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تقريــر مالحظــات الفحــص المتكــررة التــي تبينــت
خــال الفحــص الميدانــي لعــام 2018م و 2019م

مقدمــة عن تقريــر مالحظات
الفحــص املتكررة :
تــم إعــداد هــذا التقريــر يف ضــوء املالحظــات التــي ظهــرت خــال أعــال
الفحص امليداين للمكاتب عن العامني 2018م 2019 -م ،وفق ًا ملتطلبات
برنامــج مراقبــة جــودة األداء املهنــي ،ويهــدف التقريــر إىل إعطــاء تصــور

عــن جوانــب معينــة تتعلــق بــاألداء املهنــي للمحاســبني القانونيــن لغــرض
متكــن املكاتــب مــن تحقيــق دروس مســتفادة متنــع تكــرار املالحظــات

التــي تــم اإلشــارة إليهــا يف هــذا التقريــر عنــد تنفيــذ اإلرتباطــات القادمــة.

وبعــد االطــاع عــى هــذا التقريــر نتوقــع مــن املكاتــب تفعيــل نظــام الرقابة
الذاتيــة لديهــا والتقييــم املســتمر لربنامــج الرقابــة النوعيــة للجــودة وتطويــر
مايلزم.

3

تقريــر مالحظــات الفحــص المتكــررة التــي تبينــت
خــال الفحــص الميدانــي لعــام 2018م و 2019م

أهــداف برنامــج مراقبة جودة األداء
املهني:
يهــدف الربنامــج إىل التأكــد مــن التــزام املحاســبني القانونيــن بأحــكام
نظــام املحاســبني القانونيــن ومعايــر املحاســبة و املراجعــة واملعايــر

والقواعــد املهنيــة الصــادرة عــن الهيئــة والتعليــات املهنيــة األخــرى
الصــادرة عــن الجهــات املختصــة ،وذلــك بغــرض:
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مرحلة التخطيط
نظامية تعيني مراجع الحسابات للرشكة
املالحظة
•قيــام

املحاســب

متطلبات معايري املراجعة الدولية
القانــوين

•يجــب أن يتــم تعيــن مراجــع الحســابات وفــق مــا يحــدده عقــد تأســيس الرشكــة ويف

لــركات وذلــك بنــاء عــى تعميــد

•يجــب عــى املراجــع أن يتفــق عــى رشوط ارتبــاط املراجعــة مــع اإلدارة أو املكلفــن

مبراجعــة وتدقيــق قوائــم ماليــة
مــن مديــر الرشكــة أو رئيــس
مجلــس إدارتهــا أو أحــد أعضــاء

املجلــس ودون الحصــول عــى
قــرار التعيــن مــن صاحــب الحــق

يف تعيــن مراجــع الحســابات.

املعايــر املهنيــة واألنظمــة ذات
العالقــة

الغالــب تكــون الجمعيــة العامــة للــركاء يف معظــم الــركات.

بالحوكمــة ،حســب مقتــى الحــال.

•عنــد االتفــاق عــى رشوط ارتبــاط املراجعــة يجــب أن تحــدد أدوار اإلدارة واملكلفــن
بالحوكمــة يف االتفــاق عــى رشوط ارتبــاط املراجعــة بنــاء عــى هيــكل الحوكمــة يف

املنشــأة والنظــام أو الالئحــة ذات الصلــة.

•تعميم الهيئة السعودية للمحاسبني القانونيني رقم صادر2017/18448/م.
•معيار املراجعة الدويل “ “ 210االتفاق عىل رشوط ارتباطات املراجعة.
 -الفقرات ذات العالقة ( ،9أ) 22

األهمية النسبية ،واألهمية النسبية لألداء
متطلبات املعايري املهنية واألنظمة ذات العالقة

املالحظة
•اليوجــد توثيــق مالئم
لألهميــة النســبية
واألهميــة النســبية
لــأداء.
•عــدم توثيــق العوامــل التــي
تــم أخذهــا يف الحســبان
و التــي متثــل األســس
املرجعيــة لتحديــد األهميــة
واألهميــة
النســبية
النســبية لــأداء.
•مل يتــم مراعــاة الحاجــة إىل
تحديــث األهميــة النســبية
واألهميــة النســبية لــأداء.

•تحديد األهمية النسبية ألغراض تقدير مخاطر التحريف الجوهري.
•تحديد األهمية النسبية للقوائم املالية ككل.
•توثيق ماييل يف ملف املراجعة:
1.1األهمية النسبية للقوائم املالية ككل.
2.2األهمية النسبية لألداء.
3.3أي تحديــث لألهميــة النســبية واألهميــة النســبية لــأداء ( قــد تكــون هنــاك حاجــة إلعــادة
النظــر يف األهميــة النســبية للقوائــم املاليــة ككل (أو مســتوى مــن مســتويات األهميــة
النســبية لفئــات معامــات أو أرصــدة حســابات أو إفصاحــات معينــة ،يف حالــة االنطبــاق)
نتيجــة حــدوث تغــر يف الظــروف أثنــاء املراجعــة.
4.4توثيــق الحكــم املهنــي الختيــار األســاس املرجعــي لألهميــة النســبية واألهميــة النســبية
لــأداء.
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•العوامل التي قد تؤثر يف تحديد األساس املرجعي املناسب ما ييل:
1.1عنارص القوائم املالية.
2.2مــا إذا كانــت هنــاك بنــود مييــل اهتــام مســتخدمي القوائــم املاليــة للمنشــأة املعينــة
إىل الرتكيــز عليهــا.
3.3طبيعــة املنشــأة ،وأيــن تقــع مــن دورة حياتهــا ،والصناعــة والبيئــة اإلقتصاديــة التــي تعمــل
فيهــا املنشــأة.
4.4هيــكل املنشــاة ،وأيــن تقــع املنشــأة مــن دورة حياتهــا ،والصناعــة والبيئــة اإلقتصاديــة التــي
تعمــل فيهــا املنشــأة.

•وفيام ييل أمثلة عىل األسس املرجعية:
1.1إجاميل اإليراد.
2.2مجمل الربح.
3.3إجاميل املرصوفات.
4.4إجاميل حقوق امللكية.
5.5إجاميل صايف قيمة األصول.
6.6الربح من العمليات املستمرة قبل خصم الزكاة و الرضيبة.

•وفيام ييل أمثلة عىل إعادة النظر يف األهمية النسبية للقوائم املالية ككل:
1.1حــدوث تغــر يف الظــروف أثنــاء املراجعــة ( إتخــاذ قــرار بالتخلــص مــن جــزء رئيــي مــن أعــال
املنشأة).
2.2ظهــور معلومــات جديــدة أو حــدوث تغــر يف فهــم املراجــع للمنشــأة وعملياتهــا نتيجــة
لتنفيــذ إجــراءات املراجعــة اإلضافيــة ( إذا تبــن أثنــاء املراجعــة أن النتائــج املاليــة الفعليــة
مــن املرجــح أن تكــون مختلفــة إىل حــد كبــر عــن النتائــج املاليــة املتوقعــة يف نهايــة الفــرة
والتــي اســتخدمت يف البدايــة لتحديــد األهميــة النســبية للقوائــم املاليــة ككل).
املعايــر املهنيــة واألنظمــة
ذات العالقــة

•معيار املراجعة الدويل « »320األهمية النسبية عند تخطيط وتنفيذ املراجعة.
 -الفقرات ذات العالقة (أ-4أ ،14 ،12 ،11 ،10 ،8أ)14
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مسئوليات املراجع ذات العالقة بالغش – (خطر تجاوز اإلدارة ألدوات الرقابة)
املالحظة

متطلبات املعايري املهنية واألنظمة ذات العالقة

•مل يتــم القيــام بإجــراءات
مراجعــة مالمئــة لخطــر
تجــاوز اإلدارة ألدوات الرقابــة
والتــي تشــمل تحديــد
الخطــر والحصــول عــى
فهــم ألدوات الرقابــة ذات
الصلــة بهــذا الخطــر وتحديــد
اإلســتجابات املناســبة لهــذا
الخطــر بوصفــه خطــر لوجــود
تحريــف جوهــري بســبب
الغــش ومــن ثــم يعــد خطــر ًا

•الحفــاظ عــى نزعــة الشــك املهنــي طــوال املراجعــة ،إلحتــال أنــه قــد يوجــد تحريــف جوهــري

مهــم .

بســبب الغــش ،بغــض النظــر عــن خــرة املراجــع الســابقة فيــا يتعلــق بأمانــة ونزاهــة إدارة

املنشــأة واملكلفــن بالحوكمــة.

•يف ضــوء التحــي بالشــك املهنــي فــإن إجــراء استفســارات فقــط مــن اإلدارة والحصــول عــى
ردودهــا فيــا يتعلــق بتقييــم عوامــل خطــر الغــش قــد ال يكــون كافيــا حيــث بعــض ردود اإلدارة
عــى استفســارات املراجــع تحتــاج اىل تأييــد مبعلومــات أخــرى مل يتــم التطــرق اليهــا  ،ويف
ضــوء ذلــك مل يتــم تقويــم كفايــة ردود اإلدارة.

•إفــراض وجــود خطــر تجــاوز اإلدارة ألدوات الرقابــة واعتبــار هــذا الخطــر كأحــد املخاطــر الهامــة
الناتجــة عــن الغــش عــى مســتوى القوائــم املاليــة ككل وذلــك بســبب أن املوقــع الوظيفــي

الفريــد لــإدارة ميكنهــا مــن إرتــكاب الغــش وتجــاوز أدوات الرقابــة حتــى لــو كانــت قــد تبــدو أنهــا
تعمــل بفعاليــة ،وذلــك مــن خــال التالعــب يف الســجالت املحاســبية وإعــداد قوائــم ماليــة

مغشوشــة ،والحصــول عــى فهــم ألدوات الرقابــة ذات الصلــة بهــذا الخطــر وتحديــد االســتجابات

املالمئــة.

•بغــض النظــر عــن تقييــم املراجــع ملخاطــر تجــاوز اإلدارة ألدوات الرقابــة ،عليــه القيــام مبجموعــة
مــن اإلجــراءات لالســتجابة لذلــك الخطــر.

•وفيام ييل أمثلة محددة عىل استجابات املراجع لهذا الخطر:
1.1القيــام بإجــراءات مراجعــة مالمئــة للتحقــق مــن مــدى صحــة الســجالت واملعامــات الناتجــة
مــن الحاســب اآليل.

2.2تقويــم مــا إذا كان اختيــار وتطبيــق السياســات املحاســبية مناســبة وصحيحــة مــن قبــل إدارة
وخصوصــا تلــك املتعلقــة باإليــرادات واملعامــات املعقــدة.
املنشــأة
ً

3.3فحص التقديرات املحاسبية ،للتحقق مام اذا كانت تحتوي عىل تحيزات ،وتقدير ما إذا كانت
الظــروف التــي أدت اىل وجــود تحيــز -إن وجد -متثل خطر ًا للتحريف الجوهري بســبب الغش.

4.4تقويــم املــرر التجــاري للمعامــات املهمــة والتــي تعــد خــارج املســار العــادي لنشــاط
املنشــأة.

5.5اختبــار مــدى مناســبة القيــود اليوميــة املرحلــة إىل األســتاذ العــام والتســويات األخــرى عنــد
اعــداد القوائــم املاليــة ،وعنــد تصميــم وأداء إجــراءات املراجعــة يجــب عــى املراجــع مراعــاة
مايــي:

■ القيــام باستفســارات مــن األفــراد املشــاركني يف آليــة التقريــر املــايل بشــأن األنشــطة

غــر املناســبة ،أو غــر املألوفــة فيــا يتعلــق مبعالجــة قيــود اليوميــة والتســويات األخــرى.
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تقريــر مالحظــات الفحــص المتكــررة التــي تبينــت
خــال الفحــص الميدانــي لعــام 2018م و 2019م
■ اختبــار القيــود اليوميــة والتســويات األخــرى التــي متــت يف نهايــة فــرة إعــداد القوائــم
املاليــة ،والنظــر يف مــدى الحاجــة اىل اختبــار قيــود اليوميــة والتســويات األخــرى طــوال
الفــرة.
■ األخــذ بالحســبان خصائــص القيــود اليوميــة والتســويات األخــرى املغشوشــة والتــي
تتضمــن غالب ـ ًا قيــود ًا يتــم إجراؤهــا لحســابات غــر ذات عالقــة ،أو غــر مألوفــة ،أو نــادرا مــا
يتــم اســتخدامها.
■ إجراء قيود من قبل أفراد ليس من اختصاصهم إجراء قيود يومية.
■ تســجيل قيــود يف نهايــة الفــرة ،أو مــا بعــد اإلقفــال بــرح ،أو تفســر مقتضــب ،أو
بــدون رشح أو تفســر.
■ إجراء قيود إما قبل ،أو أثناء إعداد القوائم املالية ،وليس لها أرقام حسابات.
■ احتواء القيود عىل أرقام ًا مقربة ،أو أرقام ًا نهائية متناسقة.
■ تسجيل قيود خالل فرتة اإلجازات الرسمية.

•غالبــا مــا ينطــوي التحريــف الجوهــري للقوائــم املاليــة بســبب الغــش عــى تالعــب يف آليــة
التقريــر املــايل عــن طريــق تســجيل قيــود يوميــة غــر مناســبة أو غــر مــرح بهــا ،وعــى
ســبيل املثــال:
1.1قيود التخفيض لإليرادات باللحظات األخرية.
2.2التسويات عىل حسابات العمالء غري املربرة.
3.3التسويات عىل حسابات أطراف ذوي العالقة ذات األهمية مببالغ غري مؤيدة مستنديا.
4.4الرســملة مببالــغ متثــل نفــس البنــود عــى حســابات تحــت التنفيــذ والتــي ال تكــون مؤهلــة
للرســملة و غــر مؤيــدة.
5.5قيود بدون مستندات مؤيدة وبدون أرقام مببالغ مهمة.
•توثيــق البالغــات املتعلقــة بالغــش التــي تــم إرســالها إىل اإلدارة واملكلفــن بالحوكمــة
والســلطات التنظيميــة وغريهــم.
املعايــر املهنيــة واألنظمــة
ذات العالقــة

•معيــار املراجعــة الــدويل « :»240مســؤوليات املراجــع ذات العالقــة بالغــش عنــد مراجعــة
القوائــم املاليــة.
 -الفقرات ذات العالقة ( ، 18 ،12أ ،32 ،31 ،29 ،28 ،26 ،18أ-42أ) 49
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تقريــر مالحظــات الفحــص المتكــررة التــي تبينــت
خــال الفحــص الميدانــي لعــام 2018م و 2019م

مسئوليات املراجع ذات العالقة بالغش – (مخاطر الغش يف إثبات اإليرادات)
املالحظة
•عــدم

القيــام

متطلبات معايري املراجعة الدولية

بإجــراءات

•يجــب تحديــد مخاطــر التحريــف الجوهــري بســبب الغــش وتقييمهــا عــى مســتوى القوائــم

مــن إفرتاضيــة مــا إذا كانــت

•عنــد تحديــد مخاطــر التحريــف الجوهــري بســبب الغــش وتقييمهــا ،يجــب عــى املراجــع ،بنــاء

مراجعــة مالمئــة للتحقــق

مخاطــر إثبــات اإليــرادات تعــد

مخاطــر تحريفــات جوهريــة
بســبب

الغــش

املاليــة وعــى مســتوى اإلقــرارات لفئــات املعامــات وأرصــدة الحســابات واإلفصاحــات.

عــى افــراض وجــود مخاطــر غــش يف إثبــات اإليــرادات ،تقويــم أنــواع اإليــرادات أو معامــات
اإليــرادات أو اإلقــرارات التــي تنشــأ عنهــا مثــل هــذه املخاطــر.

والتــي

تشــمل تحديــد املخاطــر

•عنــد تحديــد االســتجابات العامــة ملواجهــة املخاطــر املقيمــة للتحريــف الجوهــري بســبب

ألدوات الرقابــة ذات الصلــة

1.1تحديــد العاملــن واإلرشاف عليهــم ،مــع األخــذ يف الحســبان معرفــة ومهــارات وقــدرات

والحصــول

عــى

فهــم

بهــذه املخاطــر وتحديــد
اإلســتجابات املناســبة لهــذه

ا ملخا طــر .

الغــش عــى مســتوى القوائــم املاليــة ،يجــب عــى املراجــع:

األفــراد الذيــن س ـتُوكل إليهــم مســؤوليات مهمــة يف االرتبــاط ،وتقييــم املراجــع ملخاطــر

التحريــف الجوهــري بســبب الغــش التــي ينطــوي عليهــا االرتبــاط.

2.2تقويــم مــا إذا كان اختيــار وتطبيــق السياســات املحاســبية مــن قبــل املنشــأة ،وخصوص ـ ًا
تلــك املتعلقــة باملقاييــس غــر املوضوعيــة واملعامــات املعقــدة ،قــد يكــون مــؤرش ًا
عــى وجــود تقريــر مــايل مغشــوش بســبب جهــود اإلدارة الراميــة إىل إدارة األربــاح.

3.3تضمني عنرص املفاجأة يف اختياره لطبيعة وتوقيت ومدى إجراءات املراجعة.
•عــدم توثيــــــــــــق أســباب
املراجــــــع فـــــــــــي عـــــدم

افــراض وجــود مخاطــر
تحريــف جوهــري بســبب
الغــش ذو العالقــة بإثبــات

اإليــرادات.

•إذا خلــص املراجــع إىل أن االفــراض املســبق بوجــود خطــر تحريــف جوهــري بســبب الغــش
يتعلــق بإثبــات اإليــرادات ال ينطبــق يف ظــل ظــروف االرتبــاط ،فيجــب عــى املراجــع أن يضمــن

يف توثيقــه ألعــال املراجعــة أســباب ذلــك االســتنتاج.

•من األمثلة التي يتم فيها مبالغة يف اإليرادات ماييل:
1.1من خالل اإلثبات املبكر لإليرادات.
2.2تسجيل إيرادات وهمية.
3.3ضغــوط عــى اإلدارة أو دوافــع لديهــا إلعــداد تقريــر مــايل مغشــوش مــن خــال إثبــات
اإليــرادات عــى نحــو غــر ســليم يف حالــة املنشــآت املدرجــة عندمــا يقــاس األداء.

4.4تأجيل إثبات اإليرادات بطريقة غري سليمة إىل فرتة الحقة.
املعايــر املهنيــة واألنظمــة
ذات العالقــة

•معيــار املراجعــة الــدويل “ ”240مســئوليات املراجــع ذات العالقــة بالغــش عنــد مراجعــة القوائــم
املالية.
 -الفقرات ذات العالقة ( ، 27،26أ ، 30 ،29أ ،35أ ،36أ ،48 ،37أ.)34
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تقريــر مالحظــات الفحــص المتكــررة التــي تبينــت
خــال الفحــص الميدانــي لعــام 2018م و 2019م

مسئوليات املراجع ذات العالقة بالغش – (التقديرات املحاسبية)
املالحظة

متطلبات املعايري املهنية واألنظمة ذات العالقة

•ال يوجــد توثيــق مالئــم لتقويــم

•يتطلــب إعــداد القوائــم املاليــة مــن اإلدارة القيــام بعــدد مــن االجتهــادات أو االفرتاضــات

فريــق االرتبــاط ملخاطــر تحيــز

التــي تؤثــر عــى التقديــرات املحاســبية املهمــة .وينتــج التقريــر املــايل املغشــوش غالبــا

إدارة املنشــأة يف االجتهــادات

عــن تحريــف متعمــد للتقديــرات املحاســبية ،بســبب تحيــز إدارة املنشــأة ،ومــن األمثلــة عــى

والقــرارات التــي اتخذتهــا عنــد

تحيــز إدارة املنشــأة مايــي:

القيــام بالتقديــرات املحاســبية

1.1تقديــر جميــع املخصصــات أو االحتياطيــات بأقــل مــن قيمتهــا الحقيقيــة أو بأكــر منهــا بنفــس

(ضمــن مناقشــات الفريــق
أو ضمــن تقويــم مخاطــر
التحريفــات الجوهريــة الناتجــة
عــن الغــش).
•ال يوجــد توثيــق لنتائــج إجــراءات
املراجعــة املصممــة إلجــراء
فحــص بأثــر رجعــي إلجتهــادات
وافرتاضــات اإلدارة املتعلقــة
بالتقديــرات

املحاســبية

املهمــة.

األســلوب إمــا لتقليــل األربــاح عــى مــدار فرتتــن محاســبتني أو أكــر.
2.2تحقيــق مســتوى مســتهدف مــن األربــاح بغــرض تضليــل مســتخدمي القوائــم املاليــة عــن
طريــق التأثــر عــى تصوراتهــم بشــأن اداء املنشــأة وربحيتهــا.

•فحــص التقديــرات املحاســبية أو االجتهــادات والقــرارات التــي اتخذتهــا اإلدارة عنــد القيــام
بالتقديــرات املحاســبية للتحقــق مــا إذا كانــت تحتــوي عــى تحيــزات:
1.1تقويــم مــا إذا كانــت االجتهــادات والقــرارات التــي اتخذتهــا اإلدارة عنــد القيــام بالتقديــرات
املحاســبية ،تشــر إىل تحيــز متحمــل مــن جانــب إدارة املنشــأة ميكــن أن ميثــل خطــر ًا لوجــود
تحريــف جوهــري بســبب الغــش.
2.2إجــراء فحــص بأثــر رجعــي الجتهــادات وافرتاضــات اإلدارة املتعلقــة بالتقديــرات املحاســبية
املهمــة الظاهــرة يف القوائــم املاليــة للســنة الســابقة وتحديــد مــا إذا كانــت هنــاك أيــة
إشــارة إىل وجــود تحيــز محتمــل مــن جانــب اإلدارة ،وليــس الغــرض التشــكيك يف األحــكام
املهنيــة للمراجــع يف الســنة الســابقة ،والتــي متــت يف ضــوء مــا توفــر لــه مــن معلومــات
يف ذلــك الوقــت.

املعايــر املهنيــة واألنظمــة
ذات العالقــة

•معيــار املراجعــة الــدويل “ ”240مســئوليات املراجــع ذات العالقــة بالغــش عنــد مراجعــة القوائــم
املالية.

 -الفقرات ذات العالقة ( ،33أ ،46أ.)47
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تقريــر مالحظــات الفحــص المتكــررة التــي تبينــت
خــال الفحــص الميدانــي لعــام 2018م و 2019م

ارتباط املراجعة ألول مرة (األرصدة االفتتاحية)
املالحظة

متطلبات املعايري املهنية واألنظمة ذات العالقة

•عــدم توفــر معلومــات

•التواصــل مــع املراجــع الســابق والحصــول عــى خطــاب إخــاء طــرف ،التزامــ ًا باملتطلبــات

عــى

•الحصــول عــى مــا يكفــي مــن أدلــة املراجعــة عــا إذا كانــت األرصــدة االفتتاحيــة تحتــوي عــى

مبلــف املراجعــة توضــح

حصــول

املراجــع

أدلــة عــى نزاهــة اإلدارة
واملــاك ،للقيــام بأحــكام

قبــول

االرتبــاط،

ويف

حــاالت أخــرى مل تتوفــر أدلــة

عــى التواصــل مــع املراجــع
الســابق

قبــل

قبــول

العميــل رغــم أهميــة ذلــك

التواصــل يف ظــل غيــاب

اي ادلــه أخــرى.
•عــدم

كفايــة

تحريفــات تؤثــر عــى القوائــم املاليــة ســواء كانــت األرصــدة االفتتاحيــة مراجعــة مــن قبــل
مراجــع آخــر أو أنهــا غــر مراجعــة مــن خــال القيــام باإلجــراءات التاليــة:
1.1تحديد ما إذا كانت أرصدة اإلقفال للفرتة السابقة قد نقلت إىل الفرتة الحالية بشكل صحيح.
2.2تحديد ما إذا كانت األرصدة االفتتاحية تعكس تطبيق السياسات املحاسبية املناسبة.
3.3تنفيذ واحد أو أكرث مام ييل:
(أ) فحــص أوراق عمــل املراجــع الســابق للحصــول عــى أدلــة فيــا يتعلــق باألرصــدة االفتتاحيــة.
مثــال عــى ذلــك توثيــق األهميــة النســبية املســتخدمة مــن قبــل املراجــع الســابق،

واألهميــة النســبية لــأداء ،التحريفــات املكتشــفة مــن قبــل املراجــع الســابق ،إجــراءات
املراجعــة املنفــذة ونتائجهــا.

إجــراءات

املراجعــة املوجهــة للتحقــق
مــن األرصــدة االفتتاحيــة

أو عــدم توثيقهــا بشــكل

مال ئــم .

األخالقيــة ذات الصلــة.

(ب) تقويــم مــا إذا كانــت إجــراءات املراجعــة املنفــذة يف الفــرة الحاليــة توفــر أدلــة ذات
صلــة باألرصــدة االفتتاحيــة .فعــى ســبيل املثــال ،ســيوفر تحصيــل األرصــدة االفتتاحيــة
للحســابات مســتحقة التحصيــل ،أو ســداد األرصــدة االفتتاحيــة للحســابات مســتحقة الســداد
خــال الفــرة الحاليــة ،بعــض أدلــة املراجعــة بشــأن وجودهــا ،وحقوقهــا وواجباتهــا ،واكتاملهــا

وتقوميهــا يف بدايــة الفــرة.

(ج) تنفيــذ إجــراءات مراجعــة خاصــة للحصــول عــى أدلــة تتعلــق باألرصــدة االفتتاحيــة .عىل ســبيل
املثــال ،يف حالــة الديــون طويلــة األجــل واالســتثامرات ،مبقــدور املراجــع الحصــول عــى
بعــض أدلــة املراجعــة بشــأن األرصــدة االفتتاحيــة مــن خــال املصادقــة مــع أطــراف ثالثــة.

•اذا مل يتــم الحصــول عــى مــا يكفــي مــن أدلــة املراجعــة املناســبة للرصيــد اإلفتتاحــي فيــا
يتعلــق بأعــال املراجــع الســابق ،فيجــب عــى فريــق االرتبــاط تصميــم اجــراءات مراجعــة للتحقــق

مــن الرصيــد االفتتاحــي .وإذا مل يتمكــن فريــق االرتبــاط مــن تنفيــذ اختبــار مراجعــة لألرصــدة

االفتتاحيــة بشــكل كايف ومالئــم ،فيجــب تقييــم أثــر الرصيــد االفتتاحــي الغــر متحقــق منــه عىل
تقري��ر مراجــع الحس�اـبات بن��اء عـلى األهميـ�ة النسبــية وأثــاره املنتــرة بالقوائــم املاليــة .إذا تــم

اإلســتنتاج بــأن األرصــدة االفتتاحيــة تحتــوي عــى تحريــف يؤثــر بشــكل جوهــري عــى القوائــم
املاليــة للفــرة الحاليــة ،ومل تتــم املحاســبة عــن تأثــر هــذا التحريــف بشــكل مناســب ،أو مل يتــم

كاف ،فوفقــا لجوهريــة التحريــف يبــدي املراجــع رأيــا متحفظــا أو
عرضــه أو اإلفصــاح عنــه بشــكل ٍ

رأيــا معارضــا ،حســب مقتــى الحــال ،وفقــا ملعيــار املراجعــة .705
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ولكــن عندمــا يكــون املراجــع غــر قــادر عــى الحصــول عــى مــا يكفــي مــن أدلــة املراجعــة املناســبة
لرصيــد افتتاحــي محــدد بســبب التحريفــات غــر املكتشــفة ،فيبــدي املراجــع إمــا رأيــا متحفظــا أو قــد
تصــل الدرجــة مــن عــدم قدرتــه عــى فحــص عــدة أرصــده افتتاحيــة أنــه ال يســتطيع أن يبــدي رأيــا عــى
تلــك القوائــم.

املعايــر املهنيــة واألنظمــة
ذات العالقــة

•معيار املراجعة “ ”510ارتباط املراجعة ألول مرة ( األرصدة االفتتاحية).
 -فقرات ذات العالقة (أ.)13،11،10،6 , 4

•معيار املراجعة “ ”300التخطيط ملراجعة القوائم املالية .
 -فقرات ذات العالقة (،13أ.)22

•معيار املراجعة “  “ 220رقابة الجودة عىل مراجعة القوائم املالية.
 -فقرات ذات عالقة (أ، 8أ.)9

•قواعد سلوك وآداب املهنة.

 -قاعدة رقم ( )401االتصال مبراجع الحسابات السابق.

استقاللية فريق االرتباط
املالحظة
•ال يوجــد توثيــق مالئــم لتقييــم

متطلبات املعايري املهنية واألنظمة ذات العالقة
•رضورة توثيق كل مام ييل:

إســتقاللية فريــق اإلرتبــاط

•النــاذج الكافيــة التــي توضــح التواصــل مــع فريــق العمــل للتحقــق مــن اســتقاللية كل عضــو
مــن أعضــاء فريــق االرتبــاط قبــل البــدء بعمليــة املراجعــة وتوثيــق أدلــة مراجعــة تؤكــد القيــام بهــذا
اإلجــراء.

لهــا .

•قيــام الرشيــك املســؤول عــن االرتبــاط بالتوصــل إىل اســتنتاج ﻋﻥ مــدى االلتــزام مبتطلبــات
االســتقالل املنطبقــة عــى ارتبــاط املراجعــة ،ولتحقيــق ذلــك يجــب عليــه:

وتحديــد تهديدات اإلســتقاللية
والتدابــر الوقائيــة املناســبة

1.1الحصــول عــى املعلومــات ذات الصلــة مــن املكتــب ومكاتــب الشــبكة ،عنــد االقتضــاء،
لتحديــد وتقويــم الظــروف ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ التــي تشــكل ﺘﻬﺩﻴﺩ ًﺍ لالســتقالل.
2.2تقويــم املعلومــات الخاصــة باملخالفــات املكتشــفة ،إن وجــدت ،التــي تتعلــق بسياســات
وإجــراءات االســتقالل الخاصــة باملكتــب ،ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ مــا إذا كانــت تشــكل ﺘﻬﺩﻴﺩ ًﺍ لالســتقالل
املطلــوب الرتبــاط ﺍﻤﻟﺭﺍﺠﻌﺔ.
3.3ﺍﺘﺨﺎﺫ التــرف املناســب للقضــاء عــى مثــل هــذه التهديــدات ،أو تخفيضهــا ملســتوى
مقبــول بتطبيــق التدابــر الوقائيــة ،أو االنســحاب مــن ارتبــاط املراجعــة إذا كان ذلــك مناســب ًا،
وعندمــا يكــون االنســحاب ممكنــ ًا مبوجــب األنظمــة أو اللوائــح .ﻭﻴجــب عــى الرشيــك
املســؤول عــن االرتبــاط ﺃﻥ يخطــر ﺍﻤﻟكتــب عــى الفــور بــأي عجــز عــن حــل األمــر ،إلتخــاذ
التــرف ﺍﻤﻟﻨﺎﺴﺏ.
املعايــر املهنيــة واألنظمــة
ذات العالقــة

•معيار املراجعة الدويل « »220رقابة الجودة ملراجعة القوائم املالية.
 -الفقرة ذات العالقة (.)11
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اإلستمرارية
املالحظة

متطلبات املعايري املهنية واألنظمة ذات العالقة

•التوجــد إجــراءات مراجعــة

•تقييــم املخاطــر املتعلقــة بوجــود أحــداث أو ظــروف ،قــد تثــر شــكوك ًا كبــرة حــول قــدرة

مالمئــة لتقييــم املخاطــر

املنشــأة عــى البقــاء كمنشــأة مســتمرة:

املتعلقــة بوجــود أحــداث

1.1عنــد تنفيــذ إجــراءات تقييــم املخاطــر املطلوبــة مبوجــب معيــار املراجعــة ( ، )315يجــب األخــذ

شــكوك ًا كبــرة حــول قــدرة

املنشــأة عــى البقــاء كمنشــأة مســتمرة .وعنــد القيــام بذلــك ،يجــب أن يحــدد املراجــع مــا

كمنشــأة مســتمرة وتحديــد

مســتمرة.

أو ظــروف ،قــد تثــر

يف الحســبان مــا إذا كانــت هنــاك أي أحــداث أو ظــروف ،قــد تثــر شــكوك ًا كبــرة حــول قــدرة

املنشــأة عــى البقــاء

إذا كانــت اإلدارة قــد أجــرت بالفعــل تقييــ ً
ا مبدئيــ ًا لقــدرة املنشــأة عــى البقــاء كمنشــأة

اإلســتجابات املالمئــة لهــذه

ا ملخا طــر .

•ال يتضمــن ملــف املراجعــة
الجــاري أي أدلــة عــن إجراءات
مراجعــة إضافيــة قــام بهــا

املراجــع يف حــال تحديــد
حــاالت تثــر شــكوك ًا كبــرة

حــول قــدرة املنشــأة عــى

البقــاء كمنشــأة مســتمرة.
•إرفــاق قامئــة للتحقــق مــن
إســتمرارية املنشــأة دون
توثيــق أدلــة مراجعــة تؤكــد
القيــام بإجــراءات املراجعــة

الــواردة يف القامئــة.

2.2يجب تقويم تقييم اإلدارة لقدرة املنشأة عىل البقاء كمنشأة مستمرة.
إجراءات املراجعة اإلضافية عند تحديد أحداث أو ظروف:
•يف حالــة تحديــد حــاالت أو ظــروف قــد تثــر شــكوك ًا كبــرة حــول قــدرة املنشــأة عــى البقــاء
كمنشــأة مســتمرة ،يجــب عــى املراجــع الحصــول عــى مــا يكفــي مــن أدلــة املراجعــة املناســبة
مــن خــال تنفيــذ إجــراءات مراجعــة إضافيــة .وتتضمــن هــذه اإلجــراءات مــا يــي:

1.1مطالبــة اإلدارة بإجــراء تقييــم لقــدرة املنشــأة عــى البقــاء كمنشــأة مســتمرة ،يف حــال
عــدم قيامهــا بذلــك.

2.2تقويــم خطــط اإلدارة بشــأن الترصفــات املســتقبلية فيــا يتعلــق بتقييمهــا لالســتمرارية،
ومــا إذا كان مــن املرجــح أن تُحســن نتيجــة هــذه الخطــط مــن الوضــع ،ومــا إذا كانــت خطــط
اإلدارة مجديــة يف ظــل الظــروف القامئــة.

ا مه ـ ً
3.3يف حالــة قيــام املنشــأة بإعــداد تنبــؤ للتدفقــات النقديــة ،وكان تحليــل التنبــؤ عام ـ ً
ا
عنــد األخــذ يف الحســبان النتيجــة املســتقبلية لألحــداث أو الظــروف أثنــاء تقويــم خطــط

اإلدارة للترصفــات املســتقبلية:

(أ) تقويــم إمكانيــة االعتــاد عــى البيانــات الناتجــة التي تم االســتناد إليها يف إعداد التنبؤ؛
(ب) تحديد ما إذا كان هناك دع ً
ام كافي ًا لالفرتاضات التي استند إليها التنبؤ.
4.4النظــر فيــا إذا كانــت هنــاك أي حقائــق أو معلومــات إضافيــة قــد أصبحــت متاحــة منــذ التاريــخ
الــذي أجــرت فيــه اإلدارة تقييمهــا.

5.5طلــب إفــادات مكتوبــة مــن اإلدارة ومــن املكلفــن بالحوكمــة ،حســب مقتــى الحــال ،فيــا
يتعلــق بخططهــم للترصفــات املســتقبلية وجــدوى هــذه الخطــط.

•تقويــم مــا إذا كان قــد تــم الحصــول عــى مــا يكفــي مــن أدلــة املراجعــة املناســبة ،والتوصــل إىل
إســتنتاجات ،بشــأن مــدى مناســبة اســتخدام اإلدارة ألســاس االســتمرارية يف املحاســبة عنــد

إعــداد القوائــم املاليــة.
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•بالرغــم مــن عــدم كفايــة

كفاية اإلفصاحات عند تحديد أحداث أو ظروف ووجود عدم تأكد جوهري:

اإلفصــاح عــن األحــداث

•التحقــق مــن كفايــة اإلفصاحــات يف القوائــم املاليــة عنــد تحديــد أحــداث أو ظــروف ووجــود عــدم

للشــك الجوهــري يف

•فيــا يــي أمثلــة عــن األمــور املاليــة التــي قــد تثــر شــكوك ًا كبــرة حــول قــدرة املنشــأة عــى

والظــروف

التــي

أدت

االســتمرارية مل يــر
تقريــر املراجــع اىل ذلــك

واصــدر املراجــع تقريــر ًا غــر
معــد ً
ال

تأكــد جوهــري أو دون وجــود عــدم تأكــد جوهــري.

اإلســتمرار:

1.1اقــراب القــروض محــددة األجــل مــن موعــد اســتحقاقها دون وجــود فــرص واقعيــة للتجديــد
أو الســداد.

2.2وجود تدفقات نقدية تشتغيلية سالبة.
3.3عدم القدرة عىل السداد للدائنني يف تواريخ االستحقاق.
4.4التحول من نظام االئتامن اىل نظام الدفع عند االستالم يف املعامالت مع املوردين.
5.5التأخر يف توزيعات األرباح أو توقفها.
6.6عــدم القــدرة عــى الحصــول عــى متويــل لتطويــر منتــج جديــد رضوري ،أو اســتثامرات
رضوريــة أخــرى.

التوثيق:
•توثيق كاف ألدلة مراجعة التي تؤكد القيام بإجراءات املراجعة أعاله.
األثار املرتتبة يف تقرير املراجع
•يجــب عــى املراجــع إبــداء رأي معــارض يف حالــة إعــداد القوائــم املاليــة مــن قبــل إدارة املنشــأة
باســتخدام أســاس االســتمرارية يف املحاســبة ،ولكــن بحســب حكــم املراجــع يعــد اســتخدام

اإلدارة لهــذا ألســاس غــر مناســب.

•يجــب عــى املراجــع إبــداء رأي غــر معــدل يف حالــة إجــراء إفصــاح كاف يف القوائــم املاليــة عــن
عــدم التأكــد الجوهــري ،ولكــن يجــب أن يتضمــن تقريــر املراجــع قســا منفصــا تحــت عنــوان
“ عــدم التأكــد الجوهــري املتعلــق باالســتمرارية” بغــرض لفــت االنتبــاه إىل اإليضــاح املرفــق
بالقوائــم املاليــة وبيــان أن األحــداث أو الظــروف تشــر إىل وجــود عــدم تأكــد جوهــري قــد يثــر

شــكوك ًا كبــرة حــول قــدرة املنشــأة عــى البقــاء كمشــأة مســتمرة.

•يجــب عــى املراجــع إبــداء رأي متحفــظ أو رأي معــارض يف حالــة عــدم إجــراء إفصــاح كاف يف
القوائــم املاليــة عــن عــدم التأكــد الجوهــري.

املعايــر املهنيــة واألنظمــة
ذات العالقــة

•معيار املراجعة الدويل « »570اإلستمرارية.

 -الفقرات ذات العالقة (أ.)19 ،17 ،16،13، 12، 10، 6, 3

•معيار املراجعة الدويل « » 230توثيق أعامل املراجعة
 -الفقرة ذات العالقة ()8
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اإلجراءات التحليلية
املالحظة

متطلبات املعايري املهنية واألنظمة ذات العالقة

•عــدم القيــام باإلجــراءات
التحليليــة األوليــة التــي
تســاعد يف تقييــم املخاطــر
يف مرحلــة التخطيــط.

•القيــام بإجــراءات تحليليــة أوليــة تســاعد املراجــع يف تقييــم مخاطــر التحريــف الجوهــري بغــرض
توفــر أســاس لتصميــم االســتجابات للمخاطــر املق ّيمــة.

•عــدم القيــام بإجــراءات
تحليليــة عنــد القــرب مــن
نهايــة عمليــة املراجعــة.

•تصميــم وتنفيــذ اإلجــراءات التحليليــة األســاس ســوا ًء مبفردهــا أو مقرتنــة بإختبــارات
التفاصيــل ويجــب :

•برغــم قيام املراجــع باإلجراءات
التحليليــة ضمــن اختبــارات
األســاس لوحــظ عــدم تحديــده
املبلــغ الــذي مــن املمكــن
قبولــه للفروقــات بــن املبالــغ
املســجلة و القيــم املتوقعــة.
•عنــد تصميــم املراجــع
لإلجــراءات

و

تنفيذهــا

األســاس

التحليليــة

مل

بإجــراءات
يتــم

اســتخدام إجراءات مناســبة
لالطمئنــان للمعلومــات

املســتخدمة

والوصــول

•القيــام بإجــراءات تحليليــة عنــد القــرب مــن نهايــة عمليــة املراجعــة وتســاعد هــذه اإلجــراءات عنــد
تكويــن اســتنتاج عــام عـ ّـا إذا كانــت القوائــم املاليــة تتســق مــع فهــم املراجــع للمنشــأة.

1.1تحديد مدى مناسبة اإلجراءات التحليلية.

2.2تقويــم إمكانيــة االعتــاد عــى البيانــات التــي اســتنتج منهــا املراجــع توقعاتــه بشــأن النســب
أو املبالــغ املســجلة ،مــع األخــذ يف الحســبان مصــدر املعلومــات املتاحــة وقابليــة مقارنتهــا
وطبيعتهــا ومالءمتهــا وأدوات الرقابــة عــى إعدادهــا.
كاف
3.3وضــع توقــع للنســب أو املبالــغ املســجلة ،وتقويــم مــا إذا كان التوقــع دقيق ـ ًا بشــكل ٍ
لتحديــد أي تحريــف قــد يتســبب ،مبفــرده أو عنــد اقرتانــه بغــره ،يف أن تكــون القوائــم
املاليــة محرفــة بشــكل جوهــري.
 4.4تحديــد املبلــغ الــذي مــن املمكــن قبولــه ألي فــرق بــن املبالغ املســجلة والقيــم املتوقعة،
دون إجــراء املزيــد مــن التحري.
•إذا حــددت اإلجــراءات التحليليــة املنفــذة تقلبــات أو عالقــات ال تتســق مــع معلومــات أخــرى
ذات صلــة أو تختلــف عــن القيــم املتوقعــة مببلــغ كبــر ،فيجــب عــى املراجــع التحقــق مــن تلــك

االختالفــات عــن طريــق اإلستفســار مــن اإلدارة والحصــول عــى أدلــة مراجعــة مناســبة ذات صلــة
بــردود اإلدارة وتنفيــذ إجــراءات مراجعــة أخــرى حســب الحاجــة يف ظــل الظــروف القامئــة .وعندمــا
تكــون اإلدارة غــر قــادرة عــى تقديــم تفســر ،أو عندمــا يعــد التفســر غــر كايف ،يجــب تجميــع

اإلنحرافـ�ات الغيـر مف�سرة كتحريفــات يف االجــراءات التحليليــة.

للنتائــج بشــكل معقــول.

املعايــر املهنيــة واألنظمــة
ذات العالقــة

•معيار املراجعة الدويل « » ٥٢٠اإلجراءات التحليلية.
 -الفقرات ذات الصلة (.)7 ،6 ،5

•معيــار املراجعــة الــدويل « » ٣١٥تحديــد مخاطــر التحريــف الجوهــري وتقييمهــا مــن خــال فهــم
املنشــاة وبيئتهــا.

 -الفقرة ذات الصلة (.)6
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فهم طبيعة املنشأة
متطلبات املعايري املهنية واألنظمة ذات العالقة

املالحظة
• مل يتــم القيــام بإجــراءات
مراجعــة مالمئــة للحصــول

عــى فهــم لطبيعــة املنشــأة
وحجمهــا

وبيئتهــا

ومــدى

تعقيدهــا لغــرض تحديــد مخاطــر
التحريــف الجوهــري بشــكل

مالئــم بإســتثناء توثيــق نشــاط
املنشــأة كــا يف الســجل
التجــاري ،والــذي ال يعكــس
طبيعــة املنشــأة وبيئتهــا

بطريقــة مالمئــة
املراجــع

لتحديــد

التحريــف الجوهــري.

تســاعد
مخاطــر

•التوصل إىل فهم ملا ييل:
1.1عوامــل الصناعــة والعوامــل التنظيميــة والخارجيــة األخــرى ذات الصلــة ،مبــا يف ذلــك إطــار
التقريــر املــايل املنطبــق.
•فهــم طبيعــة املنشــأة لتمكــن املراجــع مــن فهــم فئــات املعامــات وأرصــدة الحســابات
واإلفصاحــات املتوقعــة يف القوائــم املاليــة ،ويتضمــن فهــم طبيعــة املنشــأة مــا يــي :
1.1عملياتها.
2.2طبيعة مصادر اإليرادات ،واملنتجات أو الخدمات واألسواق.
3.3هياكل امللكية والحوكمة بها.
4.4أنــواع االســتثامرات التــي تقــوم بهــا املنشــأة وتخطط للقيــام بها ،مبا يف ذلك االســتثامرات
يف املنشــآت ذات الغرض الخاص.
5.5الهيكل التنظيمي للمنشأة وطريقة متويلها.

•اختيــار املنشــأة للسياســات املحاســبية وتطبيقهــا ،مبــا يف ذلــك أســباب التغيــر فيهــا .ويجــب
أن ُيقـ ِّـوم املراجــع مــا إذا كانــت السياســات املحاســبية للمنشــأة مناســبة ألعاملهــا ومتســقة مــع
إطــار التقريــر املــايل املنطبــق والسياســات املحاســبية املســتخدمة يف الصناعــة ذات الصلــة.

•أهــداف واســراتيجيات املنشــأة ومخاطــر األعــال ذات الصلــة التــي قــد تــؤدي إىل ظهــور
مخاطــر التحريــف الجوهــري.

•قياس وفحص األداء املايل للمنشأة
املعايــر املهنيــة واألنظمــة
ذات العالقــة

•معيــار املراجعــة الــدويل « » ٣١٥تحديــد مخاطــر التحريــف الجوهــري وتقييمهــا مــن خــال فهــم
املنشــأة وبيئتهــا.

 -الفقرة ذات العالقة (.)11
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نظام املعلومات ،مبا يف ذلك آليات األعامل ذات العالقة ،فيام يتصل بالتقرير املايل ،واالتصاالت
املالحظة

متطلبات املعايري املهنية واألنظمة ذات العالقة

•ال توجــد إجــراءات مراجعــة

•التوصــل إىل فهــم لنظــام املعلومــات ،مبــا يف ذلــك آليــات األعــال ذات العالقــة ،فيــا

تتعلــق بفهــم نظــام

املعلومــات ،مبــا يف
ذلــك آليــات األعــال

ذات العالقــة ،فيــا
يتصــل بالتقريــر املــايل،

واالتصــاالت.

يتصــل بالتقريــر املــايل ،مبــا يف ذلــك املجــاالت اآلتيــة:
1.1فئات املعامالت التي تتضمنها عمليات املنشأة املهمة للقوائم املالية.
2.2اإلجــراءات يف كل مــن نظــم تقنيــة املعلومــات والنظــم اليدويــة ،التــي يتــم بهــا إنشــاء
املعامــات وتســجيلها ومعالجتهــا وتصحيحهــا عنــد الــرورة ،ونقلهــا إىل دفــر األســتاذ
العــام والتقريــر عنهــا يف القوائــم املاليــة.
3.3الســجالت املحاســبية ذات العالقــة واملعلومــات الداعمــة والحســابات املحــددة يف
القوائــم املاليــة املســتخدمة إلنشــاء املعامــات وتســجيلها ومعالجتهــا والتقريــر عنهــا؛
ويشــمل ذلــك تصحيــح املعلومــات الخاطئــة وكيفيــة نقــل املعلومــات إىل دفــر األســتاذ
العــام .وهــذه الســجالت إمــا أن تكــون يدويــة أو يف شــكل إلكــروين.
4.4كيفيــة اســتيعاب نظــام املعلومــات لألحــداث والظــروف ،بخــاف املعامــات ،التــي تُعــد
مهمــة للقوائــم املاليــة.
5.5آليــة التقريــر املــايل املســتخدمة يف إعــداد القوائــم املاليــة للمنشــأة ،مبــا يف ذلــك
التقديــرات املحاســبية املهمــة واإلفصاحــات( .أمثلــة :مخصــص خســائر اإلئتــان املتوقعــة
وتوثيــق االفرتاضــات املرتبطــة باملعيــار الــدويل للتقريــر املــايل « 9األدوات املاليــة »،
كيفيــة تحديــد إمتــداد عقــود اإليجــار وفقــا للمعيــار الــدويل للتقريــر املــايل  ، 16الهبــوط
يف األصــول وفقــا ملعيــار املحاســبة الــدويل .)36
6.6أدوات الرقابــة املحيطــة بقيــود اليوميــة ،مبــا يف ذلــك قيــود اليوميــة غــر القياســية
املســتخدمة لتســجيل التعديــات أو املعامــات غــر املتكــررة وغــر العاديــة.

•ويجــب أن يتضمــن هــذا الفهــم لنظــام املعلومــات ذي الصلــة بالتقريــر املــايل الجوانــب الخاصــة
بذلــك النظــام املتعلقــة باملعلومــات املفصــح عنهــا يف القوائــم املاليــة ،التــي يتــم الحصــول
عليهــا مــن داخــل دفــري األســتاذ العــام واملســاعد أو مــن خارجهــا.
املعايــر املهنيــة واألنظمــة
ذات العالقــة

•معيــار املراجعــة الــدويل « »315تحديــد مخاطــر التحريــف الجوهــري وتقييمهــا مــن خــال فهــم
املنشــأة وبيئتهــا.

 -الفقرة ذات العالقة (.)18
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اإلستفسار من اإلدارة ،املوظفني ،واملكلفون بالحوكمة عن ما إذا كان لديهم علم بأي غش
املالحظة

متطلبات املعايري املهنية واألنظمة ذات العالقة

•عدم االستفســار مــن اإلدارة،

•تنفيـ�ذ إج��راءات املراجع��ة للحص��ول عـلى معلومــات إلســتخدامها يف تحديــد مخاطــر التحريــف

ا ملو ظفني  ،و ا ملكلفــو ن
بالحوكمــة عــن مــا إذا كان
لديهــم علــم بــأي غــش.

•ال توجــد إجــراءات مراجعــة
لفهــم آليــة إدارة املنشــأة
لتحديــد مخاطــر الغــش يف

املنشــأة واالســتجابة لهــا.

الجوهــري بســبب الغــش.

•اإلستفسار من اإلدارة عام ييل:
1.1تقييم اإلدارة لخطر أن القوائم املالية قد تكون محرفة بشكل جوهري بسبب الغش.
2.2آليــة اإلدارة لتحديــد مخاطــر الغــش يف املنشــأة واالســتجابة لهــا ،مبــا يف ذلــك أي مخاطــر
معينــة للغــش تكــون اإلدارة قــد قامــت بتحديدهــا أو تــم لفــت إنتباههــا إليهــا.
3.3تواصــل اإلدارة ،إن وجــد ،مــع املكلفــن بالحوكمــة فيــا يتعلــق بآلياتهــا لتحديــد مخاطــر
الغــش يف املنشــأة واالســتجابة لهــا.
4.4تواصــل اإلدارة ،إن وجــد ،مــع املوظفــن فيــا يتعلــق بوجهــات نظرهــا حــول مامرســات
العمــل والســلوك األخالقــي.

•اإلستفســار مــن اإلدارة واملوظفــن اآلخريــن داخــل املنشــأة ،عنــد اإلقتضــاء ،لتحديــد مــا إذا كان
لديهــم علــم بــأي غــش فعــي أو مشــتبه فيــه أو مزعــوم يؤثــر عــى املنشــأة.
•بالنســبة للمنشــآت التــي يوجــد بهــا وظيفــة للمراجعــة الداخليــة ،يجــب اإلستفســار مــن األفــراد
املعنيــن يف تلــك الوظيفــة لتحديــد مــا إذا كان لديهــم علــم بــأي غــش فعــي أو مشــتبه فيــه
أو مزعــوم يؤثــر عــى املنشــأة ،وللحصــول عــى رأيهــم يف مخاطــر الغــش.
•مــا مل يكــن جميــع املكلفــن بالحوكمــة مشــاركني يف إدارة املنشــأة ،يجــب عــى املراجــع
التوصــل إىل فهــم لكيفيــة مامرســة املكلفــن بالحوكمــة لعمليــة اإلرشاف عــى آليــات اإلدارة
الخاصــة بتحديــد مخاطــر الغــش يف املنشــأة واالســتجابة لهــا ،وفهــم للرقابــة الداخليــة التــي
وضعتهــا اإلدارة للتخفيــف مــن تلــك املخاطــر.
•مــا مل يكــن جميــع املكلفــن بالحوكمــة مشــاركني يف إدارة املنشــأة ،يجــب اإلستفســار مــن
املكلفــن بالحوكمــة لتحديــد مــا إذا كان لديهــم علــم بــأي غــش فعــي أو مشــتبه فيــه أو مزعــوم
يؤثــر عــى املنشــأة.
املعايــر املهنيــة واألنظمــة
ذات العالقــة

•معيــار املراجعــة الــدويل « »240مســئوليات املراجــع ذات العالقــة بالغــش عنــد مراجعــة القوائــم
املالية.

 -الفقرات ذات العالقة (.)٢١،٢٠ ،17،18،19
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املناقشة بني أعضاء فريق اإلرتباط
املالحظة

متطلبات املعايري املهنية واألنظمة ذات العالقة

•أوراق العمــل ال تتضمــن

•يجــب عــى الرشيــك املســؤول عــن االرتبــاط واألعضــاء اآلخريــن الرئيســن يف فريــق االرتبــاط

االرتبــاط لقابليــة احتــواء

إطــار التقريــر املــايل املنطبــق عــى حقائــق وظــروف .ويجــب عــى الرشيــك املســؤول عــن

مــا يفيــد مناقشــة فريــق

القوائــم املاليــة الخاصــة

باملنشــأة عــى تحريــف

جوهــري بــن الرشيــك

املســؤول عــن االرتبــاط
واألعضــاء اآلخريــن الرئيســن
يف فريــق االرتبــاط خــال

مرحلــة التخطيــط.

مناقشــات تــم توثيقهــا

مبلــف املراجعــة الجــاري
ولكنهــا تشــمل منــاذج

ســابقة اإلعــداد عــن أمــور
مل ترتبــط بتغــرات وقعــت
بالفعــل يف بيئــة املنشــأة

وإطــار تقريرهــا املــايل
مبــا مل يســمح مبشــاركة
نتائــج

ضمــن

الفريــق وتوجيــه اإلجــراءات

املناســبة

االرتبــاط تحديــد األمــور التــي ســيتم إبالغهــا ألعضــاء فريــق االرتبــاط الذيــن مل يشــاركوا يف
املناقشــة .كــا يجــب أن تركــز هــذه املناقشــات بشــكل خــاص عــى كيفيــة تعــرض القوائــم
املاليــة الخاصــة باملنشــأة للتحريــف الجوهــري بســبب الغــش ،ومواضــع مثــل هــذه التحريفــات

يف القوائــم املاليــة ،مبــا يف ذلــك كيفيــة حــدوث الغــش .ويجــب أن تتــم هــذه املناقشــات
دون مراعــاة ملعتقــدات أعضــاء فريــق االرتبــاط بــأن اإلدارة واملكلفــن بالحوكمــة يتصفــون

باألمانــة والنزاهــة.

•إن مناقشــة قابليــة تع ـ ّرض القوائــم املاليــة الخاصــة باملنشــأة للتحريــف الجوهــري بســبب

•يف بعــض األحيــان وجــدت

العمــل

مناقشــة قابليــة احتــواء القوائــم املاليــة الخاصــة باملنشــأة عــى تحريــف جوهــري وتطبيــق

للحســابات

ذات القابليــة للتحريــف
الجوهــري.

الغــش مــع فريــق االرتبــاط:

1.1متنــح أعضــاء فريــق االرتبــاط األكــر خــرة الفرصــة لعــرض وجهــة نظرهــم بخصــوص كيفيــة

تعــرض القوائــم املاليــة للتحريــف الجوهــري بســبب الغــش ومواضــع مثــل هــذه التحريفــات.

ُ 2.2ت ِّكــن املراجــع مــن النظــر يف االســتجابة املناســبة ملواجهــة تلــك القابليــة ،وتحديــد أي مــن
أعضــاء فريــق االرتبــاط ســيتوىل القيــام بإجــراءات مراجعــة معينــة.

3.3تســمح للمراجــع بتحديــد كيفيــة مشــاركة نتائــج إجــراءات املراجعــة بــن فريــق االرتبــاط،
وكيفيــة التعامــل مــع أي مزاعــم تــرد للمراجــع بشــأن حــدوث غــش.

•من أمثلة األمور التي قد يناقشها فريق االرتباط:
1.1التغــرات يف متطلبــات التقريــر املــايل التــي تؤدي إىل إفصاحــات مهمة جديدة أو منقحة.
2.2التغــرات يف بيئــة املنشــأة أو وضعهــا املــايل أو أنشــطتها التــي قــد تــؤدي إىل إفصاحــات
مهمــة جديــدة أو منقحــة.

3.3اإلفصاحــات التــي رمبــا كان مــن الصعــب الحصــول عــى مــا يكفــي مــن أدلــة املراجعــة
املناســبة بشــأنها يف الســابق.

4.4اإلفصاحــات عــن األمــور املعقــدة ،مبــا يف ذلــك تلــك التــي تنطــوي عــى اجتهــاد مهــم مــن
•يشــر فريــق االرتبــاط
بوجــود مناقشــات إال انــه
مــن ملــف املراجعــة مل

يتضــح توثيــق ذلــك.

جانــب اإلدارة بخصــوص املعلومــات التــي ســيتم اإلفصــاح عنهــا.

5.5التحريفات يف القوائم املالية.
6.6كيفية حدوث الغش ،و كيف ميكن اختالس أصول املنشأة.
7.7النظــر يف الظــروف التــي قــد تشــر إىل إدارة األربــاح و املامرســات التــي رمبــا تكــون
اإلدارة قــد لجــأت إليهــا إلدارة األربــاح والتــي أدت إىل إنتــاج تقريــر مــايل مغشــوش.
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•قد تتضمن املناقشة أمور ًا مثل:
1.1تبــادل األفــكار بــن أعضــاء فريــق االرتبــاط حــول الكيفيــة التــي يعتقــدون أن القوائــم املاليــة
الخاصــة باملنشــأة (مبــا يف ذلــك كل قامئــة وإفصــاح) قــد تكــون معرضــة بهــا للتحريــف

الجوهــري بســبب الغــش ومواضــع مثــل هــذه التحريفــات ،وكيــف ُيكــن لــإدارة إعــداد تقريــر
مــايل مغشــوش وإخفــاء هــذا الغــش ،وكيــف ُيكــن اختــاس أصــول املنشــأة.

2.2النظــر يف خطــر قيــام اإلدارة مبحاولــة عــرض اإلفصاحــات بطريقــة قد تحجب الفهم الســليم
لألمــور املفصــح عنهــا (عــى ســبيل املثــال ،عــن طريــق إدراج الكثــر مــن املعلومــات غــر

الجوهريــة أو عــن طريــق اســتخدام لغــة غــر واضحــة أو غامضــة).

3.3النظــر يف العوامــل الداخليــة والخارجيــة املعروفــة املؤثــرة عــى املنشــأة والتــي قــد تولــد
دافعــ ًا أو ضغطــ ًا عــى اإلدارة أو عــى أشــخاص آخريــن إلرتــكاب الغــش ،وتوفــر الفرصــة

إلرتــكاب الغــش ،وتشــر إىل وجــود ثقافــة أو بيئــة متكــن اإلدارة أو األشــخاص اآلخريــن مــن
تربيــر إرتكابهــم للغــش.

4.4النظــر يف مشــاركة اإلدارة يف اإلرشاف عــى املوظفــن الذيــن لهــم القــدرة عــى
الوصــول إىل النقديــة أو األصــول األخــرى املعرضــة لالختــاس.

5.5النظــر يف أي تغــرات غــر مألوفــة وغــر مــررة ،منــت إىل علــم فريــق االرتبــاط ،يف
الســلوك أو املســتوى املعيــي لــإدارة أو املوظفــن.

6.6التأكيــد عــى أهميــة الحفــاظ عــى الحالــة الذهنيــة املناســبة طــوال عمليــة املراجعــة بشــأن
احتــال وجــود تحريــف جوهــري بســبب الغــش.

 7.7النظر يف أنواع الظروف التي ،إن وجدت ،قد تشري إىل احتامل حدوث غش.
 8.8النظــر يف كيفيــة إدخــال عنــر املفاجــأة يف طبيعــة وتوقيــت ومــدى إجــراءات املراجعــة
التــي ســيتم تنفيذهــا.

9.9النظــر يف إجــراءات املراجعــة التــي قــد يتــم اختيارهــا لالســتجابة لقابليــة تع ـ ّرض القوائــم
املاليــة الخاصــة باملنشــأة للتحريــف الجوهــري بســبب الغــش ،ومــا إذا كانــت هنــاك أنــواع
معينــة مــن تلــك اإلجــراءات أكــر فاعليــة مــن غريهــا.

1010النظر يف أي مزاعم تنمو إىل علم املراجع بوجود غش.
1111النظر يف خطر تجاوز اإلدارة ألدوات الرقابة.
املعايــر املهنيــة واألنظمــة
ذات العالقــة

•معيــار املراجعــة الــدويل “ ”315تحديــد مخاطــر التحريــف الجوهــري وتقييمهــا مــن خــال فهــم
املنشــأة وبيئتهــا.

 الفقرات ذات العالقة ( ،10أ، 21أ ،22أ) 32•معيــار املراجعــة الــدويل “ ”240مســؤوليات املراجــع ذات العالقــة بالغــش عنــد مراجعــة القوائم
املالية.

 -الفقرات ذات العالقة (أ ،11أ،16 ،12أ) 45
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الرقابة الداخلية للمنشأة
املالحظة

متطلبات املعايري املهنية واألنظمة ذات العالقة

•اليوجــد فهــم للرقابــة

•التوصــل إىل فهــم للرقابــة الداخليــة ذات الصلــة باملراجعــة ،مبــا يف ذلــك فهــم مكونــات الرقابــة

الداخليــة

ذات

الصلــة

باملراجعــة مبــا يف ذلــك

فهــم مكونــات الرقابــة
الداخليــة

الخمســة.

الداخليــة الخمســة وهي:

• بيئــة الرقابــة :التوصــل إىل فهــم لبيئــة الرقابــة ويف إطــار التوصــل إىل هــذا الفهــم ،يجــب
عــى املراجــع أن يقــوم مــا إذا كانــت:
1.1اإلدارة قــد قامــت ،تحــت إرشاف املكلفــن بالحوكمــة ،بنــر ثقافــة قامئــة عــى األمانــة
والســلوك األخالقــي والحفــاظ عليهــا.

 2.2مواطن القوة يف عنارص بيئة الرقابة توفر مجتمعة أساس ًا مناسب ًا ملكونات الرقابة الداخلية

األخــرى ،ومــا إذا كانــت تلــك املكونــات األخــرى مل تضعفهــا أوجــه القصــور يف بيئــة الرقابــة.

•آليــة املنشــأة لتقييــم املخاطــر :التوصــل إىل فهــم عــا إذا كانــت لــدى املنشــأة آليــة للقيــام
مبــا ييل:
1.1تحديد مخاطر األعامل ذات الصلة بأهداف التقرير املايل.
2.2تقدير أهمية املخاطر .
3.3تقييم احتاملية حدوثها.
4.4البت يف الترصفات التي سيتم اتخاذها ملواجهة تلك املخاطر.
•نظــم املعلومــات :التوصــل إىل فهــم لنظــام املعلومــات ،مبــا يف ذلــك آليــات األعــال ذات
العالقــة فيــا يتصــل بالتقريــر املــايل ،مبــا يف ذلــك املجــاالت اآلتيــة:
1.1فئات املعامالت التي تتضمنها عمليات املنشأة املهمة للقوائم املالية.
2.2اإلجراءات يف كل من نظم تقنية املعلومات والنظم اليدوية .
3.3آليــة التقريــر املــايل املســتخدمة يف إعــداد القوائــم املاليــة للمنشــأة ،مبــا يف ذلــك
التقديــرات املحاســبية املهمــة واإلفصاحــات.

4.4الســجالت املحاســبية ذات العالقــة واملعلومــات الداعمــة والحســابات املحــددة يف

القوائــم املاليــة املســتخدمة إلنشــاء املعامــات وتســجيلها ومعالجتهــا والتقريــر عنهــا.

5.5أدوات الرقابــة املحيطــة بقيــود اليوميــة ،مبــا يف ذلــك قيــود اليوميــة غــر القياســية
املســتخدمة لتســجيل التعديــات أو املعامــات غــر املتكــررة و غــر العاديــة.

•أنشطة الرقابة ذات الصلة باملراجعة:
التوصــل إىل فهــم ألنشــطة الرقابــة ذات الصلــة باملراجعــة التــي يعتقــد املراجــع بــرورة
فهمهــا لتقييــم مخاطــر التحريــف الجوهــري عــى مســتوى اإلقــرارات وتصميــم إجــراءات

املراجعــة اإلضافيــة اســتجابة للمخاطــر املقيمــة.
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•متابعة أدوات الرقابة:
يجــب عــى املراجــع أن يتوصــل إىل فهــم لألنشــطة الرئيســية التــي تســتخدمها املنشــأة
ملتابعــة الرقابــة الداخليــة ذات الصلــة بالتقريــر املــايل ،مبــا يف ذلــك تلــك التــي لهــا عالقــة

بأنشــطة الرقابــة ذات الصلــة باملراجعــة ،وكيفيــة اتخــاذ املنشــأة للترصفــات التصحيحيــة لعــاج

أوجــه القصــور يف أدواتهــا الرقابيــة.

•توثيق الفهم الذي تم التوصل إليه لكل مكون من مكونات الرقابة الداخلية الخمسة.
املعايــر املهنيــة واألنظمــة
ذات العالقــة

•معيــار املراجعــة الــدويل “ ”315تحديــد مخاطــر التحريــف الجوهــري وتقييمهــا مــن خــال فهــم
املنشــأة وبيئتهــا.

 -الفقرات ذات العالقة (.)32 ،22 ،20 ،18 ،15 ،14 ،12

تحديد مخاطر التحريف الجوهري و تقييمها
املالحظة
•عــدم تحديــد مخاطــر التحريــف
الجوهــري وتقييمهــا خــال
مرحلــة التخطيــط.

•عــدم ربــط املخاطــر التــي تــم
تحديدهــا مبــا ميكــن أن يحــدث

مــن أخطــاء عــى مســتوى

اإلقــرارات.

•عــدم توضيــح أوراق العمــل
إلجــراءات املراجعــة اإلضافيــة

وعالقتهــا االرتباطيــة باملخاطــر
املقيمــة بواســطة املراجــع
( عــى ســبيل املثــال  :مل

تــر أوراق العمــل او برامــج

املراجعــة اىل طبيعــة املخاطــر
واإلقــرار محــل الخطــر وفقــا

لبعــض اإلجــراءات املنفــذة).

متطلبات املعايري املهنية واألنظمة ذات العالقة
•يجب أن يحدد املراجع مخاطر التحريف الجوهري ويقيمها:
1.1عىل مستوى القوائم املالية .
2.2عىل مستوى اإلقرارات لفئات املعامالت وأرصدة الحسابات واإلفصاحات .
•يجب عىل املراجع أن يقوم مبا ييل:
1.1تحديــد املخاطــر خــال عمليــة التوصــل إىل فهــم للمنشــأة وبيئتهــا ،مبــا يف ذلــك فهــم
أدوات الرقابــة ذات الصلــة واملتعلقــة بتلــك املخاطــر ،عــن طريــق النظــر يف فئــات
املعامــات وأرصــدة الحســابات واإلفصاحــات يف القوائــم املاليــة.
2.2تقييــم املخاطــر التــي تــم تحديدهــا ،وتقويــم مــا إذا كانــت تتعلــق بالقوائــم املاليــة ككل
بشــكل أكــر انتشــار ًا ومــن املحتمــل أن تؤثــر عــى العديــد مــن اإلقــرارات.

3.3ربــط املخاطــر التــي تــم تحديدهــا مبــا ميكــن أن يحدث مــن أخطاء عىل مســتوى اإلقرارات،
مــع األخــذ يف الحســبان أدوات الرقابــة ذات الصلة التي ينــوي املراجع اختبارها.
4.4النظــر يف احتامليــة حــدوث تحريــف ،مبــا يف ذلــك إمكانيــة حــدوث تحريفــات متعــددة،
ومــا إذا كان التحريــف املحتمــل ميكــن أن يــؤدي إىل حــدوث تحريــف جوهــري.
•يوفــر تصميــم وتنفيــذ إجــراءات املراجعــة اإلضافيــة ،التــي تســتند وتســتجيب يف طبيعتهــا
وتوقيتهــا ومداهــا ملخاطــر التحريــف الجوهــري املقيمــة عــى مســتوى اإلقــرارات ،ربطــ ًا
واضح ـ ًا بــن إجــراءات املراجعــة اإلضافيــة للمراجــع و تقييمــه للمخاطــر.
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•بغــض النظــر عــن تقييــم
مخاطــر التحريــف الجوهــري

تضمنــت أوراق العمــل بعــض
املعامــات

او

األرصــدة

الجوهريــة مثــل أرصــدة بعــض
العمــاء والتــي تعــد مبفردها

ذات أهميــة نســبيه ومــع
ذلــك مل تنفــذ عليهــا إجــراءات

•بغــض النظــر عــن مخاطــر التحريــف الجوهــري املق ّيمــة ،يجــب عــى املراجــع أن يصمــم وينفــذ
ـراءات أســاس لــكل فئــة جوهريــة مــن فئــات املعامــات ولــكل رصيــد حســاب جوهــري وكل
إجـ
ٍ
إفصــاح جوهــري.

•كجــزء مــن تقييــم املخاطــر ،يجــب عــى املراجــع أن يقــرر مــا إذا كان أي مــن املخاطــر التــي تــم
تحديدهــا تُعــد بحســب حكــم املراجــع خطــر ًا مه ـ ً
ا .وعنــد مامرســة هــذا الحكــم ،يجــب عــى

املراجــع أن يســتبعد تأثــرات أدوات الرقابــة التــي تــم تحديدهــا فيــا يتعلــق بالخطــر.

مراجعــة (مثــل الحصــول عــى
مصادقــة عــى تلــك األرصــدة

ومل تشــر أوراق العمــل إىل
مــررات عــدم القيــام بذلــك

اإلجــراء الهــام).

املعايــر املهنيــة واألنظمــة
ذات العالقــة

•معيــار املراجعــة الــدويل “ ”315تحديــد مخاطــر التحريــف الجوهــري وتقييمهــا مــن خــال فهــم
املنشــأة وبيئتها.

 -الفقرات ذات الصلة (.)28 ،27،26،25

•معيار املراجعة الدويل “ ”330استجابات املراجع للمخاطر املقيمة.
 -الفقرات ذات الصلة (،18أ.)8

إجراءات املراجعة استجابةً ملخاطر التحريف الجوهري املق َّيمة عىل مستوى اإلقرارات
املالحظة

متطلبات املعايري املهنية واألنظمة ذات العالقة

•عــدم تصميــم إجــراءات

•تصميــم وتنفيــذ إجــراءات مراجعــة إضافيــة تســتند يف طبيعتهــا وتوقيتهــا ومداهــا ملخاطــر

مراجعــة مالمئــة إســتجابة

ملخاطــر التحريــف الجوهــري

املقيمــة عــى مســتوى

اإلقــرارات خــال مرحلــة
ا لتخطيــط .

التحريــف الجوهــري املقيمــة عــى مســتوى اإلقــرارات وتســتجيب لهــا.
•يوفــر تقييــم املراجــع للمخاطــر املحــددة عــى مســتوى اإلقــرارات أساســا للنظــر يف منهــج
املراجعــة املناســب لتصميــم وتنفيــذ إجــراءات املراجعــة اإلضافيــة .فعــي ســبيل املثــال ،قــد
يحــدد املراجــع:
1.1أن تنفيــذ اختبــارات أدوات الرقابــة فقــط قــد يحقــق للمراجــع اســتجابة فعالــة لخطــر التحريــف
الجوهــري املقيــم إلقــرار معــن ،أو.
2.2أن تنفيذ إجراءات األساس فقط مناسب إلقرار معني.
3.3أن املنهــج املشــرك باســتخدام كل مــن اختبــارات أدوات الرقابــة و اإلجــراءات األســاس هــو
املنهــج فاعــل.
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•الوجــود أو الحــدوث كإقــرار
مــن إقــرارات اإلدارة كان
يتطلــب الحصــول عــى
مصادقــات لكافــة األرصــدة

الهامــة نســبي ًا ومل يحصــل

املراجــع عــى مصادقــات
لبعــض األرصــدة الهامــة
نســبي ًا .

•بغــض النظــر عــن املنهــج املختــار ،يجــب أن يقــوم املراجــع بتصميــم وتنفيــذ إجــراءات أســاس لــكل
فئــة جوهريــة مــن فئــات املعامــات ولــكل رصيــد حســاب جوهــري وكل إفصــاح جوهــري.

•عنــد تصميــم إجــراءات املراجعــة اإلضافيــة التــي ســيتم تنفيذهــا ،يجــب عــى املراجــع القيــام
مبــا يــي:
1.1أن ينظــر يف األســباب التــي أدت إىل التقييــم الــذي تــم التوصــل إليــه لخطــر التحريــف
الجوهــري عــى مســتوى اإلقــرارات لــكل فئــة معامــات و كل رصيــد حســاب وكل إفصــاح،
مبــا يف ذلــك:
احتــال وجــود تحريــف جوهــري بســبب الخصائــص املعنيــة لفئــة املعامــات أو رصيــدالحســاب أو اإلفصــاح ذي الصلــة.
مــا إذا كان تقييــم املخاطــر يأخــذ يف الحســبان أدوات الرقابــة ذات الصلــة ،مــا يتطلب مناملراجـ�ع الحصـ�ول عـلى أدلـ�ة مراجعـ�ة لتحديـ�د مـ�ا إذا كانـ�ت أدوات الرقابـ�ة تعمـ�ل بفاعلية.
2.2أن يحصل عىل أدلة مراجعة أكرث إقناع ًا كلام ارتفع تقييم املراجع للخطر.
•مثــال لغــرض توضيــح كيفيــة توثيــق مخاطــر التحريــف الجوهــري أو مــا ميكــن أن يحــدث مــن
أخطــاء وتحديــد اإلســتجابات املالمئــة عــى مســتوى اإلقــرارات ،ويجــب أن ينظــر املراجــع اىل
ـاء عــى فهمــه لطبيعــة املنشــأة التــي يقــوم مبراجعتهــا ،ويحــدد
مخاطــر التحريــف الجوهــري بنـ ً

اإلســتجابات املالمئــة للمخاطــر املقيمــة:
فئات املعامالت

و أرصدة الحسابات
و اإلفصاحات

ما ميكن أن يحدث
من أخطاء

اإلقرارات

إجراءات األساس

الجوهرية

النقد وما يف
حكمة

وجود نقد يف

الحساب البنيك،
ولكن مل يتم

تسجيله يف دفاتر
املنشاة.

االكتامل

الحصــول عــى قامئــة بأســاء

جميــع البنــوك التــي تتعامــل مــع

ا ملنشــأة .

طلــب مصادقــة بنكيــة تحــت
إرشاف فريــق االرتبــاط ،و إســتالم

املصادقــة مبــارشة مــن البنــك.
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رصيد الذمم

يتم تسجيل

التجارية

حسابات الذمم

املدينة

الوجود

املبيعات يف

املدينة التجارية:
ولكن بقيمة غري
صحيحة

الدقة

والتقويم

والتخصيص
والحد الفاصل

أو ً
ال :طلــب مصادقــة مــن العمــاء تحــت

إرشاف فريــق االرتبــاط ،وإســتالم
املصادقــة مبــارشة منهــم.

ثانيــأ :إعــادة طلــب املصادقــة أكــر مــن مــرة

يف حالــة عــدم الــرد.

ثالثــا :تنفيــذ إجــراءات مراجعــة بديلــة

أو يف فرتة غري

مناســبة يف حالــة عــدم الــرد عــى

أو أن املبيعات غري

مــن التحصيــات يف الفــرة الالحقــة

صحيحة

صحيحة.

طلــب املصادقــة ومنهــا التحقــق

والتحقــق مــن فواتــر املبيعــات القامئــة
كــا يف نهايــة الســنة ومايقابلهــا مــن
مســتندات تؤكــد اســتالم البضاعــة مــن

قبــل العمــاء أو تقديــم الخدمــة لهــم.
املعايــر املهنيــة واألنظمــة
ذات العالقــة

•معيار املراجعة الدويل “ ”330استجابات املراجع للمخاطر املقيمة.
 -الفقرات ذات الصلة (.)18،7 ،6

تحديد املخاطر املهمة
املالحظة

متطلبات املعايري املهنية واألنظمة ذات العالقة

•األدلــة التــي جمعهــا املراجع

•يجــب التعامــل مــع املخاطــر املقيمــة للتحريــف الجوهــري بســبب الغــش عــى أنهــا مخاطــر

جوهــري

•إذا حــدد املراجــع وجــود خطــر مهــم ،فيجــب عليــه أن يتوصــل إىل فهــم ألدوات الرقابــة الخاصــة

بــأوراق العمــل توضــح وجــود

مخاطــر تحريــف

بســبب الغــش ومــع ذلــك

مل يقــم املراجــع بتحديــد
هــذه املخاطــر عــى أنهــا
وبنــاء عليــه
مخاطــر مهمــة،
ً

مهمــة.

باملنشــأة ،مبــا يف ذلــك أنشــطة الرقابــة ،ذات الصلــة بذلــك الخطــر.

•ولهــذا ،فمــن املهــم للمراجــع أن يفهــم أدوات الرقابــة التــي قامــت اإلدارة بتصميمهــا وتطبيقها
وصونهــا ملنــع الغــش واكتشــاف حدوثة.

مل يقــم بإجــراءات املراجعــة

املالمئــة.
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•مل

تتضمــن

األحــكام

املهنيــة للمراجــع العوامــل

•عنــد مامرســة الحكــم فيــا يتعلــق بتحديــد املخاطــر املهمــة ،يجــب عــى املراجــع أن ينظــر
عــى األقــل فيــا يــي:

املناســبة لتحديــد أنــواع

1.1ما إذا كان الخطر يعد خطر غش.

املاليــة والــذي أدى إىل

2.2مــا إذا كان الخطــر يتعلــق بتطــورات مهمــة حدثــت مؤخــر ًا ،ســواء كانــت اقتصاديــة أو محاســبية
أو تطــورات أخــرى ،ومــن ثــم تتطلــب اهتاممـ ًا خاص ًا.

الخطــر املهــم بالقوائــم

اإلخفــاق
مخاطــر

يف

مثــل

تحديــد

الغــش

واملعامــات مــع األطــراف
ذوي العالقــة عــى أنهــا
مخاطــر مهمــة.

وتقييــم ألدوات الرقابــة

ذات الصلــة باملخاطــر
ا ملهمــة .

•عــدم

4.4ما إذا كان الخطر ينطوي عىل معامالت مهمة مع أطراف ذات عالقة.
5.5درجــة عــدم املوضوعيــة يف قيــاس املعلومــات املاليــة املتعلقــة بالخطــر ،خاصــة تلــك
التــي تنطــوي عــى مــدى واســع مــن عــدم تأكــد القيــاس.

6.6مــا إذا كان الخطــر ينطــوي عــى معامــات مهمــة متــت خــارج مســار العمــل الطبيعــي

•عــدم التوصــل إىل فهــم،

إختبــار

3.3مدى تعقد املعامالت.

الفاعليــة

التشــغيلية ألدوات الرقابــة
ذات الصلــة إذا كان املراجــع

للمنشــأة ،أو معامــات تبــدو غــر مألوفــة ألي أســباب أخــرى.

•إذا كان املراجــع يخطــط لإلعتــاد عــى أدوات رقابــة عــى خطــر معــن حــدده بأنــه خطــر مهــم،
فيجــب عليــه اختبــار تلــك األدوات يف الفــرة الحاليــة.

•يجــب عــى املراجــع أن ُيصمــم و ُينفــذ اختبــارات أدوات الرقابــة للحصــول عــى مــا يكفــي مــن
أدلــة املراجعــة املناســبة بشــأن الفاعليــة التشــغيلية ألدوات الرقابــة ذات الصلــة ،وذلــك يف
الحــاالت اآلتيــة:

يخطــط لإلعتــاد عــى

1.1إذا تضمــن تقييــم املراجــع ملخاطــر التحريــف الجوهــري عــى مســتوى اإلقــرارات توقعــ ًا

معــن حــدده بأنــه خطــر

التشــغيلية ألدوات الرقابــة يف تحديــد طبيعــة وتوقيــت ومــدى اإلجــراءات األســاس)؛ أو

أدوات رقابــة عــى خطــر
مهــم .

بــأن أدوات الرقابــة تعمــل بفاعليــة (بعبــارة أخــرى ،إذا نــوى املراجــع االعتــاد عــى الفاعليــة

2.2إذا كانــت اإلجــراءات األســاس ال تســتطيع أن توفــر مبفردهــا مــا يكفــي مــن أدلــة املراجعــة
املناســبة عــى مســتوى اإلقــرارات.

•مثــال لغــرض توضيــح كيفيــة توثيــق تصميــم وتطبيــق أدوات الرقابــة التــي تتعلــق بخطــر مهــم،
ويجــب أن ينظــر املراجــع اىل املخاطــر املهمــة وأدوات الرقابــة ذات الصلــة حســب طبيعــة
املنشــأة التــي يقــوم مبراجعتهــا:

فئات املعامالت و أرصدة

الحسابات و اإلفصاحات الجوهرية
خطر مهم ناتج عن الغش

اإليرادات
نفرتض وجود مخاطرالتحريف الجوهري بسبب غش يف

إثبات اإليرادات .وقد ينتج عنها تقرير مايل مغشوش من
حيث إثبات اإليرادات.
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الحدوث والدقة ،الحد الفاصل

اإلقرارات

•يقــوم محاســب الرشكــة مبطابقــة أمــر البيــع ،فاتــورة

أدوات الرقابة

البيــع ،ســند اإلســتالم ،قبــل تســجيل املبيعــات يف
النظــام املحاســبي للمنشــأة.
•الفصــل بــن الصالحيــات واملســؤوليات حيــث أن
املوظــف املســؤول عــن إنشــاء أوامــر البيــع غــر
مســؤول عــن تســجيل املبيعــات يف الدفاتــر و شــحن
البضاعــة اىل العميــل.
وصف إجراءات املراجعة لتقييم
تصميم اإلدارة و تطبيقها وصونها

•يقــوم املراجــع بالتحقــق مــن تصميــم وتطبيــق أدوات
الرقابــة ذات الصلــة باإليــرادات.

ألدوات الرقابة
نتيجة تقييم تصميم اإلدارة و
تطبيقها وصونها ألدوات الرقابة
املعايــر املهنيــة واألنظمــة
ذات العالقــة

•يوثــق املراجــع النتيجــة التــي توصــل اليهــا بعــد القيــام
بالتحقــق مــن تصميــم وتطبيــق أدوات الرقابــة.

•معيــار املراجعــة الــدويل “ ”240مســؤوليات املراجــع ذات العالقــة بالغــش عنــد مراجعــة القوائم
املالية.
 الفقرات ذات العالقة (،28أ.)33•معيــار املراجعــة الــدويل “ ”315تحديــد مخاطــر التحريــف الجوهــري وتقييمهــا مــن خــال فهــم
املنشــأة وبيئتهــا.
 الفقرات ذات العالقة ( .)29 ،28•معيار املراجعة الدويل “ ”330إستجابات املراجع للمخاطر املقيمة.
 -الفقرات ذات العالقة (.)15،8
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إسرتاتيجية املراجعة وخطة املراجعة
املالحظة

متطلبات املعايري املهنية واألنظمة ذات العالقة

•مل يتــم تحديــد اســراتيجية

•يجــب عــى املراجــع أن يحــدد اســراتيجية عامــة للمراجعــة ،تُحــدد نطــاق وتوقيــت واتجــاه املراجعة،

عامــة للمراجعــة ومل يتــم

وتُرشــد يف وضــع خطــة املراجعة.

وضــع خطــة للمراجعــة.
•يجب عىل املراجع عند تحديد االسرتاتيجية العامة للمراجعة أن يقوم مبا ييل:
1.1أن يقف عىل خصائص االرتباط التي تحدد نطاقه.
2.2أن يتحقــق مــن أهــداف االرتبــاط املقــرر عنهــا لتخطيــط توقيــت املراجعــة وطبيعــة االتصــاالت
املطلوبة.

3.3أن يأخــذ يف الحســبان العوامــل التــي تُعــد وفقـ ًا للحكــم املهنــي للمراجــع مهمــة يف توجيــه
جهــود فريــق االرتباط,

4.4أن يأخــذ يف الحســبان نتائــج األنشــطة املبدئيــة لالرتبــاط ،وعنــد االقتضــاء ،مــدى مالءمــة
املعرفــة املكتســبة مــن االرتباطــات األخــرى التــي قــام الرشيــك املســؤول عــن االرتبــاط
بتنفيذهــا للمنشــأة.

5.5أن يتحقق من طبيعة املوارد املطلوبة لتنفيذ االرتباط ،وتوقيتها ومداها.
•يجب أن يضع املراجع خطة للمراجعة ،ويجب أن تتضمن وصف ًا ملا ييل:
1.1طبيعــة وتوقيــت ومــدى إجــراءات تقييــم املخاطــر املخطــط لتنفيذهــا ،كــا هــو محــدد
مبوجــب معيــار املراجعــة (.)315

2.2طبيعــة وتوقيــت ومــدى إجــراءات املراجعــة اإلضافيــة املخطــط لتنفيذهــا عــى مســتوى
اإلقــرارات ،كــا هــو محــدد مبوجــب معيــار املراجعــة (.)330

3.3إجــراءات املراجعــة األخــرى املخطــط لهــا واملطلــوب تنفيذهــا حتــى يســتويف االرتبــاط
معايــر املراجعــة.

املعايــر املهنيــة واألنظمــة
ذات العالقــة

•معيار املراجعة الدويل “”300التخطيط ملراجعة القوائم املالية
 -الفقرات ذات العالقة (.)10،9،8،7
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مرحلة التنفيذ (اإلجراءات األساس)
العينات يف املراجعة
متطلبات املعايري املهنية واألنظمة ذات العالقة

املالحظة
•عــدم تحديــد حجــم العينــة
بشــكل كايف لتخفيــض
خطــر العينــة إىل مســتوى
منخفــض بشــكل مقبــول.
•عــدم توثيــق أســلوب اختيــار
العينــات مــن املجتمع.
•عدــم التحقـ�ق مــن طبيعــة
وس��بب أي انحراف��ات أو
أخطــاء تــم اكتشــافها خــال
اختبـ�ار العينـ�ة.
املعايــر املهنيــة واألنظمــة
ذات العالقــة

•تحديد حجم العينة بشكل كاف لتخفيض خطر العينة إىل مستوى منخفض بشكل مقبول.
• اختيار بنود العينة بحيث يتاح لكل وحدة عينة يف املجتمع الفرصة لإلختيار.
• توثيق دليل يؤكد إكتامل املجتمع الذي سحبت منه العينة.
• تحديــد طريقــة اختيــار العينــة لتحقــق هــدف املراجــع إلســتخدام العينــات يف املراجعــة وهــو
توفــر أســاس معقــول للمراجــع ليبنــي عليــه إســتنتاجاته حــول املجتمــع الــذي تــم اختيــار العينــة
منــه ،إن الطــرق الرئيســة الختيــار العينــة هــي االســتخدام العشــوايئ ،واالختيــار املنتظــم،
االختيــار الحكمــي.
•التحقــق مــن طبيعــة وســبب أي انحرافــات أو تحريفــات تــم اكتشــافها ،وتعميــم التحريفــات التــي
وجــدت يف العينــة عــى املجتمــع.
• تقويــم نتائــج العينــة ،ومــا إذا كان اســتخدام العينــات يف املراجعــة قــد وفــر أساس ـ ًا معقــوال
لالســتنتاجات بشــأن املجتمــع الــذي قــد تــم اختبــاره.
•معيار املراجعة الدويل “ ”530العينات يف املراجعة.
 -الفقرات ذات العالقة ( ، ١٢ ،8،7 ،6أ.)15 ،١٤ ،13

اإللتزامات الغري املسجلة
املالحظة

متطلبات املعايري املهنية واألنظمة ذات العالقة

•ال توجــد إجــراءات مراجعــة

•تصميــم وتنفيــذ إجــراءات مراجعــة لتحديــد اكتــال اإللتزامــات و املرصوفــات مــن خــال البحــث

مالمئــة

للتحقــق

مــن

عــدم وجــود أي التزامــات
غــر مســجلة يف دفاتــر

ا لرشكــة .

عــن وجــود أي إلتزامــات غــر مســجلة يف دفاتــر الرشكــة كــا يف نهايــة الفــرة وذلــك عــى

ســبيل املثــال مــن خــال مايــي:

1.1الحصــول عــى فهــم لــدورة مدفوعــات املنشــأة ،وبعدهــا يتــم طلــب كشــوفات الحســابات
البنكيــة للفــرة الالحقــة ،والتــي تغطــي دورة مدفوعــات املنشــأة.

2.2إختيار عينة من املدفوعات النقدية من كشوفات الحسابات البنكية.
3.3التأكد من أن املدفوعات املختارة قد تم تسجيلها بالفرتة التي تخصها.
املعايــر املهنيــة واألنظمــة

ذات العالقــة

•معيار املراجعة « »330استجابات املراجع للمخاطر املقيمة.
 الفقرة ذات العالقة (أ.)45•معيــار املراجعــة “ ”315تحديــد مخاطــر التحريــف الجوهــري وتقييمهــا مــن خــال فهــم املنشــأة
وبيئتهــا.

 -الفقرة ذات العالقة (أ.)129
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املمتلكات واملعدات
املالحظة

متطلبات املعايري املهنية واألنظمة ذات العالقة

•مل يتــم التحقــق مــن إقــرار

•تصميــم وتنفيــذ إجــراءات املراجعــة األســاس كإســتجابة للمخاطــر املقــدرة عــى مســتوى

الصحــة وإقــرار اإلكتــال

لســجل

املمتلــكات

واملعــدات التــي تقــوم
بإعــداده إدارة املنشــأة

رغــم أن هذيــن اإلقراريــن

قــد تــم تحديدهــا ذو صلــة
وفقــ ًا لتقييــم املخاطــر،
ويجــب التخطيــط إلجــراءات
مراجعــة لهــا.

اإلقــرارات ذات الصلــة ومــن هــذه اإلجــراءات مايــي:
1.1التحقــق مــن صحــة وإكتــال ســجل املمتلــكات واملعــدات التــي تقــوم بإعــداده إدارة
املنشــأة.
2.2مطابقــة ســجل املمتلــكات واملعــدات مــع حركــة املمتلــكات واملعــدات الظاهــرة يف
إيضــاح القوائــم املاليــة.
3.3جــرد املمتلــكات واملعــدات للتحقــق مــن وجودهــا ومــن حالتهــا ،باالضافــة اىل الحصــول عــى
عينــة أثنــاء الجــرد وتتبعهــا بســجل األصــول لتحقيــق هــدف املراجعــه الخــاص باإلكتــال.
4.4اإلختبار املستندي لإلضافات.
5.5إختبــار لإلســتبعادات التــي مل تقيــد يف ســجالت املنشــأة واإلختبــار املســتندي

•مل يتــم جــرد املمتلــكات
واملعــدات للتحقــق مــن

وجوده��ا وم��ن حالته��ا

رغــم أن إقــرار الوجــود
ميثــل إقــرار لــإدارة ذو
صلــة الرتباطــه باملخاطــر
التــي كان البــد أن يأخذهــا

املراجــع يف حســبانه عنــد
ا لتقييــم .

املمتلــكات

6.6القيام بإجراءات تحليلة وإختبارات تفصيلية عىل اإلستهالكات.
7.7اإلختبار املستندي ملصاريف الصيانة واإلصالح الرئيسية.
8.8دراســة أصــل ملكيــة األرايض للتحقــق مــن عــدم وجــود أي رهونــات عليهــا ،والتحقــق مــن
اإلفصــاح املناســب يف القوائــم املاليــة عــن هــذه الرهونــات يف حــال وجودهــا.
9.9التحقق من وجود أي مؤرشات لإلنخفاض يف قيمة املمتلكات واملعدات.
1010تقويــم مــا إذا كانــت السياســات املحاســبية املســتخدمة مناســبة ومتوافقــة متطلبــات
إطــار التقريــر املــايل املنطبــق.

•التوجــد إجــراءات مراجعــة
مالمئــة

لإلســتبعادات املقيــدة يف ســجالت املنشــأة.

إلســتهالكات
واملعــدات

مثــل القيــام بإختبــارات
تفصيليــة مالمئــة إلعــادة

إحتســاب اإلســتهالكات أو
القيــام بإجــراءات تحليليــة

مالمئ��ة بالرغــم مــن أن

اإلســتهالكات تعــد ذو
أهميــة نســبية.

•بالنســبة للتقديــرات املحاســبية التــي تنشــأ عنهــا مخاطــر مهمــة ،فباإلضافــة إىل إجــراءات
األســاس األخــرى املنفــذة للوفــاء مبتطلبــات معيــار املراجعــة ( )330يجــب عــى املراجــع
تقويــم مــا يــي:
(أ) كيــف أخــذت اإلدارة يف حســبانها االفرتاضــات أو النتائــج البديلــة وأســباب رفضهــا لهــا ،أو
كيفيــة معالجــة اإلدارة لعــدم تأكــد التقديــر عنــد إجــراء التقديــر املحاســبي.
(ب) ما إذا كانت االفرتاضات املهمة التي استخدمتها اإلدارة معقولة.
(ج) نيــة اإلدارة عــى تنفيــذ إجــراءات محــددة وقدرتهــا عــى القيــام بهــا ،عندمــا يكــون لذلــك
صلــة مبــدى معقوليــة االفرتاضــات املهمــة التــي اســتخدمتها اإلدارة أو التطبيــق املناســب
إلطــار التقريــر املــايل.
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•مل يتــم الحصــول عــى
تقييــم مــن اإلدارة للتحقــق
مــن وجــود مــؤرشات عــى
اإلنخفــاض يف قيمــة
املمتلــكات واملعــدات
بالرغــممــنأنــهخطــرمهــم.
•مل يقــم املراجع مبناقشــة
اإلدارة يف أي نتائــج بديلــه
لتقديراتهــا وافرتاضــات
قــد تكــون متاحــة بخــاف
تقديرهــا الحــايل ســواء
كان حالــة عــدم وجــود
الهبــوط وتقديــر اإلدارة
بعــدم توافــر مؤرشاتــه.

•كإســتجابة ملخاطــر التحريــف الجوهــري وفقــا ملعيــار مراجعــة دويل ( )330عــى املراجــع
القيــام بواحــدة او أكــر مــا يــي:
1.1تحديــد مــا إذا كانــت األحــداث التــي وقعــت حتــى تاريــخ التقريــر تقــدم أدلــة مراجعــة بشــان
التقديــر املحاســبي عــن هبــوط املمتلــكات واملعــدات.
2.2اختبار كيفية قيام اإلدارة بالتقدير املحاسبي والبيانات التي يستند اليها التقدير.
3.3اختبــار الفاعليــة التشــغيلية عــى أدوات الرقابــة عــى كيفيــة قيــام اإلدارة بالتقديــر
املحاســبي جنبــا إىل جنــب مــع إ جــراءات األســاس.
4.4تقدير مبلغ أو مدى من املبالغ لتقويم املبلغ الذي قدرته اإلدارة.

•مل يتــم مناقشــة اإلدارة
يف نيتهــا و قدرتهــا وفقــا
ملــا يظهــر مــن بيانــات و
ادلــة مراجعــة أخــرى يف
تحقيــق افرتاضاتهــا الحاليــة.
•مل يوضــح املراجــع يف
اســتنتاجاته مــا إذا كانــت
تقديــرات اإلدارة معقولــة.
املعايــر املهنيــة واألنظمــة
ذات العالقــة

•معيار املراجعة الدويل “ ”500أدلة املراجعة.
 -الفقرة ذات العالقة (.)9

•معيار املراجعة الدويل “ ”200األهداف العامة للمراجع املستقل.
 -الفقرة ذات العالقة (.)17

•معيار املراجعة الدويل “ ”230توثيق أعامل املراجعة.
 -الفقرة ذات العالقة (.)8

•معيار املراجعة الدويل “ ”520اإلجراءات التحليلية.
 -الفقرة ذات العالقة (.)5

•معيار املراجعة الدويل “ ”540مراجعة التقديرات املحاسبية واإلفصاحات ذات العالقة.
 -الفقرات ذات العالقة (.)15 ،13 ،12

•معيار املراجعة الدويل “ ”700تكوين الرأي والتقرير عن القوائم املالية.
 -الفقرة ذات العالقة (.)13

31

تقريــر مالحظــات الفحــص المتكــررة التــي تبينــت
خــال الفحــص الميدانــي لعــام 2018م و 2019م

املخزون
املالحظة

متطلبات املعايري املهنية واألنظمة ذات العالقة

•عــدم حضــور املراجــع للجــرد

•إذا كان املخــزون ذا أهميــة نســبية للقوائــم املاليــة ،فيجــب الحصــول عــى مــا يكفــي مــن أدلــة

الفعــي

للمخــزون

(ذا

املراجعــة املناســبة فيــا يتعلــق بوجــود املخــزون وحالتــه عــن طريــق:

أهميــة نســبية للقوائــم
املاليــة) بهــدف القيــام
بإجــراءات مراجعــة للتحقــق
مــن وجــود املخــزون ومــن
حالتــه ،وعــدم وجــود اي
إجــراءات جــرد أخــرى بتاريــخ
بديــل مــع دراســة املعامالت

•حضور الجرد الفعيل للمخزون ،ما مل يكن ذلك غري ممكن عملي ًا ،بهدف:
ّ
الفعيل للمخزون.
1.1تقويم تعليامت اإلدارة وإجراءاتها لتسجيل ومراقبة نتائج جرد املنشأة
2.2مالحظة تنفيذ إجراءات اإلدارة الخاصة بالجرد.
3.3التقيص عن املخزون.
4.4تنفيذ عمليات جرد اختباري.

بالفــرة الفاصلــة ،كــا مل
يــر تقريــر املراجــع إىل
تلــك الحقيقــة.

•تنفيــذ إجــراءات املراجعــة عــى الســجالت النهائيــة ملخــزون املنشــأة لتحديــد مــا إذا كانــت هــذه
الســجالت تعكــس بدقــة النتائــج الفعليــة لجــرد املخــزون.

•إذا تــم إجــراء الجــرد الفعــي للمخــزون يف تاريــخ آخــر غــر تاريــخ القوائــم املاليــة ،فيجــب تنفيــذ
إجــراءات مراجعــة ،للحصــول عــى أدلــة مراجعــة بشــأن مــا إذا كانــت التغــرات يف املخــزون بــن
تاريــخ الجــرد وتاريــخ القوائــم املاليــة قــد تــم تســجيلها بشــكل ســليم.

•إذا مل يتــم حضــور الجــرد الفعــي للمخــزون بســبب ظــروف غــر متوقعــة ،فيجــب القيــام ببعــض
عمليــات الجــرد الفعــي أو مالحظتهــا يف تاريــخ بديــل ،وتنفيــذ إجــراءات مراجعــة للمعامــات
التــي متــت يف الفــرة الفاصلــة.
•إذا كان حضــور الجــرد الفعــي للمخــزون غــر ممكــن عمليـ ًا ،فيجــب تنفيــذ إجــراءات مراجعــة بديلــة
للحصــول عــى مــا يكفــي مــن أدلــة املراجعــة املناســبة فيــا يتعلــق بوجــود املخــزون وحالتــه.
وإذا مل يكــن باإلمــكان القيــام بذلــك ،فيجــب تعديــل الــرأي يف تقريــر املراجــع.
املعايــر املهنيــة واألنظمــة
ذات العالقــة

•معيار املراجعة “ ”501أدلة املراجعة اعتبارات محددة لبنود مختارة.
 -الفقرات ذات العالقة (.)7،6،5،4
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املعامالت مع أطراف ذات العالقة
املالحظة

متطلبات املعايري املهنية واألنظمة ذات العالقة

•ال توجــد إجــراءات مراجعــة

•فهــم العالقــات واملعامــات مــع األطــراف ذات العالقــة باملنشــأة واإلستفســار مــن اإلدارة

لفهــم العالقــات واملعامــات

مــع األطــراف ذات العالقــة.

عــن:
1.1هوية األطراف ذات العالقة باملنشأة وما يطرأ عليها من تغريات.
2.2طبيعة العالقات بني املنشأة وهذه األطراف ذات العالقة.

•ال توجــد إجــراءات مراجعــة
لتقويــم متطلبــات املحاســبة
واإلفصــاح

التــي

3.3مــا إذا كانــت املنشــأة قــد دخلــت يف أيــة معامــات مــع هــذه األطــراف خــال الفــرة ونــوع
املعامــات والغــرض منهــا يف حــال حدوثهــا.

تتعلــق

بالعالقــات واملعامــات مــع

األطــراف ذات العالقــة.

•تحديــد وتقييــم مخاطــر التحريــف الجوهــري املصاحبــة للعالقــات واملعامــات مــع األطــراف ذات
العالقــة ،وتحديــد مــا إذا كان أي مــن تلــك املخاطــر يعــد خطــر ًا مه ـ ً
ا .وعنــد إجــراء هــذا التحديــد،
يجــب التعامــل مــع املعامــات املهمــة مــع األطــراف ذات العالقــة واملحــدد حدوثهــا خــارج مســار

•ال توجــد إجــراءات مراجعــة

العمــل الطبيعــي للمنشــأة عــى أنهــا معامــات تنشــأ عنهــا مخاطــر مهمــة.

للمعامــات املهمــة مــع

األطــراف ذات العالقــة التــي
تقــع خــارج مســار العمــل

الطبيع��ي

للمنشــأة.

•تقويــم مــا إذا كانــت العالقــات واملعامــات املحــددة مــع األطــراف ذات العالقــة قــد متــت
املحاســبة واإلفصــاح عنهــا بشــكل مناســب وفقــ ًا إلطــار التقريــر املــايل املنطبــق.

•توثيق أسامء األطراف ذات العالقة التي تم تحديدها وطبيعة العالقات مع هذه األطراف.
املعايــر املهنيــة واألنظمــة
ذات العالقــة

•معيار املراجعة “ ”550األطراف ذات العالقة.
 -الفقرات ذات العالقة ()28 ،25 ،18،13،12،11

مراجعة التقديرات املحاسبية وما يتعلق بها من إفصاحات
املالحظة
•ال توجــد إجــراءات مراجعــة
مالمئــة لتقويــم مــا إذا كانــت
التقديــرات املحاســبية يف
القوائــم املاليــة معقولــة
يف ســياق إطــار التقريــر

املــايل املنطبــق ،أو محرفــة.
( مثــل :مخصــص الخســائر

متطلبات املعايري املهنية واألنظمة ذات العالقة
•استناد ًا إىل مخاطر التحريف الجوهري املق ّيمة ،يجب تحديد:
1.1مــا إذا كانــت اإلدارة قــد طبقــت متطلبــات إطــار التقريــر املــايل املنطبــق ذات الصلــة
بالتقديــر املحاســبي بشــكل مناســب.
2.2مــا إذا كانــت الطــرق املســتخدمة إلجــراء التقديــرات املحاســبية مناســبة ،وقــد تــم تطبيقهــا
بشــكل متســق ،ومــا إذا كانــت التغيــرات -إن وجــدت -يف التقديــرات املحاســبية ،أو يف
الطريقــة املســتخدمة إلجرائهــا ،عــن الفــرة الســابقة مناســبة يف ظــل الظــروف القامئــة.

االئتامنيــة املتوقعــة).

33

تقريــر مالحظــات الفحــص المتكــررة التــي تبينــت
خــال الفحــص الميدانــي لعــام 2018م و 2019م

بعض األمثلة عىل التقديرات
املحاسبية:
•ماخصص الحسابات

املشكوك يف تحصيلها.

•تقادم املخزون.
•التزامات الضامنات.
•طريقة االستهالك أو

العمر اإلنتاجي لألصل.

•مخصص مقابال املبلغ

الدفرتي الستثامر معني

يف حالة وجود عادم

تأكد فيام يتعلق بإمكانية

اسرتداده.

•نتيجة العقود طويلة
األجل.

•التكاليف الناشئة عن
مسويات الدعاوى

القضائية واألحكام

القضائية.

•اســتجابةً ملخاطــر التحريــف الجوهــري ا ُ
ملق َّيمــة ،وفق ـ ًا ملــا يتطلبــه معيــار املراجعــة (،)330

يجــب القيــام بواحــد أو أكــر مــا يــي ،مــع األخــذ يف الحســبان طبيعــة التقديــر املحاســبي:
1.1تحديــد مــا إذا كانــت األحــداث التــي وقعــت حتــى تاريــخ تقريــر املراجــع تقــدم أدلــة مراجعــة
بشــأن التقديــر املحاســبي.

2.2اختبــار كيفيــة قيــام اإلدارة بإجــراء التقديــر املحاســبي والبيانــات التــي يســتند إليهــا التقديــر.
وعنــد القيــام بذلــك ،يجــب عــى املراجــع أن ُيقَ ـ ِّـوم مــا إذا:

 كانت طريقة القياس املستخدمة مناسبة يف ظل الظروف القامئة. كانــت االفرتاضــات املســتخدمة مــن قبــل اإلدارة معقولــة يف ضــوء أهــداف القيــاسالخاصــة بإطــار التقريــر املــايل املنطبــق.

3.3اختبــار الفاعليــة التشــغيلية ألدوات الرقابــة عــى كيفيــة قيــام اإلدارة بإجــراء التقديــر
املحاســبي ،جنبــ ًا إىل جنــب مــع تطبيــق اإل جــراءات األســاس املناســبة.

4.4تقدير مبلغ أو مدى من املبالغ لتقويم املبلغ الذي قدرته اإلدارة .ولهذا الغرض:
 إذا اســتخدم املراجــع افرتاضــات أو طرقـ ًا تختلــف عــن تلــك التــي تســتخدمها اإلدارة ،فيجــبكاف الفرتاضــات أو طــرق اإلدارة إلثبــات أن املبلــغ أو مــدى
عليــه أن يتوصــل إىل فهــم ٍ
املبالــغ الــذي قــدره املراجــع يأخــذ يف الحســبان املتغــرات ذات الصلــة ولتقويــم أي

اختالفــات مهمــة عــن املبلــغ الــذي قدرتــه اإلدارة.

 إذا اســتنتج املراجــع أنــه مــن املناســب اســتخدام مــدى مــن املبالــغ ،فيجــب عليــه تضييــقهــذا املــدى ،اســتناد ًا إىل أدلــة املراجعــة املتاحــة ،حتــى تكــون جميــع النتائــج الواقعــة
ضمــن ذلــك املــدى معقولــة.

•بالنســبة للتقديــرات املحاســبية التــي تنشــأ عنهــا مخاطــر مهمــة ،فباإلضافــة إىل اإلجــراءات
األســاس األخــرى املنفــذة للوفــاء مبتطلبــات معيــار املراجعــة ( ،)330يجــب عــى املراجــع
تقويــم مــا يــي:
1.1كيــف أخــذت اإلدارة يف حســبانها االفرتاضــات أو النتائــج البدیلــة وأســباب رفضھــا لهــا ،أو
کیفيــة معالجــة اإلدارة لعــدم تأكــد التقدیــر عنــد إجــراء التقدیــر املحاســبي.

2.2ما إذا كانت االفرتاضات املهمة التي استخدمتها اإلدارة معقولة.
3.3نيــة اإلدارة عــى تنفيــذ إجــراءات محــددة وقدرتهــا عــى القيــام بهــا ،عندمــا يكــون لذلــك صلــة
مبــدى معقوليــة االفرتاضــات املهمــة التــي اســتخدمتها اإلدارة أو التطبيــق املناســب إلطــار
التقريــر املــايل املنطبــق.

املعايــر املهنيــة واألنظمــة
ذات العالقــة

•معايــر املراجعــة الــدويل رقــم « »540مراجعــة التقديــرات املحاســبية مبــا يف ذلــك التقديــرات
املحاســبية للقيمــة العادلــة واإلفصاحــات ذات العالقــة

 -الفقرات ذات العالقة (أ)15،13،12، 6
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اتفاق أو مطابقة املعلومات الواردة يف إفصاحات القوائم املالية مع السجالت املحاسبية املمثلة لها
املالحظة

متطلبات املعايري املهنية واألنظمة ذات العالقة

•التوجد إجراءات مراجعة

• التحقــق مــن اتفــاق أو مطابقــة املعلومــات الــواردة يف القوائــم املاليــة مــع الســجالت
املحاســبية التــي تســتند إليهــا ،مبــا يف ذلــك مطابقــة أو اتفــاق املعلومــات الــواردة يف
ســواء تــم الحصــول عــى تلــك املعلومــات مــن داخــل دفــري األســتاذ العــام
اإلفصاحــات،
ً
واملســاعد أو مــن خارجهــا.

مالمئة للتحقق من

مطابقة االفصاحات

يف القوائم املالية مع

السجالت املحاسبية
املمثلة لها.

•توثيــق أن املعلومــات الــواردة يف القوائــم املاليــة تتفــق أو تتطابــق مــع الســجالت املحاســبية
التــي تســتند إليهــا ،مبــا يف ذلــك اتفــاق أو مطابقــة اإلفصاحــات ،ســواء تــم الحصــول عــى تلــك
املعلومــات مــن داخــل دفــري األســتاذ العــام واملســاعد أو مــن خارجهــا.
•من األمثلة عىل املعلومات الواردة يف إفصاحات القوائم املالية:
1.1اإللتزامات واإلرتباطات املحتملة.
2.2املعامالت واألرصدة مع األطراف ذات العالقة.
3.3القطاعات التشغيلية اذا كان املعيار يتطلب ذلك.

املعايــر املهنيــة واألنظمــة
ذات العالقــة

•معيار املراجعة الدويل « »330إستجابات املراجع للمخاطر املقدرة
 -الفقرات ذات الصلة (.)30,20

متطلبات إطار التقرير املايل املنطبق
املالحظة
•عــدم توثيــق املراجــع

متطلبات املعايري املهنية واألنظمة ذات العالقة
•يجب عىل املراجع تقويم ما إذا كانت:

لتقويــم مــا اذا كانــت

1.1القوائــم املاليــة تفصــح بشــكل مناســب عــن السياســات املحاســبية املهمــة املختــارة و
املطبقــة.

بشــكل مناســب عــن

2.2السياســات املحاســبية املختــارة واملطبقــة تعــد متســقة مــع إطــار التقريــر املــايل
املنطبــق ،وتعــد مناســبة.

القوائــم املاليــة تفصــح
السياســات املحاســبية

3.3التقديرات املحاسبية التي أجرتها اإلدارة تعد معقولة.

ا ملهمــة .

4.4املعلومــات املعروضــة يف القوائــم املاليــة مالمئــة ،وميكــن االعتــاد عليهــا ،وقابلــة
للمقارنــة والفهــم.
5.5القوائــم املاليــة توفــر إفصاحــات كافيــة لتمكــن املســتخدمني املســتهدفني مــن فهــم
تأثــر املعامــات و األحــداث املهمــة يف القوائــم املاليــة.
6.6املصطلحات املستخدمة يف القوائم املالية.

املعايــر املهنيــة واألنظمــة
ذات العالقــة

•معيار املراجعة الدويل « »700تكوين الرأي والتقرير عن القوائم املالية.
 -الفقرة ذات العالقة (.)13
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املصادقات الخارجية
املالحظة

متطلبات املعايري املهنية واألنظمة ذات العالقة

•عــدم إرشاف املراجــع عــى

•عنــد اســتخدام إجــراءات املصادقــات الخارجيــة ،يجــب عــى املراجــع أن يحافــظ عــى تطبيــق
الرقابــة عــى طلبــات املصادقــات الخارجيــة ،مبــا يف ذلــك :
1.1تحديد املعلومات التي سيتم املصادقة عليها أو طلبها.
2.2اختيار الطرف املناسب الذي سيقوم باملصادقة.
3.3تصميــم طلبــات املصادقــة ،مبــا يف ذلــك تحديــد أن الطلبــات معنونــه بشــكل ســليم ،وأنهــا
تحتــوي عــى املعلومــات الالزمــة إلعــادة إرســال الــردود إىل املراجــع مبــارشة.
4.4إرســال الطلبــات ،مبــا يف ذلــك طلبــات املتابعــة ،عنــد االنطبــاق ،إىل الطــرف القائــم
باملصادقــة.
ويكــن
•تقويــم مــا إذا كانــت نتائــج إجــراءات املصادقــة الخارجيــة توفــر أدلــة مراجعــة مالمئــة ُ
االعتــاد عليهــا ،أو مــا إذا كان مــن الــروري الحصــول عــى أدلــة مراجعــة إضافيــة يف حــال
وجــود فروقــات بــن املصادقــة التــي تــم إســتالمها مبــارشة واألرصــدة املقيــدة يف ســجالت
املنشــأة.
•يف حالــة عــدم الــرد ،يجــب تنفيــذ إجــراءات مراجعــة بديلــة للحصــول عــى أدلــة مراجعــة مالمئــة
وميكــن اإلعتــاد عليهــا.

طلبــات املصادقــة الخارجيــة.
•عــدم إســتالم املراجــع للــردود
عــى طلبــات املصادقــة
مبــارشة.
•عــدم القيــام بــأي إجــراءات
مراجعــة يف حــال وجــود
فروقــات أكــر مــن الحــد
املســموح بــه مــن الخطــأ
بــن األرصــدة الظاهــرة
يف املصادقــات واألرصــدة
املقيــدة يف ســجالت
ا ملنشــأ ة .
•عــدم القيــام بإجــراءات
مراجعــة بديلــة يف حــال
عــدم الــرد عــى طلبــات
املصادقــةللعينــةاملختــارة.

•تتضمن األمثلة عىل إجراءات املراجعة البديلة التي قد ينفذها املراجع:
1.1ألرصــدة الحســابات مســتحقة التحصيــل :التحقــق مــن مقبوضــات نقديــة معينــة الحقــة،
ووثــاق الشــحن ،واملبيعــات التــي تتــم بالقــرب مــن نهايــة الفــرة.
2.2ألرصدة الحســابات مســتحقة الســداد :التحقق من النفقات النقدية الالحقة ،أو املراســات
املســتلمة من أطراف ثالثة ،والســجالت األخرى ،مثل أوراق الســلع املســتلمة.
•يف حالــة رفــض اإلدارة الســاح للمراجــع بإرســال طلــب مصادقــة ،فيجــب عــى املراجــع
القيــام مبــا يــي:
1.1األستفسار عن األسباب التي دعت اإلدارة إىل الرفض.
2.2تقويــم مــا يرتتــب عــى رفــض اإلدارة مــن اثــار عــى تقييــم املراجــع ملخاطــر التحريــف
الجوهــري ذات الصلــة.
3.3تنفيــذ إجــراءات مراجعــة بديلــة مصممــة للحصــول عــى أدلــة مراجعــة مالمئــة وميكــن
االعتــاد عليهــا.
•إذا خلــص املراجــع إىل عــدم معقوليــة رفــض اإلدارة الســاح لــه بإرســال طلــب املصادقــة ،أو
إذا مل يكــن املراجــع قــادرأ عــى الحصــول عــى أدلــة مراجعــة مالمئــة وميكــن االعتــاد عليهــا
مــن خــال إجــراءات مراجعــة بديلــة ،فيجــب أن يتواصــل مــع املكلفــن بالحوكمــة .و يجــب عــى
املراجــع أيضــا أن يحــدد مــا يرتتــب عــى ذلــك مــن أثــار عــى املراجعــة و رأيــه.

املعايــر املهنيــة واألنظمــة
ذات العالقــة

•معيار املراجعة الدويل “ ”505املصادقات الخارجية.
 -الفقرات ذات العالقة (  ،16 ،15 ،12 ،8 ،7أ ،18أ ،21أ ،24أ) 25
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استخدام معلومات من إعداد املنشأة
املالحظة

متطلبات املعايري املهنية واألنظمة ذات العالقة

•التوجــد إجــراءت مراجعــة

•تقويــم مــا إذا كانــت هــذه املعلومــات ميكــن االعتــاد عليهــا بشــكل كاف لتحقيــق أغــراض

للتحقــق مــن دقــة وإكتــال

املعلومــات التــي تــم
إعدادهــا مــن املنشــأة
قبــل اســتخدامها مثــل

ســجل األصــول الثابتــة

وكشــف أعــار الذمــم.

املراجعــة ،مبــا يف ذلــك ،وبحســب الحاجــة يف ظــل الظــروف القامئــة:
1.1الحصول عىل أدلة مراجعة بشأن دقة واكتامل املعلومات.
2.2تقويم ما إذا كانت املعلومات تعد دقيقة ومفصلة بشكل كاف ألغراض املراجع.
•لــي يحصــل املراجــع عــى أدلــة مراجعــة ميكــن االعتــاد عليهــا ،فــإن املعلومــات التــي مــن
إعــداد املنشــأة واملســتخدمة لتنفيــذ إجــراءات املراجعــة يلــزم أن تكــون مكتملــة ودقيقــة مبــا
فيــه الكفايــة .فعــى ســبيل املثــال ،تتأثــر فاعليــة مراجعــة اإليــراد بتطبيــق أســعار موحــدة

عــى ســجالت كميــات املبيعــات بدقــة املعلومــات عــن األســعار واكتــال ودقــة بيانــات حجــم
املبيعــات .وباملثــل ،إذا كان املراجــع ينــوي اختبــار مجتمــع عينــة مــا (عــى ســبيل املثــال،

املدفوعــات) للتحقــق مــن خاصيــة معينــة (عــى ســبيل املثــال ،الترصيــح) ،فــإن نتائــج االختبــار
ســتكون أقــل مــن حيــث إمكانيــة االعتــاد عليهــا إذا كان مجتمــع العينــة الــذي اختــرت منــه بنــود

االختبــار غــر مكتمــل.

•قــد يتــم الحصــول عــى أدلــة مراجعــة بشــأن دقــة واكتــال مثــل تلــك املعلومــات بالتزامــن مــع
إجــراء املراجعــة الفعــي املطبــق عــى املعلومــات ،عندمــا يكــون الحصــول عــى أدلــة املراجعــة

جــزء ًا ال يتجــزأ مــن إجــراء املراجعــة نفســه .ويف حــاالت أخــرى ،قــد يحصــل املراجــع عــى أدلــة
مراجعــة بشــأن دقــة واكتــال هــذه املعلومــات عــن طريــق اختبــار أدوات الرقابــة عــى إعــداد

املعلومــات وصونهــا .ومــع ذلــك ،قــد يقــرر املراجــع يف بعــض الحــاالت أن هنــاك حاجــة لتنفيــذ
إجــراءات مراجعــة إضافيــة.

•يف بعــض الحــاالت ،قــد ينــوي املراجــع اســتخدام املعلومــات التــي مــن إعــداد املنشــأة ألغــراض
أخــرى خاصــة باملراجعــة .فعــى ســبيل املثــال ،قــد ينــوي املراجــع االســتفادة مــن مقاييــس أداء

املنشــأة لغــرض اإلجــراءات التحليليــة ،أو االســتفادة مــن معلومــات املنشــأة ُ
املعـ َّـدة ملتابعــة

األنشــطة ،مثــل تقاريــر وظيفــة املراجعــة الداخليــة .ويف هــذه الحــاالت ،تتأثــر مناســبة أدلــة

املراجعــة التــي تــم الحصــول عليهــا مبــا إذا كانــت املعلومــات دقيقــة أو مفصلــة مبــا يكفــي
ألغــراض املراجــع .فعــى ســبيل املثــال ،قــد ال تكــون مقاييــس األداء التــي تســتخدمها اإلدارة
دقيقــة مبــا يكفــي الكتشــاف التحريفــات الجوهريــة.

املعايــر املهنيــة واألنظمــة
ذات العالقــة

•معيار املراجعة الدويل “ ”500أدلة املراجعة.
 -الفقرات ذات العالقة (،9أ،50أ،51أ.)52
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ورقة عمل لتوثيق اإلختبارات التفصيلية التي قام بها املراجع
املالحظة

متطلبات املعايري املهنية واألنظمة ذات العالقة

•مل يتــم إعــداد أوراق عمــل
مالمئــة لتوثيــق اإلختبــارات
التفصيليــة ،وتتضمــن توثيــق
لتفاصيــل مصــدر املســتندات
التــي تــم اختبارهــا ،وتأكيــد
عــى أنــه قــد تــم الحصــول
عــى أدلــة مراجعــة كافيــة ،
وقــد تــم توثيقهــا بالشــكل
املناســب وفقً ــا ملتطلبــات
معايــر املراجعــة الدوليــة.

نحــو يكفــي لتمكــن أي مراجــع
•يجــب ﻋﻰﻠ املراجــع القيــام بتوثيــق أعــال املراجعــة عــى
ٍ
خبــر ،مل تكــن لــه صلــة يف الســابق باملراجعــة ،مــن فهــم مــا يــي:

املعايــر املهنيــة واألنظمــة
ذات العالقــة

1.1ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻭﺘﻭﻗﻴﺕ ﻭمــدﻯ إجــراﺀﺍﺕ ﺍﻤﻟﺭﺍﺠﻌﺔ املنفــذة لاللتــزام مبعايــر املراجعــة ﻭاﻠﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ
النظاميــة ﻭﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ املنطبقــة.
2.2ﻨﺘﺎﺌﺞ إجراﺀﺍﺕ ﺍﻤﻟﺭﺍﺠﻌﺔ املنفذة ،ﻭﺃﺩﻟﺔ ﺍﻤﻟﺭﺍﺠﻌﺔ التي ﺘﻡ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻬﺎ.
3.3األمــور املهمــة التــي تظهــر أثنــاء املراجعــة واالســتنتاجات املتوصــل إليهــا بشــأن هــذه
األمــور واألحــكام املهنيــة املهمــة التــي تــم اتخاذهــا يف التوصــل إىل تلــك االســتنتاجات.
•للوصــول إىل تأكيــد معقــول ،يجــب عــى املراجــع الحصــول عــى مــا يكفــي مــن أدلــة املراجعــة
املناســبة لتخفيــض خطــر املراجعــة إىل مســتوى منخفــض بشــكل مقبــول ،ومــن ثــم متكــن
املراجــع مــن اســتنباط اســتنتاجات معقولــة تشــكل أساس ـ ًا لرأيــه.
•معيار املراجعة ( )200األهداف العامة للمراجع املستقل والقيام باملراجعة
 الفقرة ذات الصلة ()17•معيار املراجعة ( )230توثيق أعامل املراجعة
 -الفقرة ذات الصلة ()8

اإلجراءات األساس لالستجابة للمخاطر املهمة
املالحظة

متطلبات املعايري املهنية واألنظمة ذات العالقة

•عــدم تنفيــذ اإلجــراءات
األســاس املالمئــة كإســتجابة
للمخاطــر املهمــة التــي تــم
تحد يد هــا .

•إذا حــدد املراجــع أن خطــر ًا مــن مخاطــر التحريــف الجوهــري املقيمــة عــى مســتوى اإلقــرارات
يعــد خطــر ًا مهــا ،فيجــب عليــة عنــد اتخــاذ قــرار االعتــاد عــى أدوات الرقابــة املحيطــة بخطــر
تــم تحديــده عــى أنــه خطــر مهــم أن ينفــذ اختبــارات أدوات الرقابــة ويجــب عليــه تنفيــذ إجــراءات
أســاس تســتجيب لذلــك الخطــر بشــكل خــاص .وعندمــا تقتــر مواجهــة الخطــر املهــم عــى
تنفيــذ إجــراءات األســاس ،فيجــب أن تتضمــن تلــك اإلجــراءات اختبــارات للتفاصيــل.
•إجــراء األســاس :إجــراء مراجعــة مصمــم الكتشــاف التحريفــات الجوهريــة عــى مســتوى
اإلقــرارات .وتشــمل إجــراءات األســاس مــا يــي:
1.1اختبارات التفاصيل.
2.2اإلجراءات التحليلية األساس.

املعايــر املهنيــة واألنظمــة
ذات العالقــة

•معيار املراجعة الدويل “ ”330استجابات املراجع للمخاطر املقيمة
 -الفقرة ذات العالقة (.)21
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إستخدام عمل الخبري
املالحظة

متطلبات املعايري املهنية واألنظمة ذات العالقة

•عــدم القيــام بتحديــد الحاجة

•إذا كانــت الخــرة يف مجــال آخــر غــر املحاســبة أو املراجعــة تُعــد رضوريــة للحصــول عــى مــا

لإلســتعانة بأحــد خــراء

املراجــع والقيــام بإجــراءات
املراجعــة املطلوبــة عنــد
اإلســتعانة بعمــل الخبــر.

•مل توضــح أوراق العمــل
مبلــف املراجعــة الجــاري

االختــاف الــذي طــرأ عــى
طبيعــة وتوقيــت ومــدى

إجــراءات املراجعــة فيــا

يخــص طبيعــة االمــر الــذي
يتعلــق

بعمــل

الخبــر

وأهميــة عملــه وخرباتــه

ا لســا بقة .

يكفــي مــن أدلــة املراجعــة املناســبة ،فيجــب تحديــد مــا إذا كان سيســتخدم املراجــع عمــل أحــد
خربائــه.

•تختلــف طبيعــة إجــراءات املراجــع وتوقيتهــا ومداهــا .وعنــد تحديــد طبيعــة تلــك اإلجــراءات
وتوقيتهــا ومداهــا ،يجــب عــى املراجــع أن يأخــذ يف الحســبان أمــور ًا مــن بينهــا:
1.1طبيعة األمر الذي يتعلق به عمل ذلك الخبري.
2.2مخاطر التحريف الجوهري يف األمر الذي يتعلق به عمل ذلك الخبري.
3.3أهمية عمل ذلك الخبري يف سياق املراجعة.
4.4معرفة املراجع وخربته باألعامل السابقة التي نفذها ذلك الخبري.
5.5ما إذا كان ذلك الخبري يخضع لسياسات وإجراءات رقابة الجودة الخاصة مبكتب املراجع.
•يجــب تقويــم مــا إذا كان الخبــر الــذي يســتعني بــه املراجــع يتمتــع بالكفــاءة والقــدرات
واملوضوعيــة الالزمــة ألغــراض املراجــع .ويف حالــة اســتعانة املراجــع بأحــد الخــراء الخارجيــن،
يجــب أن يتضمــن تقويــم املوضوعيــة االستفســار عــن املصالــح والعالقــات التــي قــد تُشـ ّـكل

تهديــد ًا ملوضوعيــة ذلــك الخبــر.

•يجــب تقويــم مــدى كفايــة عمــل الخبــر الــذي يســتعني بــه املرجــع لتحقيــق أغراضــه ،مبــا يف
ذلــك مــا يــي:
1.1مــدى مالمئــة ومعقوليــة نتائــج أو اســتنتاجات ذلــك الخبــر ،ومــدى اتســاقها مــع أدلــة
املراجعــة األخــرى.

2.2مــدى مالمئــة ومعقوليــة االفرتاضــات والطــرق التــي اســتخدمها املراجــع يف ظــل الظــروف
القامئــة ،إذا كان عمــل ذلــك الخبــر ينطــوي عــى اســتخدام افرتاضــات وطــرق مهمــة.

3.3مــدى مالمئــة واكتــال ودقــة مصــدر البيانــات إذا اشــتمل عمــل الخبــر عــى اســتخدام
مصــدر البيانــات والتــي تعــد مهمــة لعمــل الخبــر.

•ومن األمثلة عىل إستخدام عمل الخبري يف مجال آخر غري املحاسبة أو املراجعة:
1.1تقويــم األدوات املاليــة املعقــدة واألرايض واملبــاين واملعــدات واآلالت واملجوهــرات
واألعــال الفنيــة واألصــول غــر امللموســة واألصــول املســتحوذ عليهــا وااللتزامــات

املتحملــة يف تجميعــات األعــال واألصــول التــي رمبــا تكــون قــد هبطــت قيمتهــا.
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2.2الحساب االكتواري لاللتزامات املرتبطة بعقود التأمني أو خطط منافع املوظفني.
3.3تقدير احتياطيات النفط والغاز.
4.4تقويم االلتزامات البيئية وتكاليف تنظيف املواقع.
5.5تفسري العقود واألنظمة واللوائح.
6.6تحليل القضايا املعقدة أو غري املعتادة املرتبطة بااللتزام الرضيبي.
7.7أدوات الرقابة العامة لتقنية املعلومات وأدوات الرقابة اآللية.
املعايــر املهنيــة واألنظمــة
ذات العالقــة

•معيار املراجع الدويل “ ”620استخدام عمل خبري استعان به املراجع
 -الفقرات ذات العالقة (أ.)12،9،8،7 ،1

القيمة العادلة للعقارات االستثامرية
املالحظة

متطلبات املعايري املهنية واألنظمة ذات العالقة

•مل يتــم القيــام بإجــراءات

•يجــب قيــاس العقــارات االســتثامرية بالقيمــة العادلــة يف كل تاريــخ تقريــر مــع إثبــات التغــرات

مراجعــة مالمئــة للتحقــق من
القيمــة العادلــة للعقــارات

االســتثامرية التــي تــم

قياســها بإســتخدام منــوذج
القيمــة العادلــة.

يف القيمــة العادلــة ضمــن الربــح أو الخســارة وذلــك للعقــار اإلســتثامري الــذي ميكــن قيــاس

قيمتــه العادلــة بطريقــة ميكــن االعتــاد عليهــا بــدون تكلفــة أو جهــد ال مــرر لهــا.

•يجــب عــى املنشــأة قيــاس القيمــة العادلــة للعقــار االســتثامري عــى أســاس تقويــم مــن
قبــل مقيــم مســتقل حاصــل عــى مؤهــل مهنــي معــرف بــه وذو صلــة ولديــه خــرة حديثــة يف
موقــع وصنــف العقــار االســتثامري الــذي يتــم تقوميــه ،ويجــب أن يتــم اإلفصــاح عــن اســمه و
مؤهالتــه يف ايضاحــات القوائــم املاليــة.

•يجب عىل املراجع األخذ يف الحسبان أهمية عمل ذلك الخبري ألغراض املراجع:
1.1أن يقوم كفاءة وقدرات وموضوعية ذلك الخبري.
2.2أن يتوصل إىل فهم لعمل ذلك الخبري.
3.3أن يقوم مدى مناسبة عمل هذا الخبري كدليل مراجعة لإلقرار ذي صلة.
•يف حالــة الخبــر الخــاص بــاإلدارة واملوظــف مــن قبــل املنشــأة ،تقــل احتــاالت وجــود اتفــاق
مكتــوب مــن هــذا النــوع ،لــذا قــد يكــون االستفســار مــن الخبــر واألعضــاء اآلخريــن يف اإلدارة

أفضــل الطــرق املناســبة لتوصــل املراجــع إىل الفهــم املطلــوب.

•إذا كانــت الخــرة يف مجــال آخــر غــر املحاســبة أو املراجعــة تُعــد رضوريــة للحصــول عــى مــا
يكفــي مــن أدلــة املراجعــة املناســبة ،فيجــب عــى املراجــع أن يحــدد مــا إذا كان سيســتخدم

عمــل أحــد خربائــه.
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املعايــر املهنيــة واألنظمــة
ذات العالقــة

•املعيــار الــدويل للتقريــر املــايل للمنشــآت الصغــرة واملتوســطة (القســم رقــم “ 16العقارات
االستثامرية”)

 الفقرات ذات العالقة (.)١٦ ،٧•معيار املراجعة الدويل “ ”500أدلة املراجعة.
 الفقرة ذات العالقة (أ.)48•معيار املراجعة الدويل “ ”620استخدام عمل خبري استعان به املراجع.
 الفقرة ذات العالقة (.)7•معيــار املراجعــة الــدويل “  “ 540مراجعــة التقديــرات املحاســبية ،مبــا يف ذلــك التقديــرات
املحاســبية للقيمــة العادلــة واالفصاحــات ذات العالقــة
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مرحلة التقرير واإلستنتاج
الدعاوي القضائية واملطالبات
املالحظة

متطلبات املعايري املهنية واألنظمة ذات العالقة

•ال توجــد إجــراءات مراجعــة

•تصميــم وتنفيــذ إجــراءات مراجعــة لتحديــد الدعــاوي القضائيــة واملطالبــات التــي تكــون

كافيــة ومالمئــة عــى
الدعــاوي

واملطالبــات

القانونيــة بإســتثناء إرفــاق

املصادقــات يف ملــف

املراجعــة دون القيــام بــأي
إج��راءات مراجعـ�ة عــى

هــذه املصادقــات.
•عــدم

كفايــة

إجــراءات

املراجعــة التــي وجههــا

املراجــع يف ضــوء درجــة
عــدم التأكــد املرتفعــة

املرتبطــة بتقويــم التقدير
الخــاص بتلــك الدعــاوى

مــا أدى إىل احتــال

عــدم كفايــة املخصصــات

املوجهــة

والدعــاوي

للمنازعــات

القضائيــة.

املنشــأة طرفــ ًا فيهــا مبــا يف ذلــك:
1.1اإلستفسار من اإلدارة.

2.2فحــص محــارض اجتامعــات املكلفــن بالحوكمــة واملراســات بــن املنشــأة ومستشــارها
القانــوين الخارجــي.

3.3فحص حسابات املرصوفات القضائية.
•الحصــول عــى إفــادة مكتوبــة مــن املستشــار القانــوين الخارجــي أو الداخــي للرشكــة بجميــع
حــاالت الدعــاوى القضائيــة واملطالبــات الفعليــة أو املحتملــة املعروفــة ،وكذلــك القيــام بتقييــم

نتيجــة تلــك الدعــاوى القضائيــة واملطالبــات ،وتقديــر لآلثــار املاليــة املرتتبــة عليهــا .إذا دعــت
الحاجــة إىل التواصــل املبــارش مــع املستشــار القانــوين الخارجــي للمنشــأة يف حــال تقييــم

خطــر تحريــف جوهــري يتعلــق بدعــاوى قضائيــة أو مطالبــات تــم تحديدهــا ،أو عندمــا تشــر
إجــراءات املراجعــة ُ
املنفَّ ــذة إىل احتــال وجــود دعــاوى قضائيــة أو مطالبــات أخــرى ذات أهميــة

نســبية.

•ويجــب عــى املراجــع القيــام بذلــك مــن خــال خطــاب استفســار تعــده اإلدارة ويرســله املراجــع،
ُيطلــب فيــه مــن املستشــار القانــوين الخارجــي للمنشــأة أن يتواصــل بشــكل مبــارش مــع

املراجــع .وإذا كان هنــاك نظــام أو الئحــة أو جهــة مهنيــة قانونيــة معنيــة متنــع املستشــار
القانــوين الخارجــي للمنشــأة مــن االتصــال املبــارش باملراجــع ،فيجــب عــى املراجــع تنفيــذ
إجــراءات مراجعــة بديلــة.

•تقويــم التقديــرات املحاســبية املتعلقــة بنتيجــة الدعــاوي القضائيــة ،نتيجــة لوجــود عــدم تأكــد
بتلــك التقديــرات بدرجــة مرتفعــة نســبيا نظــر ًا لوجــود افرتاضــات مهمــة مــن قبــل اإلدارة .

املعايــر املهنيــة واألنظمــة
ذات العالقــة

•معيار املراجعة “ ”501أدلة املراجعة اعتبارات محددة لبنود مختارة.
 الفقرات ذات العالقة (.)10،9•معيــار املراجعــة “ ”540مراجعــة التقديــرات املحاســبية مبــا يف ذلــك التقديــرات املحاســبية
للقيمــة العادلــة واإلفصاحــات ذات العالقــة.

 -الفقرة ذات العالقة (أ.)3
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األحداث الالحقة
املالحظة

متطلبات املعايري املهنية واألنظمة ذات العالقة

•ال توجــد إجــراءات مراجعــة

•تنفيــذ وتوثيــق إجــراءات مراجعــة مصممــة للحصــول عــى مــا يكفــي مــن أدلــة املراجعــة املناســبة

مالمئــة لدراســة األحــداث

التــي تثبــت أنــه قــد تــم تحديــد جميــع األحــداث الواقعــة بــن تاريــخ القوائــم املاليــة وتاريــخ تقريــر

الالحقــة.

املراجــع ،والتــي تتطلــب تعديـ ً
ا أو إفصاحـ ًا يف القوائــم املاليــة.

•إرفــاق قامئــة للتحقــق مــن
األحــداث الالحقــة دون
توثيــق أدلــة مراجعــة تؤكــد
القيــام بإجــراءات املراجعــة
الــواردة يف القامئــة.

• تتضمن إجراءات املراجعة ما ييل:
1.1التوصل إىل فهم ألي إجراءات وضعتها اإلدارة لضامن تحديد األحداث الالحقة.
2.2االستفســار مــن اإلدارة عــا إذا كانــت قــد وقعــت أي أحــداث الحقــة ميكــن أن تؤثــر عــى
القوائــم املاليــة.
3.3قــراءة املحــارض الخاصــة بإجتامعــات مالــي املنشــأة واإلدارة واملكلفــن بالحوكمــة
املنعقــدة بعــد تاريــخ القوائــم املاليــة ،واالستفســار عــن األمــور التــي متــت مناقشــتها يف
أي مــن تلــك االجتامعــات التــي ليســت لهــا محــارض متاحــة بعــد.
4.4قراءة أحدث قوائم مالية أولية الحقة للمنشأة ،أو فحص السجالت املحاسبية الالحقة.
5.5طلــب إفــادة مكتوبــة مــن اإلدارة واملكلفــن بالحوكمــة بــأن جميــع األحــداث الواقعــة بعــد
تاريــخ القوائــم املاليــة قــد تــم اإلفصــاح عنهــا.
•توثيــق أدلــة مراجعــة تؤكــد القيــام بإجــراءات املراجعــة أعــاه وفق ـ ًا ملتطلبــات معيــار املراجعــة
الــدويل رقــم « »230توثيــق أعــال املراجعــة ،فقــرة رقــم (.)8
•إذا تعــرف املراجــع عــى أحــداث تتطلــب تعدي ـ ً
ا أو إفصاح ـ ًا يف القوائــم املاليــة ،فيجــب عليــه
أن يحــدد مــا إذا كان كل حــدث مــن ذلــك القبيــل قــد انعكــس بشــكل مناســب يف تلــك القوائــم
املاليــة ،وفقــا إلطــار التقريــر املــايل املنطبــق.

املعايــر املهنيــة واألنظمــة
ذات العالقــة

•معيار املراجعة الدويل “ ”560األحداث الالحقة.
 -الفقرة ذات العالقة (.)9،8،7،6
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اإلفادات املكتوبة
املالحظة

متطلبات املعايري املهنية واألنظمة ذات العالقة

•خطــاب اإلفــادات املكتوبــة

•طلــب اإلفــادات املكتوبــة مــن اإلدارة التــي تتحمــل املســؤوليات املناســبة عــن القوائــم

ممكــن عمليـ ًا لتاريــخ تقريــر

•طلــب اإلفــادات املكتوبــة مــن أولئــك املســؤولني عــن إعــداد القوائــم املاليــة .وميكــن أن

غــر مــؤرخ إىل أقــرب تاريــخ

املاليــة ،والتــي لديهــا املعرفــة باألمــور ذات الصلــة.

املراجــع عــن القوائــم

يختلــف أولئــك األفــراد اعتــاد ًا عــى هيــكل الحوكمــة يف املنشــأة ،واألنظمــة أو اللوائــح ذات

•مل يتــم اإلبــاغ عــن التحريفــات

وبنــاء عليــه ،قــد تُطلــب اإلفــادات املكتوبــة مــن الرئيــس التنفيــذي للمنشــأة
املســؤول.
ً

املراجعــة بخــاف تلــك التــي

املســميات الوظيفيــة .ومــع ذلــك ،ويف بعــض الظــروف توجــد أطــراف أخــرى ،مثــل املكلفــن

املاليــة.

املكتشــفة واملجمعــة أثنــاء
مــن الواضــح أنهــا ليســت

ذات شــأن بواســطة املراجــع
لتزويــده باإلفــادة املكتوبــة

عنهــا.

•مل يتــم طلــب اإلفــادات
املكتوبــة مــن املســؤولني
عــن إعــداد القوائــم املاليــة
مثــل الرئيــس التنفيــذي

للمنشــأة واملديــر املــايل،
أو مــن يعادلهــم مــن

األشــخاص يف املنشــآت

التــي ال تســتخدم مثــل هــذه
املســميات

الوظيفيــة.

•خطــاب اإلفــادات املكتوبــة
غــر متوافــق مــع متطلبــات

معيــار املراجعــة الــدويل رقــم

« 580اإلف��ادات املكتوب��ة» .
املعايــر املهنيــة واألنظمــة
ذات العالقــة

الصلــة؛ ومــع ذلــك ،تُعــد اإلدارة يف غالــب األحيــان (وليــس املكلفــن بالحوكمــة) هــي الطــرف

واملديــر املــايل ،أو مــن يعادلهــم مــن األشــخاص يف املنشــآت التــي ال تســتخدم مثــل هــذه
بالحوكمــة ،يكونــون مســؤولني أيض ـ ًا عــن إعــداد القوائــم املاليــة.

•الطلب من اإلدارة تقديم اإلفادات املكتوبة بِشأن مسؤولياتها عن:
1.1إعداد القوائم املالية.
2.2مــا إذا كانــت وفــرت للمراجــع جميــع املعلومــات املالمئــة والوصــول إىل مــا يريــده كــا هــو
متفــق عليــه يف رشوط ارتبــاط املراجعــة.

3.3أن تكون جميع املعامالت قد تم تسجيلها ،وأنها منعكسة يف القوائم املالية.
4.4وصف مسؤوليات اإلدارة يف اإلفادات املكتوبة املطلوبة.
•تاريــخ اإلفــادات املكتوبــة يكــون أقــرب تاريــخ ممكــن عملي ـ ًا لتاريــخ تقريــر املراجــع عــن القوائــم
املاليــة ،وليــس بعــد ذلــك التاريــخ ،ويجــب أن تكــون اإلفــادات املكتوبــة لجميــع القوائــم املاليــة
وللفــرة املشــار إليهــا يف تقريــر املراجــع.

•جمــع التحريفــات املكتشــفة أثنــاء املراجعــة بخــاف تلــك التــي مــن الواضــح انهــا ليســت ذات
شــأن ،وتحديــد حــد ًا ال ميكــن اعتبــار التحريفــات التــي تتجــاوزه أنهــا ليســت ذات شــأن بشــكل
واضــح ،وبنفــس الطريقــة ،قــد يأخــذ املراجــع يف الحســبان إبــاغ اإلدارة بذلــك الحــد ألغــراض

اإلفــادات املكتوبــة التــي يطلبهــا.

•معيار املراجعة الدويل « »580اإلفادات املكتوبة.
 الفقرات ذات العالقة (أ ، 10 ،9 ، 2أ، 14 ،12 ،11 ،10أ)14•معيار املراجعة الدويل “ ”450تقويم التحريفات املكتشفة أثناء املراجعة
 -الفقرة ذات العالقة (، 14أ) 29
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تقويم التحريفات ا ُ
ملكتشفة خالل املراجعة
املالحظة

متطلبات املعايري املهنية واألنظمة ذات العالقة

•اليوجــد تقييــم وتوثيــق

•تجميــع جميــع التحريفــات ُ
املكتشــفة خــال املراجعــة ،بخــاف تلــك التــي ليســت ذات شــأن

للتحريفــات املكتشــفة
بعــد تجميعهــا ومقارنتهــا

مبفردهــا أو يف مجملها
مــع األهميــة النســبية

للتأكــد مــن أنهــا مبفردها

أو يف مجملهــا ليســت

جوهريــة.

بشــكل واضــح.

•تقييم التحريفات املكتشفة للسنة السابقة وتقييم أي تحريفات تتعلق باإلفصاحات.
•تحديــد مــا إذا كانــت االســراتيجية العامــة للمراجعــة وخطــة املراجعــة بحاجــة إىل إعــادة النظــر ،إذا
كان مجمــوع التحريفــات املكتشــفة أثنــاء املراجعــة يقــرب مــن األهميــة النســبية املحــددة أو
طبيعــة التحريفــات املكتشــفة والظــروف التــي حدثــت فيهــا تشــر إىل احتــال وجــود تحريفــات

أخــرى ميكــن أن تكــون جوهريــة عنــد اقرتانهــا بالتحريفــات املجمعــة أثنــاء املراجعــة.

• إبــاغ املســتوى اإلداري املناســب بجميــع التحريفــات املجمعــة أثنــاء املراجعــة يف الوقــت
املناســب .والطلــب مــن اإلدارة تصحيــح تلــك التحريفــات ،وإذا رفضــت اإلدارة تصحيــح بعــض أو

جميــع التحريفــات التــي أبلــغ عنهــا املراجــع ،فيجــب أن يتوصــل املراجــع إىل فهــم ألســباب عــدم
إجــراء التصحيحــات مــع أخــذ إفــادة مكتوبــة مــن اإلدارة ،ويجــب أن يأخــذ ذلــك الفهــم يف الحســبان
عنــد تقويــم مــا إذا كانــت القوائــم املاليــة ككل تخلــو مــن التحريــف الجوهــري.

•إعــادة تقييــم األهميــة النســبية املحــددة للتأكــد مــا إذا كانــت ال تــزال مناســبة يف ســياق
النتائــج املاليــة الفعليــة للمنشــاة ،وتحديــد مــا إذا كانــت التحريفــات غــر املصححــة تعــد جوهريــة،
منفــردة أو يف مجملهــا.

•يجــب عــى املراجــع أن يحــدد مــا إذا كانــت التحريفــات غــر املصححــة ُ تعــد جوهريــة ،منفــردة أو
يف مجملهــا .وعنــد القيــام بهــذا التحديــد ،يجــب عــى املراجــع أن ينظــر فيــا يــي:

1.1حجــم وطبيعــة التحريفــات فيــا يتعلــق بــكل مــن فئــات املعامــات أو أرصــدة الحســابات أو
اإلفصاحــات املعينــة والقوائــم املاليــة ككل ،والظــروف الخاصــة بحدوثهــا.

2.2تأثــر التحريفــات غــر املصححــة املتعلقــة بفــرات ســابقة عــى فئــات املعامــات أو أرصــدة
الحســابات أو اإلفصاحــات ذات الصلــة ،والقوائــم املاليــة ككل.

•طلــب إفــادة مكتوبــة مــن اإلدارة ،وحســب مقتــى الحــال ،مــن املكلفــن بالحوكمــة بشــأن مــا
إذا كانــوا يعتقــدون أن تأثــر التحريفــات غــر ُ
صححــة ،منفــردة ويف مجملهــا ،تُعــد غــر جوهريــة
امل َ

عــى القوائــم املاليــة ككل .ويجــب تضمــن ملخــص بهــذه البنــود يف اإلفــادة املكتوبــة أو
إرفاقــه بهــا.
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•توثيق ما ييل يف ملف املراجعة:
1.1املبلغ الذي سينظر إىل التحريفات األقل منه عىل أنها ليست ذات شأن بشكل واضح.
2.2جميع التحريفات املجمعة أثناء املراجعة وما إذا كان قد تم تصحيحها.
3.3اســتنتاج املراجــع مــا إذا كانــت التحريفــات غــر املصححــة تعــد جوهريــة ،منفــردة أو يف
مجملهــا ،وأســاس هــذا االســتنتاج.

املعايــر املهنيــة واألنظمــة
ذات العالقــة

•معيار املراجعة الدويل « »450تقويم التحريفات ُ
املكتشفة خالل املراجعة.
 -الفقرات ذات العالقة (أ.)١٥ ،١٤ ،11، ١٠، 9 ،8،6،5، 4

إبالغ أوجه القصور يف الرقابة الداخلية للمكلفني بالحوكمة واإلدارة
املالحظة

متطلبات املعايري املهنية واألنظمة ذات العالقة

•عــدم إبــاغ أوجــه القصــور

•إبــاغ املكلفــن بالحوكمــة أو مســتوى اإلدارة املناســب كتابــة ويف الوقــت املناســب بأوجــه

املهمــة يف الرقابــة الداخليــة

القصــور املهمــة يف الرقابــة الداخليــة حيــث أن القيــام باإلبــاغ الشــفهي ال يعفــي املراجــع مــن

للمكلفــن بالحوكمــة واإلدارة

مســؤولية اإلبــاغ عــن أوجــه القصــور املهمــة كتابــة.

كتابــة ،وإكتفــاء املراجــع
باإلبــاغ الشــفوي.

•اإلشــارة يف البــاغ املكتــوب املتعلــق بأوجــه القصــور املهمــة يف الرقابــة وصفً ــا ألوجــه
ورشحــا لتأثرياتهــا املحتملــة مــع عــدم الحاجــة لتحديــد حجــم تلــك التأثــرات ،وقــد يقــرح
القصــور
ً
التــرف التصحيحــي ألوجــه القصــور.

املعايــر املهنيــة واألنظمــة
ذات العالقــة

•معيــار املراجعــة الــدويل “ ”265إبــاغ أوجــه القصــور يف الرقابــة الداخليــة للمكلفــن بالحوكمــة
واإلدارة.
 -الفقرات ذات العالقة (  ،11 ،10 ،9أ.)28
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املعيار الدويل لرقابة الجودة 1
نظام رقابة الجودة الخاص باملكتب
متطلبات املعايري املهنية واألنظمة ذات العالقة

املالحظة
•نظــام رقابــة الجــودة الخــاص
باملكتــب غــر محــدث وال

يتوافــق مــع متطلبــات
املعيــار الــدويل لرقابــة
الجــودة (.)1

عمــل كل عنــر يف نظــام

رقابــة

با ملكتــب .

الخــاص

•مل يتــم تعيــن شــخص
مســؤول عــن تشــغيل
نظــام الرقابــة الجــودة
الخــاص

•يتمثل هدف املكتب يف وضع نظام لرقابة الجودة وصونه ليوفر له تأكيد ًا معقو ً
ال بأن:
1.1املكتــب والعاملــن فيــة يلتزمــون باملعايــر املهنيــة واملتطلبــات النظاميــة والتنظيميــة
املطبقــة.

2.2التقارير الصادرة عن املكتب مناسبة يف ظل الظروف القامئة.

•عــدم توثيــق أدلــة عــى
الجــودة

•يجب عىل املكتب وضع أنظمة لرقابة الجودة وفق ًا للمعيار الدويل لرقابة الجودة.

باملكتــب.

•يجــب أن يكــون لــدى العاملــن داخــل املكتــب ،املســؤولني عــن وضــع نظــام رقابــة الجــودة
وصونــه يف املكتــب ،فهــم لنــص املعيــار الــدويل لرقابــة الجــودة ( )1بكاملــه ،مبــا يف ذلــك
املــواد التطبيقيــة واملــواد التفســرية األخــرى ،مــن أجــل فهــم أهدافــه وتطبيــق متطلباتــه
بالشــكل الصحيــح.

•يجــب عــى املكتــب أن يضــع ويصــون نظامـ ًا لرقابــة الجودة يشــتمل عــى سياســات وإجراءات
للتعامــل مــع كل عنــر مــن العنــارص التالية:
1.1مسؤوليات القيادة عن الجودة داخل املكتب
2.2املتطلبات األخالقية ذات الصلة
3.3قبــول العالقــة مــع العمــاء وقبــول ارتباطــات معينــة واالســتمرار يف هــذه العالقــات
واالرتباطــات

4.4املوراد البرشية
5.5تنفيذ االرتباطات
6.6املتابعة
•يجــب عــى املكتــب أن يضــع سياســات وإجــراءات تضمــن أن يكــون لــدى أي أشــخاص تُســند
إليهــم املســؤولية التشــغيلية عــن نظــام رقابــة الجــودة باملكتــب ،مــن قبــل املديــر التنفيــذي

للمكتــب أو املجلــس اإلداري للــركاء يف املكتــب ،الخــرات والقــدرات الكافيــة واملناســبة

والصالحيــات الرضوريــة لتحمــل تلــك املســؤولية.
املعايــر املهنيــة واألنظمــة
ذات العالقــة

•املعيار الدويل لرقابة الجودة 1
 -الفقرات ذات الصلة ()57،19،16،13،11،10
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الفحص الدوري الداخيل
املالحظة

متطلبات املعايري املهنية واألنظمة ذات العالقة

•مل يتــم القيــام بفحــص

•يجــب عــى ﺍﻟمكتــب ﺃﻥ يضــع آليــة متابعــة تهــدف ﺇﻰﻟ تزويــد بتأكيــد معقــول بــأن السياســات

دوري داخــي لتقويــم

واإلجــراءات املتعلقــة بنظــام رقابــة ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ تُعــد مالمئــة وكافيــة وتعمــل بفاعليــة .وهــذه

نظــام

رقابــة

الجــودة

با ملكتــب .

اآلليــة يجــب أن:
1.1تتضمــن تقومي ـ ًا ومراعــاة مســتمرة لنظــام رقابــة الجــودة باملكتــب ،مبــا يف ذلــك الفحــص
بشــكل دوري عــن ارتبــاط واحــد مكتمــل عــى األقــل لــكل رشيــك مــن الــركاء املســؤولني

•عــدم توثيــق إبــاغ العاملــن
املعنيــن يف املكتــب
بأوجــه الضعــف التــي تــم
تحديدهــا مــن خــال الفحــص
الــدوري الداخــي.

عــن االرتباطــات.
2.2تتطلب إســناد املســؤولية عن آلية املتابعة إىل رشيك أو رشكاء أو أشــخاص آخرين لديهم
مــا يكفــي مــن الخــرات والصالحيات املناســبة يف املكتب لتحمل تلك املســؤولية.
3.3تتطلــب عــدم إرشاك القامئــن عــى تنفيــذ االرتبــاط أو عــى فحــص رقابــة جــودة االرتباطــات
يف التقــي عــن االرتباطــات.

•يجــب عــى املكتــب تقويــم تأثــر أوجــه القصــور التــي متــت مالحظتهــا نتيجــة آلليــة املتابعــة،
وتحديــد مــا إذا كانــت تُعــد:
1.1حــاالت ال تشــر بالــرورة إىل أن نظــام رقابــة الجــودة يف املكتــب ليــس كافيــ ًا لتزويــده
بتأكيــد معقــول بــأن املكتــب ملتــزم باملعايــر املهنيــة واملتطلبــات النظاميــة والتنظيميــة
املنطبقــة ،وأن التقاريــر الصــادرة عــن املكتــب أو الــركاء املســؤولني عــن االرتباطــات تُعــد
مناســبة يف ظــل الظــروف القامئــة؛ أو
2.2أوجــه قصــور منهجيــة أو متكــررة أو أوجــه قصــور أخــرى مهمــة ،تتطلــب اتخــاذ تــرف تصحيحــي
عــى الفور.

• يجــب عــى املكتــب إبــاغ الــركاء املســؤولني عــن االرتباطــات ذات الصلــة والعاملــن اآلخريــن
املعنيــن ،بأوجــه القصــور التــي متــت مالحظتهــا نتيجــة آلليــة املتابعــة ،وبالتوصيــات التخــاذ
التــرف التصحيحــي املناســب.
املعايــر املهنيــة واألنظمــة
ذات العالقــة

•املعيار الدويل لرقابة الجودة 1
الفقرات ذات الصلة ()50،49،48
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تهديدات األلفة مع العميل
املالحظة

متطلبات املعايري املهنية واألنظمة ذات العالقة

•عــدم وضــع سياســات

•يجــب عــى املكتــب أن يضــع سياســات و إجــراءات تنــص عــى ضوابــط لتحديــد الحاجــة التخــاذ

وإجــراءات تبــن الضوابــط

تدابــر وقائيــة لتخفيــض تهديــدات األلفــة مــع العميــل إىل مســتوى مقبــول عندمــا يتــم

الخاصــة لتحديــد الحاجــة

اســتخدام نفــس كبــار العاملــن يف ارتبــاط التأكيــد لفــرة طويلــة مــن الزمــن.

إلتخــاذ

تدابــر

وقائيــة

لتخفيــض تهديــدات األلفــة
مــع العميــل عنــد اســتخدام
نفــس كبــار املوظفــن
يف ارتبــاط تأكيــد لفــرة
طويلــة مــن الزمــن.

•مثال عىل ذلك:
1.1وضــع سياســة يف نظــام رقابــة الجــودة الخــاص باملكتــب تتطلــب تدويــر الرشيك املســؤول
عــن االرتبــاط واألفــراد املســؤولني عــن فحــص رقابــة جــودة االرتبــاط بعــد فــرة محددة.

•يجــب أن يكــون للرشكــة مراجــع حســابات (أو أكــر) مــن بــن مراجعــي الحســابات املرخــص لهــم
بالعمــل يف اململكــة تعينــه الجمعيــة العامــة العاديــة ،وتحــدد مكافأتــه ومــدة عملــه ،ويجــوز
لهــا إعــادة تعيينــه ،عــى أال يتجــاوز مجمــوع مــدة تعيينــه خمــس ســنوات متصلــة ،ويجــوز ملــن
اســتنفد هــذه املــدة أن يعــاد تعيينــه بعــد مــي ســنتني مــن تاريــخ انتهائهــا .ويجــوز للجمعيــة
أيض ـ ًا يف كل وقــت تغيــره مــع عــدم اإلخــال بحقــه يف التعويــض إذا وقــع التغيــر يف وقــت
غــر مناســب أو لســبب غــر مــروع.

املعايــر املهنيــة واألنظمــة
ذات العالقــة

•املعيار الدويل لرقابة الجودة 1
الفقرة ذات الصلة ()25
•نظام الرشكات
املادة 133
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أخـــــــرى
اإلرشاف عىل تنفيذ عملية املراجعة وتوثيق إجراءات املراجعة املنفذة وأدلة املراجعة التي
تم الحصول عليها
املالحظة

متطلبات املعايري املهنية واألنظمة ذات العالقة

•اليوجــد توجيــه وإرشاف

•تحمــل الرشيــك املســؤول عــن االرتبــاط مســؤولية التوجيــه واإلرشاف وأداء ارتبــاط املراجعــة

عــى تنفيــذ اإلرتبــاط مــن
قبــل فريــق املراجعــة مثــل

مديــر املراجعــة والرشيــك

املســؤول ،واليوجــد توقيــع
عــى أوراق العمــل مــن

قبلهــم .

يف إطــار االلتــزام باملعايــر املهنيــة واملتطلبــات النظاميــة التنظيميــة املنطبقــة.
1.1صدور تقرير املراجع بشكل مناسب يف ظل اﻠﻅﺭﻭﻑ القامئة.
2.2يتحمــل الرشيــك املســؤول عــن االرتبــاط مســؤولية تنفيــذ الفحــص وفقــ ًا لسياســات
وإجــراءات الفحــص الخاصــة باملكتــب.

•وصــول الرشيــك املســؤول عــن االرتبــاط إىل قناعــة ،ﻤﻥ خــال فحصــه لتوثيــق أعــال املراجعــة
واملناقشــة مــع فريــق االرتبــاط ،يف تاريــخ تقريــر املراجــع أو قبلــه ،بأنــه قــد تــم الحصــول عــى
مــا يكفــي مــن أدلــة املراجعــة املناســبة ﻟدعــم االســتنتاجات التــي تــم التوصــل إليهــا وإلصــدار
تقريــر املراجــع.

•قيام أعضاء الفريق ﺍﻷﻜﺜﺭ خربة بفحص العمل الذي قام بأدائه أعضاء الفريق األقل خربة.
•عند توثيق طبيعة وتوقيت ومدى إجراءات املراجعة املنفذة ،يجب عىل املراجع تسجيل:
1.1الخصائص املم ِّيزة للبنود أو األمور الخاصة التي تم اختبارها.
2.2القائم بأعامل املراجعة وتاريخ االنتهاء من هذه األعامل.
3.3الشخص الذي قام بفحص أعامل املراجعة املنفذة ،وتاريخ ومدى هذا الفحص.
•يقــوم املراجــع بفحــص أعــال املراجعــة املنفــذة مــن خــال فحــص توثيــق أعــال املراجعــة .وال
يعنــي متطلــب توثيــق مــن قــام بفحــص أعــال املراجعــة املنفــذة رضورة احتــواء كل ورقــة عمــل
دليــل عــى الفحــص ،ولكنــه يعنــي توثيــق ماهيــة أعــال املراجعــة التــي تــم فحصهــا ،والشــخص

الــذي قــام بفحصهــا ،وتوقيــت الفحــص.
املعايــر املهنيــة واألنظمــة
ذات العالقــة

•معيار املراجعة الدويل “ ”220رقابة الجودة ملراجعة القوائم املالية.
الفقرة ذات العالقة (أ ،16،15 ،13أ ،17 ،16أ.)17
•معيار املراجعة الدويل “ ”230توثيق أعامل املراجعة.
الفقرة ذات العالقة (.)9
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فاحص رقابة جودة اإلرتباط
املالحظة

متطلبات املعايري املهنية واألنظمة ذات العالقة

•عــدم تعيــن فاحــص لرقابــة

•لغــرض مراجعــة القوائــم املاليــة للمنشــآت املدرجــة ،التــي مــن الــروري إجــراء فحــص لرقابــة

جــودة اإلرتبــاط عنــد مراجعة

القوائــم املاليــة للمنشــآت

املدرجة.

جودتهــا ،يجــب عــى الرشيــك املســؤول عــن االرتبــاط:
1.1التأكد من تعيني فاحص لرقابة جودة اإلرتباط.
2.2مناقشــة األمــور املهمــة التــي تظهــر أثنــاء إرتبــاط املراجعــة ،مبــا يف ذلــك تلــك التــي يتــم
تحديدهــا أثنــاء فحــص رقابــة جــودة اإلرتبــاط مــع فاحــص رقابــة جــودة اإلرتبــاط .

3.3عدم تأريخ تقرير املراجع لحني اإلنتهاء من فحص رقابة جودة اإلرتباط.
املعايــر املهنيــة واألنظمــة
ذات العالقــة

•معيار املراجعة الدويل “ ”220رقابة الجودة ملراجعة القوائم املالية.
الفقرة ذات العالقة (.)19

أرشفة ملفات املراجعة النهائية
املالحظة

متطلبات املعايري املهنية واألنظمة ذات العالقة

•التعديــل عــى ملفــات
املراجعـ�ة النهائيـ�ة بعـ�د أن
تــم جمعهــا وأرشــفتها دون
توثيــق أســباب التعديــل،
توقيــت إجــراء التعديــل،
إســم مــن قــام بالتعديــل،
إســم مــن راجــع وإعتمــد
التعديــل.

•جمــع توثيــق أعــال املراجعــة يف ملــف املراجعــة واســتكامل اآلليــة اإلداريــة لجمــع ملــف
املراجعــة النهــايئ يف الوقــت املناســب بعــد تاريــخ تقريــر املراجــع.

•لوحــظ وجــود أدلــة مراجعــة
بــأوراق العمــل تشــمل
إجــراءات مراجعــة تــم القيــام
بهــا بتاريــخ يــي تاريــخ تقريــر
مراجــع الحســابات ،ومــع
ذلــك تــم إضافتهــا مللــف
املراجعــة النهــايئ وتعديــل
التوثيــق ،بالرغــم مــن عــدم
وجــود أدلــة عىل مناقشــتها
مــع فريــق االرتبــاط قبــل
تاريــخ التقريــر.

•يتطلــب معيــار رقابــة الجــودة ( )1أن يقــوم املكتــب بوضــع سياســات وإجــراءات مــن أجــل
اســتكامل جمــع ملفــات املراجعــة يف الوقــت املناســب .والحـ ّـد الزمنــي املناســب الــذي يلــزم
فيــه اســتكامل جمــع ملــف املراجعــة النهــايئ هــو عــادةً  60يوم ـ ًا بحــد أقــى مــن تاريــخ تقريــر
املراجــع.
•بعــد اإلنتهــاء مــن جمــع ملــف املراجعــة النهــايئ ،ال يجــوز للمراجــع حــذف أو التخلــص مــن أي وثائــق
ألعــال املراجعــة مــن أي نــوع قبــل انتهــاء املــدة املقــررة لالحتفــاظ بهــا وهــي عرش ســنوات.
•يعــد جمــع ملــف املرجعــة النهــايئ بعــد تايــخ تقريــر املراجــع ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﺩﺍريــة ﻻ تشــتمل عــى
أداء إجــراءات مرجعــة جديــدة ،ﺃﻭ اســتخالص اســتنتاجات جديــدة ،ﻭﻟﻜﻥ ميكــن أن تطــرأ تغــرات
عــى توثيــق أعــال املراجعــة أثنــاء عمليــة الجمــع النهائيــة إذا كانــت هــذه التغيــرات إداريــة
بطبيعتهــا .ومــن أمثلــة هــذه التغيــرات مــا يــي:
1.1حذف أو إلغاء وثائق تم استبدالها بأخرى.
2.2ترتيب وتجميع أوراق العمل ووضع اإلشارات املرجعية إليها.
3.3التوقيع عىل استيفاء قوائم التحقق الخاصة بعملية جمع ﺍﻤﻟﻠﻑ.
4.4توثيــق أدلــة املرجعــة التــي حصــل عليهــا املراجــع ،والتــي متــت مناقشــتها واالتفــاق ﻋﻠﻴﻬﺎ
مــع أعضــاء فريــق االرتبــاط قبــل تاريــخ تقريــر املراجــع.
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•عندمــا يجــد املراجــع رضورة إلدخــال تعديــل عــى التوثيــق القائــم ألعــال املراجعــة ،أو إضافــة
توثيــق جديــد ألعــال املراجعــة بعــد االنتهــاء مــن جمــع ملــف املراجعــة النهــايئ ،يجــب عليــه بغــض

النظــر عــن طبيعــة التعديــات أو اإلضافــات توثيــق مــا يــي:
1.1األسباب املحددة إلجراء هذه التعديالت أو اإلضافات.
2.2توقيت إجراء هذه التعديالت ومراجعتها والقائم بذلك.
املعايــر املهنيــة واألنظمــة
ذات العالقــة

•معيار املراجعة الدويل “ ”230توثيق أعامل املراجعة.
الفقرات ذات الصلة (،16،15،14أ،21أ)22

نقاط التعليم املهني املستمر
املالحظة
•عــدم

اإللتــزام

متطلبات املعايري املهنية واألنظمة ذات العالقة
بنقــاط

التعليــم املهنــي املســتمر
ألعضــاء الهيئــة األساســيني

و املوظفــن الفنيــن.

•عــدم توثيــق وحفــظ الوثائــق
التــي

تؤكــد اإللتــزام

مبتطلبــات التعليــم املهنــي

ا ملســتمر .

•يجــب عــى كل عضــو مــن أعضــاء الهيئــة األساســيني املرخــص لهــم مبزاولــة املهنــة إكــال 300
نقطــة تعليــم مهنــي مســتمر آلخــر ثــاث ســنوات متتاليــة.

•يجــب عــى كل عضــو مــن أعضــاء الهيئــة األساســيني غــر املرخــص لهــم مبزاولــة املهنــة ،وكل
موظــف فنــي يعمــل يف مكتــب محاســبة إكــال  180نقطــة تعليــم مســتمر آلخر ثالث ســنوات
متتاليــة.

•يجــب أن يكــون  %30عــى األقــل مــن النقــاط التــي يكملهــا األفــراد امللزمــون بالتعليــم املهنــي
املســتمر مــن برامــج وأنشــطة الهيئــة الســعودية للمحاســبني القانونيــن.

•يجــب توثيــق وحفــظ الوثائــق التــي تؤكــد اإللتــزام مبتطلبــات التعليــم املهنــي املســتمر،
وتحتــوي الوثائــق عــى مايــي:
1.1اسم الربنامج أو النشاط.
2.2وصف محتوي الربنامج أو النشاط.
3.3الجهة املنفذة.
4.4مكان وتاريخ التنفيذ.
5.5عدد ساعات الحضور يف الربنامج.
املعايــر املهنيــة واألنظمــة
ذات العالقــة

•القواعد املنظمة لربنامج التعليم املهني املستمر.
الفقرات ()10،2
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اإللتزام بنظام مكافحة غسل األموال
املالحظة

متطلبات املعايري املهنية واألنظمة ذات العالقة

• التوجــد سياســات وإجــراءات

•يجــب عــى املكتــب وضــع سياســات وإجــراءات وضوابــط داخليــة ملكافحــة غســل

خاصــة باملكتــب ملكافحــة غســل

األمــوال.

• اليتضمــن دليــل مكافحــة غســل
األمــوال الخــاص باملكتــب عــى
سياســات وإجــراءات تتعلــق بتدابري

العنايــة الواجبــة عــى أســاس
مســتوى املخاطــر املرتبطــة

با لعميــل .

األمــوال ،وإبــاغ املوظفــن بهــا وتتضمــن كحــد أدىن مــا يــي:
 1.1تدابري العناية الواجبة عىل أساس مستوى املخاطر املرتبطة بالعميل.
2.2االحتفاظ بالسجالت ملدة عرش سنوات.
3.3آلية إبالغ وحدة التحريات املالية عن العمليات غري اإلعتيادية واملشبوهة.
4.4عقــد دورات تدريبيــة لجميــع منســويب املكتــب مبــا يف ذلــك الفــروع لزيــادة الوعــي
واإلملــام بالتدابــر الوقائيــة بنظــام مكافحــة غســل األمــوال.

5.5تعيــن مســؤول عــن اإللتــزام بسياســات وإجــراءات مكافحــة غســل األمــوال عــى
مســتوى اإلدارة ،ويعمــل بصــورة مســتقلة.

•اليتضمــن دليــل مكافحــة غســل
األمــوال الخــاص باملكتــب عــى

سياســات تتعلــق بآليــة اإلبــاغ عــن
العمليــات املشــبوهة وتحديــد

الجهــة التــي تتلقــى البالغــات عــن
العمليــات التــي يشــتبه يف أنهــا

جرميــة غســل أمــوال.

•مل يتــم تعيــن شــخص مســؤول
عــن االلتــزام بالتدابــر الوقائيــة

يف نظــام مكافحــة غســل

األمــوال ،وتعميــم قــرار التعيــن
عــى منســويب املكتــب مبــا يف
ذلــك الفــروع.

•مل يتــم عقــد دورات تدريبية لجميع
منســويب املكتــب مبــا يف ذلــك

الفــروع لزيــادة الوعــي واإلملــام
بالتدابــر الوقائيــة بنظــام مكافحــة

غســل األمــوال.

املعايــر املهنيــة واألنظمــة ذات
العالقــة

•نظام مكافحة غسل األموال والئحته التنفيذية.
املادة الثانية عرش واملادة الثالثة عرش.
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املعيار الدويل للتقرير املايل “ 15اإليراد من العقود مع العمالء”
املالحظة

متطلبات املعايري املهنية واألنظمة ذات العالقة

•التطبيــق الخاطــئ للمعيــار

•لــي يتمكــن املراجــع مــن فهم فئــات املعامــات وأرصــدة الحســابات واإلفصاحــات املتوقعة

الــدويل للتقريــر املــايل

« 15اإليــراد مــن العقــود
مــع العمــاء».

•ال يوجــد توثيــق كايف
لتحقــق فريــق اإلرتبــاط

مــن صحــة تطبيــق منــوذج
الخطــوات الخمــس فيــا

يخــص عمليــة اإلعــراف
باإليــراد.

يف القوائــم املاليــة ،يجــب عليــه فهــم طبيعــة املنشــأة ،مبــا يف ذلك:
1.1التقرير املايل املنطبق.
2.2عملياتها.
3.3طبيعة مصادر اإليرادات ،واملنتجات أو الخدمات واألسواق.
 4.4األنشطة الدورية او املوسمية.
5.5العمالء الرئيسيون وموردون البضائع ومقدمو الخدمات.
6.6البيئة التنافسية.
7.7هياكل امللكية والحوكمة.
8.8أنواع االستثامرات التي تقوم بها املنشأة وتخطط للقيام بها.
9.9الهيكل التنظيمي للمنشأة وطريقة متويلها.
•يجــب عــى املراجــع ان يتوصــل إىل فهــم ألســباب وطــرق اختياراملنشــأة للسياســات
قــوم املراجــع مــا إذا
املحاســبية وتطبيقهــا ،مبــا يف ذلــك أســباب التغيــر فيهــا .ويجــب أن ُي ِّ
كانــت السياســات املحاســبية للمنشــأة مناســبة ألعاملهــا ومتســقة مــع إطــار التقريــر املــايل
املنطبــق والسياســات املحاســبية املســتخدمة يف الصناعــة ذات الصلــة.

•يجــب عــى املراجــع فهــم أهــداف واســراتيجيات املنشــأة ومخاطــر األعــال ذات الصلــة التــي
قــد تــؤدي إىل ظهــور مخاطــر التحريــف الجوهــري.

•يجب عىل املراجع فهم وقياس وفحص األداء املايل للمنشأة.
ضمن يف توثيقه ألعامل املراجعة ما ييل:
•يجب عىل املراجع أن ُي ِّ
(أ) املناقشــة بــن أعضــاء فريــق اإلرتبــاط ،متــى مــا كانــت مطلوبــة مبقتــى الفقــرة  10مــن معيــار
املراجعــة الــدويل  ، 315والقــرارات املهمــة التــي تــم التوصــل إليها.

(ب) العنــارص األساســية للفهــم الــذي تــم التوصــل إليــه فيــا يتعلــق بــكل جانــب مــن جوانــب
املنشــأة وبيئتهــا املحــددة يف الفقــرة  11مــن معيــار املراجعــة الــدويل  315وكل مكــون
مــن مكونــات الرقابــة الداخليــة املحــددة يف الفقــرات  24 -14مــن معيــار املراجعــة الــدويل

315؛ ومصــادر املعلومــات التــي تــم التوصــل إىل هــذا الفهــم مــن خاللهــا؛ وإجــراءات تقييــم
املخاطــر ُ
املنفَّ ــذة.
(ج) مخاطــر التحريــف الجوهــري التــي تــم تحديدهــا وتقييمهــا عــى مســتوى القوائــم املاليــة
ومســتوى اإلقــرارات وفقــ ًا ملــا تقتضيــه الفقــرة .25
(د) املخاطــر التــي تــم تحديدهــا ،وأدوات الرقابــة ذات العالقــة التــي توصــل املراجــع إىل فهــم
بشــأنها.
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•يجــب عــى املراجــع القيــام بإجــراءات مراجعــة للتحقــق مــن أن العقــود مــع العمــاء لــدى املنشــاة
محــل املراجعــة تدخــل ضمــن نطــاق املعيــار الــدويل للتقريــر املــايل « 15اإليــراد مــن العقــود

مــع العمــاء».

•يف حــال أن العقــود مــع العمــاء تدخــل ضمــن نطــاق املعيــار الــدويل للتقريــر املــايل 15
«اإليــراد مــن العقــود مــع العمــاء» ،يجــب عــى املراجــع التحقــق مــن اتبــاع اإلدارة لنمــوذج

الخطــوات الخمــس فيــا يخــص عمليــة اإلعــراف باإليــراد الــواردة يف املعيــار الــدويل للتقريــر

املــايل « 15اإليــراد مــن العقــود مــع العمــاء» .باإلضافــة اىل ذلــك ،يجــب عــى املراجــع توثيــق
بشــكل مفصــل مبــا فيــه الكفايــة ،و إيضــاح صحــة تطبيــق لــكل خطــوة مــن خطــوات الخمــس

فيــا يخــص عمليــة اإلعــراف باإليــراد لــكل نــوع مــن أنــواع اإليــرادات.

•يف حــال عــدم دخــول العقــود مــع العمــاء ضمــن نطــاق املعيــار الــدويل للتقريــر املــايل
« 15اإليــراد مــن العقــود مــع العمــاء» فيجــب عــى املراجــع التحقــق مــن اتبــاع إدارة املنشــاة
للمعالجــة الصحيحــة لإلعــراف باإليــرادات وذلــك وفقــا للمعايــر املناســبة املعتمــدة والصــادرة

عــن الهيئــة الســعودية للمحاســبني القانونيــن والتــي تدخــل إيــرادات الرشكــة مــن ضمــن
نطاقهــا.

•يجــب عــى املنشــأة أن تطبــق هــذا املعيــار عــى جميــع العقــود املربمــة مــع العمــاء
باســتثناء مــا يــي:
(أ) عقود اإليجار الواقعة ضمن نطاق املعيار الدويل للتقرير املايل « 16عقود اإليجار».
(ب) العقــود الواقعــة ضمــن نطــاق املعيــار الــدويل للتقريــر املــايل “ 17عقــود التأمــن” .غــر
أنــه يجــوز للمنشــأة اختيــار تطبيــق هــذا املعيــار عــى عقــود التأمــن التــي يتمثــل الهــدف
األســايس منهــا يف تقديــم الخدمــات مقابــل أتعــاب ثابتــة وفقــ ًا للفقــرة  8مــن املعيــار
الــدويل للتقريــر املــايل .17

(ج) األدوات املاليــة والحقــوق أو الواجبــات التعاقديــة األخــرى الواقعة ضمن نطاق املعيار الدويل
للتقريــر املــايل “ 9األدوات املاليــة” ،واملعيــار الــدويل للتقريــر املــايل “ 10القوائــم املاليــة

املوحــدة” ،واملعيــار الــدويل للتقريــر املــايل “ 11الرتتيبــات املشــركة” ،واملعيــار الــدويل
للمحاســبة “ 27القوائــم املاليــة املنفصلــة” ،واملعيــار الــدويل للمحاســبة “ 28االســتثامرات

يف املنشــآت الزميلــة واملرشوعــات املشــركة”.

(د) التبــادالت غــر النقديــة بــن املنشــآت التــي يف نفــس نشــاط األعــال لتســهيل املبيعــات
إىل العمــاء أو العمــاء املحتملــن .فعــى ســبيل املثــال ،ال ينطبــق هــذا املعيــار عــى عقــد
بــن رشكتــن نفطيتــن تتفقــان عــى تبــادل النفــط للوفــاء بالطلــب مــن عمالئهــا يف أماكــن
مختلفــة محــددة يف الوقــت املحــدد.

املعايــر املهنيــة واألنظمــة
ذات العالقــة

•معيــار املراجعــة ( )315تحديــد مخاطــر التحريــف الجوهــري وتقييمهــا مــن خــال فهــم املنشــأة
وبيئتهــا.

 الفقرات ذات الصلة (.) 32 ،11•املعيار الدويل للتقرير املايل “ 15االيراد من العقود مع العمالء”.
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إرتباطات اإلجراءات املتفق عليها
املالحظة

متطلبات املعايري املهنية واألنظمة ذات العالقة

•مل يتــم تنفيــذ إرتباطــات اإلجــراءات

•تطبيــق املعايــر الدوليــة عــى الخدمــات األخــرى التــي يقــوم بهــا املراجــع عــى أي

املتفــق عليهــا وفقــ ًا

ملتطلبــات

معيــار الخدمــات ذات العالقــة (:)4400
االرتباطــات لتنفيــذ إجــراءات متفــق عليهــا

فيــا يتعلــق باملعلومــات املاليــة ،ولقــد

تــم مالحظــة مايــي:

•تــم تطبيــق املعيــار الســعودي «التقاريــر
الخاصــة» ،عنــد تنفيــذ إرتباطــات اإلجــراءات

إرتبـ�اط يدخـ�ل فيـ�ه إعتبـ�ار ًا مـ�ن  2017/1/1أو بعــده.

•ينبغــي أن يلتــزم املراجــع بقواعــد أخالقيــات املهنــة الصــادرة عــن مجلــس املعايــر
الدوليــة ألخالقيــات املهنــة للمحاســبني .وتتمثــل املبــادئ األخالقيــة التــي تحكــم
املســؤوليات املهنيــة للمراجــع عــن هــذا النــوع مــن االرتباطــات فيــا يــي:
• النزاهة

• الكفاءة املهنية

• السلوك املهني

• املوضوعية

• الرسية

• املعايري الفنية

والعناية الواجبة

املتفــق عليهــا يف حــن أن املعيــار
الواجــب تطبيقــه هــو معيــار الخدمــات

•ينبغــي أن يضمــن املراجــع مــع ممثــي املنشــأة ،وعــادةً األطــراف األخــرى املحددة

إجــراءات متفــق عليهــا فيــا يتعلــق

لإلجــراءات املتفــق عليهــا ورشوط االرتبــاط .وتتضمــن األمــور التــي يتــم االتفــاق

ذات العالقــة ( :)4400االرتباطــات لتنفيــذ
باملعلومــات املاليــة.

التــي ستتســلم نســخ ًا مــن تقريــر الحقائــق املكتشــفة ،وجــود فهــم واضــح
عليهــا مــا يــي:
1.1طبيعــة االرتبــاط ،مبــا يف ذلــك حقيقــة أن اإلجــراءات املنفــذة لــن تشــكل مراجعــة

•عــدم تقييــم املراجــع لكفاءتــه وقدرتــه
عــى تنفيــذ إرتبــاط اإلجــراءات املتفــق
عليهــا قبــل قبولهــا ،وعــدم تقييمــه

ملــدى الحاجــة لإلســتعانة بخــراء خارجيــن
ملســاعدته يف تنفيــذ إرتبــاط اإلجــراءات
املتفــق عليهــا بالشــكل املطلــوب.

•مل يتــم تحديــد اإلجــراءات املتفــق
عليهــا ورشوط اإلرتبــاط يف خطــاب

اإلرتبــاط.

•مل يتــم التخطيــط إلرتباطــات اإلجــراءات
املتفــق عليهــا.

ـاء عليــه فلــن يتــم إبــداء أي تأكيــد.
أو فحصـ ًا ،وبنـ ً

2.2الغرض املحدد لالرتباط.
3.3تحديد املعلومات املالية التي ستُطبق عليها اإلجراءات املتفق عليها.
4.4طبيعة اإلجراءات املحددة التي سيتم تنفيذها وتوقيتها ومداها.
5.5الشكل املتوقع لتقرير الحقائق املكتشفة.
6.6القيــود عــى توزيــع تقريــر الحقائــق املكتشــفة .وعندمــا تتعــارض تلــك القيــود
مــع املتطلبــات النظاميــة ،إن وجــدت ،فعــى املراجــع أال يقبــل االرتبــاط.

فعال.
•يجب عىل املراجع أن يخطط للعمل بحيث يتم تنفيذ االرتباط بشكل ّ
•نظــر ًا ألن مــا يقــوم بــه املراجــع هــو تقديــم تقريــر بالحقائــق املكتشــفة مــن اإلجراءات
املتفــق عليهــا ،فإنــه ال يتــم إبــداء أي تأكيــد .وبــد ً
ال مــن ذلــك ،يق ِّيــم مســتخدمو
التقريــر ألنفســهم اإلجــراءات والنتائــج التــي تــم التقريــر عنهــا مــن قبــل املراجــع،

ويس��تنبطون اس��تنتاجات خاص��ة به��م م��ن عم��ل املراج��ع.

•يجــب عــى املراجــع توثيــق األمــور املهمــة يف توفــر األدلــة الداعمــة لتقريــر الحقائــق
املكتشــفة ،واألدلــة عــى أن االرتبــاط قــد تــم تنفيــذه وفقــ ًا لهــذا املعيــار ووفقــ ًا
لـشروط االرتبـ�اط.
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•مل يتــم اإللتــزام مبحتويــات تقريــر

•يجــب عــى املراجــع تنفيــذ اإلجــراءات املتفــق عليهــا ،واســتخدام األدلــة التــي تــم
الحصـ�ول عليهـ�ا كأسـ�اس إلعـ�داد تقريـ�ر الحقائـ�ق املكتشـ�فة.

املعيــار ،وقــد تــم مالحظــة مــا يــي:

• يجــب أن يصــف التقريــر املتعلــق بارتبــاط اإلجــراءات املتفــق عليهــا الغــرض مــن
كاف ،لتمكــن القــارئ مــن فهــم طبيعــة
االرتبــاط واإلجــراءات املتفــق عليهــا بتفصيــل ٍ
العمــل املنفــذ ومــداه.

الحقائــق املكتشــفة وفقـ ًا ملتطلبات

-إبــداء تأكيــد أو رأي يف تقاريــر

إرتباطــات اإلجــراءات املتفــق عليهــا.

اســتخدام املراجــع لعبارة”مراجعــة” أو“فحــص” يف التعبــر عــن اإلجــراءات
التــي تــم تنفيذهــا.

مل يتــم إدراج عبــارة “ بــأن توزيــعالتقريــر يقتــر عــى تلــك األطــراف

التــي قــد اتفقــت عــى اإلجــراءات

التــي ســيتم تنفيذهــا”.

مل يتــم تنفيــذ اإلجــراءات التــي تــماإلتفــاق عليهــا يف خطــاب االرتبــاط
للحصــول عــى أدلــة إلســتخدامها

إلعــداد تقريــر ارتباطــات اإلجــراءات
املتفــق عليهــا.

تقريــر إرتباطــات اإلجــراءات املتفــقعليهــا غــر متوافــق مــع متطلبــات
معيــار الخدمــات ذات العالقــة (:)4400

االرتباطــات لتنفيــذ إجــراءات متفــق
عليهــا فيــا يتعلــق باملعلومــات

املاليــة.

•يجب أن يحتوي تقرير الحقائق املكتشفة عىل:
1.1العنوان.
2.2املخاطبــون بالتقريــر (عــادةً العميــل الــذي كلــف املراجــع بتنفيــذ اإلجــراءات
املتفــق عليهــا).
3.3تحديــد املعلومــات املاليــة أو غــر املاليــة التــي ُطبقَّ ــت عليهــا اإلجــراءات املتفــق
عليها .
4.4عبارة بأن اإلجراءات املنفذة هي تلك املتفق عليها مع مستلم التقرير.

5.5عبــارة بــأن االرتبــاط تــم تنفيــذه وفقــ ًا ملعيــار الخدمــات ذات العالقــة املنطبــق
عــى ارتباطــات اإلجــراءات املتفــق عليهــا ،أو وفقــ ًا للمعايــر أو املامرســات
الوطنيــة ذات الصلــة.

6.6عند االقتضاء ،عبارة بأن املراجع ليس مستق ً
ال عن املنشأة,

7.7تحديد الغرض الذي من أجله تم تنفيذ اإلجراءات املتفق عليها.
8.8قامئة باإلجراءات املحددة التي تم تنفيذها.

9.9وصفــ ًا للحقائــق التــي اكتشــفها املراجــع ،مبــا يف ذلــك تفاصيــل كافيــة عــن
األخطــاء واالســتثناءات املكتشــفة.

1010عبــارة بــأن اإلجــراءات املنفــذة ال تشــكل مراجعــة أو فحص ـ ًا ،ولذلــك ال يتــم إبــداء
أي تأكيــد.
1111عبــارة بــأن املراجــع إذا كان قــد نفــذ إجــراءات إضافيــة أو مراجعــةً أو فحصــ ًا ،رمبــا
كانــت ســتتضح أمــور أخــرى كان ســيتم تضمينهــا يف التقريــر.
1212عبــارة بــأن توزيــع التقريــر يقتــر عــى تلــك األطــراف التــي قــد اتفقــت عــى
اإلجــراءات التــي ســيتم تنفيذهــا؛
1313عنــد االقتضــاء ،عبــارة بــأن التقريــر يتعلــق فقــط بالعنــارص أو الحســابات أو البنــود
أو املعلومــات املاليــة وغــر املاليــة املحــددة ،وأنــه ال يشــمل القوائــم املاليــة
للمنشــاة ككل.
1414تاريخ التقرير؛ عنوان املراجع؛ توقيع املراجع.

املعايري املهنية واألنظمة
ذات العالقة

•تعميــم الهيئــة رقــم  7998/2016الصــادر يف تاريــخ  1437/08/01هـــ املوافــق
2016/5/8
•املعيــار الــدويل للخدمــات ذات العالقــة ( )4400االرتباطــات لتنفيــذ إجــراءات متفــق
عليهــا فيــا يتعلــق باملعلومــات املاليــة.
 -الفقرات ذات العالقة (.)18،17،15، 14 ،13 ،9 ،7 ،5
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