ً على فهم ترتيبات التقرير
ال منطبقة ،بما في ذلك تقديم التقارير إلى سلطة إصدار األنظمة أو إلى سلطة أخرى أو عرض
التقرير على عموم الجمهور .وقد يشتمل النطاق األوسع للمراجعة في القطاع العام ،على سبيل
المثال ،على بعض الجوانب الخاصة بمراجعة األداء أو التقييم الشامل لاللتزام باألنظمة أو اللوائح
أو األوامر الملزمة األخرى ومنع الغش والفساد واكتشاف حدوثهما.

تنفيذ االرتباط
التوجيه واإلشراف واألداء (راجع :الفقرة (15أ))
أ.14

يتضمن توجيه فريق االرتباط إبالغ أعضاء الفريق بأمور مثل:


ﻤﺴؤولﻴاﺘهم ،بما في ذلك الحاجة إلى االلتزام بالمتطلبات األخالقية ذات الصلة ،والتخطيط
للمراجعة وتنفيذها مع التحلي بنزعة الشك المهني حسب متطلبات معيار المراجعة
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(9.)200



مسؤوليات كل شريك عندما يشارك في ارتباط المراجعة أكثر من شريك واحد.



أهداف العمل الذي سيتم تنفيذه.



طبيعة عمل المنشأة.



القضايا المتعلقة بالمخاطر.



الﻤﺸاﻜل التي قد تطرأ.



المنهﺞ التفصيلي لتنفيذ االرتباط.

ويسمح النقاش بين أعضاء فرﻴق االرتباط لألعضاء األقل خبرة بطرح أﺴﺌلة على األعضاء األكثر
ﺨﺒرة حتى يمكن تحقيق االتصال الﻤﻨاﺴب بين أعضاء فرﻴق االرتباط.
أ.15

يساعد العمل الجماعي والتدريب المناسب أعضاء فريق االرتباط األقل خبرة في فهم أهداف العمل
المسند لهم بوضوح.

أ.16

يشتمل اإلﺸراف على أمور مثل:


متابعة التقدم في ارتباط الﻤراﺠعة.



ﻤراعاة القدرات والكفاءات المهنية الفردية ألعضاء فرﻴق االرتباط ،بما في ذلك ما إذا كان
لديهم وقت كا ٍ
ف إلﺘﻤام عملهم ،وما إذا كانوا يفهمون التعليمات الموجهة لهم ،وﻤا إذا كان
العمل ﻴﺘم وفق النهﺞ الﻤﺨطط ألداء ارتباط المراجعة.



معالجة األمور المهمة التي تظهر أثناء ارتباط المراجعة ،مع األخذ في الحسبان أهﻤﻴﺘها،
والتعديل المناسب للنهﺞ المعد.



ﺘﺤدﻴد األمور التي تحتاج للتشاور أو النظر فيها ﻤن قِبل أعضاء فرﻴق االرتباط األﻜﺜر
ﺨﺒرة أثناء ارتباط المراجعة.

فحص عمل أعضاء فريق االرتباط اآلخرين
مسؤوليات الفحص (راجع :الفقرة )16
أ.17

طبقا ً لمعيار رقابة الجودة ( ،)1يتم تحديد اإلجراءات والسياسات الخاصة بمسؤوليات الفحص في
المكتب على أساس قيام أعضاء الفريق األﻜﺜر خبرة بفحص العمل الذي قام بأدائه أعضاء الفريق
األقل ﺨﺒرة10.

أ.18

يتألف الفحص ،على سبيل المثال ،من النظر فيما إذا كان:


قد ﺘم تنفيذ العﻤل بما يتفق مع المعايير المهنية والمتطلبات النظامية والتنظيمية المنطبقة؛



قد طرأت أمور مهمة تحتاج إلى المزيد من االهتمام؛



قد جرت مشاورات مناسبة ،وﺘم ﺘوﺜﻴق االستنتاجات المترتبة عليها وتنفيذها؛



هﻨاك ﺤاﺠة إلعادة النظر في طبيعة وتوقيت ومدى العمل المنفذ؛

9

معيار المراجعة (" )200األهداف العامة للمراجع المستقل والقيام بالمراجعة وفقا ً للمعايير الدولية للمراجعة" ،الفقرة 15

10

معيار رقابة الجودة ( ،)1الفقرة 33
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العﻤل المنفذ يدعم ﻤا ﺘم التوصل إليه من استنتاجات ،وأﻨه قد تم توثيقه ﺒالﺼورة المناسبة؛



األدلة الﺘي تم الحصول عليها كافية ومناسبة لدعم ﺘقرﻴر المراجع؛



قد ﺘم تحقيق أهداف إجراءات االرتباط.

فحص الشريك المسؤول عن االرتباط للعمل المنفذ (راجع :الفقرة )17
أ.19

يسمح قيام الشريك المسؤول عن االرتباط بفحص األمور التالية أوالً بأول في المراحل المناسبة
أثناء االرتباط ،بحل األمور الجوهرية في الوقت الﻤﻨاﺴب على النحو الذي يحوز على رضا
الشريك المسؤول عن االرتباط في تاريخ ﺘقرﻴر المراجع أو قبله:


مجاالت الحكم الحساسة ،وبصفة خاصة ﺘلك المتعلقة باألمور الصعبة أو المثيرة للجدل
والتي يتم ﺘﺤدﻴدها خالل سير االرتباط؛



المخاطر المهمة؛



المجاالت األخرى التي يرى الشريك المسؤول عن االرتباط أنها مهمة.

وال يلزم الشريك المسؤول عن االرتباط أن يقوم بفحص جميع وثائق أعمال الﻤراﺠعة ،ولكن
يجوز له القيام بذلك .إال أنه ،وفقا ً لمتطلبات معيار المراجعة ( ،)230فإن الشريك ﻴوﺜق ﻤدى
عﻤلﻴات الفحص وتوقيتها11.
أ.20

قد يطبق الشريك المسؤول عن االرتباط الذي يتولى الﻤراﺠعة بدل شريك آخر خالل القيام
باالرتباط ،إجراءات الفحص المنصوص عليها في الفقرة أ ،19لفحص العمل الذي ﺘم أداؤه ﺤﺘى
تاريخ التغيير بغرض تحمل المسؤوليات المنوطة بالشريك المسؤول عن االرتباط.

االعتبارات المالئمة عند االستعانة بعضو في فريق االرتباط له خبرة في أحد مجاالت المحاسبة أو المراجعة
المتخصصة (راجع :الفقرات )17–15
أ.21

عند االستعانة بعضو في فريق االرتباط له خبرة في أحد مجاالت المحاسبة أو المراجعة
المتخصصة ،فإن توجيه عمل ذلك العضو واإلشراف عليه وفحصه قد يتضمن أموراً مثل:


االتفاق مع هذا العضو على طبيعة ونطاق وأهداف عمله؛ واألدوار المختلفة ألعضاء
فريق االرتباط ،وطبيعة وتوقيت ومدى االتصال بينه وبين األعضاء اآلخرين في فريق
االرتباط.



تقويم مدى كفاية عمل ذلك العضو ،بما في ذلك مدى مالءمة ومدى معقولية النتائﺞ أو
االستنتاجات التي توصل إليها ،ومدى اتساقها مع أدلة المراجعة األخرى.

التشاور (راجع :الفقرة )18
أ.22

11

يمكن تحقيق التشاور الفعّال في األمور الفنية واألخالقية واألمور األخرى المهمة ،داخل المكتب أو
خارجه ،عند االقتضاء ،عندما يكون الذين يتم استشارتهم:


قد تم تزويدهم بجميع الحقائق ذات الصلة التي ستمكنهم من تقديم مشورة مدروسة؛



يتمتعون بالمعرفة واألقدمية والخبرة المناسبة.
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أ .23قد ﻴﻜون من المناسب لفريق االرتباط طلب المشورة من خارج المكتب ،على سبيل المثال عندما
يفتقر المكتب إلى الموارد الداخلية المناسبة .وقد يستفيدون من الخدمات االستشارية المقدمة من
مكاتب أخرى ،أو ﻤن هيئات مهنية وسلطات تنظيمية ،أو من منشآت تجارية ﺘقدم خدمات رقابة
جودة ذات صلة.

فحص رقابة جودة االرتباط
االنتهاء من فحص رقابة جودة االرتباط قبل تأريخ تقرير المراجع (راجع :الفقرة (19ج))
أ.24

يتطلب معيار المراجعة ( ) 700أن يؤرَّ خ تقرير المراجع بتاريخ ال يسبق التاريخ الذي حصل فيه
المراجع على ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة التي تشكل أساسا ً لرأيه في القوائم المالية 12.وفي
حاالت مراجعة القوائم المالية للمنشآت المدرجة أو عندما يفي االرتباط بضوابط لفحص رقابة
جودة االرتباط ،فإن مثل هذا الفحص يساعد المراجع في تحديد ما إذا كان قد تم الحصول على ما
يكفي من األدلة المناسبة.

أ.25

يُتيح القيام بفحص رقابة جودة االرتباط في الوقت المناسب وفي المراحل المناسبة خالل االرتباط
حل األمور المهمة على الفور وﺒﻤا ﻴﺤقق رضا فاحص رقابة جودة االرتباط في تاريخ تقرير
المراجع أو قبله.

أ.26

يعني استك مال فحص رقابة جودة االرتباط قيام فاحص رقابة جودة االرتباط باستيفاء المتطلبات
الواردة في الفقرتين  20و 21وااللتزام عند االقتضاء بمتطلبات الفقرة  .22وقد يكتمل توثيق
فحص رقابة جودة االرتباط بعد تاريخ تقرير المراجع كجزء من تجميع ملف المراجعة النهائي.
ويحدد معيار المراجعة ( )230متطلبات ويقدم إرشادات في هذا الشأن13.

طبيعة وتوقيت ومدى فحص رقابة جودة االرتباط (راجع :الفقرة )20
أ.27

يسمح التي ّقظ الدائم للتغيرات في الظروف للشريك المسؤول عن االرتباط بتحديد المواقف التي
يكون فيها فحص رقابة جودة االرتباط ضرورياً ،حتى ولو كان هذا الفحص غير مطلوب في بداية
االرتباط.

أ.28

قد يتوقف مدى فحص رقابة جودة االرتباط على أمور من بينها مدى تع ُّقد ارتباط المراجعة ،وما
إذا كانت المنشأة مدرجة ،وخطر أال يكون تقرير المراجع مناسبا ً في ظل الظروف القائمة .وال
يقلل أداء فحص رقابة جودة االرتباط من مسؤوليات الشريك المسؤول عن االرتباط عن ارتباط
المراجعة وأدائه.

أ.29

في حالة انطباق معيار المراجعة ( ،14)701فإن النتائﺞ التي يخلص إليها فريق االرتباط في
صياغة تقرير المراجع تتضمن تحديد ما يلي:


األمور الرئيسة للمراجعة التي سيتم تضمينها في تقرير المراجع؛



األمور الرئيسة للمراجعة التي لن يتم اإلبالغ عنها في تقرير المراجع وفقا ً للفقرة  14من
معيار المراجعة ( ،)701إن وجدت؛



عدم وجود أمور رئيسة للمراجعة لإلبالغ عنها في تقرير المراجع ،عندما يكون ذلك
منطبقا ً بنا ًء على الحقائق وظروف المنشأة وعملية المراجعة.

12

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

13

معيار المراجعة ( ،)230الفقرات 16-14

14

معيار المراجعة (" )701اإلبالغ عن األمور الرئيسة للمراجعة في تقرير المراجع المستقل"
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وباإلضافة إلى ذلك ،فإن فحص تقرير المراجع المقترح وفقا ً للفقرة (20ب) يتضمن األخذ في
الحسبان الصيغة المقترحة لما سيتم تضمينه في قسم األمور الرئيسة للمراجعة.
فحص رقابة جودة االرتباط للمنشآت المدرجة (راجع :الفقرة )21
أ.30

تتضمن األمور األخرى ذات الصلة بتقويم األحكام المهمة المتخذة من قبل فريق االرتباط ،والتي
يمكن أخذها في الحسبان عند فحص رقابة جودة االرتباط لمنشأة مدرجة ما يلي:


الﻤﺨاطر المهمة الﺘي ﺘم تحديدها أثناء االرتباط وفقا ً لﻤعﻴار الﻤراﺠعة
واالستجابة لﺘلك الﻤﺨاطر وفقا ً لمعيار المراجعة ( 16،)330بما في ذلك تقييم فرﻴق
االرتباط لخطر الغش واالستجابة له وفقا ً لمعيار المراجعة (17.)240



ً
وخاصة فيما ﻴﺘعلق باألهمية النسبية والﻤﺨاطر المهمة.
األﺤﻜام الﺘي تم اتخاذها،



أهﻤﻴة التحريفات المصححة وغﻴر المصححة التي تم تحديدها أثناء المراجعة والتصرف
بشأنها.



األﻤور الﺘي سيتم إﺒالغها لإلدارة والمكلفين بالحوكمة ،وعند االقتضاء ،األطراف األخرى
مثل السلطات التنظيمية.

(15،)315

وقد تكون تلك األمور األخرى منطبقة أيضاً ،حسب الظروف ،على عمليات فحص رقابة جودة
االرتباط لمراجعات القوائم المالية لمنشآت أخرى.
اعتبارات خاصة بالمنشآت األصغر (راجع :الفقرتين )21 ،20
أ .31باإلضافة إلى عمليات مراجعة القوائم المالية للمنشآت المدرجة ،يكون فحص رقابة جودة االرتباط
مطلوبا ً الرتباطات المراجعة التي تستوفي الضوابط المحددة من قبل المكتب الذي يُخضع
االرتباطات لفحص رقابة جودة االرتباط .وفي بعض الحاالت ،قد ال تستوفي أيٌ من ارتباطات
المراجعة الخاصة بالمكتب الضوابط التي من شأنها أن تجعل االرتباطات خاضعة لعمليات
الفحص.
اعتبارات خاصة بمنشآت القطاع العام (راجع :الفقرتين )21 ،20
أ.32

في القطاع العام ،قد يقوم المراجع المعين وفقا ً لألنظمة الحكومية (على سبيل المثال ،المراجع
ً
نيابة عن المراجع العمومي) بدور يعادل
العمومي ،أو شخص آخر مؤهل تأهيالً مناسبا ً يتم تعينه
دور الشريك المسؤول عن االرتباط ،مع تحمل هذا المراجع للمسؤولية الكاملة عن عمليات
المراجعة في القطاع العام .وفي مثل هذه الظروف ،وعند االقتضاء ،يتضمن اختيار فاحص رقابة
جودة االرتب اط األخذ في الحسبان الحاجة إلى االستقالل عن المنشأة الخاضعة للمراجعة وقدرة
فاحص رقابة جودة االرتباط على تقديم تقويم موضوعي.

أ.33

المنشآت المدرجة ،والمشار إليها في الفقرتين  21وأ ،29ليست شائعة في القطاع العام .ومع ذلك،
قد تكون هناك منشآت قطاع عام أخرى تكتسب أهميتها بسبب حجمها أو تع ُّقدها أو اعتبارات
المصلحة العامة ،وبالتالي يكون لديها قطاع عريض من أصحاب المصالح .ومن أمثلة هذه
المنشآت الشركات المملوكة للدولة والمرافق العامة .كما إن التحوالت المستمرة داخل القطاع العام
قد تؤدي أيضا ً إلى ظهور أنواع جديدة من المنشآت المهمة .وال توجد ضوابط موضوعية ثابتة

15

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

16

معيار المراجعة (" )330استجابات المراجع للمخاطر المقيمة"
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يُعتمد عليها في تحديد األهمية .ومع ذلك ،يقوم المراجعون في القطاع العام بتقويم أيّ المنشآت قد
تكون ذات أهمية كافية لتبرير إجراء فحص لرقابة جودة االرتباط.
المتابعة (راجع :الفقرة )23
أ.34

يتطلب معيار رقابة الجودة ( )1من المكتب أن يضع آلية متابعة ﺘهدف إلى تزويده بتأكيد معقول
ﺒأن الﺴﻴاﺴات واإلجراءات المتعلقة ﺒﻨظام رقابة الﺠودة ُتعد مالئمة وكافية وتعمل بفاعلية18.

أ.35

عند النظر في أوجه القصور التي قد تؤثر على ارتباط المراجعة ،قد يأخذ الشريك المسؤول عن
االرتباط في الحسبان ال تدابير التي اتخذها المكتب لتصحيح الوضع والتي يراها الشريك المسؤول
عن االرتباط كافية في سياق تلك المراجعة.

أ.36

ال يشير وجود وجه من أوجه القﺼور في نظام رقابة الﺠودة الخاص بالمكتب ﺒالﻀرورة إلى أنه
لم يتم تنفيذ ارتباط ﻤراﺠعة معين وفقا ً للﻤعاﻴﻴر المهنية والمتطلبات النظامية والتنظيمية المنطبقة ،أو
إلى أن ﺘقرﻴر المراجع لم يكن مناسباً.

التوثيق
توثيق التشاور (راجع :الفقرة (24د))
أ.37

18

يساهم التوثيق الكامل والمفصل بشكل كا ٍ
ف للتشاور ﻤع الﻤهﻨﻴﻴن اآلخرين فيما يتعلق باألمور
الصعبة أو المثيرة للجدل في فهم:


القضية التي تم التشاور بشأنها؛



ﻨﺘاﺌﺞ الﺘﺸاور ،ﺒﻤا في ذلك أي قرارات تم اتخاذها واألسس التي ﺒُﻨﻴت عليها تلك القرارات
وكيفية تنفيذها.

معيار رقابة الجودة ( ،)1الفقرة 48
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