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ينبغي قراءة معيار المراجعة (" )315تحديد مخاطر التحريف الجوهري وتقييمها من خالل فهم المنشأة
وبيئتها" جنبا ً إلى جنب مع معيار المراجعة (" )200األهداف العامة للمراجع المستقل والقيام بالمراجعة وفق ًا
للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية".
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مقدمة
نطاق هذا المعيار
.1

يتناول هذا المعيار الدولي للمراجعة مسؤولية المراجع عن تحديد مخاطر التحريف الجوهري
وتقييمها في القوائم المالية ،من خالل فهم المنشأة وبيئتها ،بما في ذلك الرقابة الداخلية للمنشأة.

تاريخ السريان
.2

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

الهدف
.3

هدف المراجع هو تحديد مخاطر التحريف الجوهري وتقييمها ،سوا ًء كانت بسبب غش أو خطأ،
على مستوى القوائم المالي ة ومستوى اإلقرارات ،من خالل فهم المنشأة وبيئتها ،بما في ذلك الرقابة
الداخلية للمنشأة ،ومن ثم توفير أساس لتصميم وتنفيذ استجابات لمخاطر التحريف الجوهري
المقيّمة.

التعريفات
.4

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

اإلقرارات :إفادات تدلي بها اإلدارة ،سوا ًء أكانت صريحة أو غير صريحة ،وتكون
مُضمَّنة في القوائم المالية ،كالتي يستخدمها المراجع للوقوف على مختلف أنواع التحريفات
المحتملة التي يمكن أن تحدث.

(ب)

خطر األعمال :خطر ناتج عن حاالت أو أحداث أو ظروف أو تصرفات أو حاالت تقاعس
مهمة يمكن أن تؤثر سلبا ً على قدرة المنشأة على تحقيق أهدافها وتنفيذ استراتيجياتها ،أو
خطر ناتج عن وضع أهداف واستراتيجيات غير مناسبة.

(ج)

الرقابة الداخلية :آلية يصممها ويطبقها ويصونها المكلفون بالحوكمة واإلدارة وغيرهم من
العاملين ،لتوفير تأكيد معقول عن تحقيق أهداف المنشأة ،فيما يتعلق بإمكانية االعتماد على
التقرير المالي ،وكفاءة وفاعلية العمليات ،وااللتزام باألنظمة واللوائح المنطبقة .ويشير
مصطلح "أدوات الرقابة" إلى أي من جوانب مكون واحد أو أكثر من مكونات الرقابة
الداخلية.

(د )

إجراءات تقييم المخاطر :إجراءات المراجعة المنفذة لفهم المنشأة وبيئتها ،بما في ذلك
الرقابة الداخلية للمنشأة ،لتحديد مخاطر التحريف الجوهري وتقييمها ،سوا ًء أكانت بسبب
غش أو خطأ ،على مستويي القوائم المالية واإلقرارات.

(ه)

الخطر المهم :خطر مُحدد ومُقيَّم من مخاطر التحريف الجوهري ،يتطلب ،بحسب حكم
المراجع ،مراعاة خاصة عند المراجعة.

المتطلبات
إجراءات تقييم المخاطر واألنشطة المتعلقة بها
.5

يجب على المراجع تنفيذ إجراءات تقييم المخاطر لتوفير أساس لتحديد مخاطر التحريف الجوهري
وتقييمها على مستوى القوائم المالية ومستوى اإلقرارات .ومع ذلك ال توفر إجراءات تقييم المخاطر
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في حد ذاتها ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة التي تشكل أساسا ً لرأي المراجعة( .راجع :الفقرات
أ–1أ)5
.6

يجب أن تتضمن إجراءات تقييم المخاطر ما يلي:
(أ)

االستفسار من اإلدارة واألفراد المعنيين في وظيفة المراجعة الداخلية (في حال وجودها)
ومن األفراد اآلخرين داخل المنشأة الذين بحسب حكم المراجع قد تكون لديهم معلومات من
المرجح أن تساعد في تحديد مخاطر التحريف الجوهري التي بسبب الغش أو الخطأ.
(راجع :الفقرات أ–6أ)13

(ب)

اإلجراءات التحليلية( .راجع :الفقرات أ–14أ)17

(ج)

المالحظة والتقصي( .راجع :الفقرة أ)18

.7

يجب على المراجع أن ينظر فيما إذا كانت المعلومات ،التي تم الحصول عليها عند قبوله للعميل أو
قبوله باستمرار التعامل معه ،مالئمة لتحديد مخاطر التحريف الجوهري.

.8

إذا كان الشريك المسؤول عن االرتباط قد أدى ارتباطات أخرى للمنشأة ،فيجب عليه أن ينظر فيما
إذا كانت المعلومات التي تم الحصول عليها مالئمة لتحديد مخاطر التحريف الجوهري.

.9

عندما يعتزم المراجع استخدام المعلومات التي تم الحصول عليها من تجربته السابقة مع المنشأة
ومن إجراءات المراجعة المنفذة في عمليات مراجعة سابقة ،فيجب عليه أن يحدد ما إذا كانت هناك
تغيرات قد حدثت منذ المراجعة السابقة ،قد تؤثر على مدى مالءمة هذه المعلومات للمراجعة
الجارية( .راجع :الفقرتين أ ،19أ)20

.10

يجب على الشريك المسؤول عن االرتباط واألعضاء اآلخرين الرئيسين في فريق االرتباط مناقشة
قابلية احتواء القوائم المالية الخاصة بالمنشأة على تحريف جوهري وتطبيق إطار التقرير المالي
الم نطبق على حقائق وظروف المنشأة .ويجب على الشريك المسؤول عن االرتباط تحديد األمور
التي سيتم إبالغها ألعضاء فريق االرتباط الذين لم يشاركوا في المناقشة( .راجع :الفقرات أ–21
أ)24

الفهم المطلوب للمنشأة وبيئتها ،بما في ذلك الرقابة الداخلية للمنشأة

المنشأة وبيئتها
.11

يجب على المراجع أن يتوصل إلى فهم لما يلي:
(أ)

عوامل الصناعة والعوامل التنظيمية والخارجية األخرى ذات الصلة ،بما في ذلك إطار
التقرير المالي المنطبق( .راجع :الفقرات أ–25أ)30

(ب)

طبيعة المنشأة ،بما في ذلك:
()1

عملياتها؛

()2

هياكل الملكية والحوكمة بها؛

()3

أنواع االستثمارات التي تقوم بها المنشأة وتخطط للقيام بها ،بما في ذلك
االستثمارات في المنشآت ذات الغرض الخاص؛

()4

الهيكل التنظيمي للمنشأة وطريقة تمويلها،

وذلك لتمكين المراجع من فهم فئات المعامالت وأرصدة الحسابات واإلفصاحات المتوقعة
في القوائم المالية( .راجع :الفقرات أ–31أ)35
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(ج)

اختيار المنشأة للسياسات المحاسبية وتطبيقها ،بما في ذلك أسباب التغيير فيها .ويجب أن
يُقوِّ م المراجع ما إذا كانت السياسات المحاسبية للمنشأة مناسبة ألعمالها ومتسقة مع إطار
التقرير المالي المنطبق والسياسات المحاسبية المستخدمة في الصناعة ذات الصلة( .راجع:
الفقرة أ)36

(د )

أهداف واستراتيجيات المنشأة ومخاطر األعمال ذات الصلة التي قد تؤدي إلى ظهور
مخاطر التحريف الجوهري( .راجع :الفقرات أ–37أ)43

(ه)

قياس وفحص األداء المالي للمنشأة( .راجع :الفقرات أ–44أ)49

الرقابة الداخلية للمنشأة
.12

يجب على المراجع أن يتوصل إلى فهم للرقابة الداخلية ذات الصلة بالمراجعة .وعلى الرغم من أن
معظم أدوات الرقابة ذات الصلة بالمراجعة تكون على األرجح ذات عالقة بالتقرير المالي ،فإن
أدوات الرقابة ذات العالقة بالتقرير المالي ليست جميعها ذات صلة بالمراجعة .ويعود األمر إلى
الحكم المهني للمراجع في تحديد ما إذا كانت أداة رقابة ما ،بمفردها أو عند اقترانها مع غيرهاُ ،تعد
ذات صلة بالمراجعة( .راجع :الفقرات أ–50أ)73

طبيعة أدوات الرقابة ذات الصلة ومدى فهمها
.13

عند التوصل إلى فهم ألدوات الرقابة ذات الصلة بالمراجعة ،يجب على المراجع أن يُقوِّ م تصميم
تلك األدوات ويحدد ما إذا كان قد تم تطبيقها ،وذلك عن طريق تطبيق إجراءات معينة باإلضافة إلى
االستفسار من موظفي المنشأة( .راجع :الفقرات أ–74أ)76

مكونات الرقابة الداخلية
بيئة الرقابة
.14

يجب على المراجع أن يتوصل إلى فهم لبيئة الرقابة .وفي إطار التوصل إلى هذا الفهم ،يجب على
المراجع أن يُقوِّ م ما إذا:
(أ)

كانت اإلدارة قد قامت ،تحت إشراف المكلفين بالحوكمة ،بنشر ثقافة قائمة على األمانة
والسلوك األخالقي والحفاظ عليها؛

(ب)

كانت مواطن القوة في عناصر بيئة الرقابة توفر مجتمعة أساسا ً مناسبا ً لمكونات الرقابة
الداخلية األخرى ،وما إذا كانت تلك المكونات األخرى لم تضعفها أوجه القصور في بيئة
الرقابة( .راجع :الفقرتين أ ،77أ)87

آلية المنشأة لتقييم المخاطر
.15

.16

يجب على المراجع أن يتوصل إلى فهم عمّا إذا كانت لدى المنشأة آلية للقيام بما يلي:
(أ)

تحديد مخاطر األعمال ذات الصلة بأهداف التقرير المالي؛

(ب)

تقدير أهمية المخاطر؛

(ج)

تقييم احتمالية حدوثها؛

(د )

البت في التصرفات التي سيتم اتخاذها لمواجهة تلك المخاطر( .راجع :الفقرة أ)88

إذا كانت المنشأة قد وضعت مثل هذه اآللية (المشار إليها فيما بعد بلفظ ”آلية المنشأة لتقييم
المخاطر“)  ،فيجب على المراجع أن يتوصل إلى فهم لها وللنتائج المترتبة عليها .وإذا حدد المراجع
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وجود مخاطر للتحريف الجوهري فشلت اإلدارة في تحديدها ،فيجب عليه أن يُقوِّ م ما إذا كان هناك
خطر كامن من نوع يتوقع المراجع أن آلية المنشأة لتقييم المخاطر كانت ستقوم بتحديده .وفي حالة
وجود مثل هذا الخطر ،فيجب على المراجع أن يتوصل إلى فهم لسبب إخفاق تلك اآللية في تحديده،
وأن يُقوِّ م ما إذا كانت اآللية مناسبة لظروفها ،أو يحدد ما إذا كان هناك قصور مهم في الرقابة
الداخلية فيما يتعلق بآلية المنشأة لتقييم المخاطر.
.17

إذا لم تضع المنشأة مثل هذه اآللية ،أو كانت لديها آلية يتم اتباعها فقط عند وجود الخطر ،فيجب
على الم راجع أن يناقش مع اإلدارة ما إذا كان قد تم تحديد مخاطر األعمال ذات الصلة بأهداف
التقرير المالي ،وكيف تمت مواجهتها .ويجب أن يُقوِّ م المراجع ما إذا كان عدم توثيق آلية تقييم
المخاطر ُيعَد مقبوالً في ظل الظروف القائمة ،أو يقرر ما إذا كان ذلك يمثل قصوراً مهما ً في
الرقابة الداخلية( .راجع :الفقرة أ)89

نظام المعلومات ،بما في ذلك آليات األعمال ذات العالقة ،فيما يتصل بالتقرير المالي ،واالتصاالت
.18

يجب على المراجع أن يتوصل إلى فهم لنظام المعلومات ،بما في ذلك آليات األعمال ذات العالقة،
فيما يتصل بالتقرير المالي ،بما في ذلك المجاالت اآلتية( :راجع :الفقرات أ–90أ 92وأ‒95أ)96
(أ)

فئات المعامالت التي تتضمنها عمليات المنشأة المهمة للقوائم المالية؛

(ب)

اإلجراءات في كل من نظم تقنية المعلومات والنظم اليدوية ،التي يتم بها إنشاء المعامالت
وتسجيلها ومعالجتها وتصحيحها عند الضرورة ،ونقلها إلى دفتر األستاذ العام والتقرير
عنها في القوائم المالية؛

(ج)

السجالت المحاسبية ذات العالقة والمعلومات الداعمة والحسابات المحددة في القوائم المالية
المستخدمة إلنشاء المعامالت وتسجيلها ومعالجتها والتقرير عنها؛ ويشمل ذلك تصحيح
المعلومات الخاطئة وكيفية نقل المعلومات إلى دفتر األستاذ العام .وهذه السجالت إما أن
تكون يدوية أو في شكل إلكتروني؛

(د )

كيفية استيعاب نظام المعلومات لألحداث والحاالت ،بخالف المعامالت ،التي ُتعد مهمة
للقوائم المالية؛

(ه)

آلية التقرير المالي المستخدمة في إعداد القوائم المالية للمنشأة ،بما في ذلك التقديرات
المحاسبية المهمة واإلفصاحات؛

(و )

أدوات الرقابة المحيطة بقيود اليومية ،بما في ذلك قيود اليومية غير القياسية المستخدمة
لتسجيل التعديالت أو المعامالت غير المتكررة وغير العادية( .راجع :الفقرتين أ ،93أ)94

ويجب أن يتضمن هذا الفهم لنظام المعلومات ذي الصلة بالتقرير المالي الجوانب الخاصة بذلك
النظام المتعلقة بالمعلومات المفصح عنها في القوائم المالية ،التي يتم الحصول عليها من داخل
دفتري األستاذ العام والمساعد أو من خارجهما.
.19

يجب علي المراجع أن يتوصل إلى فهم لكيفية قيام المنشأة باإلبالغ باألدوار والمسؤوليات واألمور
المهمة المتعلقة بالتقرير المالي ،بما في ذلك( :راجع :الفقرتين أ ،97أ)98
(أ)

االتصاالت بين اإلدارة والمكلفين بالحوكمة؛

(ب)

االتصاالت الخارجية ،مثل االتصاالت مع السلطات التنظيمية.
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أنشطة الرقابة ذات الصلة بالمراجعة
.20

يجب على المراجع أن يتوصل إلى فهم ألنشطة الرقابة ذات الصلة بالمراجعة التي يعتقد المراجع
بضرورة فهمها لتقييم مخاطر التحريف الجوهري على مستوى اإلقرارات وتصميم إجراءات
المراجعة اإلضافية استجابة للمخاطر المقيّمة .وال تتطلب المراجعة فهما ً لجميع أنشطة الرقابة ذات
العالقة بكل فئة مهمة من فئات المعامالت وكل رصيد حساب وكل إفصاح مهم في القوائم المالية،
أو بكل إقرار ذي صلة بهم( .راجع :الفقرات أ–99أ)106

.21

عند فهم أنشطة الرقابة في المنشأة ،يجب علي المراجع أن يتوصل إلى فهم لكيفية استجابة المنشأة
للمخاطر الناتجة عن تقنية المعلومات( .راجع :الفقرات أ–107أ)109

متابعة أدوات الرقابة
.22

يجب على المراجع أن يتوصل إلى فهم لألنشطة الرئيسية التي تستخدمها المنشأة لمتابعة الرقابة
الداخلية ذات الصلة بالتقرير المالي ،بما في ذلك تلك التي لها عالقة بأنشطة الرقابة ذات الصلة
بالمراجعة ،وكيفية ا تخاذ المنشأة للتصرفات التصحيحية لعالج أوجه القصور في أدواتها الرقابية.
(راجع :الفقرات أ–110أ)112

.23

في حالة وجود وظيفة للمراجعة الداخلية داخل المنشأة 1،فيجب على المراجع أن يتوصل إلى فهم
لطبيعة مسؤوليات وظيفة المراجعة الداخلية وموقعها التنظيمي واألنشطة التي نفذتها أو التي
ستنفذها( .راجع :الفقرات أ–113أ)120

.24

يجب على المراجع أن يتوصل إلى فهم لمصادر المعلومات المستخدمة في أنشطة المتابعة الخاصة
بالمنشأة ،واألساس الذي بموجبه ترى اإلدارة أن تلك المعلومات يمكن االعتماد عليها بما يكفي لهذا
الغرض( .راجع :الفقرة أ)121

تحديد مخاطر التحريف الجوهري وتقييمها
.25

يجب أن يحدد المراجع مخاطر التحريف الجوهري ويقيّمها:
(أ)

على مستوى القوائم المالية؛ (راجع :الفقرات أ–122أ)125

(ب)

على مستوى اإلقرارات لفئات المعامالت وأرصدة الحسابات واإلفصاحات( ،راجع:
الفقرات أ -126أ)131

لتوفير أساس لتصميم وتنفيذ إجراءات المراجعة اإلضافية.
.26

ولهذا الغرض ،يجب على المراجع أن يقوم بما يلي:
(أ)

1

تحديد المخاطر خالل عملية التوصل إلى فهم للمنشأة وبيئتها ،بما في ذلك فهم أدوات
الرقابة ذات الصلة والمتعلقة بتلك المخاطر ،وعن طريق النظر في فئات المعامالت
وأرصدة الحسابات واإلفصاحات (بما في ذلك الجوانب النوعية والكمية لتلك اإلفصاحات)
في القوائم المالية؛ (راجع :الفقرات أ–132أ)136

يعرّ ف معيار المراجعة (" )610استخدام عمل المراجعين الداخليين" ،في الفقرة (14أ) ،مصطلح "وظيفة المراجعة الداخلية"
ألغراض معايير المراجعة.
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(ب)

تقييم المخاطر التي تم تحديدها ،وتقويم ما إذا كانت تتعلق بالقوائم المالية ككل بشكل أكثر
انتشاراً ومن المحتمل أن تؤثر على العديد من اإلقرارات؛

(ج)

ربط المخاطر التي تم تحديدها بما يمكن أن يحدث من أخطاء على مستوى اإلقرارات ،مع
األخذ في الحسبان أدوات الرقابة ذات الصلة التي ينوي المراجع اختبارها؛ (راجع:
الفقرات أ–137أ)139

(د )

النظر في احتمالية حدوث تحريف ،بما في ذلك إمكانية حدوث تحريفات متعددة ،وما إذا
كان التحريف المحتمل يمكن أن يؤدي إلى حدوث تحريف جوهري( .راجع :الفقرة أ)140

المخاطر التي تتطلب مراعاة خاصة عند المراجعة
.27

كجزء من تقييم المخاطر ،كما هو مبين في الفقرة  ،25يجب على المراجع أن يقرر ما إذا كان أي
من المخاطر التي تم تحديدها ُتعد بحسب حكم المراجع خطراً مهماً .وعند ممارسة هذا الحكم ،يجب
على المراجع أن يستبعد تأثيرات أدوات الرقابة التي تم تحديدها فيما يتعلق بالخطر.

.28

عند ممارسة الحكم فيما يتعلق بتحديد المخاطر المهمة ،يجب على المراجع أن ينظر على األقل فيما
يلي:

.29

(أ)

ما إذا كان الخطر ُيعَد خطر غش؛

(ب)

ما إذا كان الخطر يتعلق بتطورات مهمة حدثت مؤخراً ،سوا ًء كانت اقتصادية أو محاسبية
أو تطورات أخرى ،ومن ثم تتطلب اهتماما ً خاصاً؛

(ج)

مدى تع ُّقد المعامالت؛

(د )

ما إذا كان الخطر ينطوي على معامالت مهمة مع أطراف ذات عالقة؛

(ه)

ً
خاصة تلك المقاييس
درجة عدم الموضوعية في قياس المعلومات المالية المتعلقة بالخطر،
التي تنطوي على مدى واسع من عدم تأكد القياس؛

(و )

ما إذا كان الخطر ينطوي على معامالت مهمة تمت خارج مسار العمل الطبيعي للمنشأة،
أو معامالت تبدو غير مألوفة ألي أسباب أخرى( .راجع :الفقرات أ–141أ)145

إذا حدد المراجع وجود خطر مهم ،فيجب عليه أن يتوصل إلى فهم ألدوات الرقابة الخاصة
بالمنشأة ،بما في ذلك أنشطة الرقابة ،ذات الصلة بذلك الخطر( .راجع :الفقرات أ–146أ)148

مخاطر ال توفر لها اإلجراءات األساس بمفردها ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة
.30

فيما يتعلق ببعض المخاطر ،قد يكون من غير الممكن أو من غير العملي ،بحسب حكم المراجع،
الح صول على ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة من اإلجراءات األساس فقط .وقد ترتبط هذه
المخاطر بتسجيل غير دقيق أو غير مكتمل لفئات معامالت أو أرصدة حسابات روتينية ومهمة،
تسمح خصائصها عاد ًة بمعالجة آلية إلى حد كبير مع تدخل يدوي محدود أو منعدم .وفي مثل تلك
الحاالت ،تكون أدوات الرقابة في المنشأة على هذه المخاطر ذات صلة بالمراجعة ويجب على
المراجع أن يتوصل إلى فهم لها( .راجع :الفقرات أ–149أ)151

إعادة النظر في تقييم المخاطر
.31

قد يتغير تقييم المراجع لمخاطر التحريف الجوهري على مستوى اإلقرارات خالل سير المراجعة،
نتيجة للحصو ل على أدلة مراجعة إضافية .وفي الظروف التي يحصل فيها المراجع على أدلة
مراجعة من تنفيذ إجراءات المراجعة اإلضافية ،أو إذا تم الحصول على معلومات جديدة ،وتبين أن
أيا ً منها يتناقض مع أدلة المراجعة التي بنى المراجع في األصل التقييم عليها ،فيجب على المراجع
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إعادة النظر في التقييم وتعديل إجراءات المراجعة اإلضافية المخطط لها تبعا ً لذلك( .راجع :الفقرة
أ)152
التوثيق
.32

يجب على المراجع أن يُضمِّن في توثيقه ألعمال المراجعة ما

يلي2:

(أ)

المناقشة بين أعضاء فريق االرتباط ،متى كانت مطلوبة بمقتضى الفقرة  ،10والقرارات
المهمة التي تم التوصل إليها؛

(ب)

العناصر األساسية للفهم الذي تم التوصل إليه فيما يتعلق بكل جانب من جوانب المنشأة
وبيئتها المحددة في الفقرة  11وكل مكون من مكونات الرقابة الداخلية المحددة في الفقرات
 24-14؛ ومصادر المعلومات التي تم التوصل إلى هذا الفهم من خاللها؛ وإجراءات تقييم
المخاطر المُن َّفذة؛

(ج)

مخاطر التحريف الجوهري التي تم تحديدها وتقييمها على مستوى القوائم المالية ومستوى
اإلقرارات وفقا ً لما تقتضيه الفقرة 25؛

(د )

المخاطر التي تم تحديدها ،وأدوات الرقابة ذات العالقة التي توصل المراجع إلى فهم
ً
نتيجة للمتطلبات الواردة في الفقرات ( .30-27راجع :الفقرات أ–153أ)156
بشأنها،
***

المواد التطبيقية والمواد التفسيرية األخرى
إجراءات تقييم المخاطر واألنشطة المتعلقة بها (راجع :الفقرة )5
أ.1

يُعد التوصل إلى فهم للمنشأة وبيئتها ،بما في ذلك فهم الرقابة الداخلية للمنشأة (يُشار إليه فيما يلي
بلفظ "فهم المنشأة") ،آلية مستمرة وديناميكية من جمع المعلومات وتحديثها وتحليلها طوال
المراجعة .ويضع هذا الفهم إطاراً مرجعيا ً يخطط المراجع من خالله للمراجعة ويمارس من خالله
الحكم المهني طوال المراجعة ،على سبيل المثال ،عندما يقوم بما يلي:


تقييم مخاطر التحريف الجوهري في القوائم المالية؛



تحديد األهمية النسبية وفقا ً لمعيار المراجعة



النظر في مدى مناسبة اختيار وتطبيق السياسات المحاسبية وكفاية اإلفصاح في القوائم
المالية؛



تحديد المجاالت ذات العالقة بالمبالغ أو اإلفصاحات في القوائم المالية ،التي قد تتطلب
مراعاة خاص ة عند المراجعة ،على سبيل المثال :المعامالت مع األطراف ذات العالقة أو
تقييم اإلدارة لقدرة المنشأة على البقاء كمنشأة مستمرة؛ أو عند النظر في الغرض التجاري
للمعامالت؛



وضع توقعات الستخدامها عند تنفيذ اإلجراءات التحليلية؛



االستجابة لمخاطر التحريف الجوهري المُق ّيمة ،بما في ذلك تصميم وتنفيذ إجراءات
المراجعة اإلضافية ،للحصول على ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة؛

2

معيار المراجعة (" )230توثيق أعمال المراجعة" ،الفقرات  ،11-8وأ6

3

معيار المراجعة (" )320األهمية النسبية عند تخطيط وتنفيذ المراجعة"
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تقويم مدى كفاية ومناسبة أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها ،مثل مدى مناسبة
االفتراضات وإفادات اإلدارة المكتوبة والشفهية.

أ.2

قد يستخدم المراجع المعلومات التي تم الحصول عليها من خالل تنفيذ إجراءات تقييم المخاطر
واألنشطة المتعلقة بها كأدلة مراجعة لدعم تقييمات مخاطر التحريف الجوهري .وباإلضافة إلى
ذلك ،قد يحصل المراجع على أدلة مراجعة بشأن فئات المعامالت أو أرصدة الحسابات أو
اإلفصاحات ،واإلقرارات ذات العالقة ،وبشأن الفاعلية التشغيلية ألدوات الرقابة ،حتى وإن كانت
إجراءات المراجعة هذه لم يكن مخططا ً لها أن تكون إجراءات أساس أو اختبارات ألدوات الرقابة.
وقد يختار المراجع أيضا ً تنفيذ اإلجراءات األساس أو اختبارات أدوات الرقابة بالتزامن مع
إجراءات تقييم المخاطر ،متى كان من الكفاءة القيام بذلك.

أ.3

يستخدم المراجع الحكم المهني لتحديد مدى الفهم المطلوب .ويتمثل االهتمام الرئيسي للمراجع فيما
إذا كان الفهم الذي تم التوصل إليه كافيا ً للوفاء بالهدف المحدد في هذا المعيار .ويكون الفهم العام
المطلوب من المراجع أقل عمقا ً مما لدى اإلدارة فيما يتعلق بإدارة المنشأة.

أ.4

تتضمن المخاطر المطلوب تقييمها كالً من المخاطر التي بسبب الخطأ والتي بسبب الغش ،ويغطي
هذا المعيار كليهما .ومع ذلك ،ونظراً ألهمية الغش فقد تضمن معيار المراجعة ( )240متطلبات
وإرشادات إضافية بشأن إجراءات تقييم المخاطر واألنشطة المتعلقة بها ،من أجل الحصول على
المعلومات التي ُتستخدم في تحديد مخاطر التحريف الجوهري بسبب الغش4.

أ.5

بالرغم من أن المراجع مطالب بتنفيذ جميع إجراءات تقييم المخاطر المبينة في الفقرة  6أثناء
التوصل إلى الفهم المطلوب للمنشأة (انظر الفقرات  ،)24-11فإنه غير مطالب بتنفيذ جميع هذه
اإلجراءات لكل جانب من جوانب ذلك الفهم .وقد يتم تنفيذ إجراءات أخرى إذا كانت المعلومات
التي سيتم الحصول عليها من هذه اإلجراءات مفيدة في تحديد مخاطر التحريف الجوهري .ومن
أمثلة هذه اإلجراءات ما يلي:


فحص المعلومات التي تم الحصول عليها من مصادر خارجية ،مثل الدوريات التجارية
واالقتصادية؛ أو تقارير المحللين أو البنوك أو وكاالت التصنيف؛ أو المنشورات التنظيمية
أو المالية.



إجراء استفسارات من المستشار القانوني الخارجي للمنشأة أو من خبراء التقويم الذين
استعانت بهم المنشأة.

االستفسارات من اإلدارة ووظيفة المراجعة الداخلية واألفراد اآلخرين داخل المنشأة (راجع :الفقرة (6أ))

4

أ.6

تأتي معظم المعلومات التي يحصل عليها المراجع من خالل استفساراته من اإلدارة ومن المسؤولين
عن التقرير المالي .ويمكن للمراجع أيضا ً أن يحصل على المعلومات من خالل االستفسار من
وظيفة المراجعة الداخلية ،إذا كانت المنشأة تحتوي على تلك الوظيفة ،ومن األفراد اآلخرين داخل
المنشأة.

أ.7

يمكن للمراجع أيضا ً أن يحصل على المعلومات أو على وجهة نظر مختلفة بشأن تحديد مخاطر
التحريف الجوهري من خالل االستفسار من أفراد آخرين داخل المنشأة ومن موظفين آخرين في
مستويات السلطة المختلفة .ومثال ذلك:

معيار المراجعة (" )240مسؤوليات الﻤراجع ذات العالقة بالغش عﻨد ﻤراﺠعة القوائم المالية" ،الفقرات 25-13
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أ.8



قد تساعد االستفسارات الموجهة للمكلفين بالحوكمة المراجع في فهم البيئة التي ُتعد فيها
القوائم المالية .ويحدد معيار المراجعة ( 5)260أهمية االتصال المتبادل الفعّال في مساعدة
المراجع في الحصول على المعلومات من المكلفين بالحوكمة في هذا الصدد.



قد يساعد االستفسار من الموظفين القائمين على إنشاء المعامالت المعقدة أو غير المألوفة،
ومعالجتها وتسجيلها ،المراجع في تقويم مدى مناسبة اختيار وتطبيق سياسات محاسبية
معينة.



قد توفر االستفسارات الموجهة للمستشار القانوني الداخلي معلومات بشأن أمور مثل
الدعاوى القضائية ،وااللتزام باألنظمة واللوائح ،والمعرفة بالغش الفعلي أو المشتبه فيه
الذي يؤثر على المنشأة ،والضمانات ،والتزامات ما بعد البيع ،والترتيبات (مثل
المشروعات المشتركة) مع شركاء العمل ،وما تعنيه شروط العقود.



قد توفر االستفسارات الموجهة لموظفي التسويق أو المبيعات معلومات عن التغييرات في
االستراتيجيات التسويقية للمنشأة أو اتجاهات المبيعات أو الترتيبات التعاقدية مع العمالء.



قد توفر االستفسارات الموجهة لقسم إدارة المخاطر (أو للقائمين بهذه األدوار الوظيفية)
معلومات عن المخاطر التشغيلية والتنظيمية التي قد تؤثر على التقرير المالي.



قد توفر االستفسارات الموجهة لموظفي نظم المعلومات معلومات عن التغييرات في النظم،
أو حاالت فشل النظم والرقابة ،أو المخاطر المرتبطة بنظم المعلومات األخرى.

حيث إن التوصل إلى فهم للمنشأة وبيئتها هو آلية ديناميكية مستمرة ،فقد يستمر المراجع في توجيه
االستفسارات طوال ارتباط المراجعة.

االستفسار من وظيفة المراجعة الداخلية
أ.9

إذا كانت المنشأة تحتوي على وظيفة للمراجعة الداخلية ،فإن االستفسار من األفراد المعنيين في تلك
الوظيفة قد يوفر معلومات تفيد المراجع في التوصل إلى فهم للمنشأة وبيئتها ،وفي تحديد مخاطر
التحريف الجوهري وتقييمها على مستوى القوائم المالية ومستوى اإلقرارات .وحتى تقوم وظيفة
المراجعة الداخلية بعملها ،فمن المرجح أن تكون قد كونت فكرة عن عمليات المنشأة ومخاطر
األعمال ،وربما تكون قد توصلت إلى نتائج استناداً إلى عملها ،مثل تحديد أوجه القصور في الرقابة
أو مخاطر الرقابة ،وقد تساهم هذه النتائج بصورة قيمة في فهم المراجع للمنشأة أو تقييمات المراجع
للمخاطر أو جوانب المراجعة األخرى .ولهذا ،ينبغي على المراجع القيام بتلك االستفسارات سوا ًء
كان يتوقع أو ال يتوقع االستعانة بعمل وظيفة المراجعة الداخلية في تعديل طبيعة أو توقيت
إجراءات المراجعة التي سيتم تنفيذها ،أو تقليص مداها 6.وقد تتعلق االستفسارات التي لها أهمية
خاصة باألمور التي أثارتها وظيفة المراجعة الداخلية مع المكلفين بالحوكمة ونواتج آلية تقييم
المخاطر التي طبقتها الوظيفة.

أ.10

إذا تبين أن هناك نتائج قد تكون ذات صلة بالتقرير المالي والمراجعة ،استناداً إلى الردود على
استفسارات المراجع ،فقد يرى المراجع أنه من المناسب أن ّ
يطلع على التقارير ذات العالقة التي
أعدتها وظيفة المراجعة الداخلية .ومن أمثلة تقارير وظيفة المراجعة الداخلية التي قد تكون ذات
صلة ،المستندات والتقارير المتعلقة باالستراتيجية والتخطيط التي أُعدت للعرض على اإلدارة أو
للمكلفين بالحوكمة والتي تصف نتائج المعاينات التي قامت بها وظيفة المراجعة الداخلية.

5

معيار المراجعة (" )260االتصال بالمكلفين بالحوكمة" ،الفقرة (4ب)

6

المتطلبات ذات الصلة منصوص عليها في معيار المراجعة (.)610
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أ.11

إضافة إلى ما سبق ،ووفقا ً لمعيار المراجعة ( 7،)240فإنه إذا وفرت وظيفة المراجعة الداخلية
معلومات للمراجع بشأن أي غش فعلي أو مشتبه فيه أو مزعوم ،فعلى المراجع أن يأخذ ذلك في
الحسبان عند تحديده لخطر التحريف الجوهري بسبب الغش.

أ.12

األفراد المعنيون في وظيفة المراجعة الداخلية الذين يتم االستفسار منهم هم من تتوفر لديهم ،بحسب
حكم المراجع ،المعرفة والخبرة والسلطة المناسبة ،مثل الرئيس التنفيذي للمراجعة الداخلية ،أو
األفراد اآلخرين في هذه الوظيفة ،بحسب الظروف .وقد يرى المراجع أيضا ً أنه من المناسب عقد
لقاءات دورية مع هؤالء األفراد.

االعتبارات الخاصة بمنشآت القطاع العام (راجع :الفقرة (6أ))
أ.13

تترتب على مراجعي منشآت القطاع العام في الغالب مسؤوليات إضافية فيما يتعلق بالرقابة الداخلية
وااللتزام باألنظمة واللوائح المنطبقة .ويمكن أن تساعد االستفسارات من األفراد المعنيين في وظيفة
الرقابة الداخلية المراجعين في تحديد الخطر الناتج عن عدم االلتزام الجوهري باألنظمة واللوائح
المنطبقة ،وخطر أوجه القصور في الرقابة الداخلية على التقرير المالي.

اإلجراءات التحليلية (راجع :الفقرة (6ب))
أ.14

قد تؤدي اإلجراءات التحليلية التي يتم تنفيذها باعتبارها إجراءات لتقييم المخاطر إلى تحديد جوانب
من المنشأة لم يكن المراجع على علم بها وقد تساعده في تقييم مخاطر التحريف الجوهري بغرض
توفير أساس لتصميم االستجابات للمخاطر المقيّمة وتنفيذها .وقد تشتمل اإلجراءات التحليلية التي
يتم تأديتها باعتبارها إجراءات لتقييم المخاطر على معلومات مالية وغير مالية ،على سبيل المثال،
العالقة بين المبيعات والمساحة المخصصة للبيع بالقدم المربع أو حجم السلع المباعة.

أ.15

قد تساعد اإلجراءات التحليلية في تحديد وجود معامالت أو أحداث غير مألوفة ومبالغ ومعدالت
واتجاهات قد تشير إلى أمور لها آثار منعكسة على المراجعة .وقد تساعد العالقات غير المألوفة أو
ً
وخاصة التي تكون
غير المتوقعة التي يتم تحديدها المراجع في تحديد مخاطر التحريف الجوهري،
بسبب الغش.

عال (وهو ما قد يكون
أ .16ومع ذلك ،فعندما تستخدم اإلجراءات التحليلية بيانات مجمعة على مستوى
ٍ
عليه الحال عند تنفيذ اإلجراءات التحليلية كإجر اءات لتقييم المخاطر) ،فإن نتائج تلك اإلجراءات
التحليلية توفر فقط مؤشراً مبدئيا ً عاما ً حول احتمالية وجود تحريف جوهري .وبنا ًء عليه في مثل
هذه الحاالت ،فإن النظر في المعلومات األخرى التي تم جمعها عند تحديد مخاطر التحريف
الجوهري إلى جانب نتائج تلك اإلجراءات التحليلية قد يساعد المراجع في فهم وتقويم نتائج
اإلجراءات التحليلية.
اعتبارات خاصة بالمنشآت األصغر
أ .17قد ال يكون لدى بعض المنشآت األصغر معلومات مالية أولية أو شهرية يُمكن أن يتم استخدامها
ألغراض اإلجراءات التحليلية .وفي هذه الظروف ،وعلى الرغم من قدرة المراجع على أداء
إجراءات تحليلية محدودة ألغراض التخطيط للمراجعة ،أو الحصول على بعض المعلومات من
خالل االستفسار ،فإن المراجع قد يحتاج للتخطيط لتنفيذ اإلجراءات التحليلية بغية تحديد مخاطر
التحريف الجوهري وتقييمها عندما تتوفر مسودة من القوائم المالية الخاصة بالمنشأة في وقت مبكر.
المالحظة والتقصي (راجع :الفقرة (6ج))

7
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أ.18

قد تدعم المالحظة والتقصي االستفسارات من اإلدارة ومن األفراد اآلخرين ،وقد يوفران كذلك
معلومات حول المنشأة وبيئتها .ومن أمثلة مثل هذه اإلجراءات المالحظة أو التقصي لما يلي:


عمليات المنشأة.



المستندات (مثل خطط واستراتيجيات األعمال) والسجالت واألدلة اإلرشادية إلجراءات
الرقابة الداخلية.



التقارير التي تعدها اإلدارة (مثل تقارير اإلدارة ربع السنوية والقوائم المالية األولية)
والمكلفين بالحوكمة (مثل محاضر اجتماعات مجلس اإلدارة).



مقر المنشأة ومرافق المصانع.

المعلومات التي تم الحصول عليها في فترات سابقة (راجع :الفقرة )9
أ .19إن التجربة السابقة للمراجع مع المنشأة وإجراءات المراجعة التي تم تنفيذها في عمليات المراجعة
السابقة قد توفر له معلومات حول أمور مثل:

أ.20



التحريفات السابقة وما إذا كانت قد صُححت في الوقت المناسب.



طبيعة المنشأة وبيئتها والرقابة الداخلية فيها (بما في ذلك أوجه القصور في الرقابة
الداخلية).



التغيرات المُهمة التي مرت بها المنشأة أو عملياتها منذ الفترة المالية السابقة ،والتي قد
تساعد المراجع في التوصل إلى فهم كا ٍ
ف للمنشأة بغية تحديد مخاطر التحريف الجوهري
وتقييمها.



أنواع معينة من المعامالت واألحداث أو أرصدة الحسابات األخرى (واإلفصاحات المتعلقة
بها) التي يواجه فيها المراجع صعوبة في تنفيذ إجراءات المراجعة الضرورية ،علی سبيل
المثال ،بسبب تعقدها.

يتعين على المراجع تحديد ما إذا كانت المعلومات التي تم الحصول عليها في فترات سابقة ال تزال
مالئمة ،إذا كان ينوي استخدام تلك المعلومات لتحقيق أهداف المراجعة الجارية .وهذا ألن التغيرات
في بيئة الرقابة قد تؤثر ،على سبيل المثال ،على مدى مالءمة المعلومات التي تم الحصول عليها
في السنة السابقة .ولتحديد ما إذا كانت هنا ك تغيرات قد حدثت يمكن أن تؤثر على مدى مالءمة هذه
المعلومات ،فإن المراجع قد يطرح استفسارات وينفذ إجراءات مراجعة أخرى مناسبة ،مثل إجراء
اختبارات التتبع للنظم ذات الصلة.

المناقشة بين أعضاء فريق االرتباط (راجع :الفقرة )10
أ.21

إن المناقشة بين أعضاء فريق االرتب اط حول قابلية احتواء القوائم المالية للمنشأة على تحريف
جوهري:


توفر الفرصة ألعضاء فريق االرتباط األكثر خبرة ،بما في ذلك الشريك المسؤول عن
االرتباط ،لعرض وجهة نظرهم بنا ًء على معرفتهم بالمنشأة.



تسمح ألعضاء فريق االرتباط بتبادل المعلومات حول مخاطر األعمال التي تتعرض لها
المنشأة ،وحول كيفية ومواضع تعرض القوائم المالية للتحريف الجوهري بسبب الغش أو
الخطأ.
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تساعد في إكساب أعضاء فريق االرتباط فهما ً أفضل إلمكانية حدوث تحريف جوهري في
القوائم المالية في المجاالت المعينة المسندة إليهم ،وفهم كيف يمكن أن تؤثر نتائج إجراءات
المراجعة التي يؤدونها على الجوانب األخرى للمراجعة ،بما في ذلك القرارات المتعلقة
بطبيعة وتوقيت ومدى إجراءات المراجعة اإلضافية.



توفر األساس لقيام أعضاء فريق االرتباط باإلبالغ بالمعلومات الجديدة التي يتم الحصول
عليها أثناء المراجعة وتبادلها ،والتي يمكن أن تؤثر على تقييم مخاطر التحريف الجوهري
أو إجراءات المراجعة التي تم تنفيذها لمواجهة هذه المخاطر.

وينص معيار المراجعة ( ) 240على المزيد من المتطلبات واإلرشادات فيما يتعلق بالمناقشة بين
أعضاء فريق االرتباط حول مخاطر الغش8.
أ.22

أ.23

كجزء من المناقشة المطلوبة بموجب الفقرة  10بين أعضاء فريق االرتباط ،فإن مراعاة متطلبات
اإلفصاح المحددة في إطار التقرير المالي المنطبق تساعد في تحديد مواطن مخاطر التحريف
الجوهري فيما يتعلق بتلك باإلفصاحات في وقت مبكر من المراجعة .ومن أمثلة األمور التي قد
يناقشها فريق االرتباط:


التغيرات في متطلبات التقرير المالي التي قد تؤدي إلى إفصاحات مهمة جديدة أو منقّحة؛



التغيرات في بيئة المنشأة أو وضعها المالي أو أنشطتها التي قد تؤدي إلى إفصاحات مهمة
جديدة أو منقّحة ،علی سبيل المثال ،حدوث تجميع کبير لألعمال في الفترة الخاضعة
للمراجعة؛



اإلفصاحات التي ربما كا ن من الصعب الحصول على ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة
بشأنها في السابق؛



اإلفصاحات عن األمور المعقدة ،بما في ذلك تلك التي تنطوي على اجتهاد مهم من جانب
اإلدارة بخصوص المعلومات التي سيتم اإلفصاح عنها.

ليس من الضروري أو العملي دائما ً أن تضم المناقشة جميع األعضاء (على سبيل المثال ،عند تنفيذ
مراجعة في مواقع متعددة) ،وليس من الضروري إبالغ جميع أعضاء فريق االرتباط بجميع
القرارات التي تم التوصل إليها في المناقشة .وقد يناقش الشريك المسؤول عن االرتباط أموراً مع
األعضاء الرئيسيين في فريق االرتباط بمن فيهم ،إذا رأى أن ذلك مناسباً ،أولئك الذين يتمتعون
بمهارات أو معرفة خاصة ،والمسؤولين عن مراجعة المكونات ،فيما يقوم بتفويض النقاش مع
األعضاء اآلخرين ،أخذاً في الحسبان مدى االتصال الذي ُيعَد ضروريا ً طوال عمل فريق االرتباط.
وقد يكون من المفيد وضع خطة لالتصاالت بموافقة الشريك المسؤول عن االرتباط.

اعتبارات خاصة بالمنشآت األصغر
أ.24

8

يتم تنفيذ العديد من عمليات المراجعة الصغيرة بشكل كامل من قبل الشريك المسؤول عن االرتباط
(الذي قد يكون محاسب قانوني فرد) .وفي مثل تلك المواقف ،يكون الشريك المسؤول عن االرتباط،
الذي قام بمفرده بالتخطيط للمراجعة ،هو المسؤول عن قابلية احتواء القوائم المالية للمنشأة على
تحريف جوهري بسبب الغش أو الخطأ.
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الفهم المطلوب للمنشأة وبيئتها ،بما في ذلك الرقابة الداخلية للمنشأة
المنشأة وبيئتها
عوامل الصناعة والعوامل التنظيمية والخارجية األخرى (راجع :الفقرة (11أ))
عوامل الصناعة
أ.25

أ.26

تشمل عوامل الصناعة ذات الصلة ظروف الصناعة ،مثل البيئة التنافسية والعالقات بين الموردين
والعمالء والتطورات التقنية .ومن أمثلة األمور التي قد يأخذها المراجع في الحسبان:


السوق والمنافسة ،بما في ذلك الطلب والطاقة االستيعابية والتنافس في األسعار.



األنشطة الدورية أو الموسمية.



تقنيات اإلنتاج المتعلقة بمنتجات المنشأة.



إمدادات الطاقة وتكلفتها.

قد تتسبب الصناعة التي تعمل بها المنشأة في نشوء مخاطر محددة من مخاطر التحريف الجوهري،
بسبب طبيعة العمل أو درجة التنظيم .فعلى سبيل المثال ،قد تنطوي العقود طويلة األجل على
تقديرات مهمة لإليرادات والمصروفات ،تنشأ عنها مخاطر تحريف جوهري .وفي مثل هذه
الحاالت ،فمن المهم أن يتضمن فريق االرتباط أعضا ًء لديهم ما يكفي من المعرفة والخبرة
المالئمة9.

العوامل التنظيمية
أ.27

أ.28

تشمل العوامل التنظيمية ذات الصلة البيئة التنظيمية .وتتضمن البيئة التنظيمية أموراً من بينها إطار
التقرير المالي المنطبق والبيئة النظامية والسياسية .ومن أمثلة األمور التي قد يأخذها المراجع في
الحسبان:


المبادئ المحاسبية والممارسات الخاصة بصناعة معينة.



اإلطار التنظيمي لصناعة خاضعة للتنظيم ،بما في ذلك متطلبات اإلفصاح.



األنظمة واللوائح التي تؤثر بشكل كبير على عمليات المنشأة ،بما في ذلك أنشطة
اإلشراف المباشر.



فرض الضرائب (الضرائب على دخل الشركات والضرائب األخرى).



السياسات الحكومية التي تؤثر حاليا ً على أداء عمل المنشأة ،مثل السياسة النقدية ،بما في
ذلك أدوات الرقابة على الصرف األجنبي ،والحوافز المالية بالقطاع العام والخاص (على
سبيل المثال ،برامج الدعم الحكومي) وسياسات التعريفة الجمركية أو قيود التجارة.



المتطلبات البيئية ذات األثر على الصناعة وأعمال المنشأة.

يتضمن معيار المراجعة (( )250المُع َّدل) بعض المتطلبات الخاصة المتعلقة باإلطار النظامي
والتنظيمي المنطبق على المنشأة والصناعة أو القطاع الذي تعمل فيه المنشأة10.

9

معيار المراجعة (" )220رقابة الجودة لمراجعة القوائم المالية" ،الفقرة 14

10

معيار المراجعة (( )250المعدل) "ﻤراعاة األنظمة واللوائح عﻨد ﻤراﺠعة القوائم المالية" ،الفقرة 13
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اعتبارات خاصة بمنشآت القطاع العام
أ.29

بالنسبة لمراجعة منشآت القطاع العام ،قد تؤثر األنظمة أو اللوائح أو األوامر الملزمة األخرى على
عمليات المنشأة .ويعد أخذ مثل تلك العناصر في الحسبان ضروريا ً عند التوصل إلى فهم للمنشأة
وبيئتها.

العوامل الخارجية األخرى
أ.30

من أمثلة العوامل الخارجية األخرى التي تؤثر على المنشأة والتي قد يأخذها المراجع في الحسبان
األوضاع االقتصادية العامة ،ومعدالت الفائدة وتوفر التمويل ،والتضخم أو إعادة تقويم العملة.

طبيعة المنشأة (راجع :الفقرة (11ب))
أ.31

أ.32

من خالل فهم طبيعة المنشأة يستطيع المراجع فهم بعض األمور ،مثل:


ما إذا كان للمنشأة هيكل معقد ،على سبيل المثال ،مع منشآت تابعة أو مكونات أخرى في
مواقع متعددة .وغالباً ،يرتبط بالهياكل المعقدة قضايا قد تنشأ عنها مخاطر تحريف
جوهري .وقد يكون من بين هذه القضايا ما إذا كان قد تمت المحاسبة بشكل سليم عن
الشهرة أو المشروعات المشتركة أو االستثمارات أو المنشآت ذات الغرض الخاص وما إذا
كان قد تم اإلفصاح بشكل كا ٍ
ف عن تلك القضايا في القوائم المالية.



الملكية والعالقات بين المالك واألشخاص أو المنشآت األخرى .ويساعد هذا الفهم المراجع
في تحديد ما إذا كانت المعامالت مع األطراف ذات العالقة قد تم تحديدها والمحاسبة عنها
بشكل كا ٍ
ف في القوائم المالية .ويحدد معيار
بشكل سليم وتم اإلفصاح عنها
ٍ
المراجعة( 11)550متطلبات ويقدم إرشادات بشأن اعتبارات المراجع ذات الصلة
باألطراف ذات عالقة.

من أمثلة األمور التي قد يأخذها المراجع في الحسبان عند التوصل إلى فهم لطبيعة المنشأة ما يلي:


11

عمليات المنشأة مثل:
○

طبيعة مصادر اإليرادات ،والمنتجات أو الخدمات ،واألسواق ،بما في ذلك
المشاركة في التجارة اإللكترونية مثل المبيعات وأنشطة التسويق على اإلنترنت .

○

إجراء العمليات (على سبيل المثال ،مراحل وطرق اإلنتاج ،أو األنشطة المعرضة
للمخاطر البيئية).

○

التحالفات ،والمشروعات المشتركة ،واألنشطة المسندة إلى جهة خارجية.

○

االنتشار الجغرافي وتجزئة الصناعة.

○

موقع مرافق اإلنتاج والمستودعات والمكاتب ومواقع وكميات المخزون.

○

العمالء الرئيسيون وموردو البضائع ومقدمو الخدمات المهمون ،وترتيبات
التوظيف (بما في ذلك العقود مع النقابات العمالية ،ومعاشات التقاعد ومنافع ما
بعد انتهاء الخدمة األخرى ،وخيارات شراء األسهم أو ترتيبات العالوات
التشجيعية ،واللوائح الحكومية الخاصة بشؤون التوظيف).

○

أنشطة البحث والتطوير واإلنفاق عليها.

○

المعامالت مع األطراف ذات العالقة.

معيار المراجعة (" )550األطراف ذات العالقة"
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أ.33

االستثمارات وأنشطة االستثمار ،مثل:
○

عمليات االستحواذ أو تصفية االستثمارات التي تمت حديثا ً أو المخطط لتنفيذها.

○

االستثمارات والتصرف في األوراق المالية والقروض.

○

أنشطة االستثمارات الرأسمالية.

○

االستثمارات في منشآت غير موحدة ،بما في ذلك شركات التضامن والمشروعات
المشتركة والمنشآت ذات الغرض الخاص.

التمويل واألنشطة التمويلية ،مثل:
○

المنشآت التابعة والمنشآت الزميلة الرئيسية ،بما في ذلك الهياكل الموحدة وغير
الموحدة.

○

هيكل الدين وما يرتبط به من شروط ،بما في ذلك ترتيبات التمويل خارج قائمة
المركز المالي وترتيبات اإليجار.

○

المالكون المستفيدون (السمعة والخبرة المحلية واألجنبية والتجارية) واألطراف
ذات العالقة.

○

استخدام األدوات المالية المشتقة.

ممارسات التقرير المالي ،مثل:
○

المبادئ المحاسبية والممارسات الخاصة بصناعة معينة ،بما في ذلك فئات
المعامالت وأرصدة الحسابات المهمة وما يرتبط بها من إفصاحات في القوائم
المالية لصناعة معينة (على سبيل المثال ،القروض واالستثمارات للبنوك أو
البحث والتطوير لشركات األدوية).

○

إثبات اإليرادات.

○

المحاسبة عن القيم العادلة.

○

األصول وااللتزامات والمعامالت المقوّ مة بالعمالت األجنبية.

○

المحاسبة عن المعامالت غير المألوفة أو المعقدة ،بما في ذلك تلك التي تكون في
مجاالت مثيرة للجدل أو ناشئة (على سبيل المثال ،المحاسبة عن األجور المعتمدة
على األسهم).

قد تؤدي التغيرات المهمة في المنشأة عن الفترات السابقة إلى ظهور مخاطر للتحريف الجوهري أو
تغيرها.

طبيعة المنشآت ذات الغرض الخاص
أ.34

المنشأة ذات الغرض الخاص (يُشار إليها أحيانا ً بلفظ األداة ذات الغرض الخاص) هي منشأة تؤسس
عاد ًة لغرض ضيق ومحدد تماماً ،مثل إبرام عقد إيجار أو توريق أصول مالية أو القيام بأنشطة
البحث والتطوير .وقد تأخذ شكل شركة مساهمة ،أو صندوق أمانة ،أو شركة تضامن ،أو منشأة
ليست لها صفة اعتبارية  .وقد تقوم المنشأة التي تم تأسيس المنشأة ذات الغرض الخاص لمصلحتها
بتحويل األصول المالية إلى هذه المنشأة األخيرة (على سبيل المثال ،كجزء من إلغاء إثبات معاملة
تنطوي على أصول مالية) ،أو الحصول على حق استخدام أصول المنشأة ذات الغرض الخاص ،أو
أداء الخدمات لها ،فيما قد تقوم أطراف أخرى بتوفير التمويل للمنشأة ذات الغرض الخاص .ووفقا ً
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لما يشير إليه معيار المراجعة ( ،) 550ففي بعض الظروف ،قد تكون المنشأة ذات الغرض الخاص
طرفا ً ذا عالقة بالمنشأة12.
أ.35

تحدد أطر التقرير المالي في الغالب حاالت تفصيلية ُتعتبر أنها ترقى إلى حد السيطرة ،أو ظروف
ينبغي بموجبها النظر في توحيد القوائم المالية مع المنشأة ذات الغرض الخاص .ويحتاج تفسير
متطلبات تلك األطر في الغالب إلى معرفة تفصيلية باالتفاقيات ذات الصلة التي تكون المنشأة ذات
الغرض الخاص طرفا ً فيها.

اختيار وتطبيق المنشأة للسياسات المحاسبية (راجع :الفقرة (11ج))
أ.36

قد يشتمل فهم اختيار المنشأة للسياسات المحاسبية وتطبيقها على أمور ،مثل:


الطرق التي تستخدمها المنشأة للمحاسبة عن المعامالت المهمة وغير المألوفة.



تأثير السياسات المحاسبية المهمة في المجاالت المثيرة للجدل أو الناشئة التي تفتقر إلى
اإلرشادات الملزمة أو التوافق في اآلراء.



التغييرات في السياسات المحاسبية للمنشأة.



معايير التقرير المالي واألنظمة واللوائح التي ُتعد جديدة بالنسبة للمنشأة ،وتوقيت وكيفية
إقرار المنشأة لهذه المتطلبات.

األهداف واالستراتيجيات ومخاطر األعمال ذات الصلة (راجع :الفقرة (11د))
أ.37

تزاول المنشأة أعمالها في سياق عوامل الصناعة والعوامل التنظيمية والعوامل الداخلية والخارجية
األخرى .وللتعامل مع هذه العوامل تقوم إدارة المنشأة أو المكلفون بالحوكمة بتحديد األهداف ،التي
ُتعد بمثابة الخطط العامة للمن شأة .وتمثل االستراتيجيات المناهج التي تعتزم إدارة المنشأة من خاللها
تحقيق أهدافها .وقد تتغير استراتيجيات وأهداف المنشأة على مدار الوقت.

أُ .38يعَد خطر األعمال أوسع نطاقا ً من خطر التحريف الجوهري في القوائم المالية ،رغم أنه يتضمن
هذا األخير .وقد ينجم خطر األعمال عن التغيير أو التعقيد .وقد يؤدي أيضا ً الفشل في إدراك الحاجة
للتغيير إلى خطر األعمال .وقد ينشأ خطر األعمال ،على سبيل المثال ،من:


تطوير منتجات أو خدمات جديدة قد تفشل؛ أو



وجود سوق غير كا ٍ
ف لدعم المنتج أو الخدمة ،حتى وإن تطور بصورة ناجحة؛ أو



عيوب في المنتج أو الخدمة قد تنجم عنها التزامات ومخاطر تتعلق بالسمعة.

أ .39إن فهم مخاطر األعمال التي تواجه المنشأة يرفع من احتمالية تحديد مخاطر التحريف الجوهري،
وذلك ألن معظم مخاطر األعمال سيترتب لها في النهاية تبعات مالية ،ومن ثم فإن لها تأثير على
القوائم المالية .ومع ذلك ،فإن المراجع ليس مسؤوالً عن تحديد جميع مخاطر األعمال أو تقييمها
ألن مخاطر األعمال ال تنشأ عنها جميعها مخاطر للتحريف الجوهري.
أ.40

من أمثلة األمور التي قد يأخذها المراجع في الحسبان عند التوصل إلى فهم ألهداف المنشأة
واستراتيجياتها ومخاطر أعمالها ذات الصلة التي قد ينتج عنها خطر تحريف جوهري في القوائم
المالية ما يلي:


12

تطورات الصناعة (قد يتمثل خطر األعمال ذو الصلة المحتمل ،على سبيل المثال ،في عدم
امتالك المنشأة لألفراد أو الخبرات الالزمة للتعامل مع التغيرات في تلك الصناعة).

معيار المراجعة ( ،)550الفقرة أ7
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المنتجات والخدمات الجديدة (ق د يتمثل خطر األعمال ذو الصلة المحتمل ،على سبيل
المثال ،في تزايد االلتزامات المرتبطة بالمنتج).



التوسع في حجم العمل (قد يتمثل خطر األعمال ذو الصلة المحتمل ،على سبيل المثال ،في
عدم تقدير الطلب بدقة).



المتطلبات المحاسبية الجديدة (قد يتمثل خطر األعمال ذو الصلة المحتمل ،على سبيل
المثال ،في التطبيق غير المكتمل أو غير السليم ،أو ارتفاع التكاليف).



المتطلبات التنظيمية (قد يتمثل خطر األعمال ذو الصلة المحتمل ،على سبيل المثال ،في
تزايد التعرض للمخاطر القانونية).



متطلبات تمويل الحالية والمرتقبة (قد يتمثل خطر األعمال ذو الصلة المحتمل ،على سبيل
المثال ،في خسارة التمويل بسبب عدم قدرة المنشأة على الوفاء بالمتطلبات).



استخدام تقنية المعلومات (قد يتمثل خطر األعمال ذو الصلة المحتمل ،على سبيل المثال،
في عدم توافق النظم واآلليات).



تأثيرات تطبيق إحدى االستراتيجيات ،وبشكل خاص أي تأثيرات تؤدي إلى متطلبات
محاسبية جديدة (قد يتمثل خطر األعمال ذو الصلة المحتمل ،على سبيل المثال ،في التطبيق
غير المكتمل أو غير السليم).

أ.41

قد يكون لخطر األعمال تبعات فورية على خطر التحريف الجوهري لفئات المعامالت وأرصدة
الحسابات واإلفصاحات على مستوى اإلقرارات أو على مستوى القوائم المالية .فعلى سبيل المثال،
قد يرفع خطر األعمال الناتج عن انكماش قاعدة العمالء من خطر التحريف الجوهري المرتبط
ً
خاصة عندما يقترن بانكماش في
بتقويم المبالغ مستحقة التحصيل .ومع ذلك ،فإن نفس الخطر،
االقتصاد ،قد تكون له تبعات على المدى الط ويل ينبغي أن يأخذها المراجع في الحسبان عند تقييم
مدى مناسبة االفتراض المتعلق باالستمرارية .ولذلك ،يُنظر فيما إذا كان خطر األعمال قد يؤدي
إلى خطر تحريف جوهري في ضوء ظروف المنشأة .ويحتوي الملحق الثاني على أمثلة للحاالت
واألحداث التي قد تشير إلى وجود مخاطر للتحريف الجوهري.

أ.42

تحدد اإلدارة عاد ًة مخاطر األعمال وتضع مناهج لمواجهتها .و ُت َعد آلية تقييم ذلك الخطر جزءاً من
الرقابة الداخلية ،وقد تمت مناقشتها في الفقرة  15والفقرتين أ 88وأ.89

اعتبارات خاصة بمنشآت القطاع العام
أ.43

بالنسبة لمراجعة منشآت القطاع العام ،قد تتأثر "أهداف اإلدارة" بالمخاوف المتعلقة بالمساءلة العامة
وقد تتضمن أهدافا ً مصدرها األنظمة أو اللوائح أو األوامر الملزمة األخرى.

قياس وفحص األداء المالي للمنشأة (راجع :الفقرة (11ه))
أ.44

تقوم اإلدارة وغيرها بقياس وفحص األمور التي يرونها مهمة .وتخلق مقاييس األداء ،سوا ًء كانت
خارجية أو داخلية ،ضغوطا ً على المنشأة .وقد تدفع هذه الضغوط ،بدورها ،اإلدارة إلى اتخاذ
تصرف لتحسين أداء المنشأة أو لتحريف القوائم المالية .وبنا ًء عليه ،يساعد فهم مقاييس أداء المنشأة
المراجع في النظر فيما إذا كانت الضغوط لتحقيق مستهدفات األداء قد تدفع اإلدارة إلى اتخاذ
تصرفات تزيد من مخاطر التحريف الجوهري ،بما في ذلك المخاطر التي بسبب الغش .انظر
معيار المراجعة ( )240لمعرفة المتطلبات واإلرشادات فيما يتعلق بمخاطر الغش.

أ.45

يختلف قياس وفحص األداء المالي عن متابعة أدوات الرقابة (تمت مناقشتها كأحد مكونات الرقابة
الداخلية في الفقرات أ-110أ ،)121رغم أن أغراضهما قد تتداخل:
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يكون قياس وفحص األداء موجها ً نحو ما إذا كان أداء المنشأة يحقق األهداف التي وضعتها
اإلدارة (أو أطراف ثالثة).



تكون متابعة أدوات الرقابة معنية بشكل خاص بالتشغيل الفعال للرقابة الداخلية.

ومع ذلك ،ففي بعض الحاالت ،توفر مؤشرات األداء أيضا ً معلومات تمكن اإلدارة من تحديد أوجه
القصور في الرقابة الداخلية.
أ .46من أمثلة المعلومات ،التي يتم إنتاجها داخلياً ،والتي تستخدمها اإلدارة في قياس وفحص األداء
المالي ،والتي قد يأخذها المراجع في الحسبان ،ما يلي:


مؤشرات األداء الرئيسة (المالية وغير المالية) والنسب واالتجاهات واإلحصاءات
التشغيلية الرئيسية.



تحليالت األداء المالي فترة بعد فترة.



الموازنات والتنبؤات وتحليل االنحرافات ومعلومات القطاعات وتقارير األداء على مستوى
األقسام أو اإلدارات أو المستويات األخرى.



مقاييس أداء الموظفين وسياسات األجور التشجيعية.



مقارنة أداء المنشأة بأداء المنافسين لها.

أ .47يمكن لألطراف الخارجية أيضا ً قياس وفحص األداء المالي للمنشأة .فعلى سبيل المثال ،قد تمثل
المعلومات الخارجية ،مثل تقارير المحللين وتقارير وكاالت التصنيف االئتماني ،معلومات مفيدة
للمراجع .ويمكن الحصول في الغالب على مثل هذه التقارير من المنشأة التي يتم مراجعتها.
أ.48

قد تسلط المقاييس الداخلية الضوء على نتائج أو اتجاهات غير متوقعة تتطلب من اإلدارة تحديد
مسبباتها واتخاذ تصرف تصحيحي بشأنها (بما في ذلك ،في بعض الحاالت ،اكتشاف وتصحيح
التحريفات في الوقت المناسب) .وقد ترشد مقاييس األداء المراجع أيضا ً إلى وجود مخاطر تتعلق
بتحريف معلومات القوائم المالية ذات الصلة .فعلى سبيل المثال ،قد تشير مقاييس األداء إلى أن
المنشأة تحقق نمواً أو أرباحا ً بسرعة غير مألوفة عن د مقارنتها بما تحققه المنشآت األخرى في نفس
ً
خاصة عند اقترانها بعوامل أخرى مثل المكافآت القائمة
الصناعة .وقد تشير مثل تلك المعلومات،
على األداء أو األجور التشجيعية ،إلى احتمال خطر تحيز اإلدارة عند إعداد القوائم المالية.

اعتبارات خاصة بالمنشآت األصغر
أ.49

ال توجد في الغالب لدى المنشآت األصغر آليات لقياس وفحص األداء المالي .وقد يكشف االستفسار
من اإلدارة عن اعتمادها على مؤشرات رئيسية معينة لتقويم األداء المالي واتخاذ التصرف
المناسب .وإذا أشارت مثل هذه االستفسارات إلى عدم قياس أو فحص األداء ،فقد يكون هناك
ارتفاع في مخاطر عدم اكتشاف التحريفات وتصحيحها.

الرقابة الداخلية للمنشأة (راجع :الفقرة )12
أ.50

يساعد فهم الرقابة الداخلية المراجع في تحديد أنواع التحريفات المحتملة والعوامل التي تؤثر على
مخاطر التحريف الجوهري ،وفي تحديد طبيعة وتوقيت ومدى إجراءات المراجعة اإلضافية.

أ .51تنقسم المادة التطبيقية التالية المتعلقة بالرقابة الداخلية إلى أربعة أقسام ،بيانها كاآلتي:


الطبيعة العامة للرقابة الداخلية وخصائصها.



أدوات الرقابة ذات الصلة بالمراجعة.
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طبيعة أدوات الرقابة ذات الصلة ومدى فهمها.



مكونات الرقابة الداخلية.

الطبيعة العامة للرقابة الداخلية وخصائصها
غرض الرقابة الداخلية
أ.52

يتم تصميم الرقابة الداخلية وتطبيقها وصونها لمواجهة مخاطر األعمال التي تم تحديدها والتي تهدد
تحقيق أي من أهداف المنشأة التي تتعلق بما يلي:


إمكانية االعتماد على التقرير المالي للمنشأة؛



فاعلية وكفاءة عمليات المنشأة؛



التزام المنشأة باألنظمة واللوائح المنطبقة.

وتتباين طريقة تصميم الرقابة الداخلية وتطبيقها وصونها بحسب حجم المنشأة ومدى تعقيدها.
اعتبارات خاصة بالمنشآت األصغر
أ.53

قد تستخدم المنشآت األصغر وسائل أقل تنظيما ً وآليات وإجراءات أبسط لتحقيق أهدافها.

قيود الرقابة الداخلية
أ.54

إن الرقابة الداخلية ،مهما بلغت فاعليتها ،لن توفر للمنشأة إال تأكيداً معقوالً عن تحقيق أهداف
التقرير المالي للمنشأة .وتتأثر احتمالية تحقيق تلك األهداف بالقيود المالزمة للرقابة الداخلية .ويعود
ذلك إلى حقيقة أن الحكم البشري في اتخاذ القرارات قد يكون معيبا ً وأن الرقابة الداخلية قد تتعطل
بسبب خطأ بشري .فعلى سبيل المثال ،قد يكون هناك خطأ في تصميم أداة رقابية ،أو خطأ عند
تغييرها .وبالمثل ،قد ال يكون عمل األداة الرقابية فعاالً ،كما في حالة عدم استخدام المعلومات
المُعدَّة ألغراض ال رقابة الداخلية (على سبيل المثال ،تقرير االستثناءات) بفاعلية بسبب عدم فهم
الشخص المسؤول عن فحص المعلومات للغرض منها أو فشله في اتخاذ التصرف المناسب.

أ.55

إضافة لما سبق ،يمكن التحايل على أدوات الرقابة بالتواطؤ بين شخصين أو أكثر أو بتجاوز اإلدارة
للرقابة الد اخلية بشكل غير مناسب .فعلى سبيل المثال ،قد تدخل اإلدارة في اتفاقات جانبية مع
العمالء تغير من خاللها شروط وأحكام عقود البيع المتعارف عليها لدى المنشأة ،مما قد يؤدي إلى
إثبات اإليرادات بشكل غير سليم .وقد يتم أيضا ً تجاوز أو إيقاف عمليات تدقيق التحرير في برنامج
حاسب آلي ،مُصممة لتحديد المعامالت التي تتجاوز حدود ائتمانية محددة واإلبالغ عنها.

أ.56

وعالوة على ذلك ،فعند تصميم وتطبيق أدوات الرقابة ،قد تجتهد اإلدارة في طبيعة ومدى أدوات
الرقابة التي تختار تطبيقها ،وطبيعة ومدى المخاطر التي تختار تحملها.

اعتبارات خاصة بالمنشآت األصغر
أ.57

يكون عدد العاملين في المنشآت األصغر قليالً عاد ًة مما قد يحد من قابلية الفصل في الواجبات .ومع
ذلك ،فإن المدير المالك في المنشأة الصغيرة التي يديرها مالكها قد يكون قادراً على ممارسة
إشراف أكثر فاعلية مقارنة بالمنشآت األكبر .وقد يعوض هذا اإلشراف عن الفرص المحدودة عاد ًة
للفصل في الواجبات.

أ .58ومن ناحية أخرى ،قد يكون المدير المالك أكثر قدرة على تجاوز أدوات الرقابة ألن نظام الرقابة
الداخلية يكون أقل تنظيماً .ويأخذ المراجع هذا األمر في الحسبان عند تحديد مخاطر التحريف
الجوهري بسبب الغش.
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تقسيم الرقابة الداخلية إلى مكونات
أ.59

ألغراض معايير المراجعة ،يوفر تقسيم الرقابة الداخلية إلى المكونات الخمسة اآلتية إطاراً مفيداً
للمراجعين للنظر في كيفية تأثير مختلف جوانب الرقابة الداخلية للمنشأة على المراجعة:
(أ)

بيئة الرقابة؛

(ب)

آلية المنشأة لتقييم المخاطر؛

(ج)

نظام المعلومات ،بما في ذلك آليات األعمال ذات العالقة ،فيما يتصل بالتقرير المالي،
واالتصاالت؛

(د )

أنشطة الرقابة؛

(ه)

متابعة أدوات الرقابة.

وال يعكس هذا التقسيم بالضرورة كيفية قيام المنشأة بتصميم الرقابة الداخلية وتطبيقها وصونها ،أو
الكيفية التي يمكن أن تصنف بها أي مكون معين .ويمكن للمراجعين استخدام مصطلحات أو أطر
مختلفة لوصف الجوانب المختلفة للرقابة الداخلية وتأثيرها على المراجعة ،بدالً من تلك المستخدمة
في هذا المعيار ،شريطة أن يتم التعامل مع جميع المكونات التي تم تناولها في هذا المعيار.
أ.60

توضح الفقرات أ -77أ 121الواردة أدناه المادة التطبيقية المتعلقة بالمكونات الخمسة للرقابة
الداخلية حسب ارتباطها بمراجعة القوائم المالية .ويقدم الملحق األول شرحا ً إضافيا ً لمكونات الرقابة
الداخلية.

خصائص عناصر الرقابة الداخلية اليدوية واآللية ذات الصلة بتقييم المراجع للمخاطر
أ .61يحتوي نظام الرقابة الداخلية في المنشأة على عناصر يدوية ،وغالبا ً على عناصر آلية .و ُتعد
خصائص العناصر اليدوية أو اآللية ذات صلة بتقييم المراجع للمخاطر ،وبإجراءات المراجعة
اإلضافية المبنية على هذا التقييم.
أ .62يؤثر استخدام العناصر اليدوية أو اآللية في الرقابة الداخلية أيضا ً على طريقة إنشاء المعامالت
وتسجيلها ومعالجتها والتقرير عنها:


قد تتضمن أدوات الرقابة في نظام يدوي إجراءات مثل االعتمادات وعمليات فحص
المعامالت والمطابقات ومتابعة بنود المطابقة .وفي حاالت أخرى ،قد تستخدم المنشأة
إجراءات آلية إلنشاء المعا مالت وتسجيلها ومعالجتها والتقرير عنها ،حيث تحل السجالت
في شكلها اإللكتروني محل المستندات الورقية.



تتألف أدوات الرقابة في نظم تقنية المعلومات من مجموعة من أدوات الرقابة اآللية (على
سبيل المثال ،أدوات الرقابة المدمجة في برامج الحاسب) وأدوات الرقابة اليدوية .وإضافة
إلى ذلك ،فإن أدوات الرقابة اليدوية قد تكون مستقلة عن تقنية المعلومات ،أو قد تستخدم
المعلومات التي تنتجها تقنية المعلومات ،أو قد تقتصر على متابعة التشغيل الفعّال لتقنية
المعلومات وأدوات الرقابة اآللية وعلى التعامل مع االستثناءات .وعندما يتم استخدام تقنية
المعلومات في إنشاء المعامالت أو البيانات المالية األخرى ،أو تسجيلها أو معالجتها أو
التقرير عنها ،لتضمينها في القوائم المالية ،فإن النظم والبرامج قد تشتمل على أدوات رقابة
ترتبط باإلقرارات المقابلة للحسابات المهمة أو قد تكون بالغة األهمية للتشغيل الفعّال
ألدوات رقابة يدوية تعتمد على تقنية المعلومات.

ويختلف مزيج العناصر اليدوية واآللية التي تستخدمها المنشأة في الرقابة الداخلية حسب طبيعة
ومدى تعقد استخدام المنشأة لتقنية المعلومات.
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أ.63

أ.64

أ.65

أ.66

بشكل عام ،تعود تقنية المعلومات بالفائدة على الرقابة الداخلية للمنشأة حيث ُتم ِّكن المنشأة من القيام
بما يلي:


االتساق في تطبيق قواعد العمل المحددة سلفا ً وأداء العمليات الحسابية المعقدة عند معالجة
أحجام كبيرة من المعامالت أو البيانات؛



تحسين توقيت إصدار المعلومات وإتاحتها ودقتها؛



تسهيل التحليل اإلضافي للمعلومات؛



تعزيز القدرة على متابعة أداء أنشطة المنشأة وسياساتها وإجراءاتها؛



الحد من خطر التحايل على أدوات الرقابة؛



تعزيز القدرة على تحقيق الفصل الفعال في الواجبات عن طريق تطبيق أدوات رقابة أمنية
في التطبيقات وقواعد البيانات ونظم التشغيل.

وفي المقابل ،تتسبب تقنية المعلومات في مخاطر معينة للرقابة الداخلية الخاصة بالمنشأة ،من بينها
على سبيل المثال ما يلي:


االعتماد على النظم أو البرامج التي تعالج البيانات بشكل غير دقيق ،أو تعالج بيانات غير
دقيقة ،أو تقوم بكال األمرين.



الوصول غير المصرح به للبيانات ،مما قد يؤدي إلى إتالف هذه البيانات أو إلى حدوث
تغييرات غير سليمة فيها ،بما في ذلك تسجيل معامالت غير مصرح بها أو غير موجودة،
أو تسجيل غير دقيق للمعامالت .وقد تنجم مخاطر معينة عندما يتمكن عدة مستخدمين من
الوصول إلى قاعدة بيانات مشتركة.



إمكانية حصول موظفي تقنية المعلومات على امتيازات وصول تتعدى تلك الالزمة ألداء
المهام الموكلة إليهم مما يترتب عليه تعطل الفصل في الواجبات.



التغييرات غير المصرح بها في بيانات الملفات الرئيسة.



التغييرات غير المصرح بها في النظم أو البرامج.



اإلخفاق في إجراء التغييرات الالزمة في النظم أو البرامج.



التدخل اليدوي غير المناسب.



احتمالية فقدان البيانات أو عدم القدرة على الوصول إلى البيانات عند الحاجة.

قد تكون العناصر اليدوية في الرقابة الداخلية أكثر مناسبة عندما تكون هناك حاجة لالجتهاد وحرية
التصرف ،كما في الظروف اآلتية:


المعامالت الكبيرة أو غير المألوفة أو غير المتكررة.



الظروف التي يصعب فيها تحديد األخطاء أو توقعها أو التنبؤ بها.



الظروف المتغيرة التي تتطلب استجابة رقابية خارج نطاق الرقابة اآللية الحالية.



متابعة فاعلية أدوات الرقابة اآللية.

قد تكون العناصر اليدوية في الرقابة الداخلية أقل في إمكانية االعتماد عليها من العناصر اآللية،
ألنه يمكن تخطيها أو تجاهلها أو تجاوزها بشكل أكثر سهولة كما إنها أكثر عرضة لألخطاء
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البسيطة .ولذلك ،فال يمكن افتراض االتساق في تطبيق عنصر الرقابة اليدوي .وقد تكون عناصر
الرقابة اليدوية أقل مناسبة في الظروف اآلتية:

أ.67



المعامالت كبيرة الحجم أ و المتكررة ،أو في الحاالت التي يمكن فيها من خالل مؤشرات
رقابية قياسية معدة آليا ً منع ،أو اكتشاف وتصحيح ،األخطاء التي يمكن توقعها أو التنبؤ
بها.



أنشطة الرقابة التي تكون فيها الطرق المحددة لتطبيق الرقابة من الممكن تصميمها
وتحويلها إلى الصورة اآللية بشكل كافٍ .

تختلف المخاطر التي تتعرض لها الرقابة الداخلية ،من حيث مداها وطبيعتها ،بحسب طبيعة
وخصائص نظام معلومات المنشأة .وتستجيب المنشأة للمخاطر الناجمة عن استخدام تقنية
المعلومات ،أو عن استخدام العناصر اليدوية في الرقابة الداخلية ،عن طريق وضع أدوات رقابة
فعالة في ضوء خصائص نظام معلومات المنشأة.

أدوات الرقابة ذات الصلة بالمراجعة
أ.68

ثمة عالقة مباشرة بين أهداف المنشأة وأدوات الرقابة التي تطبقها لتوفير تأكيد معقول بشأن تحقيق
أهدافها .وتتعلق أهداف المنشأة ،وبالتالي أدوات الرقابة ،بالتقرير المالي والعمليات وااللتزام؛ لكن
هذه األهداف واألدوات الرقابية ليست جميعها ذات صلة بتقييم المراجع للمخاطر.

أ .69قد تشمل العوامل ذات الصلة بحكم المراجع فيما إذا كانت أداة رقابة ما ،بمفردها أو عند اقترانها
مع غيرها ،ذات صلة بالمراجعة أموراً مثل ما يلي:


األهمية النسبية.



أهمية الخطر المتعلق بها.



حجم المنشأة.



طبيعة عمل المنشأة ،بما في ذلك هيكلها وخصائص الملكية فيها.



تنوع وتعقيد عمليات المنشأة.



المتطلبات النظامية والتنظيمية المنطبقة.



الظروف ومكوِّ ن الرقابة الداخلية المنطبق.



طبيعة وتعقيد النظم التي ُتعد جزءاً من الرقابة الداخلية للمنشأة ،بما في ذلك استخدام
المنشآت الخدمية.



ما إذا كانت أداة رقابة معينة ،بمفردها أو عند اقترانها مع غيرها ،تمنع أو تكتشف
وتصحح تحريفا ً جوهرياً ،وكيفية قيامها بذلك.

أ .70قد تكون أدوات الرقابة بشأن اكتمال ودقة المعلومات التي تنتجها المنشأة ذات صلة بالمراجعة ،إذا
كان المراجع يعتزم استخدام المعلومات في تصميم وتنفيذ إجراءات إضافية .كما يمكن أن تكون
أدوات الرقابة المتعلقة بأهداف االلتزام والعمليات ذات صلة بالمراجعة ،إذا كانت تتعلق ببيانات
يقوم المراجع بتقويمها أو استخدامها في تطبيق إجراءات المراجعة.
أ .71قد تتضمن الرقابة الداخلية على حماية األصول من االقتناء أو االستخدام أو التخلص غير المصرح
به أدوات رقابة تتعلق بأهداف كل من التقرير المالي والعمليات .ويقتصر المراجع عاد ًة عند نظره
في هذه األدوات على تلك التي تتعلق بإمكانية االعتماد على التقرير المالي.
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أ .72يكون للمنشأة عاد ًة أدوات رقابية تتعلق بأهداف ليست لها صلة بالمراجعة ،ومن ثم ال يلزم أخذها
في الحسبان .فعلى سبيل المثال ،قد تعتمد المنشأة على نظام متطور من أدوات الرقابة اآللية لتحقيق
الكفاءة والفاعلية في العمليات (مثل استخدام شركة طيران لنظام أدوات رقابة آلية للحفاظ على
جدول مواعيد الرحالت) ،لكن هذه األدوات لن تكون عاد ًة ذات صلة بالمراجعة .وإضافة إلى ذلك،
وبالرغم من أن الرقابة الداخلية تطبق على المنشأة بأسرها أو على أي من وحداتها التشغيلية أو
آليات أعمالها ،فإن فهم الرقابة الداخلية المتعلقة بكل وحدة تشغيلية للمنشأة وكل آلية من آليات
أعمالها قد ال يكون ذا صلة بالمراجعة.
اعتبارات خاصة بمنشآت القطاع العام
أ.73

يترتب على مراجعي القطاع العام في الغالب مسؤوليات إضافية فيما يتعلق بالرقابة الداخلية ،على
سبيل المثال لتقديم تقرير بشأن االلتزام بقواعد الممارسة الموضوعة .وقد يتحمل مراجعو القطاع
العام أيضا ً مسؤوليات إلعداد تقرير عن االلتزام باألنظمة أو اللوائح أو األوامر الملزمة األخرى.
ً
ونتيجة لذلك ،قد يكون فحصهم للرقابة الداخلية أوسع نطاقا ً وأكثر تفصيالً.

طبيعة أدوات الرقابة ذات الصلة ومدى فهمها (راجع :الفقرة )13
أ.74

يتضمن تقويم تصميم أداة من أدوات الرقابة النظر فيما إذا كانت األداة ،بمفردها أو عند اقترانها مع
أدوات الرقابة األخرى ،قادرة على منع ،أو اكتشاف وتصحيح ،التحريفات الجوهرية بشكل فعّال.
ويعني تطبيق أداة الرقابة أنها موجودة وأن المنشأة تستخدمها .وال فائدة ُترجى من تقييم تطبيق أداة
رقابة غير فعّالة ،لذلك يتم النظر أوالً في تصميم أداة الرقابة .وقد يمثل التصميم غير المناسب
للرقابة قصوراً مهما ً في الرقابة الداخلية.

أ .75قد تتضمن إجراءات تقييم المخاطر الرامية للحصول على أدلة مراجعة بشأن تصميم وتطبيق أدوات
الرقابة ذات الصلة ما يلي:


االستفسار من موظفي المنشأة.



مالحظة تطبيق أدوات رقابة معينة.



التقصي عن المستندات والتقارير.



تتبع المعامالت من خالل نظام المعلومات ذو الصلة بالتقرير المالي.

ومع ذلك ،فإن االستفسار وحده ال يكفي لمثل تلك األغراض.
أ.76

13

ال يُعد التوصل إلى فهم ألدوات الرقابة في المنشأة كافيا ً الختبار الفاعلية التشغيلية لهذه األدوات ،ما
لم يكن هناك بعض التشغيل اآللي الذي يساعد على اتساق عمل أدوات الرقابة .فعلى سبيل المثال،
ال يوفر الحصول على أدلة مراجعة بشأن تطبيق أداة رقابة يدوية عند نقطة زمنية معينة أدلة
مراجعة بشأن الفاعلية التشغيلية ألداة الرقابة في أوقات أخرى خالل الفترة الخاضعة للمراجعة.
ومع ذلك ،ونظراً لالتساق المالزم للمعالجة باستخدام تقنية المعلومات (انظر الفقرة أ ،)63فإن تنفيذ
إجراءات المراجعة لتحديد ما إذا كان قد تم تطبيق أداة رقابة آلية قد يكون بمثابة اختبار للفاعلية
التشغيلية لتلك األداة ،اعتماداً على تقييم واختبار المراجع ألدوات الرقابة كتلك المطبقة على
التغييرات في البرامج .ويحتوي معيار المراجعة ( )330على وصف أكثر تفصيالً الختبارات
الفاعلية التشغيلية ألدوات الرقابة13.

معيار المراجعة (" )330استجابات المراجع للمخاطر الُمقيَّمة"
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مكونات الرقابة الداخلية  -بيئة الرقابة (راجع :الفقرة )14
أ.77

تشمل بيئة الرقابة مهام الحوكمة واإلدارة والمواقف السلوكية للمكلفين بالحوكمة واإلدارة ووعيهم
وتصرفاتهم فيما يتعلق بالرقابة الداخلية للمنشأة وأهميتها في المنشأة .وتحدد بيئة الرقابة المناخ
السائد في المنشأة ،والذي يؤثر على وعي أفرادها بالرقابة.

أ.78

من بين عناصر بيئة الرقابة ،التي قد تكون ذات صلة عند التوصل إلى فهم لبيئة الرقابة ،ما يلي:
(أ)

نشر النزاهة والقيم األخالقية وفرض تطبيقها :هذه من العناصر الضرورية التي تؤثر على
فاعلية تصميم أدوات الرقابة وإدارتها ومتابعتها.

(ب)

االلتزام بالكفاءة :يشمل ذلك أموراً مثل مراعاة اإلدارة لمستويات الكفاءة الالزمة لشغل
وظائف معينة ،وكيفية ترجمة تلك المستويات إلى المهارات والمعارف الضرورية.

(ج)

مشاركة المكلفين بالحوكمة :للمكلفين بالحوكمة صفات مثل:

(د )



استقاللهم عن اإلدارة.



خبرتهم ومكانتهم.



مدى إشراكهم ،والمعلومات التي يحصلون عليها ،وفحصهم لألنشطة.



مناسبة تصرفاتهم ،بما في ذلك درجة طرحهم لألسئلة الصعبة على اإلدارة
ومتابعتهم لها ،وتفاعلهم مع المراجعين الداخليين والخارجيين.

فلسفة اإلدارة وأسلوبها التشغيلي :يشمل ذلك خصائص مثل:


منهج اإلدارة في تحمل مخاطر األعمال وإدارتها.



المواقف السلوكية لإلدارة وتصرفاتها تجاه التقرير المالي.



المواقف السلوكية تجاه معالجة المعلومات والمهام المحاسبية والموظفين.

(ه)

الهيكل التنظيمي :اإلطار الذي يتم من خالله التخطيط ألنشطة المنشأة الرامية لتحقيق
أهدافها وتنفيذ هذه األنشطة والرقابة عليها وفحصها.

(و )

تحديد الصالحيات والمسؤوليات :تتضمن أموراً مثل كيفية تحديد الصالحيات
والمسؤوليات عن األنشطة التشغيلية ،وكيفية تحديد العالقات اإلشرافية والتسلسل الهرمي
للسلطة.

(ز)

سياسات وممارسات الموارد البشرية  :السياسات والممارسات التي تتعلق ،على سبيل
المثال ،بالتعيين والتوجيه والتدريب والتقويم والنصح والترقية واألجور والتصرفات
التصحيحية.

أدلة المراجعة لعناصر بيئة الرقابة
أ.79

يمكن الحصول على أدلة مراجعة مالئمة من خالل الجمع بين االستفسارات وإجراءات تقييم
المخاطر األخرى مثل تأييد االستفسارات بالمالحظة أو التقصي عن المستندات .فعلى سبيل المثال،
قد يتوصل المراجع من خالل االستفسارات من اإلدارة والموظفين إلى فهم لكيفية قيام اإلدارة
بإبالغ الموظفين بوجهة نظرها حول ممارسات العمل والسلوك األخالقي .ويمكن للمراجع بعد ذلك
تحديد ما إذا كانت أدوات الرقابة ذات الصلة قد تم تطبيقها ،عن طريق النظر ،على سبيل المثال،
فيما إذا كان لدى اإلدارة قواعد سلوك مهني مكتوبة وما إذا كانت تتصرف بطريقة تدعم تلك
القواعد.
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أ.80

قد ينظر المراجع أيضا ً في كيفية استجابة اإلدارة لنتائج وتوصيات وظيفة المراجعة الداخلية بشأن
أوجه القصور المحددة في الرقابة الدا خلية ،بما في ذلك ما إذا كانت تلك االستجابات قد تم تطبيقها
والكيفية التي تم تطبيقها بها ،وما إذا كان قد تم تقويمها الحقا ً من قبل وظيفة المراجعة الداخلية.

تأثير بيئة الرقابة على تقييم مخاطر التحريف الجوهري
أ.81

أ.82

يكون لبعض عناصر بيئة الرقابة في المنشأة تأثير واسع االنتشار على تقييم مخاطر التحريف
الجوهري .فعلى سبيل المثال ،يتأثر الوعي الرقابي في المنشأة بشكل ملحوظ بالمكلفين بالحوكمة ،إذ
يتمثل أحد األدوار المنوطة بهم في اتخاذ إجراءات لمعادلة الضغوط الواقعة على اإلدارة ،فيما
يتعلق بالتقرير المالي ،التي قد تنشأ عن متطلبات السوق أو برامج األجور .ولذلك تتأثر فاعلية
تصميم بيئة الرقابة ،من حيث مشاركة المكلفين بالحوكمة ،بأمور مثل:


استقاللهم عن اإلدارة وقدرتهم على تقويم تصرفاتها.



ما إذا كانوا يفهمون المعامالت التجارية للمنشأة.



مدى تقويمهم إلعداد القوائم المالية وفقا ً إلطار التقرير المالي المنطبق ،بما في ذلك ما إذا
كانت القوائم المالية تتضمن إفصاحات كافية.

قد يؤثر مجلس اإلدارة النشط والمستقل في فلسفة اإلدارة وأسلوبها التشغيلي .غير أن ثمة عناصر
أخرى قد تكون أكثر محدودية في تأثيرها .فعلى سبيل المثال ،رغم أن سياسات وممارسات الموارد
البشرية تكون موجهة نحو توظيف أفراد مؤهلين في الشؤون المالية والمحاسبية وتقنية معلومات،
مما قد يخفف من خطر حدوث أخطاء في معالجة المعلومات المالية ،فإنها قد ال تخفف من أثر
التحيز القوي من جانب اإلدارة العليا للمبالغة في األرباح.

أ .83يمكن أن يكون وجود بيئة رقابة مرضية عامالً إيجابيا ً عندما يقوم المراجع بتقييم مخاطر التحريف
الجوهري .ومع ذلك ،فبالرغم من أن هذه البيئة قد تساعد في الحد من خطر الغش ،فإنها ال تردع
الغش بشكل مطلق .وبالمقابل ،فإن أوجه القصور في بيئة الرقابة قد تقوض فاعلية أدوات الرقابة،
ً
خاصة فيما يتعلق بالغش .فعلى سبيل المثال ،قد يؤثر عدم تعهد اإلدارة بتدبير موارد كافية لمواجهة
ً
ً
المخاطر األمنية لتقنية المعلومات تأثيرا سلبيا على الرقابة الداخلية عن طريق السماح بإجراء
تغييرات غير مناسبة في برامج الحاسب اآللي أو البيانات ،أو السماح بمعالجة معامالت غير
مصرح بها .وكما هو موضح في معيار المراجعة ( ،)330فإن بيئة الرقابة تؤثر أيضا ً على طبيعة
إجراءات المراجع اإلضافية وتوقيتها ومداها14.
أ .84إن بيئة الرقابة في حد ذاتها ال تمنع ،أو تكتشف وتصحح ،التحريف الجوهري .ولكنها قد تؤثر على
تقويم المراجع لفاعلية أدوات الرقابة األخرى (على سبيل المثال ،متابعة أدوات الرقابة وعمل
أنشطة رقابة محددة) ،ومن ث ّم تقييم المراجع لمخاطر التحريف الجوهري.
اعتبارات خاصة بالمنشآت األصغر
أ.85

14

من المرجح أن تختلف بيئة الرقابة في المنشآت الصغيرة عن نظيرتها في المنشآت األكبر .فعلى
سبيل المثال ،قد ال يكون من بين المكلفين بالحوكمة في المنشآت األصغر عضو مستقل أو عضو
خارجي ،وقد يعهد بالدور المنوط بالحوكمة إلى المدير المالك مباشر ًة عندما ال يوجد مالك آخرون.
وقد تؤثر أيضا ً طبيعة بيئة الرقابة على أهمية أدوات الرقابة األخرى ،أو على غيابها .فعلى سبيل
المثال ،قد تخفف المشاركة النشطة للمالك المدير من مخاطر معينة تنجم عن عدم الفصل في
الواجبات داخل المنشآت الصغيرة؛ ولكنها قد ترفع من مخاطر أخرى ،مثل مخاطر تجاوز أدوات
الرقابة.

معيار المراجعة ( ،)330الفقرتان أ 2وأ3
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أ.86

إضافة إلى ذلك ،قد ال تتوفر أدلة المراجعة لعناصر بيئة الرقابة في المنشآت األصغر في صورة
ً
خاصة عندما تكون االتصاالت بين اإلدارة والموظفين اآلخرين غير رسمية ،لكنها فعّالة.
وثائقية،
فعلى سبيل المثال ،قد ال يكون لدى المنشآت الصغيرة قواعد سلوك مهني مكتوبة ،ولكنها بدالً من
ذلك تقوم بنشر ثقافة تؤكد على أهمية النزاهة والسلوك األخالقي من خالل االتصاالت الشفهية وعن
طريق تقديم القدوة العملية من نفسها في هذا الشأن.

أ .87وبنا ًء عليه ،تمثل المواقف السلوكية لإلدارة والمدير المالك ووعيهم وتصرفاتهم أهمية خاصة لفهم
المراجع لبيئة الرقابة في المنشأة األصغر.
مكونات الرقابة الداخلية  -آلية المنشأة لتقييم المخاطر (راجع :الفقرة )15
أ.88

تشكل آلية المنشأة لتقييم المخاطر األساس لكيفية قيام اإلدارة بتحديد المخاطر التي سيتم إدارتها.
وإذا كانت تلك اآللية مناسبة للظروف ،بما في ذلك لطبيعة المنشأة وحجمها ومدى تعقيدها ،فإنها
تساعد المراجع في تحديد مخاطر التحريف الجوهري .ويُعد اعتبار ما إذا كانت آلية المنشأة لتقييم
المخاطر مناسبة للظروف أمراَ خاضعا ً لحكم المراجع.

اعتبارات خاصة بالمنشآت األصغر (راجع :الفقرة )17
أ.89

من غير المرجح وجود آلية لتقييم المخاطر في المنشآت الصغيرة .وفي مثل هذه الحاالت ،يُرجح أن
تحدد اإلدارة المخاطر من خالل المشاركة الشخصية المباشرة في العمل .وبغض النظر عن
الظروف ،يظل االستفسار عن المخاطر التي تم تحديدها وكيفية مواجهة اإلدارة لها أمراً ضرورياً.

مكونات الرقابة الداخلية  -نظام المعلومات ،بما في ذلك آليات األعمال ذات العالقة ،فيما يتصل بالتقرير
المالي ،واالتصاالت
نظام المعلومات ،بما في ذلك آليات األعمال ذات العالقة ،فيما يتصل بالتقرير المالي (راجع :الفقرة )18
أ . 90يتألف نظام المعلومات ذو الصلة بأهداف التقرير المالي ،والذي يشمل النظام المحاسبي ،من
اإلجراءات والسجالت التي تم تصميمها وإنشاؤها لألهداف اآلتية:

أ.91



إنشاء معامالت المنشأة (إضافة إلى األحداث والحاالت) وتسجيلها ومعالجتها والتقرير
عنها وضمان المساءلة عن األصول وااللتزامات وحقوق الملكية المتعلقة بها؛



حل المعالجة غير الصحيحة للمعامالت ،على سبيل المثال ،الملفات اآللية المعلقة
واإلجراءات المتبعة إلنهاء البنود المعلقة في الوقت المناسب؛



معالجة حاالت تجاوز النظام أو تخطي أدوات الرقابة والمحاسبة عنها؛



تحويل المعلومات من نظم معالجة المعامالت إلى دفتر األستاذ العام؛



الحصول على المعلومات ذات الصلة بالتقرير المالي عن األحداث والحاالت ،بخالف
المعامالت ،مثل استهالك األصول وإطفائها والتغيرات في إمكانية استرداد الحسابات
مستحقة التحصيل؛



ضمان أن المعلومات المطلوب اإلفصاح عنها بموجب إطار التقرير المالي المنطبق يتم
تجميعها وتسجيلها ومعالجتها وتلخيصها والتقرير عنها بشكل مناسب في القوائم المالية.

قد تحتوي القوائم المالية على معلومات تم الحصول عليها من خارج دفتري األستاذ العام والمساعد.
ومن أمثلة تلك المعلومات:
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أ.92



معلومات تم الحصول عليها من عقود االيجار المفصح عنها في القوائم المالية ،مثل
خيارات التجديد أو مدفوعات االيجار المستقبلية.



معلومات تم االفصاح عنها في القوائم المالية من إنتاج نظام إدارة المخاطر بالمنشأة.



معلومات القيمة العادلة المقدمة من خبراء اإلدارة والمفصح عنها في القوائم المالية.



معلومات مفصح عنها في القوائم المالية ،تم الحصول عليها من نماذج أو من عمليات
حسابية أخرى مستخدمة لوضع التقديرات المثبتة أو المفصح عنها في القوائم المالية ،بما
في ذلك المعلومات المتعلقة بالبيانات واالفتراضات األساسية المستخدمة في تلك النماذج،
مثل:
o

االفتراضات المعدة داخليا ً والتي قد تؤثر على العمر اإلنتاجي ألصل من
األصول ،أو

o

بيانات مثل معدالت الفائدة التي تتأثر بعوامل خارجة عن سيطرة المنشأة.



معلومات مفصح عنها في القوائم المالية عن تحليالت الحساسية ومستنطبة من النماذج
المالية ،تدل على أن اإلدارة قد أخذت في الحسبان االفتراضات البديلة.



معلومات مثبتة أو مفصح عنها في القوائم المالية ،تم الحصول عليها من اإلقرارات
والسجالت الضريبية الخاصة بالمنشأة.



معلومات مفصح عنها في القوائم المالية ،تم الحصول عليها من التحليالت المعدة لدعم
تقييم اإلدارة لقدرة المنشأة على البقاء كمنشأة مستمرة ،مثل اإلفصاحات ،إن وجدت ،ذات
العالقة بأحداث أو حاالت تم تحديدها على أنها قد تثير شكوكا ً كبيرة حول قدرة المنشأة
على البقاء كمنشأة مستمرة15.

إن الفهم المطلوب بموجب الفقرة  18من هذا المعيار لنظام المعلومات ذي الصلة بالتقرير المالي
(بما في ذلك فهم الجوانب ذات الصلة بذلك النظام فيما يتعلق بالمعلومات المفصح عنها في القوائم
المالية التي يتم الحصول عليها من داخل أو خارج دفتري األستاذ العام والمساعد) هي مسألة حكم
مهني للمراجع .فعلى سبيل المثال ،قد تستند بعض المبالغ أو اإلفصاحات في القوائم المالية للمنشأة
(مثل اإلفصاحات عن مخاطر االئتمان ومخاطر السيولة ومخاطر السوق) إلى معلومات تم
الحصول عليها من نظام إدارة المخاطر بالمنشأة .ومع ذلك ،فإن المراجع غير مطالب بفهم جميع
جوانب نظام إدارة المخاطر ،ويستخدم حكمه المهني في تحديد الفهم الالزم.

قيود اليومية (راجع :الفقرة (18و))

15

أ.93

يتضمن نظام معلومات المنشأة عاد ًة استخدام قيود نمطية في دفتر اليومية ،تنشأ الحاجة لها بشكل
متكرر لتسجيل المعامالت .ومن أمثلة ذلك قيود اليومية لتسجيل المبيعات والمشتريات والنفقات
النقدية في دفتر األستاذ العام ،أو لتسجيل التقديرات المحاسبية التي تجريها اإلدارة بشكل دوري،
كالتغيرات في تقدير الحسابات المستحقة غير القابلة للتحصيل.

أ.94

تشتمل آلية التقرير المالي للمنشأة أيضا ً على استخدام قيود يومية غير نمطية لتسجيل المعامالت
غير المتكررة وغير المألوفة أو التعديالت .ومن أمثلة تلك القيود التعديالت المتعلقة بالتوحيد ،وقيود
تجميع األعمال أو استبعادها ،أو التقديرات غير المتكررة مثل الهبوط في قيمة أصل من األصول.
وفي نظم دفتر األستاذ العام اليدوية ،يمكن تحديد قيود اليومية غير النمطية من خالل التقصي عن
دفتر األستاذ العام واليوميات والوثائق الداعمة .وعندما ُتستخدم إجراءات آلية للحفاظ على دفتر

انظر الفقرتين  19و 20من معيار المراجعة (" )570االستمرارية"
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األستاذ العام وإعداد القوائم المالية ،فإن هذه القيود قد ال توجد إال في شكل إلكتروني ،ولذا فقد يكون
تحديدها أكثر سهولة من خالل استخدام أساليب المراجعة بمساعدة الحاسب.
آليات األعمال ذات العالقة (راجع :الفقرة )18
أ.95

آليات أعمال المنشأة هي األنشطة المصممة من أجل ما يلي:


تطوير منتجات وخدمات المنشأة وشرائها وإنتاجها وبيعها وتوزيعها؛



ضمان االلتزام باألنظمة واللوائح؛



تسجيل المعلومات ،بما في ذلك المعلومات المحاسبية ومعلومات التقرير المالي.

وينتج عن آليات األعمال معامالت يتم تسجيلها ومعالجتها والتقرير عنها من خالل نظام
المعلومات .ويساعد فهم آليات أعمال المنشأة ،بما في ذلك كيفية نشأة المعامالت ،المراجع في
التوصل إلى فهم لنظام معلومات المنشأة ذي الصلة بالتقرير المالي بطريقة تناسب ظروف المنشأة.
اعتبارات خاصة بالمنشآت األصغر (راجع :الفقرة )18
أ.96

إن نظام المعلومات ،وآليات األعمال المتعلقة به ذات الصلة بالتقرير المالي في المنشآت الصغيرة ،
بما في ذلك الجوانب ذات الصلة في ذلك النظام المتعلقة بالمعلومات المفصح عنها في القوائم المالية
والتي يتم الح صول عليها من داخل أو خارج دفتري األستاذ العام والمساعد ،من المرجح أن تكون
أقل تطوراً مما هي عليه في المنشآت األكبر ،لكن دورها يظل على نفس القدر من األهمية .وقد ال
تحتاج المنشآت الصغيرة التي تكون مشاركة اإلدارة فيها مشاركة نشطة إلى وضع أوصاف شاملة
لإلجراءات المحاسبية ،أو إلى السجالت المحاسبية المتطورة أو السياسات المكتوبة .ولهذا ،فقد
يكون فهم نظام معلومات المنشأة ذي الصلة بالتقرير المالي أيسر عند مراجعة المنشآت األصغر،
وقد يعتمد على االستفسارات بصورة أكبر من اعتماده على فحص الوثائق .ومع ذلك ،يظل التوصل
إلى فهم لذلك النظام أمراً مهماً.

االتصاالت (راجع :الفقرة )19
أ.97

يستلزم قيام المنشأة باإلبالغ باألدوار والمسؤوليات واألمور المهمة المتعلقة بالتقرير المالي توفير
فهم لكل دور ومسؤولية فيما يتعلق بالرقابة الداخلية على التقرير المالي .ويشمل ذلك أموراً مثل
مدى فهم الموظفين لكيفية تعلق أنشطتهم في نظام معلومات التقرير المالي بأعمال اآلخرين ووسائل
التقرير عن االستثناءات إلى المستوى األعلى المناسب في المنشأة .وقد يأخذ اإلبالغ أشكاالً مختلفة،
مثل األدلة اإلرشادية للسياسات واألدلة اإلرشادية للتقرير المالي .وتساعد قنوات االتصال المفتوحة
في ضمان التقرير عن االستثناءات والتصرف بشأنها.

اعتبارات خاصة بالمنشآت األصغر
أ.98

قد يكون االتصال في المنشأة الصغيرة أقل تنظيما ً وأسهل تحقيقا ً مما هو عليه في المنشأة األكبر،
وذلك بسبب مستويات المسؤولية األقل وبروز دور اإلدارة وسهولة االتصال بها.

مكونات الرقابة الداخلية  -أنشطة الرقابة ذات الصلة بالمراجعة (راجع :الفقرة )20
أ.99

أنشطة الرقابة هي السياسات واإلجراءات التي تساعد في ضمان تنفيذ توجيهات اإلدارة .وسوا ًء
كانت أنشطة الرقابة موجودة في نظم تقنية معلومات أو في نظم يدوية ،فإن لها أهدافا ً متنوعة ويتم
تطبيقها على مختلف المستويات التنظيمية والوظيفية .ومن أمثلة أنشطة الرقابة تلك األنشطة التي
تتعلق بما يلي:


التصريح.
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عمليات فحص األداء.



معالجة المعلومات.



أدوات الرقابة المادية.



الفصل في الواجبات.

أ .100تتمثل أنشطة الرقابة ذات الصلة بالمراجعة فيما يلي:


األنشطة التي تتطلب أن يتم التعامل معها على هذا النحو ،لكونها أنشطة رقابة تتعلق
بمخاطر مهمة وتلك التي تتعلق بمخاطر ال توفر لها اإلجراءات األساس بمفردها ما يكفي
من أدلة المراجعة المناسبة ،وفقا ً لما تتطلبه الفقرتان  29و 30على التوالي؛ أو



األنشطة التي تعد ذات صلة بحسب حكم المراجع.

أ .101يتأثر حكم المراجع بشأن ما إذا كان نشاط رقابة ما يُعد ذا صلة بالمراجعة ،بالخطر الذي يحدد
المراجع أنه قد ينجم عنه تحريف جوهري وما إذا كان المراجع يعتقد أنه من المرجح أن يكون من
المناسب اختبار الفاعلية التشغيلية للرقابة عند تحديد مدى االختبارات األساس.
أ .102قد يكون تركيز المراجع على تحديد وفهم أنشطة الرقابة التي تعالج المجاالت التي يرى أن مخاطر
التحريف الجوهري من المرجح أن تكون أعلى فيها .وعندما تحقق أنشطة رقابة متعددة نفس
الهدف ،فليس من الضروري التوصل إلى فهم لكل نشاط من أنشطة الرقابة المرتبطة بهذا الهدف.
أ .103قد تتضمن أنشطة الرقابة ذات الصلة بالمراجعة أدوات الرقابة التي تضعها اإلدارة لمواجهة مخاطر
التحريف الجوهري المتعلقة باإلفصاحات التي لم يتم إعدادها وفقا ً إلطار التقرير المالي المنطبق،
باإلضافة إلى أدوات الرقابة التي تواجه المخاطر المتعلقة بأرصدة الحسابات والمعامالت .وقد
تتعلق أنشطة الرقابة تلك بالمعلومات الواردة في القوائم المالية التي يتم الحصول عليها من خارج
دفتري األستاذ العام والمساعد.
أ .104إن معرفة المراجع ،من خالل فهمه للمكونات األخرى للرقابة الداخلية ،بوجود أو عدم وجود أنشطة
رقابة تساعده في تحديد ما إذا كان من الضروري تخصيص المزيد من االهتمام للحصول على فهم
ألنشطة الرقابة.
اعتبارات خاصة بالمنشآت األصغر
أ .105إن المفاهيم التي تستند إليها أنشطة الرقابة في المنشآت الصغيرة تماثل نظيراتها في المنشآت
األكبر  ،ولكنها قد تختلف في مستوى الرسمية التي تعمل بها .وإضافة إلى ذلك ،قد تجد المنشآت
الصغيرة أن أنواعا ً معينة من أنشطة الرقابة غير مالئمة بسبب أدوات الرقابة التي تطبقها اإلدارة.
فعلى سبيل المثال ،يمكن أن يوفر تفرد اإلدارة بسلطة منح االئتمان للعمالء واعتماد المشتريات
المهمة رقابة قوية على أرصدة الحسابات والمعامالت المهمة ،بما يقلل أو يزيل الحاجة لتطبيق
أنشطة رقابة أكثر تفصيالً.
أ .106من المرجح أن تكون أنشطة الرقابة ذات الصلة بمراجعة المنشأة األصغر مرتبطة بدورات
المعامالت الرئيسية ،مثل اإليرادات والمشتريات ومصروفات الموظفين.
المخاطر الناتجة عن تقنية المعلومات (راجع :الفقرة )21
أ .107يؤثر استخدام تقنية المعلومات على الطريقة التي ُتطبق بها أنشطة الرقابة .ومن منظور المراجع،
فإن أدوات الرقابة على نظم تقنية المعلومات تكون فعّالة عندما تحافظ على سالمة المعلومات وأمن
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البيانات التي تعالجها هذه النظم ،وعندما تتضمن أدوات رقابة عامة فعالة على تقنية المعلومات
وأدوات رقابة على التطبيقات.
أ .108تتمثل أدوات الرقابة العامة على تقنية المعلومات في السياسات واإلجراءات التي تتعلق بالعديد من
التطبيقات وتدعم العمل الفعّال ألدوات الرقابة على التطبيقات .وهي تنطبق على األطر الرئيسية
واألطر المصغرة وبيئات المستخدم النهائي .وتتضمن عاد ًة أدوات الرقابة العامة على تقنية
المعلومات التي تحافظ على سالمة المعلومات وأمن البيانات أدوات رقابة على ما يلي:


عمليات الشبكة ومركز البيانات.



اقتناء برمجيات النظام وتغييرها وصيانتها.



تغيير البرنامج.



أمن الوصول إلى النظام.



اقتناء نظام التطبيقات وتطويره وصيانته.

ويتم تطبيقها بصفة عامة للتعامل مع المخاطر المشار إليها في الفقرة أ 64أعاله.
أ . 109أدوات الرقابة على التطبيقات هي إجراءات يدوية أو آلية تعمل بشكل نموذجي على مستوى آليات
األعمال ،وتنطبق على معالجة المعامالت بتطبيقات فردية .ويمكن ألدوات الرقابة على التطبيقات
أن تكون وقائية أو كاشفة بطبيعتها ،وهي ُتصمم لضمان سالمة السجالت المحاسبية .وهكذا ،فإن
أدوات الرقابة على التطبيقات تتعلق باإلجراءات المستخدمة إلنشاء المعامالت أو البيانات المالية
األخرى وتسجيلها ومعالجتها والتقرير عنها .وتساعد تلك األدوات الرقابية في ضمان حدوث
المعامالت والتصريح بها وتسجيلها ومعالجتها بدقة وبصورة كاملة .ومن أمثلة هذه األدوات
عمليات تدقيق التحرير لبيانات المدخالت ،وعمليات تدقيق التسلسل الرقمي بالمتابعة اليدوية لتقارير
االستثناءات أو التصحيح عند إدخال البيانات.
مكونات الرقابة الداخلية  -متابعة أدوات الرقابة (راجع :الفقرة )22
أ .110متابعة أدوات الرقابة هي آلية لتقييم فاعلية أداء الرقابة الداخلية على مدار الوقت .وتنطوي هذه
المتابعة على تقييم فاعلية أدوات الرقابة في الوقت المناسب واتخاذ ما يلزم من تصرفات تصحيحية.
وتقوم اإلدارة بمتابعة أدوات الرقابة من خالل أنشطة مستمرة ،أو تقويمات مستقلة ،أو مزيج من
كليهما .وتكون أنشطة المتابعة المستمرة مدمجة غالبا ً في األنشطة العادية المتكررة للمنشأة
وتتضمن األنشطة اإلدارية واإلشرافية المنتظمة.
أ . 111قد تتضمن أنشطة المتابعة التي تضطلع بها اإلدارة استخدام المعلومات المستنبطة من اتصاالت
األطراف الخارجية ،مثل شكاوى العمالء ومالحظات الجهات التنظيمية التي قد تشير إلى وجود
مشكالت أو قد تسلط الضوء على جوانب بحاجة إلى التحسين.
اعتبارات خاصة بالمنشآت األصغر
أ .112تتحقق متابعة اإلدارة للرقابة في الغالب من خالل المشاركة المباشرة لإلدارة أو المدير المالك في
عمليات التشغيل .وكثيراً ما تحدد هذه المشاركة االنحرافات المهمة عن التوقعات وعدم الدقة في
البيانات المالية مما يؤدي إلى اتخاذ تصرفات تصحيحية بشأن الرقابة.
وظيفة المراجعة الداخلية للمنشأة (راجع :الفقرة )23
أ .113في حالة وجود وظيفة للمراجعة الداخلية داخل المنشأة ،فإن التوصل إلى فهم لتلك الوظيفة يسهم في
ً
وخاصة الدور الذي تؤديه تلك
فهم المراجع للمنشأة وبيئتها ،بما في ذلك الرقابة الداخلية للمنشأة،
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الوظيفة في متابعة المنشأة للرقابة الداخلية على التقرير المالي .وقد يوفر هذا الفهم أيضاً ،إلى جانب
المعلومات التي يتم الحصول عليها من االستفسارات الموضحة في الفقرة (6أ) من هذا المعيار،
معلومات ذات صلة مباشرة بتحديد المراجع لمخاطر التحريف الجوهري وتقييمها.
أ .114تختلف أهداف ونطاق وظيفة المراجعة الداخلية ،وطبيعة مسؤولياتها ومكانتها داخل الهيكل
التنظيمي ،بما في ذلك سلطة هذه الوظيفة ومساءلتها ،بشكل كبير وتعتمد على حجم المنشأة وهيكلها
ومتطلبات اإلدارة والمكلفين بالحوكمة ،حسب مقتضى الحال .وقد يتم النص على تلك األمور في
ميثاق المراجعة الداخلية أو في نطاق اختصاصها.
أ .115قد تتضمن مسؤوليات وظيفة المراجعة الداخلية تنفيذ إجراءات معينة وتقويم نتائجها بغرض تقديم
تأكيد لإلدارة والمكلفين بالحوكمة بشأن تصميم وفاعلية إدارة المخاطر ،والرقابة الداخلية ،وآليات
الحوكمة .وفي هذه الحالة ،قد تؤدي وظيفة المراجعة الداخلية دوراً مهما ً في متابعة المنشأة للرقابة
الداخلية على التقرير المالي .ومع ذلك ،فقد تركز مسؤوليات وظيفة المراجعة الداخلية على تقويم
اقتصاد العمليات وكفاءتها وفاعليتها ،وإذا كان األمر كذلك ،فإن عمل الوظيفة قد ال يتعلق بشكل
مباشر بالتقرير المالي للمنشأة.
أ .116إن قيام المراجع باالستفسار من األفراد المعنيين في وظيفة المراجعة الداخلية وفقا ً للفقرة (6أ) من
هذا المعيار ،يساعده في التوصل إلى فهم لطبيعة مسؤوليات وظيفة المراجعة الداخلية .وإذا حدد
ا لمراجع أن مسؤوليات الوظيفة تتعلق بالتقرير المالي للمنشأة ،فقد يتوصل المراجع إلى فهم إضافي
لألنشطة التي تنفذها وظيفة المراجعة الداخلية ،أو التي ينبغي عليها تنفيذها ،وذلك من خالل فحص
خطة المراجعة لوظيفة المراجعة الداخلية للفترة ،إن وجدت ،ومناقشة تلك الخطة مع األفراد
المعنيين في الوظيفة.
أ .117إذا كانت طبيعة مسؤوليات وظيفة المراجعة الداخلية وأنشطة التأكيد ذات عالقة بالتقرير المالي
للمنشأة ،فقد يكون بمقدور المراجع أيضا ً االستعانة بعمل وظيفة المراجعة الداخلية لتعديل طبيعة أو
توقيت ،أو تخفيض مدى ،إجراءات المراجعة التي سيقوم المراجع بتنفيذها مباشر ًة للحصول على
أدلة المراجعة .وتزيد احتمالية قدرة المراجعين على االستعانة بعمل وظيفة المراجعة الداخلية في
المنشأة عندما يتضح ،على سبيل المثال ،استناداً إلى الخبرة من عمليات المراجعة السابقة أو
إجراءات المراجع بشأن تقييم ال مخاطر ،أن المنشأة لديها وظيفة مراجعة داخلية تحصل على ما هو
مناسب وكا ٍ
ف من الموارد مقارنة بحجم المنشأة وطبيعة عملياتها ،وتربطها عالقة بالمكلفين
بالحوكمة تنطوي على تقديم تقارير مباشرة لهم.
أ .118إذا كان المراجع ،استناداً إلى فهمه المبدئي لوظيفة المراجعة الداخلية ،يتوقع االستعانة بعمل وظيفة
المراجعة الداخلية لتعديل طبيعة أو توقيت ،أو تخفيض مدى ،إجراءات المراجعة التي سيتم تنفيذها،
فعندئذ ينطبق معيار المراجعة (.)610
أ .119وفقا ً لما تمت مناقشته باستفاضة في المعيار ( ،)610فإن أنشطة وظيفة المراجعة الداخلية تختلف
عن أدوات الرقابة األخرى المتعلقة بالمتابعة والتي قد تكون ذات الصلة بالتقرير المالي ،مثل
عمليات فحص المعلومات المحاسبية لإلدارة المُصممة للمساهمة في طريقة قيام المنشأة بمنع
التحريفات أو اكتشافها.
أ .120يمكن إلقامة االتصاالت مع األفراد المعنيين في وظيفة المراجعة الداخلية في وقت مبكر من
االرتباط ،والحفاظ على تلك االتصاالت طوال االرتباط ،أن يسهل التبادل الفعّال للمعلومات.
ويُؤسس ذلك لبيئة يمكن فيها إعالم المراجع باألمور المهمة التي قد تنمو إلى علم وظيفة المراجعة
الداخلية ،عندما يكون من المحتمل أن تؤثر تلك األمور على عمل المراجع .ويُناقش معيار
المراجعة ( ) 200أهمية قيام المراجع بالتخطيط للمراجعة وتنفيذها مع التحلي بنزعة الشك المهني،
بما في ذلك االنتباه للمعلومات التي تثير الشك في إمكانية االعتماد على المستندات والردود على
االستفسارات التي سيتم استخدامها كأدلة مراجعة .وبنا ًء عليه ،فقد يوفر االتصال بوظيفة المراجعة
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الداخلية طوال االرتباط فرصا ً للمراجعين الداخليين للفت انتباه المراجع لمثل تلك المعلومات .ومن
ثم يكون بمقدور المراجع أن يأخذ مثل تلك المعلومات في الحسبان عند تحديده لمخاطر التحريف
الجوهري وتقييمها.
مصادر المعلومات (راجع :الفقرة )24
أ . 121يمكن إنتاج الكثير من المعلومات المستخدمة في عملية المتابعة من خالل نظام معلومات المنشأة.
وإذا افترضت اإلدارة أن البيانات المستخدمة في المتابعة كانت دقيقة دون وجود أساس لهذا
االفتراض ،فإن األخطاء التي قد توجد في المعلومات من المحتمل أن تقود اإلدارة إلى استنتاجات
غير صحيحة من أنشطة المتابعة التي تضطلع بها .وبنا ًء عليه ،فإن فهم:


مصادر المعلومات المتعلقة بأنشطة المتابعة الخاصة بالمنشأة؛



األساس الذي تعتمد عليه اإلدارة في اعتبار أن المعلومات يمكن االعتماد عليها بما يكفي
لتحقيق الغرض منها ،ضروري كجزء من فهم المراجع ألنشطة المتابعة في المنشأة
باعتبارها أحد مكونات الرقابة الداخلية.

تحديد مخاطر التحريف الجوهري وتقييمها
تقييم مخاطر التحريف الجوهري على مستوى القوائم المالية (راجع :الفقرة (25أ))
أ .122تشير مخاطر التحريف الجوهري على مستوى القوائم المالية إلى مخاطر التحريف الجوهري التي
تتعلق بشكل منتشر بالقوائم المالية ككل ،ويمكن أن تؤثر على العديد من اإلقرارات .والمخاطر التي
من هذا النوع ليست بالضرورة أن تكون مخاطر قابلة للتحديد في إقرارات معينة على مستوى فئات
المعامالت أو أرصدة الحسابات أو اإلفصاحات .ولكنها تمثل الظروف التي قد ترفع من مخاطر
التحريف الجوهري على مستوى اإلقرارات ،على سبيل المثال ،من خالل تجاوز اإلدارة للرقابة
الداخلية .وقد تكون المخ اطر على مستوى القوائم المالية ذات صلة على وجه الخصوص بنظر
المراجع في مخاطر التحريف الجوهري الناتجة عن الغش.
أ .123قد تظهر المخاطر على مستوى القوائم المالية بشكل خاص من بيئة رقابة ضعيفة (على الرغم من
أن تلك المخاطر قد تتعلق أيضا ً بعوامل أخرى ،مثل تدهور األوضاع االقتصادية) .فعلى سبيل
المثال ،قد يكون ألوجه قصور مثل افتقار اإلدارة إلى الكفاءة أو عدم اإلشراف على إعداد القوائم
المالية تأثير أكثر انتشاراً على القوائم المالية ،وقد تتطلب استجابة شاملة من جانب المراجع.
أ .124قد يثير فهم المراجع للرقابة الداخلية شكوكا ً بشأن إمكانية مراجعة القوائم المالية للمنشأة .فعلى سبيل
المثال:


قد تكون المخاوف بشأن نزاهة إدارة المنشأة خطيرة لدرجة تدعو المراجع إلى استنتاج أن
خطر إساءة عرض اإلدارة للقوائم المالية كبير لدرجة ال يستطيع معها القيام بالمراجعة.



قد تدعو المخاوف بشأن حال ة سجالت المنشأة وإمكانية االعتماد عليها المراجع إلى استنتاج
مفاده أنه من غير المحتمل الحصول على ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة لدعم رأي
غير معدل بشأن القوائم المالية.

أ .125يحدد معيار المراجعة ( 16)705متطلبات ويقدم إرشادات بشأن تحديد ما إذا كانت هناك حاجة
إلبداء رأي متحفظ أو االمتناع عن إبداء الرأي ،أو االنسحاب من االرتباط ،حسبما يكون مطلوبا ً في
بعض الحاالت ،متى كان االنسحاب ممكنا ً بموجب األنظمة أو اللوائح المنطبقة.

16

معيار المراجعة (" )705التعديالت على الرأي في تقرير المراجع المستقل"
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تقييم مخاطر التحريف الجوهري على مستوى اإلقرارات (راجع :الفقرة (25ب))
أ .126تحتاج مخاطر التحريف الجوهري على مستوى اإلقرارات لفئات المعامالت وأرصدة الحسابات
واإلفصاحات إلى أخذها في الحسبان ،ألنها تساعد بشكل مباشر في تحديد طبيعة وتوقيت ومدى
إجراءات المراجعة اإلضافية الالزم تنفيذها على مستوى اإلقرارات للحصول على ما يكفي من أدلة
المراجعة المناسبة  .وعند تحديد مخاطر التحريف الجوهري وتقييمها على مستوى اإلقرارات ،فقد
يستنتج المراجع أن المخاطر التي تم تحديدها تتعلق بشكل أكثر انتشاراً بالقوائم المالية ككل ومن
المحتمل أن تؤثر على العديد من اإلقرارات.
استخدام اإلقرارات
أ .127في إفادتها بأن القوائم المالية مُعدة وفقا ً إلطار التقرير المالي المنطبق ،تقدم اإلدارة إقرارات ضمنية
أو صريحة بشأن إثبات وقياس وعرض فئات المعامالت واألحداث وأرصدة الحسابات
واإلفصاحات.
أ .128يمكن أن يستخدم المراجع اإلقرارات المبينة في الفقرة أ( 129أ)(-ب) أدناه أو قد يعبر عنها بشكل
مختلف شريطة تغطية جميع الجوانب المبينة أدناه .فعلى سبيل المثال ،قد يختار المراجع الجمع بين
اإلقرارات عن فئات المعامالت واألحداث واإلفصاحات المتعلقة بها ،واإلقرارات عن أرصدة
الحسابات واإلفصاحات المتعلقة بها.
اإلقرارات عن فئات المعامالت وأرصدة الحسابات واإلفصاحات المتعلقة بها
أ .129قد تقع اإلقرارات التي يستخدمها المراجع عند النظر في مختلف أنواع التحريفات المحتملة التي قد
تحدث ،ضمن الفئتين اآلتيتين:
(أ)

(ب)

اإلقرارات عن فئات المعامالت واألحداث واإلفصاحات المتعلقة بها ،للفترة الخاضعة
للمراجعة:
()1

الحدوث :أن المعامالت واألحداث التي تم تسجيلها أو اإلفصاح عنها قد حدثت
وأنها تخص المنشأة.

()2

االكتمال :أن جميع المعامالت واألحداث التي ينبغي تسجيلها قد سُجلت ،وأن
جميع اإلفصاحات المتعلقة بها التي ينبغي تضمينها في القوائم المالية قد ضُمنت.

()3

الدقة :أن المبالغ والبيانات األخرى المتعلقة بالمعامالت واألحداث المسجلة قد
سُجلت بشكل مناسب ،وأن اإلفصاحات المتعلقة بها قد تم قياسها ووصفها بالشكل
المناسب.

()4

الحد الفاصل :أن المعامالت واألحداث قد سُجلت في الفترة المحاسبية الصحيحة.

()5

التصنيف :أن المعامالت واألحداث قد سُجلت في الحسابات المناسبة.

()6

العرض :أن المعامالت واألحداث تم تجميعها أو تفصيلها بشكل مناسب وتم
وصفها بشكل واضح ،وأن اإلفصاحات المتعلقة بها مالئمة وقابلة للفهم في سياق
متطلبات إطار التقرير المالي المنطبق.

اإلقرارات عن أرصدة الحسابات واإلفصاحات المتعلقة بها في نهاية الفترة:
()1

الوجود :أن األصول وااللتزامات وحصص الملكية موجودة.

()2

الحقوق وااللتزامات :أن المنشأة تحوز الحقوق في األصول أو تسيطر عليها ،وأن
االلتزامات هي مطلوبات من المنشأة.
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()3

االكتمال :أن جميع األصول وااللتزامات وحصص الملكية التي ينبغي تسجيلها قد
سُجلت ،وأن جميع اإلفصاحات المتعلقة بها التي ينبغي تضمينها في القوائم المالية
قد ضُمنت.

()4

الدقة والتقويم والتخصيص :أن األصول وااللتزامات وحصص الملكية قد تم
إدراجها في القوائم المالية بالمبالغ المناسبة ،وأن أي تعديالت تتعلق بالتقويم أو
التخصيص تم تسجيلها بالشكل المناسب ،وأن اإلفصاحات المتعلقة بها تم قياسها
ووصفها بالشكل المناسب.

()5

التصنيف :أن األصول وااللتزامات وحصص الملكية قد تم تسجيلها في الحسابات
المناسبة.

()6

العرض :أن األصول وااللتزامات وحصص الملكية تم تجميعها أو تفصيلها بشكل
مناسب وتم وصفها بشكل واضح ،وأن اإلفصاحات المتعلقة بها مالئمة وقابلة
للفهم في سياق متطلبات إطار التقرير المالي المنطبق.

اإلقرارات بشأن اإلفصاحات األخرى
أ .130يمكن أن يستخدم المراجع أيضا ً اإلقرارات المبينة في الفقرة أ( 129أ)(-ب) أعاله ،بعد تكييفها
بحسب الضرورة ،عند النظر في مختلف أنواع التحريفات المحتملة التي قد تحدث في اإلفصاحات
التي ال تتعلق مباشرة بفئات المعامالت أو األحداث أو أرصدة الحسابات المسجلة .ومن أمثلة مثل
هذه اإلفصاحات أنه قد يُطلب من المنشأة وصف تعرضها للمخاطر الناتجة عن األدوات المالية ،بما
في ذلك كيفية نشوء هذه المخاطر؛ واألهداف والسياسات واآلليات إلدارة المخاطر؛ والطرق
المستخدمة لقياس المخاطر.
اعتبارات خاصة بمنشآت القطاع العام
أ .131باإلضافة إلى تلك اإلقرارات الموضحة في الفقرة أ(129أ)(-ب) ،فقد تقوم اإلدارة في الغالب عند
تقديم اإلقرارات المتعلقة بالقوائم المالية لمنشآت القطاع العام بتأكيد أن المعامالت واألحداث قد تم
تنفيذها وفقا ً لألنظمة أو اللوائح أو األوامر الملزمة األخرى .وقد تقع هذه اإلقرارات ضمن نطاق
مراجعة القوائم المالية.
آلية تحديد مخاطر التحريف الجوهري (راجع :الفقرة (26أ))
أُ .132تستخدم المعلومات المُجمَّعة عن طريق تنفيذ إجراءات تقييم المخاطر ،بما في ذلك أدلة المراجعة
التي تم الحصول عليها عند تقويم تصميم أدوات الرقابة وتحديد ما إذا كان قد تم تطبيقها ،كأدلة
مراجعة لدعم تقييم المخاطر .ويحدد تقييم المخاطر طبيعة وتوقيت ومدى إجراءات المراجعة
اإلضافية التي سيتم تنفيذها .وعند تحديد مخاطر التحريف الجوهري في القوائم المالية ،يمارس
المراجع نزعة الشك المهني وفقا ً لمعيار المراجعة 17.200
أ .133يحتوي الملحق الثاني على أمثلة للحاالت واألحداث التي قد تدل على وجود مخاطر تحريف
جوهري ،بما في ذلك مخاطر التحريف الجوهري المتعلقة باإلفصاحات.
أ .134كما هو موضح في معيار المراجعة  18،320يؤخذ في الحسبان األهمية النسبية وخطر المراجعة
عند تحديد وتقييم مخاطر التحريف الجوهري في فئات المعامالت وأرصدة الحسابات واإلفصاحات.

17
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ويُعد تحديد المراجع لألهمية النسبية أمراً خاضعا ً للحكم المهني ،ويتأثر بتصور المراجع الحتياجات
مستخدمي القوائم المالية إلى التقرير المالي19.
أ .135يشمل نظر المراجع في اإلفصاحات الواردة في القوائم المالية عند تحديد المخاطر اإلفصاحات
الكمية والنوعية ،التي قد يكون تحريفها تحريفا ً جوهريا ً (بعبارة أخرى ،وبصفة عامة ،تعد
التحريفات جوهرية إذا كان من المتوقع بدرجة معقولة أن تؤثر على القرارات االقتصادية التي
يتخذها المستخدمون على أساس القوائم المالية ككل) .وبنا ًء على ظروف المنشأة واالرتباط ،تشمل
أمثلة اإلفصاحات التي ستكون لها جوانب نوعية والتي قد تكون ذات صلة عند تقييم مخاطر
التحريف الجوهري ،اإلفصاحات عما يلي:


السيولة والتعهدات المتعلقة بالديون لمنشأة تعاني من ضائقة مالية.



األحداث أو الظروف التي أدت إلی إثبات خسارة هبوط في القيمة.



المصادر الرئيسية لعدم تأكد التقدير ،بما في ذلك االفتراضات بشأن المستقبل.



طبيعة التغيير في السياسة المحاسبية واإلفصاحات األخرى ذات الصلة التي يتطلبها إطار
التقرير المالي المنطبق ،عندما يُتوقع ،على سبيل المثال ،أن يكون لمتطلبات تقرير مالي
جديدة تأثير كبير على المركز المالي واألداء المالي للمنشأة.



ترتيبات الدفع على أساس األسهم ،بما في ذلك المعلومات المتعلقة بكيفية تحديد أي مبالغ
مثبتة ،واإلفصاحات األخرى ذات الصلة.



األطراف ذات العالقة والمعامالت معها.



تحليل الحساسية ،بما في ذلك تأثيرات التغييرات في االفتراضات المستخدمة في أساليب
التقويم الخاصة بالمنشأة ،والتي تهدف إلی تمكين المستخدمين من فهم عدم تأكد القياس
األساسي ألي مبلغ مسجل أو مفصح عنه.

اعتبارات خاصة بالمنشآت األصغر
أ .136قد تكون اإلفصاحات في القوائم المالية للمنشآت األصغر أقل تفصيالً أو أقل تعقيداً (على سبيل
المثال ،تسمح بعض أطر التقرير المالي للمنشآت األصغر بتقديم إفصاحات أقل في القوائم المالية).
لكن ذلك ال يعفي المراجع من مسؤولية التوصل إلى فهم للمنشأة وبيئتها ،بما في ذلك فهم الرقابة
الداخلية بها ،من حيث عالقتها باإلفصاحات.
أدوات الرقابة ذات العالقة باإلقرارات (راجع :الفقرة (26ج))
أ . 137عند إجراء تقييمات للمخاطر ،قد يقوم المراجع بتحديد أدوات الرقابة التي من المحتمل أن تمنع ،أو
تكتشف وتصحح ،التحريف الجوهري في إقرارات معينة .وبصفة عامة ،يكون من المفيد التوصل
إلى فهم ألدوات الرقابة ،وربطها باإلقرارات في سياق اآلليات والنظم التي توجد فيها ،وذلك ألن
أنشطة الرقابة الفردية غالبا ً ال تواجه الخطر في حد ذاتها .وفي الغالب ،ال يكفي لمواجهة الخطر إال
أنشطة رقابة متعددة يتم تطبيقها مع مكونات الرقابة الداخلية األخرى.
أ .138وعلى النقيض من ذلك ،قد يكون لبعض أنشطة الرقابة تأثير خاص على إقرار فردي مُضمَّن في
فئة معينة من المعامالت أو في رصيد حساب معين .فعلى سبيل المثال ،تتعلق أنشطة الرقابة
الموضوعة من جانب المنشأة لضمان أن موظفيها يقومون بجرد وتسجيل المخزون الفعلي السنوي
على نحو سليم ،بشكل مباشر ،بوجود واكتمال اإلقرارات المتعلقة برصيد حساب المخزون.
19
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أ .139قد تكون أدوات الرقابة ذات عالقة بإقرار ما ،إما بشكل مباشر أو غير مباشر .وكلما كانت العالقة
غير مباشرة ،كانت تلك الرقابة أقل فاعلية في منع ،أو اكتشاف وتصحيح ،التحريفات في ذلك
اإلقرار .فعلى سبيل المثال ،يرتبط فحص مدير المبيعات لملخص نشاط المبيعات في مخازن معينة،
حسب المناطق ،بشكل غير مباشر فقط بإقرار االكتمال إليراد المبيعات .وبنا ًء عليه ،فقد يكون هذا
الفحص أقل فاعلية في تخفيض خطر ذلك اإلقرار من أدوات الرقابة التي تتعلق بصورة مباشرة
أكثر بذلك اإلقرار ،مثل مطابقة مستندات الشحن بالفواتير.
التحريفات الجوهرية
أ139أ .يمكن الحكم على التحريفات المحتملة في كل قائمة من القوائم وكل إفصاح من اإلفصاحات بأنها
تحريفات جوهرية بسبب الحجم أو الطبيعة أو الظروف( .راجع :الفقرة (26د))

المخاطر المهمة
تحديد المخاطر المهمة (راجع :الفقرة )28
أ . 140تتعلق المخاطر المهمة في الغالب بمعامالت مهمة غير روتينية أو بأمور اجتهادية .والمعامالت غير
الروتينية هي معامالت غير مألوفة ،إما بسبب حجمها أو طبيعتها ،ولذلك تحدث بشكل غير متكرر.
وقد تتضمن األمور االجتهادية وضع التقديرات المحاسبية التي يوجد عدم تأكد مهم في قياسها.
وتقل احتمالية نشوء المخاطر المهمة من المعامالت الروتينية غير المعقدة التي تخضع لمعالجة
منتظمة.
أ . 141قد تكون مخاطر التحريف الجوهري أكبر فيما يتعلق بالمعامالت المهمة غير الروتينية ،وتنشأ هذه
المخاطر عن أمور مثل:


التدخل الكبير من جانب اإلدارة لتحديد المعالجة المحاسبية.



التدخل اليدوي الكبير لجمع البيانات ومعالجتها



العمليات الحسابية أو المبادئ المحاسبية المعقدة.



طبيعة المعامالت غير الروتينية التي قد تجعل من الصعب على المنشأة تطبيق أدوات
رقابة فعالة على المخاطر.

أ . 142قد تكون مخاطر التحريف الجوهري أكبر فيما يتعلق باألمور المهمة الخاضعة لالجتهاد والتي
تتطلب وضع تقديرات محاسبية ،وتنشأ هذه المخاطر عن أمور مثل:


احتمال خضوع المبادئ المحاسبية المستخدمة لوضع التقديرات المحاسبية أو إثبات
اإليرادات لتفسيرات مختلفة.



احتمال أن يكون االجتهاد المطلوب غير موضوعي أو معقد ًا ،أو احتمال أن يتطلب
افتراضات بشأن تأثيرات األحداث المستقبلية ،ومثال ذلك ،االجتهاد بشأن القيمة العادلة.

أ .143يوضح معيار المراجعة ( )330التبعات المت رتبة على إجراءات المراجعة اإلضافية بسبب وصف
خطر ما بأنه خطر مهم20.
المخاطر المهمة المتعلقة بمخاطر التحريف الجوهري بسبب الغش
أ .144يحدد معيار المراجعة ( ) 240المزيد من المتطلبات ويقدم المزيد من اإلرشادات فيما يتعلق بتحديد
مخاطر التحريف الجوهري التي بسبب الغش وتقييمها21.
20
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فهم أدوات الرقابة المتعلقة بالمخاطر المهمة (راجع :الفقرة )29
أ . 145رغم أن المخاطر المرتبطة باألمور المهمة غير المألوفة أو الخاضعة لالجتهاد تكون في الغالب أقل
احتماالً للخضوع ألدوات الرقابة الروتينية ،فقد تطبق اإلدارة استجابات أخرى بهدف التعامل مع
مثل تلك المخاطر .وبنا ًء عليه ،فإن فهم المراجع لما إذا كانت المنشأة قد صممت وطبقت أدوات
رقابة للمخاطر المهمة الناتجة عن األمور غير الروتينية أو الخاضعة لالجتهاد ،يشمل ما إذا كانت
اإلدارة تستجيب لتلك المخاطر وكيفية استجابتها لها .وقد تتضمن مثل تلك االستجابات ما يلي:


أنشطة الرقابة ،مثل فحص االفتراضات من قبل اإلدارة العليا أو الخبراء.



َّ
الموثقة للتقديرات.
اآلليات



االعتماد من قبل المكلفين بالحوكمة.

أ . 146على سبيل المثال ،في حالة وجود أحداث تتم لمرة واحدة ،مثل استالم إشعار بدعوى قضائية مهمة،
فإن النظر في استجابة المنشأة قد يتضمن أموراً مثل االستعانة بالخبراء المناسبين (كاالستعانة مثالً
بمستشار قانوني داخلي أو خارجي) ،وما إذا كان قد تم تقييم للتأثير المحتمل ،وما هي الكيفية
المقترحة لإلفصاح عن تلك الظروف في القوائم المالية.
أ .147في بعض الحاالت ،قد ال تستجيب اإلدارة بالشكل المناسب لمخاطر التحريف الجوهري المهمة عن
طريق تطبيق أدوات رقابة على هذه المخاطر المهمة .و ُي َعد فشل اإلدارة في تطبيق مثل هذه
األدوات مؤشراً على وجود قصور مهم في الرقابة الداخلية22.

المخاطر التي ال توفر لها اإلجراءات األساس بمفردها ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة (راجع :الفقرة )30
أ .148قد تتعلق مخاطر التحريف الجوهري بشكل مباشر بتسجيل فئات المعامالت أو أرصدة الحسابات
الروتينية ،وإعداد قوائم مالية يمكن االعتماد عليها .وقد تتضمن مثل تلك المخاطر مخاطر المعالجة
غير الدقيقة أو غير المكتملة لفئات المعامالت الروتينية والمهمة مثل اإليرادات والمشتريات
والمقبوضات النقدية أو المدفوعات النقدية للمنشأة.
أ .149عندما تخضع المعامالت التجارية الروتينية لمعالجة آلية بدرجة كبيرة ،بدون تدخل يدوي على
اإلطالق أو بتدخل محدود ،فقد ال يكون من الممكن تنفيذ اإلجراءات األساس فقط فيما يتعلق
بالخطر .فعلى سبيل المثال ،قد يرى المراجع أن هذه هي الحالة في الظروف التي يتم فيها إنشاء
قدر كبير من معلومات المنشأة أو تسجيلها أو معالجتها أو التقرير عنها بشكل إلكتروني كما هو
الحال في األنظمة المتكاملة .وفي مثل تلك الحاالت:


قد تكون أد لة المراجعة متاحة فقط في شكل إلكتروني ،ويعتمد مدى كفايتها ومناسبتها
عاد ًة على فاعلية أدوات الرقابة المطبقة على دقتها واكتمالها.



قد يكون احتمال إنشاء المعلومات أو تغييرها بشكل غير سليم مع عدم اكتشاف ذلك أكبر
إذا لم تكن أدوات الرقابة المناسبة تعمل بشكل فعّال.

أ .150يوضح معيار المراجعة ( )330التبعات المترتبة على إجراءات المراجعة اإلضافية بسبب تحديد
تلك المخاطر23.
21
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إعادة النظر في تقييم المخاطر (راجع :الفقرة )31
أ . 151قد تنمو إلى علم المراجع أثناء المراجعة معلومات تختلف بشكل جوهري عن المعلومات التي تم
على أساسها تقييم المخاطر .فعلى سبيل المثال ،قد يعتمد تقييم المخاطر على توقع بأن أدوات رقابة
معينة تعمل بفاعلية .وعند إجراء اختبارات لتلك األدوات ،قد يحصل المراجع على أدلة مراجعة
بأنها لم تكن تعمل بفاعلية في األوقات ذات الصلة أثناء المراجعة .وبالمثل ،وعند تنفيذ اإلجراءات
األساس ،قد يكتشف المراجع تحريفات في المبالغ أو تكراراً لحدوثها أكبر مما يتسق مع تقييم
المراجع للمخاطر .وفي مثل تلك الظروف ،قد ال يعكس تقييم المخاطر الظروف الفعلية للمنشأة
بشكل مناسب ،وقد ال تكون إجراءات المراجعة اإلضافية المخطط لها فعّالة في اكتشاف التحريفات
الجوهرية .انظر معيار المراجعة ( )330للحصول على المزيد من اإلرشادات.
التوثيق (راجع :الفقرة )32
أ .152إن طريقة توثيق متطلبات الفقرة  32متروكة ليقوم المراجع بتحديدها باستخدام حكمه المهني .فعلى
سبيل المثال ،عند القيام بمراجعة المنشآت الصغيرة ،فقد يتم دمج التوثيق في توثيق المراجع
لالستراتيجية العامة وخطة المراجعة 24.وبشكل مماثل ،قد يتم توثيق نتائج تقييم المخاطر بشكل
منفصل ،أو قد يتم التوثيق كجزء من توثيق المراجع لإلجراءات اإلضافية 25.ويتأثر شكل ومدى
التوثيق بطبيعة وحجم ومدى تعقيد المنشأة ورقابتها الداخلي ة ،وتوفر المعلومات من المنشأة،
ومنهجية المراجعة ،والتقنية المستخدمة أثناء المراجعة.
أ .153قد يكون التوثيق للمنشآت التي لديها أعمال وآليات غير معقدة فيما يتعلق بالتقرير المالي سهالً من
حيث الشكل ومختصراً نسبياً .ومن غير الضروري توثيق فهم المراجع كامالً للمنشأة واألمور ذات
العالقة بذلك .وتشمل عناصر الفهم األساسية التي يوثقها المراجع العناصر التي بنى عليها تقييمه
لمخاطر التحريف الجوهري.
أ .154قد يعكس أيضا ً مدى التوثيق خبرة وقدرات أعضاء فريق ارتباط المراجعة .وشريطة الوفاء دائما ً
بمتطلبات معيار المراجعة ( ، )230فإن المراجعة التي يُعهد بها لفريق ارتباط مكون من أفراد أقل
خبرة قد تتطلب توثيقا ً أكثر تفصيالً مما تتطلبه المراجعة التي تضم أفراداً أكثر خبرة ،وذلك
لمساعدتهم في التوصل إلى فهم مناسب للمنشأة.
أ .155بالنسبة لعمليات المراجعة المتكررة ،قد يتم ترحيل توثيق معين ،وتحديثه عند الضرورة ليعكس
التغيرات في أعمال أو آليات المنشأة.

24
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الملحق األول
(راجع :الفقرات (()4ج) ،14-24 ،أ-77أ)121

مكونات الرقابة الداخلية
.1

يقدم هذا الملحق شرحا ً إضافيا ً لمكونات الرقابة الداخلية الموضحة في الفقرات (()4ج) و24-14
وأ-77أ ،121حسب ارتباطها بمراجعة القوائم المالية.

بيئة الرقابة
.2

تشمل بيئة الرقابة العناصر اآلتية:
(أ)

نشر النزاهة والقيم األخالقية وفرض تطبيقها .ال يمكن لفاعلية أدوات الرقابة أن تعلو على
النزاهة والقيم األخالقية لألفراد الذين يقومون بوضع هذه األدوات ويتولون إدارتها
ومتابعتها .والنزاهة والسلوك األخالقي هما نتاج المعايير األخالقية والسلوكية للمنشأة،
ونتاج طريقة نشر هذه المعايير وكيفية تعزيزها في الواقع العملي .ويشمل تطبيق النزاهة
والقيم األخالقية ،على سبيل المثال ،اإلجراءات التي تطبقها اإلدارة إلزالة أو تقليل الدوافع
واإلغراءات التي قد تد فع الموظفين إلى القيام بتصرفات غير أمينة أو غير قانونية أو غير
أخالقية .وقد يتضمن نشر سياسات المنشأة فيما يتعلق بالنزاهة والقيم األخالقية إبالغ
المعايير السلوكية إلى الموظفين من خالل بيانات السياسات وقواعد السلوك المهني وتقديم
القدوة العملية.

(ب)

االلتزام بالكفاءة .الكفاءة هي المعارف والمهارات الالزمة إلنجاز المهام التي ُتحدد وظيفة
الفرد.

(ج)

مشاركة المكلفين بالحوكمة .يتأثر الوعي الرقابي في المنشأة إلى حد كبير بالمكلفين
بالحوكمة  .ويتم إثبات أهمية المسؤوليات الملقاة على عاتق المكلفين بالحوكمة في قواعد
الممارسة واألنظمة واللوائح األخرى ،أو في اإلرشادات التي يتم إعدادها لمصلحة المكلفين
بالحوكمة .ومن بين المسؤوليات األخرى المنوطة بالمكلفين بالحوكمة ،اإلشراف على
التصميم والعمل الفعال إلجراءات التبليغ عن المخالفات وآلية اإلشراف على فاعلية الرقابة
الداخلية للمنشأة.

(د )

فلسفة اإلدارة وأسلوبها التشغيلي .تشمل فلسفة اإلدارة وأسلوبها التشغيلي نطاقا ً واسعا ً من
الخصائص .فعلى سبيل المثال ،قد تتجلى المواقف السلوكية لإلدارة وتصرفاتها بشأن
التقرير المالي من خالل اختيارها المتحفظ أو غير المنضبط من بين بدائل المبادئ
المحاسبية المتاحة ،أو الحذر والتحفظ الذي يتم به وضع التقديرات المحاسبية.

(ه)

الهيكل التنظيمي .يشمل وضع الهيكل التنظيمي المالئم األخذ في الحسبان للجوانب
الرئيسية المتعلقة بالسلطة والمسؤولية والتسلسل اإلداري المناسب .ويعتمد مدى مناسبة
الهيكل التنظيمي للمنشأة ،بشكل جزئي ،على حجمها وطبيعة أنشطتها.

(و )

تحديد الصالحيات والمسؤوليات .قد يتضمن تحديد الصالحيات والمسؤوليات السياسات
المتعلقة بممارسات العمل المناسبة ،ومعرفة وخبرة الموظفين الرئيسين ،والموارد المتوفرة
للقيام بالواجبات .كما قد يتضمن السياسات واالتصاالت الموجهة لضمان فهم جميع
الموظفين ألهداف المنشأة ،ومعرفتهم بكيفية تفاعل تصرفاتهم الفردية مع تلك األهداف
ومساهمتها في تحقيقها ،وإدراكهم لكيفية محاسبتهم واألمور التي سيحاسبون عليها.
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(ز)

سياسات وممارسات الموارد البشرية .غالبا ً ما توضح سياسات وممارسات الموارد
البشرية أموراً مهمة فيما يتعلق بالوعي الرقابي في المنشأة .فعلى سبيل المثال ،تثبت
معايير تعيين األفراد األفضل تأهيالً  -مع التركيز على الخلفية العلمية ،والخبرة العملية
السابقة ،واإلنجازات السابقة ،وما يدل على النزاهة والسلوك األخالقي – التزام المنشأة
بتعيين األشخاص ذوي الكفاءة والجديرين بالثقة .ومن شأن سياسات التدريب التي تعلن
عن األدوار والمسؤوليات المتوقعة وتشتمل على ممارسات مثل معاهد التدريب والندوات،
أن توضح مستويات األداء والسلوك المتوقعة .وتدلل الترقيات التي تعتمد على عمليات
تقييم األداء الدورية على التزام المنشأة بترقية الموظفين المؤهلين إلى مستوليات المسؤولية
األعلى.

آلية المنشأة لتقييم المخاطر
.3

ألغراض التقرير المالي ،تتضمن آلية المنشأة لتقييم المخاطر كيفية تحديد اإلدارة لمخاطر األعمال
ذات الصلة بإعداد القوائم المالية وفقا ً إلطار التقرير المالي المنطبق الخاص بالمنشأة ،وتقدير
أهميتها ،وتقويم احتمال حدوثها ،والبت في التصرفات التي سيتم اتخاذها لالستجابة لها وإدارتها
ونتائج تلك التصرفات .فعلى سبيل المثال ،قد تتناول آلية المنشأة لتقييم المخاطر كيفية أخذ المنشأة
في حسبانها الحتماالت عدم تسجيل المعامالت أو كيفية تحديد التقديرات المهمة المسجلة في القوائم
المالية وتحليلها.

.4

تشمل المخاطر ذات الصلة بالتقرير المالي الذي يمكن االعتماد عليه األحداث الخارجية والداخلية،
والمعامالت أو الظروف التي قد تحدث وتؤثر بشكل سلبي على قدرة المنشأة على إنشاء البيانات
المالية وتسجيلها ومعالجتها والتقرير عنها بما يتسق مع إقرارات اإلدارة في القوائم المالية .وقد
خطر ما
تقوم اإلدارة بوضع خطط أو برامج أو تصرفات لمواجهة مخاطر معينة أو قد تقرر قبول
ٍ
بسبب التكلفة أو العتبارات أخرى .وقد تنشأ المخاطر أو تتغير بسبب ظروف مثل ما يلي:


التغيرات في البيئة التشغيلية .يمكن للتغيرات في البيئة التنظيمية أو التشغيلية أن تؤدي إلى
تغيرات في الضغوط التنافسية والمخاطر التي طرأت عليها تغيرات مهمة.



الموظفون الجدد  .قد يكون للموظفين الجدد تركيز مختلف على الرقابة الداخلية أو فهم
مختلف لها.



نظم المعلومات الجديدة أو ال ُم َحدّثة .يُمكن للتغيرات المهمة والسريعة في نظم المعلومات
أن تغير الخطر المتعلق بالرقابة الداخلية.



النمو السريع .يمكن للتوسع الكبير والسريع في العمليات أن يشكل عبئا ً على أدوات الرقابة
وأن يزيد من مخاطر تعطل أدوات الرقابة.



التقنية الجديدة .قد يغير إدخال تقنيات جديدة في العمليات اإلنتاجية أو نظم المعلومات من
الخطر المرتبط بالرقابة الداخلية.



نماذج العمل أو المنتجات أو األنشطة الجديدة .قد يترتب على دخول المنشأة في مجاالت
عمل أو معامالت ال تمتلك فيها سوى خبرة ضئيلة ظهور مخاطر جديدة مرتبطة بالرقابة
الداخلية.



إعادة هيكلة الشركة .قد يصاحب إعادة الهيكلة تخفيض في عدد الموظفين وتغييرات في
اإلشراف والفصل في الواجبات مما قد يغير من الخطر المرتبط بالرقابة الداخلية.



التوسع في العمليات األجنبية .ينطوي التوسع في العمليات األجنبية أو االستحواذ على هذه
العمليات على مخاطر جديدة ،وفريدة في الغالب ،قد تؤثر على الرقابة الداخلية ،على سبيل
المثال ،زيادة أو تغير المخاطر الناجمة عن المعامالت التي بالعمالت األجنبية.
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اإلصدارات المحاسبية الجديدة .قد يؤثر إقرار مبادئ محاسبية جديدة أو تغيير القائم منها
على المخاطر في إعداد القوائم المالية.

نظام المعلومات ،بما في ذلك آليات األعمال ذات العالقة ،فيما يتصل بالتقرير المالي ،واالتصاالت
.5

يتكون نظام المعلومات من البنية التحتية (المكونات المادية وأجهزة الحاسب) والبرمجيات واألفراد
واإلجراءات والبيانات .وتستخدم العديد من نظم المعلومات تقنية المعلومات بشكل مكثف.

.6

يشمل نظام المعلومات ذو الصلة بأهداف التقرير المالي ،والذي يتضمن نظام التقرير المالي،
الطرق والسجالت التي:


تحدد جميع المعامالت الصحيحة وتسجلها.



تصف في الوقت المناسب المعامالت بتفصيل كا ٍ
ف من أجل الوصول إلى تصنيف سليم
للمعامالت لغرض التقرير المالي.



تقيس قيمة المعامالت بشكل يسمح بتسجيل قيمتها النقدية السليمة في القوائم المالية.



ُتحدد الفترة الزمنية التي حدثت فيها المعامالت للسماح بتسجيلها في الفترة المحاسبية
السليمة.



تعرض بشكل سليم المعامالت واإلفصاحات المتعلقة بها في القوائم المالية.

.7

تؤثر جودة المعلومات التي ينتجها النظام في قدرة المنشأة على اتخاذ القرارات المناسبة إلدارة
أنشطة المنشأة والرقابة عليها وقدرتها على إعداد تقارير مالية يمكن االعتماد عليها.

.8

قد يأخذ االتصال ،الذي يتضمن توفير فهم لألدوار والمسؤوليات الفردية التي تتعلق بالرقابة الداخلية
على التقرير المالي ،أشكاالً مثل األدلة اإلرشادية للسياسات ،واألدلة اإلرشادية المحاسبية والمتعلقة
بالتقرير المالي ،والمذكرات .ويُمكن أيضا ً إجراء االتصال إلكترونيا ً أو شفهياً ،ومن خالل ما تتخذه
اإلدارة من تصرفات.

أنشطة الرقابة
.9

بشكل عام ،يمكن تصنيف أنشطة الرقابة ذات الصلة بالمراجعة بأنها السياسات واإلجراءات التي
ٍ
تتعلق بما يلي:


عمليات فحص األداء .تتضمن هذه األنشطة فحص وتحليل األداء الفعلي مقارنة
بالموازنات والتنبؤات واألداء في الفترات السابقة؛ وربط مختلف مجموعات البيانات -
التشغيلية أو المالية -مع بعضها وبتحليالت العالقات والتصرفات االستقصائية
والت صحيحية؛ ومقارنة البيانات الداخلية بمصادر المعلومات الخارجية؛ وفحص األداء
الوظيفي أو المتعلق باألنشطة.



معالجة المعلومات .المجموعتان الرئيسيتان ألنشطة الرقابة على نظم المعلومات هما
أدوات الرقابة على التطبيقات ،والتي تختص بمعالجة التطبيقات الفردية ،وأدوات الرقابة
العامة على تقنية المعلومات ،والتي تتمثل في السياسات واإلجراءات التي تتعلق بالعديد من
التطبيقات وتدعم األداء الفعّال ألدوات الرقابة على التطبيقات عن طريق المساعدة في
ضمان التشغيل السليم والمستمر لنظم المعلومات .ومن أمثلة أدوات الرقابة على التطبيقات
الت حقق من الدقة الحسابية للسجالت ،وفحص الحسابات وموازين المراجعة وصونها،
وأدوات الرقابة اآللية مثل عمليات تدقيق التحرير لبيانات المدخالت والتسلسل الرقمي لها،
والمتابعة اليدوية لتقارير االستثناءات .ومن أمثلة أدوات الرقابة العامة على تقنية
المعلومات أدوات الرقابة على تغيير البرامج وأدوات الرقابة التي ت ُح ّد من الوصول إلى
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البرامج أو البيانات ،وأدوات الرقابة على تطبيق اإلصدارات الجديدة لحزم تطبيقات
البرمجيات ،وأدوات الرقابة على برمجيات النظام التي ت ُح ّد من الوصول إلى األدوات
المساعدة في النظام أو تتابع استخدام هذه األدوات التي يمكن أن تغير البيانات أو السجالت
المالية دون ترك مسار تتبعي للمراجعة.


أدوات الرقابة المادية .أدوات الرقابة التي تشمل ما يلي:
○

الحماية المادية لألصول ،بما في ذلك وسائل الوقاية الكافية ،مثل وسائل الحماية
على الوصول إلى األصول والسجالت.

○

التصريح بالوصول إلى برامج الحاسب وملفات البيانات.

○

الجرد الدوري والمقارنة بالمبالغ الموضحة في سجالت الرقابة (على سبيل
المثال ،مقارنة نتائج جرد النقدية واألوراق المالية والمخزون بالسجالت
المحاسبية).

ويعتمد مدى اعتبار أدوات الرقابة المادية التي تهدف إلى منع سرقة األصول ذا صلة
بإمكانية االعتماد على إعداد القوائم المالية ،ومن ثم بالمراجعة ،على الظروف كما هو
الحال عندما تكون األصول معرّضة إلى حد كبير لالختالس.


.10

الفصل في الواجبات .تكليف أفراد مختلفين بمسؤوليات التصريح بالمعامالت وتسجيلها
واالحتفاظ باألصول في عهدتهم .ويهدف الفصل في الواجبات إلى الحد من فرص السماح
ألي شخص بارتكاب خطأ أو غش ثم إخفائه أثناء المسار الطبيعي لتنفيذ واجبات عمله.

قد تعتمد أنشطة رقابة معينة على وجود سياسات مناسبة رفيعة المستوى تم وضعها من قبل اإلدارة
أو المكلفين بالحوكمة .فعلى سبيل المثال ،يمكن تفويض أدوات الرقابة المتعلقة بالتصريح وفقا ً
إلرشادات مستقرة ،مثل ضوابط االستثمار التي يضعها المكلفون بالحوكمة؛ وفي حاالت أخرى ،قد
تتطلب المعامالت غير الروتينية مثل عمليات االستحواذ الكبيرة أو تصفية االستثمارات اعتماداً
عال ،بما في ذلك في بعض الحاالت االعتماد من المساهمين.
محدداً من مستوى ٍ

متابعة أدوات الرقابة
.11

تتمثل إحدى المسؤوليات المهمة لإلدارة في وضع رقابة داخلية وصونها بصفة مستمرة .وتتضمن
متابعة اإلدارة ألدوات الرقابة النظر فيما إذا كانت تعمل على النحو المنشود وأنه يتم تعديلها كلما
كان ذلك مناسبا ً وفقا ً للتغيرات في الظروف .وقد تتضمن متابعة أدوات الرقابة أنشطة مثل قيام
اإلدارة بفحص ما إذا كانت المطابقات بالكشوف البنكية يتم إعدادها في الوقت المناسب ،وتقويم
المراجعين الداخليين لمدى التزام موظفي المبيعات بسياسات المنشأة بشأن شروط عقود البيع،
وإشراف اإلدارة ال قانونية على االلتزام بالسياسات األخالقية أو سياسات ممارسات العمل الخاصة
بالمنشأة .وتتم المتابعة أيضا ً للتأكد من استمرار عمل أدوات الرقابة بكفاءة على مدار الوقت .فعلى
سبيل المثال ،إذا لم تكن هناك متابعة للمطابقات بالكشوف البنكية ،من حيث التوقيت والدقة ،فمن
المرجح أن يتوقف الموظفون المسؤولون عن إعدادها.

.12

قد يساهم المراجعون الداخليون أو الموظفون الذين يؤدون وظائف مماثلة في متابعة أدوات الرقابة
للمنشأة من خالل القيام بتقويمات مستقلة .وفي العادة ،فإنهم يوفرون بشكل منتظم معلومات حول
عمل الرقابة الداخلية ،مع تركيز االهتمام بشكل كبير على تقويم فاعلية الرقابة الداخلية ،واإلبالغ
بالمعلومات المتعلقة بأوجه القوة والقصور في الرقابة الداخلية وتقديم التوصيات الالزمة لتحسينها.

.13

قد تتضمن أنشطة المتابعة استخدام المعلومات المستقاة من االتصاالت المستلمة من أطراف
خارجية ،والتي قد تشير إلى وجود مشكالت أو قد تسلط الضوء على جوانب تحتاج إلى التحسين.
فالعمالء يؤيدون بيانات الفواتير بشكل ضمني عن طريق قيامهم بالدفع أو بالشكوى من تلك
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المصاريف .وإضافة لذلك ،قد تتواصل السلطات التنظيمية مع المنشأة بشأن األمور التي تؤثر على
عمل الرقابة الداخلي ة ،مثل االتصاالت المتعلقة بالفحوصات التي تجريها الهيئات التنظيمية للقطاع
المصرفي .وقد تأخذ اإلدارة أيضا ً في الحسبان االتصاالت المتعلقة بالرقابة الداخلية والواردة من
المراجعين الخارجيين عند أداء أنشطة المتابعة.
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الملحق الثاني
(راجع :الفقرات أ ،14أ)133

الحاالت واألحداث التي قد تشير لوجود مخاطر التحريف الجوهري
فيما يلي أمثلة على الحاالت واألحداث التي قد تشير إلى وجود مخاطر للتحريف الجوهري في القوائم المالية.
وعلى الرغم من تغطية األمثلة المذكورة لنطاق واسع من الحاالت واألحداث؛ فإن هذه الحاالت واألحداث
ليست جميعها ذات صلة ب كل ارتباط مراجعة وليس بالضرورة أن تكون قائمة األمثلة قائمة كاملة.


العمليات في المناطق غير المستقرة اقتصادياً ،على سبيل المثال ،البلدان التي تعاني عملتها من
انخفاض كبير في قيمتها أو االقتصاديات التي تعاني من تضخم مرتفع.



العمليات المعرضة ألسواق متقلبة ،على سبيل المثال ،التداول في العقود اآلجلة.



العمليات الخاضعة لدرجة عالية من التعقيد في اللوائح التنظيمية.



القضايا المتعلقة باالستمرارية والسيولة ،بما في ذلك خسارة العمالء المهمين.



القيود التي تواجه توفر رأس المال واالئتمان.



التغيرات في الصناعة التي تعمل فيها المنشأة.



التغيرات في سلسلة التوريد.



تطوير أو تقديم منتجات أو خدمات جديدة ،أو االنتقال إلى مسارات عمل جديدة.



التوسع إلى مواقع جديدة.



التغيرات في المنشأة ،مثل عمليات االستحواذ أو إعادة الهيكلة الكبيرة ،أو األحداث األخرى غير
المألوفة.



المنشآت أو قطاعات األعمال التي من المحتمل أن يتم بيعها.



وجود تحالفات ومشروعات مشتركة معقدة.



استخدام تمويل من خارج قائمة المركز المالي ،والمنشآت ذات الغرض الخاص ،وترتيبات التمويل
األخرى المعقدة.



المعامالت المهمة مع األطراف ذات العالقة.



افتقاد الموظفين الذين يتمتعون بمهارات المحاسبة والتقرير المالي المناسبة.



التغييرات في الموظفين الرئيسين ،بما في ذلك رحيل المدراء التنفيذيين الرئيسين.



ً
خاصة تلك التي ال تعالجها اإلدارة.
أوجه القصور في الرقابة الداخلية،



دوافع اإلدارة والموظفين للتورط في إعداد تقرير مالي مغشوش.



عدم االتساق بين استراتيجية المنشأة الخاصة بتقنية المعلومات واستراتيجيتها الخاصة بالعمل.



التغيرات في بيئة تقنية المعلومات.



تركيب نظم تقنية معلومات جديدة مهمة فيما يتعلق بالتقرير المالي.
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تحريات السلطات التنظيمية أو الجهات الحكومية عن عمليات المنشأة أو نتائجها المالية.



وجود تحريفات ساب قة أو تاريخ سابق من األخطاء أو وجود تعديالت بمبالغ كبيرة في نهاية الفترة.



وجود قدر كبير من المعامالت غير الروتينية أو غير المنتظمة ،بما في ذلك المعامالت داخل الشركة
والمعامالت ذات اإليرادات الكبيرة في نهاية الفترة.



المعامالت المسجلة بنا ًء على رغبة اإلدارة ،على سبيل المثال ،إعادة تمويل الدين ،واألصول التي
سيتم بيعها ،وإعادة تصنيف األوراق المالية القابلة للتداول.



تطبيق اإلصدارات المحاسبية الجديدة.



القياسات المحاسبية التي تتضمن آليات معقدة.



األحداث أو المعامالت التي تنطوي على عدم تأكد كبير بالنسبة للقياس ،بما في ذلك التقديرات
المحاسبية واإلفصاحات المتعلقة بها.



إغفال أو إخفاء معلومات مهمة في اإلفصاحات.



الدعاوى القضائية التي لم يتم البت فيها وااللتزامات المشروطة ،على سبيل المثال ،ضمانات المبيعات
والضمانات المالية واإلصالحات البيئية.
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