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 ....................................................................األهداف 10أ-8أ
 ...................................................................التعريفات 13أ-11أ
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عمليات مراجعة البيانات المالية  " )المنقح( 2400 الدولي لعمليات المراجعةمعيار اليجب قراءة 

التأكيد  وعملياترقابة الجودة والتدقيق والمراجعة لالدولية  البياناتمقدمة  "" في سياق  التاريخية
 ".  العالقةالخدمات ذات و األخرى 
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عــة
راج

الم
 

 مقدمة
 نطاق هذا المعيار  

 (1الدولي لعمليات المراجعة ما يلي: )المرجع: الفقرة أيتناول هذا المعيار  .1
عند تكليفه ألداء عملية مراجعة البيانات المالية التاريخية، عندما ال يكون  مسؤوليات الممارس (أ)

 الممارس هو مدقق البيانات المالية للمنشأة؛ و
 شكل ومحتوى تقرير الممارس حول البيانات المالية.  (ب)

 
ال يتناول هذا المعيار مراجعة البيانات المالية للمنشأة أو المعلومات المالية المرحلية التي يؤديها الممارس  .2

 (2الذي يكون مدقق مستقل للبيانات المالية للمنشأة )المرجع: الفقرة أ
 

ُيعّدل عند الضرورة، على عمليات مراجعة المعلومات المالية ينبغي أن ُيطبق هذا المعيار، الذي  .3
التاريخية األخرى. ويتم إجراء عمليات التأكيد المحدودة عدا عن عمليات مراجعة المعلومات المالية 

  1.)المنقح( 3000 التاريخية بموجب المعيار الدولي لعمليات التأكيد
 

 2العالقة مع المعيار الدولي لرقابة الجودة
تكون أنظمة وسياسات وإجراءات رقابة الجودة من مسؤولية الشركة. وُيطبق المعيار الدولي لرقابة الجودة  .4

وتستند  3على شركات المحاسبين المهنيين فيما يخص عمليات الشركة لمراجعة البيانات المالية. 1
ى حقيقة أن ناوص هذا المعيار بخاوص رقابة الجودة على مستوى عمليات المراجعة الفردية إل

أو لمتطلبات تكون على األقل على نفس القدر من  1الشركة تخضع للمعيار الدولي لرقابة الجودة 
 (5أ-3األهمية. )المرجع: الفقرات أ

 

 عملية مراجعة البيانات المالية التاريخية
اإلطار إن مراجعة البيانات المالية التاريخية هي عبارة عن عملية تأكيد محدودة، كما هو مبين في  .5

 (7أ-6)المرجع: الفقرات أ 4الدولي لعمليات التأكيد )إطار التأكيد(.
 

تعزيز درجة الثقة لدى المستخدمين معينة هدفها يعّبر الممارس، في مراجعة البيانات المالية، عن نتيجة  .6
 التقارير المالية المعمول به. ار إعداد ــــإلط وفقا  ة للمنشأة ــــــــا يخص إعداد البيانات الماليــــــــالمقاودين فيم

  
                                                          

 

 . "عمليات التأكيد عدا عن عمليات التدقيق أو المراجعة للمعلومات المالية التاريخية ") المنقح( 3000المعيار الدولي لعمليات التأكيد   1 
رقابة الجودة للشركات التي تؤدي عمليات تدقيق ومراجعة للبيانات المالية وعمليات التأكيد األخرى والخدمات  " 1المعيار الدولي لرقابة الجودة  2 

 ." ذات العالقة
 .4، الفقرة 1المعيار الدولي لرقابة الجودة  3 
 .11و 7إطار التأكيد، الفقرتان  4 
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لطبيعة عملية  يتضمن تقرير الممارس وصفا  و وتستند نتيجة الممارس إلى حاوله على تأكيد محدود. 
 كسياق معين من أجل أن يتكمن قّراء التقرير من فهم النتيجة.المراجعة 

 
معينة ويؤدي إجراءات تحليلية للحاول على أدلة كافية  اتإستفسار يطرح الممارس بشكل رئيسي  .7

لمتطلبات  وفقا  ومالئمة كأساس للتوصل إلى نتيجة معينة حول مجمل البيانات المالية، يتم التعبير عنها 
 هذا المعيار. 

 
بأن البيانات المالية قد تشتمل على خطأ  عتقادفي حال أدرك الممارس مسألة معينة تؤدي به إلى اإل .8

في الظروف المحددة، لكي  جوهري، فإنه يجب أن يامم ويؤدي إجراءات إضافية، حسبما يراه الزما  
 لهذا المعيار. وفقا  يتمكن من التوصل إلى نتيجة معينة حول البيانات المالية 

 
 سلطة نفاذ هذا المعيار

إتباع المعيار والتي توفر السياق الذي ُتحدد فيه متطلبات  يتضمن هذا المعيار أهداف الممارس من .9
 ات التي ينبغي إنجازها في عملية المراجعة. حتياجالمعيار، وتهدف إلى مساعدة الممارس في فهم اإل

 
يتضمن هذا المعيار كذلك المتطلبات، التي يعّبر عنها بايغة األمر، والتي ُيقاد منها مساعدة الممارس  .10

 هداف المعلنة.على تحقيق األ
 

باإلضافة إلى ذلك، يتضمن هذا المعيار مادة تمهيدية وتعريفات ومواد التطبيق ومواد إيضاحية أخرى  .11
 توفر سياق معين متال بفهم المعيار بشكل سليم. 

 
توفر مواد التطبيق والمواد اإليضاحية األخرى المزيد من التوضيح والتفسير لمتطلبات وإرشادات تنفيذها.  .12

وحيث أن هذه اإلرشادات ال تفرض بحد ذاتها متطلبات معينة، إال أنها ذات صلة بتطبيق المتطلبات 
علومات عامة حول مواد التطبيق والمواد اإليضاحية األخرى م أيضا  بشكل صحيح. ويمكن أن توفر 

 المسائل التي يتم التطرق إليها في هذا المعيار تساعد في تطبيق المتطلبات. 
 

 تاريخ النفاذ
ديسمبر  31يكون هذا المعيار نافذ المفعول لعمليات مراجعة البيانات المالية للفترات التي تنتهي في  .13

 أو بعد ذلك. 2013
 
 األهداف

 لبيانات المالية بموجب هذا المعيار: فيما يلي أهداف الممارس في مراجعة ا .14
ات معينة وتأدية إجراءات تحليلية، إستفسار تأكيد محدود، بشكل رئيسي عن طريق طرح الحاول على  (أ)

حول ما إذا كانت مجمل البيانات المالية تخلو من األخطاء الهامة، وبالتالي تمكين الممارس من 
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بأن البيانات المالية  عتقادالتعبير عن نتيجة معينة حول ما إذا بلغ إلى علمه أي أمر أدى به إلى اإل
 إلطار إعداد التقارير المالية المعمول به؛ و وفقا  غير معّدة، في كافة الجوانب الهامة، 

 المعيار.رفع التقارير بشأن مجمل البيانات المالية واإلبالغ عنها، حسبما يقتضي هذا  (ب)
 

في جميع الحاالت التي ال يمكن الحاول فيها على تأكيد محدود وتكون النتيجة المتحفظة في تقرير  .15
يتطلب هذا المعيار من الممارس إما حجب النتيجة في  الممارس غير كافية في الظروف المحددة،

االنسحاب ممكنا بموجب  ، االنسحاب من العملية إذا كانمناسبا  التقرير الاادر للعملية، أو حيث يكون 
 (122أ-121، أ10أ-8القوانين أو األنظمة المعمول بها. )المرجع: الفقرات أ

 

 تعريفات 
الماطلحات( الماطلحات المعّرفة في هذا المعيار باإلضافة  قائمة) 5ماطلحات الكتاب قائمةيشمل  .16

في التطبيق  مساعدةالإلى أوصاف الماطلحات األخرى المستخدمة في هذا المعيار، وذلك بغرض 
يرد ماطلحي "اإلدارة" و"أولئك المكلفين بالرقابة" والتفسير على نحو متسق. على سبيل المثال، 

الماطلحات. )المرجع: الفقرات  قائمةالمستخدمين في مختلف أجزاء هذا المعيار حسب تعريفهما في 
 (12أ-11أ
 

 المحددة لها أدناه:ألغراض هذا المعيار، يكون للماطلحات التالية المعاني  .17

تقييم المعلومات المالية من خالل تحليل العالقات المعقولة بين البيانات  -اإلجراءات التحليلية (أ)
المالية وغير المالية. تشمل اإلجراءات التحليلية كذلك البحث الالزم للتقلبات أو العالقات المحددة 

 تنحرف إلى حد كبير عن المبالغ المتوقعة.والتي ال تتفق مع المعلومات األخرى ذات العالقة أو 

مخاطرة أن يعّبر الممارس عن نتيجة غير مناسبة عندما تشتمل البيانات المالية  -مخاطر العملية (ب)
 على خطأ جوهري.

ات حتياجإطار إلعداد التقارير المالية مامم لتلبية اإلهو  -البيانات المالية ذات الغرض العام (ج)
يمكن أن يكون إطار إعداد التقارير و المشتركة للمعلومات المالية لمجموعة واسعة من المستخدمين. 

 .إمتثالالمالية هو إطار عرض عادل أو إطار 

من البحث عن معلومات األشخاص المطلعين ضمن المنشاة أو  ستعالميتألف اإل -ستعالماإل (د)
 خارجها.

  
                                                          

 

إصدارات المعايير الدولية لرقابة  بالمعايير الدولية الاادرة عن مجلس معايير التدقيق والتأكيد الدولية في كتاب "قائمة الماطلحات الخاص    5 
 تحاد الدولي للمحاسبين. إل"، المنشور من قبل ا الجودة والتدقيق والمراجعة وعمليات التأكيد األخرى والخدمات ذات العالقة
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عملية إلى التقليل مخاطرة  الذي يتم الحاول عليه عندما يتممستوى التأكيد  -التأكيد المحدود (ه)
مستوى مقبول في ظروف العملية، ولكن حيث تكون تلك المخاطرة أكبر مما هي في عملية التأكيد 

لهذا المعيار. ويجب أن يكون كل من طبيعة  وفقا  للتعبير عن نتيجة معينة كأساس  ،المعقول
على األقل بالنسبة للممارس للحاول على مستوى مفيد  كافيا  وتوقيت ونطاق إجراءات جمع األدلة 

من التأكيد. وحتى يكون مستوى التأكيد مفيد، من المحتمل أن يعزز مستوى التأكيد الذي يحال 
 (13عليه الممارس من ثقة المستخدمين المقاودين حيال البيانات المالية. )المرجع: الفقرة أ

القطاع العام. يشمل الماطلح شريك العملية أو األعضاء المحاسب المهني في  -الممارس (و)
وحيث يقاد هذا المعيار صراحة ضرورة  اآلخرين في فريق العملية، أو حيث أمكن، الشركة.

استيفاء متطلب أو مسؤولية ما من قبل شريك العملية، ُيستخدم ماطلح "شريك العملية" بدال من 
ريك العملية" و"الشركة" على أنهما يشيران إلى ما ماطلح "الممارس". وينبغي قراءة ماطلحي "ش

 . مناسبا  يقابلهما في القطاع العام حيث يكون 

معايير  الذي توفرهضمن السياق  يب والمعرفة والخبرة ذات العالقةتطبيق التدر  -الحكم المهني (ز)
ئمة في ظروف المال اإلجراءاتالقرارات المطلعة حول  إتخاذ، في والتأكيدالتدقيق و ة المهنأخالقيات 

 .المراجعةعملية 

المتطلبات األخالقية التي يخضع لها فريق العملية عند القيام  -المتطلبات األخالقية ذات الالة (ح)
بعمليات المراجعة. وتشمل هذه المتطلبات عادة الجزأين "أ" و"ب" من قواعد السلوك األخالقي 

األخالقي الدولية للمحاسبين، باإلضافة إلى للمحاسبين المهنيين التابعة لمجلس معايير السلوك 
 .المتطلبات الوطنية التي تعتبر أكثر تقييدا  

 إلطار ذي غرض خاص.  وفقا  البيانات المالية المعّدة  -البيانات المالية ذات الغرض الخاص (ط)

ات المستخدمين إحتياجمامم لتلبية إطار إلعداد التقارير المالية  -إطار ذو غرض خاص (ي)
المحددين من المعلومات المالية. ويمكن أن يكون إطار إعداد التقارير المالية هو إطار عرض 

 .إمتثالعادل أو إطار 
 المتطلبات 

 لهذا المعيار وفقا  إجراء عملية المراجعة 
ية األخرى يجب أن يفهم الممارس النص الكامل لهذا المعيار، بما في ذلك مواد التطبيق والمواد اإليضاح .18

 (14جل فهم أهدافه وتطبيق متطلباته بشكل صحيح. )المرجع: الفقرة أأالخاصة به، من 
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 للمتطلبات ذات الالة متثالاإل
يجب أن يمتثل الممارس لكل متطلب من متطلبات هذا المعيار، ما لم يكن أحد المتطلبات غير متعلق  .19

المراجعة عندما تكون الظروف التي يتناولها المتطلب بعملية المراجعة. ويكون المتطلب ذو صلة بعملية 
 قائمة.

 
ه لهذا المعيار في تقرير الممارس ما لم يكن قد امتثل لجميع متطلبات إمتثالينبغي أن ال يقّر الممارس ب .20

 هذا المعيار فيما يتعلق بعملية المراجعة. 
 

 المتطلبات األخالقية
ذات الالة، بما في ذلك تلك المتطلبات المتعلقة  يجب أن يمتثل الممارس للمتطلبات األخالقية .21

 (16أ-15)المرجع: الفقرات أية. ستقاللباإل
 

 الشك المهني والحكم المهني
يجب أن يخطط الممارس ويؤدي العملية بدرجة معينة من الشك المهني كما يجب أن يدرك احتمال وجود  .22

 (20أ-17)المرجع: الفقرات أ. حاالت تؤدي إلى أن تشتمل البيانات المالية على خطأ جوهري 
 

 (25أ-21أحكاما مهنية عند إجراء عملية المراجعة. )المرجع: الفقرات أ الممارسيجب أن يادر  .23
 

 رقابة الجودة على مستوى العملية 
يجب أن يتمتع شريك العملية بقدر من الكفاءة في مهارات وتقنيات التأكيد وإعداد التقارير المالية، وبما  .24

 (26)المرجع: الفقرة أيتالءم مع ظروف العملية. 
 

 (30أ-27عما يلي: )المرجع: الفقرات أ شريك العملية مسؤوال   يكون يجب أن  .25
 الشريك بها؛الجودة الكلية لكل عملية مراجعة تم تكليف ذلك  (أ)
للمعايير المهنية والمتطلبات القانونية  وفقا  توجيه وتخطيط وأداء واإلشراف على عملية المراجعة  (ب)

 (31)المرجع: الفقرة أوالتنظيمية المعمول بها؛ 
 مالئمة تقرير الممارس في الظروف المحددة؛ و (ج)
 لسياسات رقابة الجودة الخاصة بالشركة، بما في ذلك ما يلي:  وفقا  إجراء العملية  (د)

عالقات العمالء والعمليات،  إستمرارقبول و  فيما يخصالتأكد من إتباع اإلجراءات المناسبة  (1)
بما في ذلك النظر فيما إذا كان يوجد وأن النتائج التي تم التوصل إليها هي نتائج مناسبة، 

)المرجع: الفقرات بأن اإلدارة تفتقر إلى النزاهة؛  ستنتاجى اإلمعلومات تؤدي بشريك العملية إل
 (33أ-32أ

التأكد من أن فريق العملية مجتمعين يتمتعون بالكفاءة والقدرات المالئمة، بما في ذلك مهارات  (2)
 وتقنيات التأكيد والخبرة في إعداد التقارير المالية من أجل:
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 للمعايير المهنية والمتطلبات القانونية والتنظيمية المعمول بها؛ و وفقا  إجراء عملية المراجعة  .أ
 المساعدة على إصدار تقرير مالئم في الظروف المحددة. .ب

 الحفاظ على توثيق مناسب للعملية.  (3)
 

 ات ذات الالة بعد قبول العملية عتبار اإل
لو تم توفير تلك إذا حال شريك العملية على معلومات كانت ستؤدي بالشركة إلى رفض العملية  .26

، ألنه يجب على شريك العملية إبالغ تلك المعلومات على الفور إلى الشركة، أبكرالمعلومات في مرحلة 
 اإلجراء الالزم.  إتخاذبحيث يمكن للشركة وشريك العملية 

 
 للمتطلبات األخالقية ذات الالة متثالاإل

خالل مختلف مراحل العملية، من خالل المالحظة وطرح األسئلة  يجب أن يبقى شريك العملية متيقظا    .27
للمتطلبات األخالقية ذات الالة من  متثالتثبت عدم اإل التيعند اللزوم، بغرض الحاول على األدلة 

قبل أعضاء فريق العملية. وإذا بلغ إلى علم شريك العملية أمور معينة من خالل نظام رقابة الجودة في 
ذلك تشير إلى أن أعضاء فريق العملية لم يمتثلوا للمتطلبات األخالقية ذات الالة، فإن الشركة أو غير 

 شريك العملية يجب أن يحدد اإلجراء المناسب بالتشاور مع األفراد اآلخرين في الشركة.
 

 المراقبة
عقول على رقابة الجودة في أي شركة عملية مراقبة ماممة لتزويد الشركة بتأكيد مالنظام الفعال ليشمل  .28

ويجب أن بنظام رقابة الجودة هي مالئمة وكافية وتعمل بفعالية.  المتعلقةأن سياسات وإجراءات الشركة 
يبحث شريك العملية في نتائج عملية المراقبة الخاصة بالشركة كما هي مثبتة في المعلومات األخيرة التي 

كانت العيوب الملحوظة في تلك  ، وإن أمكن، الشركات األخرى في الشبكة وما إذاوزعتها الشركة
 المعلومات يمكن أن تؤثر على عملية المراجعة. 
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 عالقات العمالء وعمليات المراجعة إستمرارقبول و 
 عالقات العمالء وعمليات المراجعة إستمرارالعوامل التي تؤثر على قبول و 

)المرجع:  مراجعة معينة إذا:ما لم تتطلب القوانين أو األنظمة ذلك، يجب أن ال يقبل الممارس عملية  .29
 (35أ-34الفقرات أ

 لم يقتنع الممارس بما يلي:  (أ)

 (36)المرجع: الفقرة أأنه ال يوجد غرض معقول من العملية؛ أو  (1)

 (37بأن عملية المراجعة هي عملية مالئمة في الظروف المحددة؛ )المرجع: الفقرة أ (2)

، المتطلبات األخالقية ذات الالة ستيفاءإه لن يتم بأن عتقاديدفعه إلى اإل كان لدى الممارس سببا   (ب)
 ية؛ستقاللبما في ذلك اإل

كان فهم الممارس األولي لظروف العملية يشير إلى أن المعلومات الالزمة ألداء عملية المراجعة  (ج)
 (38من المحتمل أن تكون غير متوفرة أو غير موثوقة؛ )المرجع: الفقرة أ

للتشكيك في نزاهة اإلدارة حيث من المحتمل أن تؤثر على األداء السليم  كان لدى الممارس سببا   (د)
 )ب((37للمراجعة؛ أو )المرجع: الفقرة أ

فيما يخص عملية على نطاق عمل الممارس  فرضت اإلدارة أو أولئك المكلفين بالرقابة قيودا   (ه)
يجة معينة حول المراجعة المقترحة بحيث يعتقد الممارس أن القيود سوف تؤدي به إلى حجب نت

 البيانات المالية.
 

 الشروط المسبقة لقبول عملية مراجعة
 (39)المرجع: الفقرة أقبل قبول عملية مراجعة معينة، يجب على الممارس:  .30

تحديد ما إذا كان إطار إعداد التقارير المالية المطبق في إعداد البيانات المالية هو إطار مقبول، بما  (أ)
في ذلك في حال البيانات المالية ذات الغرض الخاص، فهم الغرض الذي أُعدت من أجله البيانات 

 (46أ-40)المرجع: الفقرات أالمالية وفهم المستخدمين المقاودين؛ و 

 (50أ-47موافقة اإلدارة بأنها تدرك وتفهم مسؤولياتها: )المرجع: الفقرات أ الحاول على (ب)
إلطار إعداد التقارير المالية المعمول به، بما في ذلك،  وفقا  المتعلقة بإعداد البيانات المالية  (1)

 عادل. ، عرضها بشكل  مناسبا  حيث يكون 
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مساعدة على إعداد بيانات مالية خالية المتعلقة بالرقابة الداخلية التي تراها اإلدارة ضرورية لل (2)
 أو الخطأ؛ و حتيالبسبب اإل من األخطاء الجوهرية، سواء  

 لتزويد الممارس بما يلي:  (3)
اإلدارة أنها ذات صلة بإعداد البيانات  تدركالمعلومات التي كافة فرصة الوصول إلى  .أ

 المالية، مثل السجالت والوثائق واألمور األخرى؛ 
 اإلضافية التي قد يطلبها الممارس من اإلدارة لغرض المراجعة؛ والمعلومات  .ب

فرصة الوصول المطلق إلى األشخاص ضمن المنشأة الذي يحدد الممارس أنه من  .ج
 الضروري الحاول على أدلة منهم. 

 
في حال لم يقتنع الممارس بأي من المسائل المبينة أعاله على أنها شروط مسبقة لقبول عملية مراجعة  .31

المسألة مع اإلدارة أو أولئك المكلفين بالرقابة. وفي حال كان من غير ما، يجب أن يناقش الممارس 
عملية المقترحة ما لم إلقناع الممارس بتلك المسائل، يجب أن ال يقبل الممارس الالممكن إجراء تغيير 

تقتضي القوانين أو األنظمة ذلك. لكن العملية التي تجري في ظل تلك الظروف ال تمتثل لهذا المعيار. 
 لهذا المعيار.  وفقا  لذلك، يجب أن ال يشمل الممارس أي إشارة ضمن تقريره تفيد بإجراء المراجعة  وتبعا  

 
يقتنع بأي من الشروط المسبقة أعاله، يجب أن يناقش إذا ُاكتشف بعد قبول العملية بأن الممارس لم  .32

 الممارس المسألة مع اإلدارة أو أولئك المكلفين بالرقابة، وأن يحدد:
 ما إذا كان من الممكن حّل المسألة؛ (أ)
 ما إذا كان من المناسب مواصلة العملية؛ و (ب)
 الممارس.ما إذا يمكن اإلبالغ، وإن كان كذلك، كيفية اإلبالغ عن المسألة في تقرير  (ج)

 
 ات اإلضافية عندما ُتحدد صياغة تقرير الممارس بموجب القوانين أو األنظمة عتبار اإل

يجب أن يشير تقرير الممارس الاادر بخاوص عملية المراجعة إلى هذا المعيار فقط في حال امتثل  .33
 .86التقرير لمتطلبات الفقرة 

 
في بعض الحاالت، عندما تتم عملية المراجعة بموجب القوانين أو األنظمة المعمول بها في منطقة ما،  .34

فقد تحدد القوانين أو األنظمة ذات الالة شكل أو صياغة تقرير الممارس على نحو مختلف إلى حد بعيد 
ما إذا كان المستخدمون قد أساؤوا هذا المعيار. وفي تلك الحاالت، يجب أن يقّيم الممارس  متطلباتعن 
التأكيد الذي تم الحاول عليه من مراجعة البيانات المالية، وإن كذلك، ما إذا كان التوضيح فهم 

 ( 148وأ 51اإلضافي في تقرير الممارس يمكن أن يقلل من احتمال سوء الفهم. )المرجع: الفقرتان أ
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قرير الممارس ال يمكن أن يقلل من احتمال سوء الفهم، إذا استنتج الممارس بأن التوضيح اإلضافي في ت .35
يجب أن ال يقبل الممارس عملية المراجعة ما لم تقتضي القوانين أو األنظمة القيام بذلك. لكن عملية 

لذلك، يجب أن ال  وتبعا  المراجعة التي تجري بموجب تلك القوانين أو األنظمة ال تمتثل لهذا المعيار. 
 51لهذا المعيار. )المرجع: الفقرتان أ وفقا  ارة ضمن تقريره تفيد بإجراء المراجعة يشمل الممارس أي إش

 (143وأ
 

 على شروط العملية تفاقاإل
، مناسبا  يجب أن يتفق الممارس على شروط العملية مع اإلدارة أو أولئك المكلفين بالرقابة، حسبما يكون  .36

 .قبل إجراء العملية
 

يات تفاقالمتفق عليها في كتاب تكليف أو شكل آخر مالئم من اإل يجب أن يتم تسجيل شروط العملية .37
 (56، أ54أ-52الخطية، ويجب أن يتضمن ما يلي: )المرجع: الفقرات أ

 أو التوزيع حيث أمكن؛ ستخداموالتوزيع المقاودان للبيانات المالية، وأية قيود على اإل ستخداماإل (أ)
 به؛تحديد إطار إعداد التقارير المالية المعمول  (ب)
 هدف ونطاق عملية المراجعة؛  (ج)
 مسؤوليات الممارس؛ (د)
، 50أ-47)ب(؛ )المرجع: الفقرات أ30مسؤوليات اإلدارة، بما في ذلك تلك المذكورة في الفقرة  (ه)

 (55أ
بيان يفيد بأن العملية هي ليست عملية تدقيق، وأن الممارس لن يعبر عن رأي تدقيق حول  (و)

 البيانات المالية؛ و
للتقرير الذي سيادر عن الممارس، وبيان يفيد بإمكانية المحتوى المتوقعين إشارة إلى الشكل و  (ز)

 وجود حاالت قد يختلف فيها التقرير عن شكله ومحتواه المتوقعين.
 

 العمليات المتكررة
ات إعتبار يقّيم الممارس، في عمليات المراجعة المتكررة، ما إذا كانت الظروف، بما في ذلك التغيرات في  .38

، تقتضي تنقيح شروط العملية وما إذا كانت هنالك حاجة لتذكير اإلدارة أو أولئك المكلفين قبول العملية
 (57)المرجع: الفقرة أ، بالشروط القائمة للعملية. مناسبا  بالرقابة، حسبما يكون 

 
 قبول التغير في شروط عملية المراجعة 

حين ال يكون هناك مبرر معقول يجب أن ال يوافق الممارس على إجراء أي تغيير في شروط العملية  .39
 (60أ-58للقيام بذلك. )المرجع: الفقرات أ
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في حال ُطلب من الممارس، قبل إكمال عملية المراجعة، تغيير العملية إلى عملية ال يتم الحاول فيها   .40
على تأكيد معين، يجب أن يحدد الممارس ما إذا كان يوجد مبرر معقول للقيام بذلك. )المرجع: الفقرات 

 (62أ-61أ
 

إذا تم تغيير شروط العملية خالل سياق العملية، فإن الممارس واإلدارة أو أولئك المكلفين بالرقابة، حسبما  .41
، يجب أن يتفقوا على الشروط الجديدة للعملية وأن يسجلوها في كتاب تكليف أو شكل آخر مناسبا  يكون 

 يات الخطية.تفاقمالئم من اإل
 

 مع اإلدارة وأولئك المكلفين بالرقابة تاالاإل 
، في الوقت المناسب مناسبا  يجب أن يتال الممارس مع اإلدارة أو أولئك المكلفين بالرقابة، حسبما يكون  .42

خالل مراحل عملية المراجعة، لإلبالغ عن كافة المسائل المتعلقة بعملية المراجعة التي تعتبر، وفق 
هتمام اإلدارة أو أولئك المكلفين إ افي من األهمية بحيث تستحق الحكم المهني للممارس، على قدر ك

 (69أ-63. )المرجع: الفقرات أمناسبا  بالرقابة، حسبما يكون 
 

 العملية  أداء
 األهمية النسبية في مراجعة البيانات المالية

تاميم  يجب أن يحدد الممارس األهمية النسبية لمجمل البيانات المالية، وأن يطبق هذه األهمية في .43
 (73أ-70اإلجراءات وتقييم النتائج التي يتم الحاول عليها من تلك اإلجراءات. )المرجع: الفقرات أ

 
يجب أن ينقح الممارس األهمية النسبية لمجمل البيانات المالية في حال اطلع على معلومات خالل  .44

 (74أ دد مبلغ مختلف مبدئيا. )المرجع: الفقرةحإلى أن ي بهالمراجعة كانت ستؤدي 
 

 فهم الممارس
الممارس على فهم المنشأة وبيئتها، وإطار إعداد التقارير المالية المعمول به، لتحديد يجب أن يحال  .45

المجاالت في البيانات المالية التي من المحتمل أن تنشأ فيها أخطاء جوهرية وبالتالي توفير أساس 
 (77أ-75الفقرات ألتاميم اإلجراءات لمعالجة تلك المجاالت. )المرجع: 

 
 (90، أ87، أ78يجب أن يشمل فهم الممارس ما يلي: )المرجع: الفقرات أ .46

عوامل الاناعة ذات الالة والعوامل التنظيمية وغيرها من العوامل الخارجية بما في ذلك إطار  (أ)
 إعداد التقارير المالية المعمول به؛

 طبيعة المنشأة، بما في ذلك:  (ب)
 عملياتها؛ (1)
 هيكل الملكية والحوكمة الخاص بها؛  (2)
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عــة
راج

الم
 

 ؛ والتي تخطط لتنفيذهاالمنشأة  تنفذهاات التي ستثمار أنواع اإل (3)
 هيكلة المنشأة وكيفية تمويلها؛  طريقة (4)
 ستراتيجيات المنشأة؛إأهداف و  (5)

 األنظمة المحاسبية والسجالت المحاسبية للمنشأة؛ و (ج)

 اختيار المنشأة وتطبيقها للسياسات المحاسبية. (د)
 

 تاميم وتأدية اإلجراءات
عند الحاول على أدلة كافية ومالئمة كأساس للتوصل إلى نتيجة معينة حول مجمل البيانات المالية،  .47

-79واإلجراءات التحليلية: )المرجع: الفقرات أ ستفسارينبغي على الممارس تاميم وتنفيذ إجراءات اإل
 (90، أ87، أ83أ

 ات؛ وفااحالبيانات المالية، بما في ذلك اإللمعالجة كافة البنود الهامة في  (أ)
 التركيز على معالجة المجاالت في البيانات المالية التي من المحتمل أن تنشأ فيها أخطاء جوهرية. (ب)
 

يكون واألفراد اآلخرين ضمن المنشأة، حسبما ات الممارس التي يطرحها على اإلدارة إستفسار تشمل  .48
 (88أ-84أ: )المرجع: الفقرات ، ما يليمناسبا  

 كيف تادر اإلدارة التقديرات المحاسبية الهامة بموجب إطار إعداد التقارير المالية المعمول به؛ (أ)
تحديد األطراف ذات العالقة ومعامالت األطراف ذات العالقة، بما في ذلك الغرض من تلك  (ب)

 المعامالت؛
معقدة كانت قد أثرت أو ما إذا كان يوجد معامالت أو أحداث أو مسائل هامة أو غير عادية أو  (ج)

 سوف تؤثر على البيانات المالية للمنشأة، بما في ذلك:
 التغيرات الهامة في النشاطات أو العمليات التجارية للمنشأة؛ (1)
التغيرات الهامة في شروط العقود التي تؤثر بشكل كبير على البيانات المالية للمنشأة، بما  (2)

 ون؛ عقود أو مواثيق التمويل والديفي ذلك شروط 
 قيود اليومية الهامة أو التعديالت األخرى على البيانات المالية؛  (3)

 التي تحدث أو ُيعترف بها قرب نهاية فترة إعداد التقارير؛ المعامالت الهامة  (4)

 ووضع أي بيانات خاطئة لم يتم تاحيحها وتم تحديدها خالل العمليات السابقة؛  (5)

العالقات مع األطراف ذات العالقة بالنسبة اآلثار أو المدلوالت المحتملة للمعامالت أو  (6)
 للمنشأة؛
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 وجود أي مما يلي بشكل فعلي أو مشتبه به أو مزعوم:  (د)
 ية أو غير قانونية تؤثر على المنشأة؛ وإحتيالأعمال  (1)
بأن لها أثر مباشر على تحديد  التي ُيعترف عموما  ألحكام القوانين واألنظمة  متثالعدم اإل (2)

 ات الهامة في البيانات المالية، مثل قوانين وأنظمة الضريبة والتقاعد؛ فااحالمبالغ واإل

ما إذا كانت اإلدارة قد حددت وعالجت األحداث التي تقع بين تاريخ البيانات المالية وتاريخ تقرير  (ه)
 ضمنها؛ فااحالممارس الذي يتطلب تعديل البيانات المالية أو اإل

 (89بافتها منشأة مستمرة؛ )المرجع: الفقرة أ ستمراراإل أساس تقييم اإلدارة لقدرة المنشأة على (و)

بافتها منشأة  ستمرارما إذا كان يوجد أحداث أو شروط يبدو أنها تشكك في قدرة المنشأة على اإل (ز)
 مستمرة؛

ات التعاقدية أو البنود المحتملة التي كانت قد أثرت أو سوف تؤثر لتزامات الهامة أو اإللتزاماإل (ح)
 ات؛ وفااحالية للمنشأة، بما في ذلك اإلعلى البيانات الم

المعامالت غير النقدية الهامة أو المعامالت التي ال يوجد لها عوض نقدي في فترة إعداد التقارير  (ط)
 المالية قيد الدراسة. 

 
عند تاميم اإلجراءات التحليلية، يجب أن ينظر الممارس فيما إذا كانت البيانات من النظام المحاسبي  .49

 (92أ-90وسجالتها المحاسبية كافية لغرض تأدية اإلجراءات التحليلية. )المرجع: الفقرات أللمنشأة 
 

 اإلجراءات لمعالجة ظروف محددة
 األطراف ذات العالقة

يجب أن يبقى الممارس خالل المراجعة متنبها للترتيبات أو المعلومات التي قد تشير إلى وجود عالقات  .50
 للممارس. تفاح عنها مسبقا   ولمالتي لم تحددها اإلدارة  أو معامالت األطراف ذات العالقة

 
معامالت هامة خارج السياق العادي ألعمال المنشأة أثناء إجراء المراجعة، فإنه يجب  إذا حدد الممارس .51

 أن يستعلم من اإلدارة عما يلي: 

 طبيعة تلك المعامالت؛ (أ)
 ما إذا كان من الممكن إشراك األطراف ذات العالقة؛ و (ب)
 األساس التجاري )أو عدم وجوده( لتلك المعامالت. (ج)
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عــة
راج

الم
 

 األنظمةو للقوانين  متثالوعدم اإل حتيالاإل
أو  إحتيالاألنظمة، أو االشتباه بحدوث و للقوانين  إمتثالأو عدم  إحتيالعند وجود مؤشر على حدوث  .52

 في المنشأة، ينبغي على الممارس:  األنظمةو للقوانين  إمتثالعدم 
إلى المستوى المناسب من اإلدارة العليا  ) ما لم يحظر القانون او اللوائح ذلك( المسألةإبالغ تلك  (أ)

 .(93)المرجع: الفقرة أ مناسبا  أو أولئك المكلفين بالرقابة، حسبما يكون 
 طلب تقييم اإلدارة لألثر)اآلثار(، إن وجدت، على البيانات المالية؛  (ب)
 متثالأو عدم اإل حتيالاإلتحديد أو اإلشتباه في تحديد دراسة أثر، إن وجد، تقييم اإلدارة آلثار  (ج)

األنظمة المبّلغ عنها إلى الممارس على النتيجة التي يتوصل إليها حول البيانات المالية و للقوانين 
 وعلى تقرير الممارس؛ و

 تحديد ما إذا كانت القوانين أو األنظمة أو المتطلبات األخالقية ذات العالقة: )المرجع: الفقرة (د)
 (98أ-94أ
 تتطلب من الممارس أن يبلغ سلطة مختاة خارج المنشأة. (1)
 لظروف.لحدد المسؤوليات التي قد يكون إبالغ سلطة مختاة خارج المنشأة بموجبها مالئما  ت (2)

 
 المنشأة المستمرة 

بافتها منشأة مستمرة. وعند دراسة تقييم  ستمرارتشمل مراجعة البيانات المالية بحث قدرة المنشأة على اإل .53
بافتها منشأة مستمرة، ينبغي أن يغطي الممارس نفس الفترة التي  ستمراراإلدارة لقدرة المنشأة على اإل

بموجب القوانين أو التقارير المالية المعمول به، أو تستخدمها اإلدارة إلجراء تقييمها بموجب إطار إعداد 
 األنظمة التي تحدد فترة أطول. 

 
كبير في  ، خالل أداء المراجعة، على أي أحداث أو ظروف يمكن أن تشكك بشكل  الممارسإذا اطلع  .54

 (99بافتها منشأة مستمرة، فإنه يتعين على الممارس: )المرجع: الفقرة أ ستمرارقدرة المنشأة على اإل

 ستمرارقدرة المنشأة على اإلمن اإلدارة عن خطط اإلجراءات المستقبلية التي تؤثر على  ستعالماإل (أ)
وعن جدوى هذه الخطط، وما إذا كانت اإلدارة تعتقد بأن نتيجة هذه الخطط  بافتها منشأة مستمرة

  بافتها منشأة مستمرة؛ ستمرارسوف تؤدي إلى تحسين الوضع فيما يخص قدرة المنشأة على اإل

 لبحث ما إذا كانت ردود اإلدارة توفر أساسا  كافيا  لما يلي:  ستعالمنتائج هذا اإل تقييم (ب)
  



لتاريخيةعمليات مراجعة البيانات المالية ا  

 16           )المنقح( 2400 لعمليات المراجعةالمعيار الدولي 

في عرض البيانات المالية على أساس المنشأة المستمرة إذا تضمن إطار إعداد  ستمراراإل (1)
 بافتها منشأة مستمرة؛ أوالمنشأة  إستمرارالتقارير المالية المعمول به فرضية 

ما إذا كانت البيانات المالية تشتمل على أخطاء جوهرية أو أنها مضللة بطريقة  إستنتاج (2)
 بافتها منشأة مستمرة؛ و ستمرارفيما يخص قدرة المنشأة على اإلأخرى 

بحث ردود اإلدارة في ضوء كافة المعلومات ذات الالة التي يطلع عليها الممارس نتيجة  (ج)
 المراجعة. 

 
 رون العمل الذي يؤديه آخ إستخدام

، أو عند إجراء المراجعة، قد يكون من الضروري للمارس أن يستخدم العمل الذي يؤديه ممارسون آخرون  .55
وإذا استخدم تتمتع بالخبرة في مجال آخر غير المحاسبة أو التأكيد.  معينة مؤسسةعمل فرد ما أو 

يتخذ خطوات مناسبة الممارس عمل أجراه ممارس آخر أو خبير ما خالل أداء المراجعة، فإنه يجب ان 
 (80تكون كافية إلقناعه بأن العمل الذي تم تأديته كاف  ألغراض الممارس. )المرجع: الفقرة أ

 
 مطابقة البيانات المالية مع السجالت المحاسبية األساسية 

الممارس على أدلة تثبت أن البيانات المالية تتفق مع، أو تتطابق مع، مع السجالت  يحاليجب أن  .56
 (100ة األساسية للمنشأة. )المرجع: الفقرة أالمحاسبي

 
 اإلجراءات اإلضافية عندما يدرك الممارس احتمالية أن تشتمل البيانات المالية على أخطاء جوهرية

بأن البيانات المالية قد تشتمل على  عتقادإذا أطلع الممارس على مسألة )مسائل( معينة تدفعه إلى اإل .57
أخطاء جوهرية، فإنه يتعين عليه تاميم وأداء إجراءات إضافية كافية لمساعدته على ما يلي: )المرجع: 

 ( 105أ-101الفقرات أ
بان المسألة )المسائل( من غير المحتمل أن تؤثر على مجمل البيانات المالية بحيث  ستنتاجاإل (أ)

 ؛ أو تشتمل على أخطاء جوهرية
 تحديد المسألة )المسائل( التي تؤدي إلى أن تشتمل مجمل البيانات المالية على أخطاء جوهرية. (ب)

 

 األحداث الالحقة
تتطلب تعديل  إذا بلغ إلى علم الممارس وقوع أحداث بين تاريخ البيانات المالية وتاريخ تقرير الممارس .58

ضمنها، فإنه يجب على الممارس أن يطلب من اإلدارة تاحيح هذه  فااحالبيانات المالية أو اإل
 األخطاء الجوهرية. 

 

ية بعد تاريخ تقرير الممارس. معين بأداء أي إجراءات تخص البيانات المال إلتزامال يترتب على الممارس  .59
ات المالية للممارس بعد تاريخ تقرير الممارس لكن قبل تاريخ إصدار البيان لكن في حال أصبح معلوما  
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عــة
راج

الم
 

كانت دفعته إلى تعديل التقرير، فإنه يتعين على لحقيقة معينة كان لو علمها في تاريخ تقرير الممارس 
 الممارس:

 ؛مناسبا  مناقشة المسألة مع اإلدارة أو أولئك المكلفين بالرقابة، حسبما يكون  (أ)
 تحديد ما إذا كانت البيانات المالية بحاجة إلى تعديل؛ و (ب)
 عن الكيفية التي تنوي بها اإلدارة معالجة المسألة في البيانات المالية.  ستفساراإلإن كان كذلك،  (ج)

 
 إذا لم تعدل اإلدارة البيانات المالية في الظروف التي يعتقد فيها الممارس أنه يجب تعديلها، وتم مسبقا   .60

لمكلفين بالرقابة بعدم فإنه يجب على الممارس إخطار اإلدارة وأولئك اتقديم تقرير الممارس إلى المنشأة، 
وإذا تم مع ذلك إصدار إصدار البيانات المالية إلى أطراف ثالثة قبل إجراء التعديالت الضرورية. 

البيانات المالية الحقا دون التعديالت الضرورية، فإنه يتعين على الممارس أن يتخذ إجراءات مناسبة 
 على تقرير الممارس. عتمادلمنع اإل

 
 اإلقرارات الخطية

يفيد بان اإلدارة قد استوفت جميع مسؤولياتها  يجب أن يطلب الممارس من اإلدارة تقديم إقرار خطي .61
المبينة في شروط العملية المتفق عليها. ويجب أن يتضمن اإلقرار الخطي ما يلي: )المرجع: الفقرات 

 ( 108أ-106أ
ار إعداد التقارير المالية المعمول إلط وفقا  أن اإلدارة استوفت مسؤوليتها في إعداد البيانات المالية  (أ)

، وأنها زودت الممارس بكافة المعلومات به، بما في ذلك عرضها بشكل عادل حيث يكون مالئما  
 ذات الالة وأتاحت له الوصول إلى المعلومات المتفق عليها في شروط العملية؛ و

 أنه تم تسجيل جميع المعامالت وإظهارها في البيانات المالية. (ب)
 

في حال توجب على اإلدارة بموجب القوانين أو األنظمة تقديم بيانات عامة خطية بشأن مسؤولياتها، 
)ب(، -وحدد الممارس بأن تلك البيانات توفر بعض أو جميع اإلقرارات التي تقتضيها الفقرات الفرعية )أ(

 رار الخطي.فإنه ال ينبغي إدراج المسائل ذات الالة التي تغطيها تلك البيانات ضمن اإلق
 

: )المرجع: الفقرة عما يليأفاحت له  بأنها قداإلقرارات الخطية لإلدارة  أيضا  يجب أن يطلب الممارس  .62
 (107أ
وجميع عالقات ومعامالت األطراف ذات العالقة التي تكون  هوية األطراف ذات العالقة بالمنشأة (أ)

 اإلدارة على علم بها؛ 
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تعلم اإلدارة بأنها قد  حتيالأو عمليات مشبوهة من اإل إحتيالالحقائق الهامة المتعلقة بأي عمليات  (ب)
 أثرت على المنشأة؛

على  متثالالمعلوم أو الفعلي أو المحتمل للقوانين واألنظمة التي تؤثر مدلوالت عدم اإل متثالعدم اإل (ج)
 البيانات المالية للمنشأة؛

 فرضية المنشأة المستمرة في البيانات المالية؛ إستخدامجميع المعلومات المتالة ب (د)

عن كافة األحداث التي وقعت بعد تاريخ البيانات المالية والذي يتطلب  فااحأنه تم تعديل أو اإل (ه)
 بخاوص ذلك؛ إفااحإطار إعداد التقارير المالية المعمول به إجراء تعديل أو 

البنود المحتملة التي أثرت أو قد تؤثر على البيانات  ات التعاقدية أولتزامات الهامة أو اإللتزاماإل (و)
 ات؛ وفااحالمالية للمنشأة، بما في ذلك اإل

المعامالت غير النقدية الهامة أو المعامالت التي ال يوجد لها عوض نقدي والتي تجريها المنشأة  (ز)
 في فترة إعداد التقارير المالية قيد الدراسة. 

 
: )المرجع: أكثر من اإلقرارات الخطية المطلوبة، فإنه يجب على الممارسإذا لم تقدم اإلدارة واحد أو  .63

 (106الفقرة أ
 ؛مناسبا  مناقشة المسألة مع اإلدارة أو أولئك المكلفين بالرقابة، حسبما يكون  (أ)
المحتمل لهذا األمر على موثوقية اإلقرارات )شفوية كانت أم  ثراألإعادة تقييم نزاهة اإلدارة، وتقييم  (ب)

 عام؛ و األدلة بشكل  خطية( و 
إجراءات مناسبة، بما في ذلك تحديد األثر المحتمل على النتيجة المحددة في تقرير الممارس  إتخاذ (ج)

 لهذا المعيار. وفقا  
 

يجب أن ال يعبر الممارس عن أي نتيجة حول البيانات المالية، أو يجب أن ينسحب من العملية إذا كان  .64
 ، إذا: مناسبا  بموجب القوانين أو األنظمة المعمول بها، حيث يكون  نسحاب محتمال  إلا
 ستنتج الممارس وجود شكوك كافية حول نزاهة اإلدارة بحيث ال تكون اإلقرارات الخطية موثوقة؛ أوإ (أ)
 . 61لم تقدم اإلدارة اإلقرارات المطلوبة بموجب الفقرة  (ب)

 
 الخطيةالتاريخ والفترة )الفترات( التي تغطيها اإلقرارات 

يجب أن يكون تاريخ اإلقرارات الخطية أقرب ما يمكن، لكن ليس بعد، تاريخ تقرير الممارس. ويجب أن  .65
 تكون اإلقرارات الخطية لكافة البيانات المالية والفترة )الفترات( المشار إليها في تقرير الممارس. 
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عــة
راج

الم
 

 تقييم األدلة التي يتم الحاول عليها من اإلجراءات المنفذة
أن يقّيم الممارس ما إذا تم الحاول على أدلة كافية ومالئمة من اإلجراءات المنفذة، وإن لم يكن يجب  .66

كذلك، يجب أن ينفذ الممارس إجراءات أخرى يعتبرها ضرورية في الظروف المحددة حتى يكون قادرا 
 (109على صياغة نتيجة معينة حول البيانات المالية. )المرجع: الفقرة أ

 
لاياغة نتيجة معينة، فإنه يجب أن يناقش مع  الممارس الحاول على أدلة كافية ومالئمة إذا لم يستطع .67

، آثار تلك القيود على نطاق المراجعة. )المرجع: مناسبا  اإلدارة وأولئك المكلفين بالرقابة، حيث يكون 
 (111أ-110الفقرات أ

 
 تقييم األثر على تقرير الممارس

تي يتم الحاول عليها من اإلجراءات المنفذة لتحديد األثر على تقرير يجب أن يقّيم الممارس األدلة ال .68
 (109الممارس. )المرجع: الفقرة أ

 
 صياغة نتيجة الممارس حول البيانات المالية

 

 دراسة إطار إعداد التقارير المالية المعمول به فيما يتعلق بالبيانات المالية
 

 يجب على الممارس عند صياغة نتيجته حول البيانات المالية:  .69
إطار إعداد التقارير المالية  تاف أو تشير بشكل وافي إلى أن يقّيم ما إذا كانت البيانات المالية (أ)

 (113أ-112المعمول به؛ )المرجع: الفقرات أ
به ونتائج اإلجراءات  أن يبحث فيما يلي في سياق متطلبات إطار إعداد التقارير المالية المعمول (ب)

 المنفذة:
ما إذا كانت الماطلحات المستخدمة في البيانات المالية، بما في ذلك عنوان كل بيان  (1)

 مالي، هي ماطلحات مناسبة؛
ما إذا كانت البيانات المالية تفاح بشكل وافي عن السياسات المحاسبية الهامة التي تم  (2)

 اختيارها وتطبيقها؛
محاسبية الهامة التي يتم اختيارها وتطبيقها متوافقة مع إطار إعداد ما إذا كانت السياسات ال (3)

 التقارير المالية المعمول به ومناسبة؛ 
 ما إذا كانت التقديرات المحاسبية التي تجريها اإلدارة تبدو معقولة؛  (4)
ما إذا كانت المعلومات المعروضة في البيانات المالية تبدو مالئمة وموثوقة وقابلة للمقارنة  (5)

 سهلة الفهم؛ وو 
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ات وافية لمساعدة المستخدمين المقاودين على فهم إفااحتقدم  ما إذا كانت البيانات المالية (6)
آثار المعامالت واألحداث الهامة على المعلومات التي يتم اإلبالغ عنها في البيانات المالية. 

 (116أ-114)المرجع: الفقرات أ

 يجب أن يبحث الممارس في تأثير ما يلي:  .70
األخطاء الجوهرية غير الماححة التي تم تحديدها خالل سير المراجعة، وفي مراجعة السنة  (أ)

 السابقة للبيانات المالية للمنشأة، على مجمل البيانات المالية؛ و
الجوانب النوعية من الممارسات المحاسبية للمنشأة، بما في ذلك مؤشرات على وجود تحيز محتمل  (ب)

 (118أ-117الفقرات أ في أحكام اإلدارة. )المرجع:
 

على يجب أن تشتمل ات الممارس إعتبار فإن إطار عرض عادل،  إستخدامإذا تم إعداد البيانات المالية ب .71
 (115ما يلي: )المرجع: الفقرة أ

 لإلطار المعمول به؛ و وفقا  العرض والهيكل والمحتوى الكلي للبيانات المالية  (أ)
اإليضاحات ذات العالقة، يبدو أنها تمثل المعامالت  كانت البيانات المالية، بما في ذلكما إذا  (ب)

أو تعطي صورة صادقة وعادلة، حيث يكون  عادال   واألحداث األساسية بطريقة تحقق عرضا  
 ، في سياق مجمل البيانات المالية. مناسبا  

 شكل النتيجة 
ينبغي التعبير عن نتيجة الممارس حول البيانات المالية، سواء كانت معدلة أو غير معدلة، بالشكل  .72

 المناسب في سياق إطار إعداد التقارير المالية المطبق في البيانات المالية. 
 

 النتيجة غير المعدلة
البيانات  مجمل حوليجب أن يعبر الممارس عن نتيجة غير معدلة ضمن تقريره حول البيانات المالية  .73

بأنه لم يبلغ إلى علمه ما يدفعه إلى  ستنتاجعندما يحال على تأكيد معقول ليكون قادرا على اإل المالية
إلطار إعداد التقارير المالية  وفقا  بان البيانات المالية غير معّدة، في كافة الجوانب المادية،  عتقاداإل

 المعمول به. 
 

غير معدلة، فإنه يجب أن يستخدم إحدى العبارات التالية، حيث يكون  عندما يعبر الممارس عن نتيجة .74
 (120أ-119، ما لم تقتضي القوانين أو األنظمة خالف ذلك: )المرجع: الفقرات أمناسبا  

بأن البيانات المالية ال تعرض بشكل  عتقاد"بناء على مراجعتنا، لم يبلغ إلى علمنا ما يدفعنا إلى اإل (أ)
إلطار إعداد التقارير  وفقا  عادل، في كافة الجوانب المادية )أو ال تعطي صورة صادقة وعادلة(،... 

 إطار العرض العادل(؛ أو إستخدامالمالية المعمول به،" )بالنسبة للبيانات المالية المعّدة ب
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عــة
راج

الم
 

بأن البيانات المالية غير معّدة، في  عتقاددفعنا إلى اإل"بناء على مراجعتنا، لم يبلغ إلى علمنا ما ي (ب)
إلطار إعداد التقارير المالية المعمول به،" )بالنسبة للبيانات المالية  وفقا  كافة الجوانب المادية، 

 (.متثالإطار اإل إستخدامالمعّدة ب
 

 النتيجة المعدلة
 يجب أن يعّبر الممارس عن نتيجة معدلة ضمن تقريره حول مجمل البيانات المالية عندما:  .75

على اإلجراءات المنفذة واألدلة المتحال عليها، بأن البيانات المالية تشتمل  يحدد الممارس، بناء   (أ)
 على أخطاء جوهرية؛ أو

تعلق بواحد أو أكثر من أدلة كافية ومالئمة فيما ي على يكون الممارس غير قادر على الحاول (ب)
 بمجمل البيانات المالية.المالية التي تعتبر هامة فيما يتعلق البنود في البيانات 

 
 عندما يعدل الممارس النتيجة المعّبر عنها حول البيانات المالية، فإنه يجب على الممارس:  .76

، مناسبا  نتيجة"، حسبما يكون  أي عنوان "نتيجة متحفظة" أو "نتيجة سلبية" أو "عدم إبداء إستخدام (أ)
 لفقرة النتيجة في تقرير الممارس؛ و

تقديم وصف للمسألة التي تؤدي إلى حدوث التعديل تحت عنوان مناسب )على سبيل المثال،  (ب)
نتيجة" حسبما يكون أي "أساس النتيجة المتحفظة"، أو "أساس النتيجة السلبية" أو "أساس عدم إبداء 

ة ضمن تقرير الممارس مباشرة قبل فقرة النتيجة )ُيشار إليها على أنها (، في فقرة منفالمناسبا  
 أساس فقرة النتيجة(. 

 
 شتمال البيانات المالية على أخطاء جوهريةإ

 إذا حدد الممارس أن البيانات المالية تشتمل على أخطاء جوهرية، فإنه يجب أن يعبر عما يلي:  .77
آثار المسألة )المسائل( التي تؤدي إلى حدوث التعديل يستنتج الممارس بأن  عندمانتيجة متحفظة،  (أ)

 هي آثار هامة، لكنها غير شائعة في البيانات المالية؛ أو
نتيجة سلبية، عندما تكون آثار المسألة )المسائل( التي تؤدي إلى حدوث التعديل هي آثار هامة  (ب)

 وشائعة في البيانات المالية.
 

نتيجة متحفظة حول البيانات المالية بسبب خطأ جوهري، فإنه يجب أن عندما يعّبر الممارس عن  .78
 ، ما لم تقتضي القوانين أو األنظمة خالف ذلك: مناسبا  يستخدم إحدى العبارات التالية، حيث يكون 
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آثار المسالة )المسائل( المبينة في فقرة أساس النتيجة المتحفظة، لم  بإستثناءعلى مراجعتنا،  "بناء   (أ)
بأن البيانات المالية ال تعرض بشكل عادل، في كافة الجوانب  عتقاديبلغ إلى علمنا ما يدفعنا إلى اإل

إلطار إعداد التقارير المالية المعمول به،"  وفقا  المادية )أو ال تعطي صورة صادقة وعادلة(،... 
 وإطار العرض العادل(؛ أ إستخدامسبة للبيانات المالية المعّدة ب)بالن

آثار المسالة )المسائل( المبينة في فقرة أساس النتيجة المتحفظة، لم  بإستثناءعلى مراجعتنا،  "بناء   (ب)
بأن البيانات المالية غير معّدة، في كافة الجوانب المادية،  عتقاديبلغ إلى علمنا ما يدفعنا إلى اإل

إطار  إستخدامإلطار إعداد التقارير المالية المعمول به،" )بالنسبة للبيانات المالية المعّدة ب وفقا  
 (.متثالاإل

 
عندما يعّبر الممارس عن نتيجة سلبية حول البيانات المالية، فإنه يجب أن يستخدم إحدى العبارات  .79

 ذلك: ، ما لم تقتضي القوانين أو األنظمة خالفمناسبا  التالية، حيث يكون 
ال ، السلبيةالمسالة )المسائل( المبينة في فقرة أساس النتيجة  ألهمية ونظرا  على مراجعتنا،  "بناء   (أ)

البيانات المالية بشكل عادل، في كافة الجوانب المادية )أو ال تعطي صورة صادقة تعرض 
ت المالية المعّدة إلطار إعداد التقارير المالية المعمول به،" )بالنسبة للبيانا وفقا  وعادلة(،... 

 إطار العرض العادل(؛ أو إستخدامب

ال ، ألهمية المسالة )المسائل( المبينة في فقرة أساس النتيجة السلبية ونظرا  على مراجعتنا،  "بناء   (ب)
إلطار إعداد التقارير المالية المعمول  وفقا  البيانات المالية معّدة، في كافة الجوانب المادية،  تعتبر

 (.متثالإطار اإل إستخدامللبيانات المالية المعّدة ببه،" )بالنسبة 
 

يجب على الممارس في فقرة أساس النتيجة، وفيما يتعلق باألخطاء الجوهرية التي تؤدي إلى نشوء نتيجة  .80
 متحفظة أو سلبية: 

بالمبالغ المحددة  هذه األخطاء ترتبط كانتاآلثار المالية لألخطاء الجوهرية إذا أن ياف ويحدد  (أ)
ات الكمية(، ما لم يكن ذلك غير ممكن، وفي تلك الحالة فااحفي البيانات المالية )بما في ذلك اإل

 يجب أن يذكر الممارس ذلك؛ 

ات إذا كانت تلك األخطاء ترتبط فااحأن يوضح كيفية ورود األخطاء الجوهرية في اإل (ب)
 ات السردية؛ أوفااحباإل

عن  فااحالمحذوفة إذا كانت األخطاء الجوهرية ترتبط بعدم اإلأن ياف طبيعة المعلومات  (ج)
ات المحذوفة حيث كان فااحعنها. ويجب أن يدمج الممارس اإل فااحالمعلومات المطلوب اإل

 ذلك ممكنا ما لم تمنع القوانين أو األنظمة ذلك. 
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 عدم القدرة على الحاول على أدلة كافية ومالئمة
صياغة نتيجة معينة حول البيانات المالية بسبب عدم قدرته على الحاول على إذا لم يستطع الممارس  .81

 ، فإنه يجب: أدلة كافية ومالئمة

ستنتج أن اآلثار المحتملة لألخطاء الجوهرية غير المكتشفة، إن إنتيجة متحفظة إذا أن يعّبر عن  (أ)
 ؛ أويمكن أن تكون هامة لكن غير شائعةوجدت، على البيانات المالية 

ال يبدي أي نتيجة إذا استنتج أن اآلثار المحتملة لألخطاء الجوهرية غير المكتشفة، إن وجدت، أن  (ب)
 على البيانات المالية يمكن أن تكون هامة وشائعة.

 
-121)المرجع: الفقرات أيجب أن ينسحب الممارس من العملية في حال توفرت الشروط التالية:  .82

 (1123أ
للقيود المفروضة على نطاق المراجعة من قبل اإلدارة بعد قبول الممارس للعملية، ال يكون  نظرا   (أ)

الممارس قادر على الحاول على أدلة كافية ومالئمة لاياغة نتيجة معينة حول البيانات 
 المالية؛

ي حدد الممارس بأن اآلثار المحتملة لألخطاء الجوهرية غير المكتشفة على البيانات المالية ه (ب)
 آثار هامة وشائعة؛ و

 بموجب القوانين أو األنظمة المعمول بها.  نسحاب محتمال  إليكون ا (ج)
 

عدم القدرة على الحاول على أدلة  عندما يعّبر الممارس عن نتيجة متحفظة حول البيانات المالية بسبب .83
، ما لم تقتضي القوانين مناسبا  كافية ومالئمة، فإنه يجب أن يستخدم إحدى العبارات التالية، حيث يكون 

 أو األنظمة خالف ذلك: 
لمسالة )المسائل( المبينة في فقرة أساس النتيجة المحتملة لثار اآل بإستثناءعلى مراجعتنا،  "بناء   (أ)

بأن البيانات المالية ال تعرض بشكل عادل،  عتقادالمتحفظة، لم يبلغ إلى علمنا ما يدفعنا إلى اإل
إلطار إعداد التقارير  وفقا  في كافة الجوانب المادية )أو ال تعطي صورة صادقة وعادلة(،... 

 إطار العرض العادل(؛ أو إستخدامالمالية المعمول به،" )بالنسبة للبيانات المالية المعّدة ب

لمسالة )المسائل( المبينة في فقرة أساس النتيجة ملة لاآلثار المحت بإستثناءعلى مراجعتنا،  "بناء   (ب)
بأن البيانات المالية غير معّدة، في كافة  عتقادالمتحفظة، لم يبلغ إلى علمنا ما يدفعنا إلى اإل

إلطار إعداد التقارير المالية المعمول به،" )بالنسبة للبيانات المالية المعّدة  وفقا  الجوانب المادية، 
 (.متثالإطار اإل إستخدامب

 
 في حال عدم إبداء نتيجة معينة حول البيانات المالية، يجب أن يذكر الممارس في فقرة النتيجة ما يلي:  .84

نتيجة، ال يكون الممارس  أي ألهمية المسألة )المسائل( المبينة في فقرة أساس عدم إبداء نظرا   (أ)
 قادر على الحاول على أدلة كافية ومالئمة لاياغة نتيجة معينة حول البيانات المالية؛ و
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 .لذلك، ال يعّبر الممارس عن نتيجة معينة حول البيانات المالية وتبعا   (ب)
 

أدلة كافية  على الحاول علىالنتيجة، وفيما يتعلق بالنتيجة المتحفظة بسبب عدم القدرة  أساس فقرةفي  .85
عدم ومالئمة أو عندما ال يبدي الممارس أي نتيجة، يجب أن يدرج الممارس السبب )األسباب( وراء 

 على الحاول على أدلة كافية ومالئمة.القدرة 
 

 تقرير الممارس
يجب أن يكون تقرير الممارس بشأن عملية المراجعة مكتوبا ويجب أن يشتمل على العناصر التالية:  .86

 (150، أ148، أ127أ-124الفقرات أ)المرجع: 

 عنوان يشير بوضوح على أن التقرير هو تقرير لممارس مستقل لعملية المراجعة؛ (أ)

 المرسل إليه )إليهم(، حسبما تقتضي ظروف العملية؛ (ب)

 فقرة تمهيدية:  (ج)

تحدد البيانات المالية التي تمت مراجعتها، بما في ذلك تحديد عنوان كل من البيانات  (1)
 ؛يمجموعة البيانات المالية والتاريخ والفترة التي يغطيها كل بيان مالالواردة في 

 تشير إلى السياسات المحاسبية الهامة والمعلومات اإليضاحية األخرى؛ و (2)

 تذكر بأن البيانات المالية قد تمت مراجعتها؛ (3)

ل عن إعداد البيانات المالية، بما في ذلك توضيح أن اإلدارة تتحماإلدارة مسؤولية لوصف  (د)
 (131أ-128)المرجع: الفقرات أمسؤولية ما يلي: 

إلطار إعداد التقارير المالية المعمول به بما في ذلك، حيث يكون  وفقا  إعداد البيانات المالية  (1)
 عادل؛  ، عرضها بشكل  مالئما  

الرقابة الداخلية التي تعتبرها اإلدارة ضرورية للمساعدة على إعداد البيانات المالية التي تخلو  (2)
 أو الخطأ؛ حتيالمن األخطاء الجوهرية، سواء بسبب اإل

 إذا كانت البيانات المالية هي عبارة عن بيانات مالية ذات غرض خاص: (ه)

وصف الغرض الذي يتم من أجله إعداد البيانات المالية، وإن لزم األمر، المستخدمين  (1)
الغرض الخاص التي المقاودين، أو اإلشارة إلى مالحظة معينة في البيانات المالية ذات 

 تتضمن تلك المعلومات؛ و
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إذا كان أمام اإلدارة خيار تحديد أطر إعداد التقارير المالية في إعداد تلك البيانات المالية،  (2)
اإلشارة ضمن بيان مسؤولية اإلدارة عن البيانات المالية إلى مسؤوليتها عن تحديد أن إطار 

 إطار مقبول في الظروف المحددة؛إعداد التقارير المالية المعمول به هو 

وصف لمسؤولية الممارس في التعبير عن نتيجة معينة حول البيانات المالية بما في ذلك اإلشارة  (و)
)المرجع: الفقرات  ، إلى القوانين أو األنظمة المعمول بها؛إلى هذا المعيار، وحيث يكون مالئما  

 (149، أ133أ-132أ

 (128ودها، والبيانات التالية: )المرجع: الفقرة أوصف لمراجعة البيانات المالية وقي (ز)

 تكون عملية المراجعة بموجب هذا المعيار هي عملية تأكيد محدود؛ (1)

ات على ستفسار يقوم الممارس بتنفيذ اإلجراءات، والتي تتألف بشكل رئيسي من طرح اإل (2)
ية وتقييم ، وتطبيق اإلجراءات التحليلمناسبا  اإلدارة وآخرين ضمن المنشأة، حسبما يكون 

 األدلة التي يتم الحاول عليها؛ و

 تكون اإلجراءات التي ُتنفذ في عملية المراجعة أقل بكثير من تلك اإلجراءات التي ُتنفذ في (3)
لمعايير التدقيق الدولية، وبالتالي ال يعبر الممارس عن رأي تدقيق حول  وفقا  عملية تدقيق 

 البيانات المالية؛

 فقرة تحت عنوان "النتيجة" تتضمن ما يلي:  (ح)

 ؛ ومناسبا  ، حسبما يكون 85-72للفقرات  وفقا  نتيجة الممارس حول مجمل البيانات المالية  (1)

إشارة إلى إطار إعداد التقارير المالية المعمول به والمستخدم إلعداد البيانات المالية، بما  (2)
المالية الذي ال يكون عبارة عن المعايير في ذلك تحديد بلد المنشأ إلطار إعداد التقارير 

الدولية إلعداد التقارير المالية أو المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية للمنشآت الاغيرة 
ومتوسطة الحجم الاادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية، أو معايير المحاسبة الدولية 

اسبة الدولية في القطاع العام؛ )المرجع: في القطاع العام الاادرة عن مجلس معايير المح
 (136أ-135الفقرات أ

 عنما تكون نتيجة الممارس حول البيانات المالية هي نتيجة معدلة:  (ط)

-75و 72للفقرات  وفقا  فقرة تحت العنوان المناسب تشتمل على النتيجة المعدلة للممارس  (1)
 ؛ ومناسبا  ، حسبما يكون 85

للمسألة )المسائل( التي تؤدي إلى حدوث التعديل؛  وصفا  فقرة تحت العنوان المناسب تقدم  (2)
 (137)المرجع: الفقرة أ
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 للمتطلبات األخالقية ذات الالة؛  متثالبموجب هذا المعيار لإلالممارس  إلتزاماإلشارة إلى  (ي)

 (147أ-144تاريخ تقرير الممارس؛ )المرجع: الفقرات أ (ك)

 (138توقيع الممارس؛ و )المرجع: الفقرة أ (ل)

 الذي يعمل فيه الممارس. ختااصإلضمن ا المكان (م)
 

 فقرة إبراز المسألة وفقرات المسائل األخرى في تقرير الممارس
 فقرات إبراز المسألة

المستخدمين لمسألة معروضة أو مفاح عنها في  نتباهإقد يعتبر الممارس أنه من الضروري لفت  .87
البيانات المالية، وتكون وفق تقديره مهمة وأساسية لفهم المستخدمين للبيانات المالية. في تلك الحاالت، 
يجب أن يدرج الممارس فقرة إبراز المسألة ضمن تقريره، شريطة حاوله على أدلة كافية ومالئمة 

لمحتمل أن تشتمل على خطأ جوهري عند عرضها في البيانات المالية. بأن المسألة من غير ا ستنتاجلإل
 ويجب أن تشير تلك الفقرة فقط إلى المعلومات المعروضة أو المفاح عنها في البيانات المالية. 

 
يجب أن يشمل تقرير الممارس حول البيانات المالية ذات الغرض الخاص فقرة إبراز مسألة تنبه  .88

ونتيجة  ،إلطار ذي غرض خاص وفقا  إلى أن البيانات المالية يتم إعدادها  مستخدمي تقرير الممارس
 (140أ-139لذلك، فقد ال تكون البيانات المالية مناسبة ألي غرض آخر. )المرجع: الفقرات أ

 
يجب أن يدمج الممارس فقرة إبراز المسألة مباشرة بعد الفقرة التي تحتوي على نتيجة الممارس حول  .89

 حت عنوان "إبراز مسألة" أو غيرها من العناوين المالئمة.المالية تالبيانات 
 

 فقرات المسألة األخرى 
 فااحإذا اعتبر الممارس أنه من الضروري اإلبالغ عن مسألة أخرى غير تلك التي يتم عرضها أو اإل .90

للمراجعة أو ، وفق تقدير الممارس، ذات عالقة بفهم المستخدمين تعتبرعنها في البيانات المالية التي 
بموجب أي قانون أو تشريع،  ذات عالقة بمسؤوليات الممارس أو تقرير الممارس وال يكون ذلك محظورا  

فإنه يجب على الممارس القيام بذلك ضمن فقرة معينة في تقرير الممارس تحت عنوان "مسائل أخرى" أو 
 عنوان آخر مالئم.
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 مسؤوليات إعداد التقارير األخرى 
الممارس التطرق إلى مسؤوليات إعداد التقارير األخرى ضمن تقرير الممارس حول البيانات قد يطلب من  .91

المالية التي تتمثل باإلضافة إلى مسؤوليات الممارس بموجب هذا المعيار في إعداد تقارير حول البيانات 
قبل الممارس في المالية. وفي تلك الحاالت، يجب التطرق إلى مسؤوليات إعداد التقارير األخرى تلك من 

قسم منفال ضمن تقرير الممارس بعنوان "تقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى" أو غير 
ذلك حسبما يتناسب مع محتوى القسم، بعد القسم المعنون "تقرير حول البيانات المالية" من التقرير. 

 (143أ-141أ )المرجع: الفقرات
 

 تاريخ تقرير الممارس
الممارس أن يؤرخ التقرير في موعد ال يسبق تاريخ حاوله على أدلة مالئمة وكافية كأساس يجب على  .92

 (147أ-144أ قتناعه بأن: )المرجع: الفقراتإلنتيجته حول البيانات المالية، بما في ذلك 

تم إعداد جميع البيانات التي تشتمل على البيانات المالية بموجب إطار إعداد التقارير المالية  (أ)
 المعمول به، بما في ذلك اإليضاحات ذات العالقة حيثما أمكن؛ و

 أولئك الذين يتمتعون باالحيات معترف بها قد أكدوا تحملهم للمسؤولية عن تلك البيانات المالية.  (ب)
 

 التوثيق
لهذا المعيار وأدلة حول المتطلبات  وفقا  في توفير أدلة تثبت أداء المراجعة  المراجعةيسهم إعداد وثائق  .93

، كما توفر سجل كافي ومناسب ألساس تقرير الممارس. القانونية والتشريعية حيث يكون ذلك مالئما  
ويجب أن يوثق الممارس الجوانب التالية من العملية في الوقت المناسب، بما يكفي لمساعدة الممارس 

 (151أ سابقة بالعملية، على فهم ما يلي: )المرجع: الفقرة الذي يتمتع بخبرة واسعة، والذي ليس له عالقة

لهذا المعيار وللمتطلبات القانونية  متثالطبيعة وتوقيت ونطاق اإلجراءات التي يتم أداؤها لإل (أ)
 والتنظيمية المعمول بها؛

النتائج التي يتم الحاول عليها من اإلجراءات، ونتائج الممارس المااغة على أساس تلك  (ب)
 والنتائج؛ 

المسائل الهامة الناشئة خالل العملية، ونتائج الممارس التي يتم التوصل اليها بخاوص ذلك،  (ج)
 واألحكام المهنية الهامة التي ُتتخذ في بلوغ تلك النتائج. 

 
عند توثيق طبيعة وتوقيت ونطاق اإلجراءات التي يتم أداؤها كما هو مطلوب بموجب هذا المعيار، يجب  .94

 أن يسجل: الممارسعلى 
 الجهة التي قامت بأداء العمل وتاريخ إنجاز ذلك العمل؛ و (أ)
 الجهة التي قامت بمراجعة العمل لغرض الرقابة على جودة العملية، وتاريخ ونطاق المراجعة. (ب)



لتاريخيةعمليات مراجعة البيانات المالية ا  

 28           )المنقح( 2400 لعمليات المراجعةالمعيار الدولي 

 
أن يوثق المناقشات التي تجري مع اإلدارة وأولئك المكلفين بالرقابة وآخرين  أيضا  يجب على الممارس  .95

 فيما يتعلق بأداء مراجعة المسائل الهامة الناشئة خالل العملية، بما في ذلك طبيعة تلك المسائل.
 

إذا حدد الممارس، خالل سياق العملية، معلومات تتضارب مع نتائج الممارس فيما يخص المسائل الهامة  .96
 التي تؤثر على البيانات المالية، فإنه يتعين على الممارس أن يوثق كيف تم معالجة ذلك التضارب. 

*** 
 مواد التطبيق والمواد التوضيحية األخرى 

 (2-1)المرجع: الفقرات  نطاق هذا المعيار

للمتطلبات القانونية أو التنظيمية، والتي قد  متثال. في أداء مراجعة البيانات المالية، قد ُيطلب من الممارس اإل1أ
تختلف عن المتطلبات المناوص عليها بموجب هذا المعيار. وبينما قد يجد الممارس جوانب مفيدة في هذا 

ات القانونية والتنظيمية لتزاملكافة اإل متثالالمعيار في ظل هذه الظروف، إال أنه يقع عليه مسؤولية اإل
 .والمهنية ذات الالة

 

عمليات مراجعة المعلومات المالية للمنشآت المكونة في سياق تدقيق البيانات المالية لمجموعة من 
 المنشآت

لهذا المعيار فيما يخص المنشآت المكونة من قبل مدقق البيانات المالية  وفقا  أ. قد ُتطلب عمليات المراجعة 2
لهذا المعيار بطلب من مدقق  وفقا  تأديتها  ويمكن إرفاق عملية المراجعة التي يتم 6لمجموعة من المنشآت.

 المجموعة للقيام بعمل إضافي أو إجراءات إضافية حسب الحاجة في ظروف عملية تدقيق المجموعة. 
 

 (4)المرجع: الفقرة  1العالقة مع المعيار الدولي لرقابة الجودة 
المتمثلة في إنشاء والحفاظ على نظام رقابة الجودة مسؤوليات الشركة  1يتناول المعيار الدولي لرقابة الجودة  . 3أ

لعمليات التأكيد، بما في ذلك عمليات المراجعة. وتكون هذه المسؤوليات موجهة نحو تأسيس ما يلي في 
 الشركة:

 نظام رقابة الجودة؛ و 
  

                                                          

 

 . 52"، الفقرة أ عمليات تدقيق البيانات المالية للمجموعة )بما في ذلك عمل مدققي العناصر( -إعتبارات خاصة " 600معيار التدقيق الدولي  6
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  مراقبة السياسات ذات الالة الماممة لتحقيق الهدف من نظام رقابة الجودة وإجراءات الشركة لتنفيذ و
 لتلك السياسات، بما في ذلك السياسات واإلجراءات التي تتناول كال من العناصر التالية: متثالاإل
o .المسؤوليات القيادية فيما يخص الجودة ضمن الشركة 
o .المتطلبات األخالقية ذات الالة 
o  عالقات العمالء وعمليات محددة. إستمرارقبول و 
o .الموارد البشرية 
o .أداء العملية 
o .المراقبة 

 
إلنشاء والحفاظ على نظام رقابة  إلتزام، ال يترتب على الشركة أي 1بموجب المعيار الدولي لرقابة الجودة  أ. 4

 الجودة لتزويدها بتأكيد معقول بأن:

 الشركة وموظفيها يمتثلون للمعايير المهنية والمتطلبات القانونية والتنظيمية المعمول بها؛ و (أ)

 7الشركة أو شركاء العملية هي تقارير مناسبة في الظروف المحددة.التقارير الاادرة عن  (ب)
 

تعّد المتطلبات الوطنية التي تتطرق لمسؤوليات الشركة في إنشاء والحفاظ على نظام رقابة الجودة  هي على  أ. 5
في الفقرة  عندما تتناول جميع العناصر المشار إليها 1األقل مهمة بقدر أهمية المعيار الدولي لرقابة الجودة 

ات على الشركة تحقق أهداف المتطلبات المناوص عليها في المعيار الدولي لرقابة إلتزام، وتفرض 3أ
 .1الجودة 

 
 (14، 8-5)المرجع: الفقرات  عملية مراجعة البيانات المالية التاريخية

.  يمكن إجراء عمليات مراجعة البيانات المالية لمجموعة واسعة من المنشآت التي تختلف من حيث نوعها أو 6أ
ات، قد تكون مراجعة ختااصحجمها، أو من حيث مستوى التعقيد في إعداد تقاريرها المالية. في بعض اإل

أو التشريعات المحلية ومتطلبات إعداد موضوع القوانين  أيضا  البيانات المالية ألنواع معينة من المنشآت هي 
 التقارير ذات العالقة.

 
يمكن إجراء عمليات المراجعة في عدة ظروف مختلفة. على سبيل المثال، يمكن أن ُيطلب إجرائها بالنسبة  . 7أ

فيما يخص التدقيق اإللزامي.  القوانين أو األنظمةللمنشآت التي تكون معفاة من المتطلبات المحددة في 
أن ُتطلب عمليات المراجعة على أساس طوعي، كما هو الحال فيما يتعلق بالتقارير المالية  أيضا  كن ويم

 التي ُتعّد لترتيبات معينة وفق شروط عقد خاص، أو لدعم ترتيبات التمويل.
 

  
                                                           

 ..11، الفقرة 1المعيار الدولي لرقابة الجودة  7



لتاريخيةعمليات مراجعة البيانات المالية ا  

 30           )المنقح( 2400 لعمليات المراجعةالمعيار الدولي 

 (15)المرجع: الفقرة األهداف 
 المالية إذا: يتطلب هذا المعيار من الممارس عدم إبداء أي نتيجة حول البيانات . 8أ

 أصدر الممارس تقريرا، أو توجب عليه إصدار تقرير عن العملية؛ و (أ)
كان الممارس غير قادر على صياغة نتيجة معينة حول البيانات المالية بسبب عدم قدرته على  (ب)

الحاول على أدلة كافية ومالئمة، واستنتج الممارس أن اآلثار المحتملة لألخطاء الجوهرية غير 
 البيانات المالية، إن وجدت، قد تكون هامة وشائعة. المكتشفة على

 
قد تنشأ حالة عدم القدرة على الحاول على أدلة كافية ومالئمة في عملية مراجعة ما )المشار إليها بقيود  . 9أ

 النطاق( مما يلي:
 ظروف خارجة عن سيطرة المنشأة؛ (أ)
 الظروف المتعلقة بطبيعة أو توقيت عمل الممارس؛ أو (ب)
 فروضة من قبل اإلدارة أو أولئك المكلفين برقابة المنشأة.القيود الم (ج)

 
. ينص هذا المعيار على متطلبات وإرشادات محددة للممارس عندما يواجه قيود معينة على النطاق، إما قبل 10أ

 ملية المراجعة أو أثناء العملية.قبول ع
 
 (16)المرجع: الفقرة  التعريفات

 ماطلحي "اإلدارة" و"أولئك المكلفين بالرقابة" إستخدام
ات، وبين المنشآت من مختلف ختااص. تختلف مسؤوليات اإلدارة وأولئك المكلفين بالرقابة بين مختلف اإل11أ

األنواع. تؤثر هذه االختالفات على الطريقة التي يطبق بها الممارس متطلبات هذا المعيار فيما يتعلق 
، أولئك المكلفون مناسبا  لذلك، فإن عبارة "اإلدارة، وحيث يكون  وتبعا  مكلفين بالرقابة. باإلدارة أو أولئك ال

بالرقابة" المستخدمة في أماكن مختلفة من هذا المعيار ُيقاد بها تنبيه الممارس إلى حقيقة أن بيئات 
 المنشأة المختلفة تنطوي على هياكل وترتيبات مختلفة من اإلدارة والرقابة.

 
. تقع المسؤوليات المختلفة المتعلقة بإعداد المعلومات المالية وإعداد التقارير المالية الخارجية على عاتق 12أ

 لعوامل معينة مثل: وفقا  اإلدارة أو أولئك المكلفين بالرقابة 
 الموارد وهيكل النشأة؛ و 
 القوانين أو نحو المبين في األدوار المختلفة لإلدارة وأولئك المكلفين بالرقابة ضمن المنشأة على ال

الالة أو، إذا لم تكن المنشأة منّظمة، في أي ترتيبات رسمية للرقابة أو المساءلة يتم  اتذ األنظمة
وضعها للمنشأة )على سبيل المثال، كما هو مسجل في العقود أو في دستور ما أو نوع آخر من 

 وثائق تأسيس المنشأة(.
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راج

الم
 

ال يوجد غالبا في المنشآت الاغيرة فال بين أدوار اإلدارة والرقابة. أما في المنشآت  ،على سبيل المثال
الكبيرة، غالبا ما تكون اإلدارة مسؤولة عن تنفيذ أعمال أو أنشطة المنشأة وتقديم التقارير حول ذلك، في 

ون مسؤولية إعداد ات، تكختااصحين يقوم أولئك المكلفون بالرقابة باإلشراف على اإلدارة. وفي بعض اإل
البيانات المالية للمنشأة هي المسؤولية القانونية ألولئك المكلفين بالرقابة، في حين تكون في بعض 

 ات األخرى هي مسؤولية اإلدارة.إلختااصا
 

 )و((17)المرجع: الفقرة  ماطلح "أدلة كافية ومالئمة" إستخدام -التأكيد المحدود
ومالئمة من أجل الحاول على تأكيد محدود لدعم نتيجة الممارس.  . ُيطلب الحاول على أدلة كافية13أ

رئيسي من اإلجراءات التي يتم أداؤها أثناء  وتكون األدلة تراكمية بطبيعتها ويتم الحاول عليها بشكل  
 سياق المراجعة.

 
 (18)المرجع: الفقرة  لهذا المعيار وفقا  إجراء عملية المراجعة 

. ال يتجاوز هذا المعيار القوانين والتشريعات التي تحكم عملية مراجعة البيانات المالية. وإذا كانت تلك 14أ
للقوانين  وفقا  القوانين والتشريعات تختلف عن متطلبات هذا المعيار، فإن المراجعة التي تجري فقط 

 لهذا المعيار.  والتشريعات ال تمتثل تلقائيا  
 

 (21)المرجع: الفقرة  يةالمتطلبات األخالق
ينص الجزء "أ" من قواعد السلوك األخالقي التابعة لمجلس معايير السلوك األخالقي الدولية للمحاسبين  .15أ

من  على المبادئ األساسية لألخالقيات المهنية التي يجب على الممارسين التقيد بها، كما يوفر إطارا  
 المفاهيم لتطبيق تلك المبادئ. وفيما يلي هذه المبادئ األساسية:

 النزاهة؛ (أ)
 الموضوعية؛ (ب)
 الكفاءة المهنية والعناية الواجبة؛ (ج)
 السرية؛ و (د)
 السلوك المهني. (ه)

 
يوضح الجزء "ب" من قواعد السلوك األخالقي كيفية تطبيق إطار المفاهيم في حاالت محددة. وعند 

الممارس للمتطلبات األخالقية  إمتثاللقواعد السلوك األخالقي، ينبغي تحديد التهديدات التي تواجه  متثالاإل
 ذات العالقة ومعالجتها بشكل مناسب.

 
. في حال عملية مراجعة البيانات المالية، تتطلب قواعد السلوك األخالقي أن يكون الممارس مستقال عن 16أ

ية بأنها تشمل كال من ستقاللا المالية. وتاف قواعد السلوك األخالقي اإلالمنشأة التي تتم مراجعة بياناته
ية الممارس قدرته على صياغة نتيجة معينة دون إستقاللية المظهر. إذ تضمن إستقاللية الذهن و إستقالل
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ية من قدرة ستقاللأن يتأثر بالتأثيرات التي يمكن أن تقوض بشكل آخر من تلك النتيجة. كما تعزز اإل
 مارس على العمل بنزاهة وموضوعية واتباع منهج الشك المهني.الم

 
 الشك المهني والحكم المهني

 (22)المرجع: الفقرة  الشك المهني
لتقييم األدلة خالل عملية مراجعة ما. وهذا يشمل التقاي عن أوجه التضارب  . يعتبر الشك المهني ضروريا  17أ

ات وغيرها من المعلومات ستفسار والتحقيق بشأن األدلة المتناقضة، والتحقق من موثوقية الردود على اإل
 النظر في مدى كفاية أيضا  التي يتم الحاول عليها من اإلدارة وأولئك المكلفين بالرقابة. كما يشمل 

 ومالئمة األدلة التي يتم الحاول عليها في ضوء ظروف العملية.
 
 . يشمل الشك المهني التنبه لما يلي، على سبيل المثال:18أ

 .األدلة التي تتعارض مع األدلة األخرى التي يتم الحاول عليها 
 كأدلة. هاإستخدامات التي سيتم ستفسار المعلومات التي تشكك في موثوقية الوثائق والردود على اإل 
  إحتيالاألوضاع التي قد تشير إلى احتمال حدوث. 
  إجراءات إضافية. إتخاذأي ظروف أخرى تشير إلى الحاجة إلى 

 
 . إن الحفاظ على الشك المهني خالل المراجعة هو أمر ضروري إذا أراد الممارس الحد من المخاطر التالية:19أ

 .إغفال ظروف غير عادية 
 تخالص النتائج من األدلة التي تم الحاول عليها.اإلفراط في التعميم عند اس 
 فرضيات غير مناسبة في تحديد طبيعة وتوقيت ونطاق اإلجراءات التي يتم أداؤها في  إستخدام

 المراجعة، وتقييم نتائج ذلك.
 
ال يمكن أن ُيتوقع من الممارس تجاهل الخبرات الماضية إلدارة المنشأة وأولئك المكلفين بالرقابة فيما  . 20أ

بأن اإلدارة وأولئك المكلفين بالرقابة يتحرون الادق  عتقاديخص الادق والنزاهة. ومع ذلك، فإن اإل
االقتناع بأدلة غير مالئمة  والنزاهة ال يعفي الممارس من ضرورة الحفاظ على الشك المهني وال يتيح له

 لغرض المراجعة.
 

 (23)المرجع: الفقرة  الحكم المهني
. إن الحكم المهني هو أمر أساسي في إجراء عملية المراجعة بشكل سليم. ويعزى هذا إلى أن تفسير 21أ

عملية  المتطلبات األخالقية ذات الالة ومتطلبات هذا المعيار، والحاجة إلى قرارات مستنيرة خالل أداء
المراجعة، تتطلب تطبيق معرفة وخبرات ذات صلة على حقائق وظروف العملية. ويعتبر الحكم المهني 

 ، بشكل خاص:ضروريا  
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راج

الم
 

  فيما يتعلق بالقرارات حول األهمية النسبية، وطبيعة وتوقيت ونطاق اإلجراءات المتبعة لتلبية متطلبات
 هذا المعيار وجمع األدلة.

  األدلة التي يتم الحاول عليها من اإلجراءات المنفذة تقلل من مخاطر العملية عند تقييم ما إذا كانت
 إلى مستوى مقبول في ظل ظروف العملية.

 .عند بحث أحكام اإلدارة في تطبيق إطار إعداد التقارير المالية المعمول به لدى المنشأة 
   على األدلة التي تم الحاول عليها، بما في ذلك  عند صياغة نتيجة معينة حول البيانات المالية بناء

 النظر في مدى معقولية التقديرات التي أجرتها اإلدارة في إعداد البيانات المالية.
 
ه من قبل ممارس يتمتع بقدر إستخدام. إن السمة المميزة للحكم المهني المتوقع من الممارس هو أن يتم 22أ

مهارات وتقنيات التأكيد، وهو ما  إستخدامما في ذلك في مجال كافي من التدريب والمعرفة والخبرة، ب
 يساعده في تطوير الكفاءات الضرورية إلصدار أحكام معقولة. كما أن التشاور حول المسائل الاعبة أو 

المثيرة للجدل خالل سير العملية، سواء داخل فريق العملية أو بين فريق العملية وآخرين على المستوى 
 الشركة أو خارجها، يساعد الممارس في إصدار أحكام مستنيرة ومعقولة. المناسب داخل

 
. تستند ممارسة الحكم المهني في العمليات الفردية إلى الوقائع والظروف التي تكون معلومة لدى الممارس 23أ

 خالل سير العملية، بما في ذلك:
  المالية للمنشأة في الفترات السابقة، المعرفة المكتسبة من العمليات التي تجري فيما يتعلق بالبيانات

 حيثما أمكن.
  فهم الممارس للمنشأة وبيئتها، بما في ذلك نظامها المحاسبي، وتطبيق إطار إعداد التقارير المالية

 المعمول به في صناعة المنشأة.
 .إلى أي حد يتطلب إعداد وعرض البيانات المالية ممارسة أحكام اإلدارة 

 
على ما إذا كان الحكم الذي تم التوصل إليه يعكس تطبيق مبادئ التأكيد  كم المهني بناء  يمكن تقييم الح . 24أ

في ضوء، وبما يتفق مع، الحقائق والظروف التي كانت معروفة للممارس حتى  مناسبا  والمحاسبة، ويكون 
 تاريخ تقرير الممارس.

 
لمتطلبات هذا  وفقا  . ينبغي ممارسة الحكم المهني خالل سير العملية. كما يجب توثيقه بشكل مناسب 25أ

الحكم المهني كمبرر للقرارات التي تكون غير مدعومة بواسطة حقائق  إستخدامالمعيار. وال ينبغي 
 وظروف العملية، أو األدلة التي يتم الحاول عليها.
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  (25-24)المرجع: الفقرات  العملية رقابة الجودة على مستوى 

 . تشمل مهارات وتقنيات التأكيد ما يلي:26أ

  تطبيق الشك المهني والحكم المهني على تخطيط وأداء عملية التأكيد، بما في ذلك الحاول على
 األدلة وتقييمها؛

 فهم نظم المعلومات ودور وقيود الرقابة الداخلية؛ 

 العملية بطبيعة وتوقيت ونطاق إجراءات المراجعة؛ ربط دراسة األهمية النسبية ومخاطر 

  تطبيق اإلجراءات التي تناسب عملية المراجعة، والتي قد تشمل أنواع أخرى من اإلجراءات باإلضافة
واإلجراءات التحليلية )مثل التفتيش، وإعادة الحساب، وإعادة األداء والمالحظة  ستفسارإلى اإل

 والتأكيد(؛

 هجية، وممارسات التوثيق المن 

 .تطبيق المهارات والممارسات ذات الالة بكتابة تقارير عمليات التأكيد 
 

. في سياق نظام رقابة الجودة ضمن الشركة، تتحمل فرق العملية مسؤولية تنفيذ إجراءات رقابة الجودة 27أ
من نظام  ستفادة من ذلك الجزءإلالمطبقة على العملية، وتزويد الشركة بالمعلومات ذات الالة من أجل ا

 ية.ستقاللرقابة الجودة المرتبط باإل
 

. إن أفعال شريك العملية والرسائل المناسبة التي ُتوجه إلى أعضاء آخرين في فريق العملية، في سياق تحمل 28أ
شريك العملية لمسؤولية الجودة الشاملة في كل عملية مراجعة، إنما تؤكد على حقيقة أن الجودة هي أمر 

 ملية المراجعة، وعلى أهمية ما يلي بالنسبة لجودة عملية المراجعة: أساسي في أداء ع

 أداء عمل يتوافق مع المعايير المهنية والمتطلبات القانونية والتنظيمية. (أ)

 لسياسات وإجراءات رقابة الجودة في الشركة حيث أمكن. متثالاإل (ب)

 إصدار تقرير مناسب للعملية في الظروف المحددة. (ج)

 نتقام.إلقدرة فريق العملية على إثارة األمور الهامة دون خشية ا (د)
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 ما لم تشر المعلومات التي تقدمها الشركة أو أطراف أخرى إلى خالف ذلك، يكون فريق العملية مخوال   . 29أ
على نظام رقابة الجودة الخاص بالشركة. على سبيل المثال، يمكن أن يعتمد فريق العملية على  عتمادلإل

 نظام رقابة الجودة الخاص بالشركة فيما يتعلق بما يلي:
  .كفاءة الموظفين من خالل التوظيف والتدريب الرسمي 
 ية ذات الالة. ستقاللية من خالل جمع ونقل معلومات اإلستقاللاإل 
 ية والقبول. ستمرار لى عالقات العمالء من خالل نظم اإلالحفاظ ع 
 بالمتطلبات التنظيمية والقانونية من خالل عملية المراقبة.  لتزاماإل 

 
عند النظر في أوجه القاور المحددة في نظام رقابة الجودة لدى الشركة التي قد تؤثر على عملية 

 تخذتها الشركة لتاحيح هذه العيوب. إابير التي التد عتبارالمراجعة، قد يأخذ شريك العملية بعين اإل
 
إن وجود عيب معين في نظام رقابة الجودة لدى الشركة ال يشير بالضرورة إلى أن عملية المراجعة لم يتم  . 30أ

للمعايير المهنية والمتطلبات القانونية والتنظيمية المعمول بها، أو أن تقرير الممارس لم يكن  وفقا  تنفيذها 
 . مناسبا  

 

 )ب((25)المرجع: الفقرة  تعيين فرق العملية
عند النظر في الكفاءات والقدرات المناسبة المتوقعة من فريق العملية بمجمله، قد يأخذ شريك العملية بعين  . 31أ

 مسائل متعلقة بالفريق كالتالي: عتباراإل
 ل التدريب والمشاركة المناسبة، فهم عمليات المراجعة التي تكون ذات طبيعة وتعقيد مشابهين من خال

 والخبرة العملية في مثل هذه العمليات.
 .فهم المعايير المهنية والمتطلبات القانونية والتنظيمية المعمول بها 
  الخبرة الفنية، بما في ذلك الخبرة في مجال تكنولوجيا المعلومات ذات الالة والمجاالت المتخااة

 في المحاسبة أو التأكيد.
 اناعات ذات الالة التي يعمل فيها العميل.معرفة ال 
 .القدرة على تطبيق الحكم المهني 
 .فهم سياسات وإجراءات رقابة الجودة لدى الشركة 

 
 ((1)د() 25)المرجع: الفقرة  ية عالقات العمالء وعمليات المراجعةإستمرار قبول و 

من الشركة الحاول على المعلومات التي تراها ضرورية في  1يتطلب المعيار الدولي لرقابة الجودة  .32أ
في عملية قائمة،  ستمرارقرار حول اإل إتخاذالظروف المحددة قبل قبول أي عملية مع عميل جديد، وعند 

تساعد شريك وعند النظر في قبول عملية جديدة مع عميل حالي. ويمكن أن تشمل المعلومات التي 
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ية عالقات العمالء وعمليات المراجعة هي مناسبة معلومات إستمرار العملية في تحديد ما إذا كان قبول و 
 تتعلق بما يلي:

 نزاهة المالكين الرئيسيين واإلدارة العليا وأولئك المكلفين بالرقابة؛ و 
 العالقة. إستمرارى مسائل هامة نشأت أثناء عملية المراجعة الحالية أو السابقة، وآثارها عل 

 
 

للتشكيك في نزاهة اإلدارة إلى درجة من المرجح أن تؤثر على أداء عملية  إذا كان لدى شريك العملية سببا   . 33أ
القوانين أو قتضي تالمراجعة بشكل سليم، فإنه ليس من المناسب بموجب هذا المعيار قبول العملية ما لم 

 مالية للمنشأة بطريقة غير الئقة.ذلك، ألن ذلك قد يؤدي إلى ارتباط الممارس بالبيانات ال األنظمة
 

 (29)المرجع: الفقرة  وعمليات المراجعة العميلعالقات  إستمرارقبول و 
خالل  ،يةستقاللالعملية وفي المتطلبات األخالقية ذات الالة، بما في ذلك اإل إستمراريبحث الممارس في  . 34أ

العملية وتقييم  إستمرارسير العملية، مع تغير الظروف واألوضاع. كما أن أداء اإلجراءات األولية بشأن 
ية( في بداية العملية يعطي نظرة على قرارات ستقاللالمتطلبات األخالقية ذات الالة )بما في ذلك اإل

 وتارفات الممارس قبل أداء األنشطة الهامة األخرى للعملية.
 

 (29)المرجع: الفقرة  ية عالقات العمالء وعمليات المراجعةإستمرار العوامل التي تؤثر على قبول و 
التي تفضي إلى تحقيق أهداف  8. يمكن قبول عمليات التأكيد فقط عندما تعرض العملية بعض الخاائص35أ

 الممارس المحددة للعملية.
 

 ((1)أ() 29)المرجع: الفقرة  الغرض المنطقي
 ال يكون للعملية غرض منطقي في الحاالت التالية، على سبيل المثال: . قد36أ

 عند وجود قيود كبيرة على نطاق عمل الممارس؛ (أ)
 عندما يشتبه الممارس بأن الطرف المكلف ينوي ربط اسمه بالبيانات المالية بطريقة غير الئقة؛ أو (ب)
أو التشريع ذي الالة في حين  للقانون  متثالعندما يكون المقاود من العملية تلبية متطلبات اإل (ج)

 ضرورة تدقيق البيانات المالية. القوانين أو األنظمة تلكتطلب ت
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 ((2)أ()29عملية المراجعة هي عملية مناسبة )المرجع: الفقرة 
، قد يلجأ مناسبا  عندما يشير الفهم األولي للممارس لظروف العملية إلى أن قبول عملية المراجعة لن يكون  . 37أ

ا على الظروف،  قد يعتقد الممارس، على إعتمادالممارس إلى التوصية بإجراء نوع آخر من العمليات. و 
سبيل المثال، بأن أداء عملية تدقيق سيكون أكثر مالءمة من أداء عملية مراجعة. وفي حاالت أخرى، إذا 

يوصي بأداء عملية جمع أو عملية كانت ظروف العملية تعيق أداء عملية تأكيد ما، يمكن للممارس أن 
 .مناسبا  خدمات محاسبية أخرى، حسبما يكون 

 

 )ج((29)المرجع: الفقرة  المعلومات الالزمة ألداء عملية المراجعة
من األمثلة على الحاالت التي قد يكون فيها لدى الممارس سببا للشك بأن المعلومات الالزمة ألداء  . 38أ

موثوقة هي عند االشتباه بأن السجالت المحاسبية الالزمة ألغراض تنفيذ المراجعة ستكون متاحة أو 
 غير موجه إلى الحاجة التي تنشأ أحيانا   عتباراإلجراءات التحليلية هي غير دقيقة أو غير مكتملة. وهذا اإل

ت المالية أثناء عملية المراجعة لمساعدة اإلدارة من خالل التوصية بتعديل القيود المطلوبة إلنهاء البيانا
 المعّدة من قبل اإلدارة.

 

 (30)المرجع: الفقرة  الشروط المسبقة لقبول عملية المراجعة
من الممارس التأكد من مسائل معينة، يكون من الضروري أن يتفق عليها كل  أيضا  يتطلب هذا المعيار  . 39أ

 من الممارس وإدارة المنشأة، والتي تقع ضمن سيطرة المنشأة، قبل قبول الممارس للعملية. 
 

 )أ((30)المرجع: الفقرة  إطار إعداد التقارير المالية المعمول به
المشار إليها في تعريف عملية التأكيد مناسبة  9أن تكون المعايير يتمثل أحد شروط قبول عملية التأكيد في . 40أ

وألغراض هذا المعيار، يوفر إطار إعداد التقارير المالية المعمول به  10ومتاحة للمستخدمين المقاودين.
، العرض المعايير التي يستخدمها الممارس لمراجعة البيانات المالية بما في ذلك، وحيث يكون مالئما  

للبيانات المالية. تعتبر بعض أطر إعداد التقارير المالية أطر عرض عادلة، في حين تعتبر األطر  العادل
. تحدد متطلبات إطار إعداد التقارير المالية المعمول به شكل ومحتوى البيانات إلتزاماألخرى هي أطر 

 المالية، بما في ذلك ما يشكل مجموعة كاملة من البيانات المالية.
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 إطار إعداد التقارير المالية المعمول بهقبول 
وال  ،بدون وجود إطار مقبول إلعداد التقارير المالية، ال تملك اإلدارة أساس مناسب إلعداد البيانات المالية . 41أ

 يملك الممارس معايير مناسبة لمراجعة البيانات المالية.
 
المطبق في البيانات المالية في سياق فهمه  يحدد الممارس مدى قبول إطار إعداد التقارير المالية . 42أ

للمستخدمين المقاودين من البيانات المالية. والمستخدمون المقاودون هم الشخص أو األشخاص أو 
على تحديد  مجموعة من األشخاص الذي يقوم الممارس بإعداد التقرير لهم. وقد ال يكون الممارس قادرا  

شخاص الذين عندما يكون هناك عدد كبير من اال لتأكيد، خاوصا  جميع أولئك الذين سوف يقرأون تقرير ا
 يمكنهم االطالع عليه.

 
في العديد من الحاالت، وفي غياب أي مؤشرات بخالف ذلك، قد يفترض الممارس أن إطار إعداد التقارير  . 43أ

المالية المعمول به هو إطار مقبول )على سبيل المثال، إطار إعداد التقارير المالية المناوص عليه في 
ت المالية ذات الغرض ه في إعداد البياناإستخداممعين والذي سيتم  إختااصقانون أو تشريع ما في 

 العام ألنواع معينة من المنشآت(.
 
تشمل العوامل ذات الالة بتحديد الممارس لمدى قبول إطار إعداد التقارير المالية الذي سيتم تطبيقه في  . 44أ

 إعداد البيانات المالية ما يلي:
 شأة تابعة للقطاع العام طبيعة المنشأة )على سبيل المثال، ما إذا كانت عبارة عن مشروع تجاري أو من

 أو منظمة غير ربحية(.
  ات المعلومات المالية إحتياجالغرض من البيانات المالية )على سبيل المثال، ما إذا تم إعدادها لتلبية

 ات المعلومات المالية لمستخدمين محددين(.إحتياجالمشتركة لمجموعة واسعة من المستخدمين أو 
  سبيل المثال، ما إذا كانت البيانات المالية هي مجموعة كاملة من طبيعة البيانات المالية )على

 البيانات المالية أو بيان مالي واحد(.
  اتذ القوانين أو األنظمةما إذا كان إطار إعداد التقارير المالية المعمول به مناوص عليه في 

 الالة.
 
بيانات المالية غير مقبول في ضوء الغرض من إذا كان إطار إعداد التقارير المالية المستخدم في إعداد ال . 45أ

إطار إعداد التقارير المالية المقبول من وجهة نظر  إستخدامالبيانات المالية ولم توافق اإلدارة على 
 الممارس، فإنه يتعين على الممارس بموجب هذا المعيار رفض العملية.

 
يمكن معالجة أوجه القاور في إطار إعداد التقارير المالية المعمول به التي تشير إلى أن اإلطار غير  . 46أ

إطار إعداد التقارير المالية غير  إستخداممقبول بعد أن يتم قبول عملية المراجعة. وعندما ال يكون 
ون مقبوال. وعندما تقوم مناوص عليه بموجب أي قانون أو تشريع، فقد تقرر اإلدارة تبني إطار آخر يك
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اإلدارة بذلك، يتعين على الممارس بموجب هذا المعيار الموافقة على شروط جديدة لعملية المراجعة مع 
 اإلدارة لتعكس التغيير في إطار إعداد التقارير المالية المعمول به.

 
 )ه((37)ب( و30مسؤوليات اإلدارة وأولئك المكلفين بالرقابة )المرجع: الفقرتان 

إن البيانات المالية الخاضعة للمراجعة هي تلك البيانات الخاصة بالمنشأة التي تم إعدادها من قبل إدارة  . 47أ
المنشأة بإشراف من أولئك المكلفين بالرقابة. ال يفرض هذا المعيار مسؤوليات على اإلدارة وأولئك المكلفين 

 يتم إجراء  ،تحكم مسؤوليات كل منها. على أي حالبالرقابة، كما أنه ال يتخطى القوانين والتشريعات التي 
، مناسبا  فتراض أن اإلدارة وأولئك المكلفين بالرقابة، حسبما يكون إلهذا هذا المعيار على  وفقا  المراجعة  

اعترفوا بمسؤوليات معينة أساسية إلجراء المراجعة. وال تعفي مراجعة البيانات المالية اإلدارة وأولئك 
 قابة من مسؤولياتهم.المكلفين بالر 

 
. كجزء من مسؤوليتها في إعداد البيانات المالية، يتعين على اإلدارة ممارسة األحكام في إجراء تقديرات 48أ

هذه  إتخاذمحاسبية معقولة في الظروف المحددة، واختيار وتطبيق السياسات المحاسبية المناسبة. ويتم 
 .األحكام في سياق إطار إعداد التقارير المالية المعمول به

 
. بسبب أهمية الشروط المسبقة إلجراء مراجعة البيانات المالية، يتعين على الممارس بموجب هذا المعيار أن 49أ

يحال على موافقة اإلدارة بأنها تدرك مسؤولياتها قبل أن يتم قبول عملية المراجعة. ويمكن أن يحال 
ضمن الشروط  . على أي حال، ُتسجل موافقة اإلدارة الحقا  أو خطيا   الممارس على موافقة اإلدارة إما شفويا  

 لعملية.الخطية ا
 
بمسؤولياتهم فيما يتعلق  ،مناسبا  . في حال لم أو لن تعترف اإلدارة، وأولئك المكلفين بالرقابة حيثما يكون 50أ

 من الممارس قبولها. القوانين أو األنظمةتطلب تفانه من غير المالئم قبول العملية ما لم  ،بالبيانات المالية
في الظروف التي ُيطلب فيها من الممارس قبول عملية المراجعة، قد يحتاج الممارس ألن يشرح لإلدارة 

 وأولئك المكلفين بالرقابة، في حال اختالفهم، أهمية هذه المسائل واآلثار المترتبة على العملية. 
 

 (35-34)المرجع: الفقرات  نظمةالقوانين أو األات اإلضافية عند تحديد صياغة تقرير الممارس بموجب عتبار اإل
لهذا المعيار ما لم يمتثل لجميع متطلباته فيما  متثالقرار باإلإل. يتطلب هذا المعيار من الممارس عدم ا51أ

مسائل معينة فيما يتعلق بالعملية من شأنها أن تدفع  القوانين أو األنظمةحدد تيخص عملية المراجعة. قد 
 حين يكون من الممكن القيام بذلك، على سبيل المثال، إذا:الممارس عادة إلى رفض العملية 
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  هو إطار  القوانين أو األنظمةعتبر الممارس أن إطار إعداد التقارير المالية المناوص عليه بموجب إ
 غير مقبول؛ أو

  عن الشكل أو الاياغة التي  ختالفا كبيرا  إكان الشكل أو الاياغة المحددة لتقرير الممارس تختلف
 يتطلبها هذا المعيار.

 

بموجب هذا المعيار، ال تمتثل المراجعة التي يتم إجراؤها في هذه الحاالت لهذا المعيار وال يستطيع 
لهذا المعيار في التقرير الاادر حول العملية. وعلى الرغم من أنه ال ُيسمح  متثالالممارس أن يقّر باإل

لهذا المعيار، إال أنه ُيشجع على تطبيق هذا المعيار، بما في ذلك متطلبات  متثالاإلللممارس بأن يقّر ب
، قد يقرر الممارس إدراج بيان مناسبا  إعداد التقارير، إلى الحد الممكن. ولتجنب سوء الفهم حيث يكون ذلك 

 لهذا المعيار. وفقا  في التقرير يفيد بأن المراجعة لم تجري 
 

 العمليةالموافقة على شروط 

 (37)المرجع: الفقرة  كتاب التكليف أو أي شكل آخر من الموافقة الخطية

. إنه من مالحة كل من اإلدارة وأولئك المكلفين بالرقابة والممارس، أن يقوم الممارس بإرسال كتاب تكليف 52أ
 قبل أداء عملية المراجعة، للمساعدة على تجنب سوء الفهم فيما يتعلق بالعملية.

 

 ومضمون كتاب التكليفشكل 

. قد يختلف شكل ومضمون كتاب التكليف لكل عملية. وباإلضافة إلى تضمين المسائل التي يتطلبها هذا 53أ
 المعيار، يمكن أن يشير كتاب التكليف إلى التالي، على سبيل المثال:

 .الترتيبات المتعلقة بمشاركة الممارسين اآلخرين والخبراء في عملية المراجعة 

 ها مع الممارس السابق، إن وجدت، في حال عملية أولية.إتخاذيبات التي سيتم الترت 

 .حقيقة أن عملية المراجعة لن تلبي أي متطلبات قانونية أو متطلبات طرف ثالث لعملية تدقيق معينة 

 .التوقع بأن تقدم اإلدارة إقرارات مكتوبة إلى الممارس 

  التي يمكن أن تؤثر على البيانات المالية التي قد تابح موافقة اإلدارة على إعالم الممارس بالحقائق
 اإلدارة على علم بها خالل الفترة من تاريخ تقرير الممارس إلى تاريخ إصدار البيانات المالية.

 .الطلب من اإلدارة االعتراف باستالم كتاب التكليف والموافقة على شروط العملية الواردة فيه 
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 مراجعة مكونات مجموعات المنشآت 
. قد يطلب مدقق البيانات المالية لمجموعة من المنشآت أن يؤدي الممارس مراجعة المعلومات المالية إلحدى 54أ

ا على تعليمات مدقق المجموعة، يمكن إجراء مراجعة المعلومات إعتمادالمنشآت المكونة للمجموعة. و 
إجراءات إضافية  أيضا  ار. قد يحدد مدقق المجموعة ـــــــلهذا المعي وفقا  ة ــــــالمالية إلحدى المنشآت المكون

العمل المنجز للمراجعة التي تتم بموجب هذا المعيار. وحيث يكون الممارس الذي ينفذ المراجعة ستكمال إل
 لهذا المعيار. وفقا  هو مدقق البيانات المالية للمنشأة المكونة، ال يتم إجراء المراجعة 

 

 )ه((37)المرجع: الفقرة  مسؤوليات اإلدارة المحددة بموجب القوانين أو التشريعات
. إذا خلص الممارس، في ظروف العملية، أنه ليس من الضروري تسجيل شروط معينة للعملية في كتاب 55أ

ئك التكليف، فإنه ال يزال يتوجب على الممارس السعي للحاول على الموافقة الخطية من اإلدارة، وأول
، المطلوبة بموجب هذا المعيار بأنها تقر وتفهم مسؤولياتها المناوص مناسبا  المكلفين بالرقابة حيث يكون 

القوانين أو  تعليها في هذا المعيار.  قد تستخدم هذه الموافقة الخطية صياغة قانون أو تشريع ما إذا نا
 ت الموصوفة في هذا المعيار. على مسؤوليات اإلدارة المقابلة فعليا لتلك المسؤوليا األنظمة

 

 (37)المرجع: الفقرة  كتاب تكليف توضيحي
 من هذا المعيار. 1.  يرد كتاب تكليف توضيحي لعملية مراجعة معينة في الملحق 56أ

 

 (38)المرجع: الفقرة  العمليات المتكررة
خطي آخر كل فترة. إال أن العوامل التالية قد  إتفاق. قد يقرر الممارس عدم إرسال كتاب تكليف جديد أو 57أ

تشير إلى أنه من المناسب إعادة النظر في شروط عملية المراجعة أو تذكير اإلدارة وأولئك المكلفين 
 ، بالشروط الحالية للعملية:مناسبا  بالرقابة، حيث يكون 

 .أي مؤشر على أن اإلدارة تسيء فهم هدف ونطاق المراجعة 

 و خاصة للعملية.أي شروط منقحة أ 

 .تغيير حديث في اإلدارة العليا للمنشأة 

 .حدوث تغير كبير في ملكية المنشأة 

 .حدوث تغير كبير في طبيعة أو حجم أعمال المنشأة 
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 .حدوث تغيير في المتطلبات القانونية أو التنظيمية التي تؤثر على المنشأة 
 .تغيير في إطار إعداد التقارير المالية المعمول به 

 
 قبول التغيير في شروط عملية المراجعة 

 (39طلب تغيير شروط عملية المراجعة )المرجع: الفقرة 
 عة قد ينتج من عوامل معينة تشمل:. إن طلب المنشأة بأن يقوم الممارس بتغيير شروط عملية المراج58أ

 .التغير في الظروف التي تؤثر على الحاجة للخدمة 
  على النحو المطلوب أصال  سوء فهم طبيعة عملية المراجعة. 
   المفروضة من قبل اإلدارة أو بسبب ظروف أخرى. وجود قيد على نطاق عملية المراجعة، سواء 

 
. إن حدوث أي تغير في الظروف التي تؤثر على متطلبات المنشأة أو وقوع سوء فهم بشأن طبيعة الخدمة 59أ

 ير في شروط عملية المراجعة.معقوال لطلب إجراء تغي قد يعتبر أساسا   المطلوبة أصال  
 
إذا ما بدا أن التغيير يرتبط بمعلومات غير صحيحة أو ناقاة  . وبخالف ذلك، قد ال يعتبر التغيير منطقيا  60أ

أو غير مرضية. ومن األمثلة على ذلك حين يكون الممارس غير قادر على الحاول على أدلة كافية 
ومالئمة لبند هام في البيانات المالية، وتطلب اإلدارة تغيير العملية إلى عملية خدمات ذات عالقة لتجنب 

 ة معدلة من قبل الممارس.التعبير عن نتيج
 

 (40)المرجع: الفقرة  طلب تغيير طبيعة العملية
. قبل الموافقة على تغيير عملية المراجعة إلى نوع آخر من العمليات أو الخدمات ذات الالة، قد يحتاج 61أ

لهذا المعيار إلى تقييم أي آثار قانونية أو تعاقدية للتغيير،  وفقا  الممارس الذي تم تكليفه إلجراء المراجعة 
 باإلضافة إلى المسائل المشار إليها في هذا المعيار.

 
إلى نوع آخر من العمليات أو الخدمات عملية المراجعة . إذا استنتج الممارس أن هناك مبرر منطقي لتغيير 62أ

حتى تاريخ التغيير ذو صلة بالعملية التي تم راجعة عملية المذات الالة، فقد يكون العمل المنجز في 
تغييرها، إال أن العمل المطلوب انجازه والتقرير الذي سيتم إصداره يجب أن يكون مناسب للعملية المنقحة. 
ومن أجل تجنب إرباك القارئ، لن يشمل التقرير حول العملية األخرى أو الخدمة ذات الالة إشارة إلى ما 

 يلي:
 األصلية؛ أواجعة عملية المر  (أ)
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عملية المراجعة األصلية، إال إذا تم تغيير عملية المراجعة أي إجراءات يمكن أن تكون قد أجريت في  (ب)
إلى عملية لتنفيذ اإلجراءات المتفق عليها، وبالتالي فإن اإلشارة إلى اإلجراءات التي تم أداؤها هو جزء 

 طبيعي من التقرير.
 

 (42)المرجع: الفقرة مع اإلدارة وأولئك المكلفين بالرقابة  تاالاإل 
 المكلفين بالرقابة الشكل التالي:ت الممارس مع اإلدارة وأولئك إتااالتتخذ  ،. في عملية المراجعة63أ

 ات يطرحها الممارس في سياق تنفيذ إجراءات المرجعة؛ وإستفسار  (أ)
اتجاهين لفهم المسائل الناشئة وتطوير عالقة ت فعالة ذات إتااالت أخرى، في سياق وجود إتااال (ب)

 عمل بناءة للعملية.
 
ختالف ظروف العملية. وتشمل العوامل ذات الالة أهمية إواإلبالغ مع  تاال. يختلف التوقيت المناسب لإل64أ

من قبل اإلدارة أو أولئك المكلفين بالرقابة. على سبيل المثال، قد  هإتخاذوطبيعة المسألة، وأي إجراء متوقع 
يكون من المناسب اإلبالغ عن صعوبة كبيرة يتم مواجهتها خالل المراجعة في أقرب وقت ممكن إذا كانت 

 اإلدارة أو أولئك المكلفين بالرقابة قادرون على مساعدة الممارس للتغلب على تلك الاعوبات.
 
القوانين أو األنظمة من قيام الممارس باإلبالغ عن مسائل معينة ألولئك المكلفين بالرقابة. على . قد تقيد 65أ

ت، أو إجراء آخر، تلحق أي ضرر بالتحقيق إتااالسبيل المثال، قد تحظر القوانين أو األنظمة تحديدا أي 
في بعض الظروف، قد  الذي تجريه إحدى السلطات المختاة في فعل غير قانوني أو مشتبه فيه أو فعلي.

ات السرية واإلبالغ الخاصة بالممارس هو تضارب معقد. في مثل هذه إلتزاميكون التضارب المحتمل بين 
 الحاالت، قد يقرر الممارس الحاول على مشورة قانونية.

 

 اإلبالغ عن مسائل متعلقة بالمراجعة 
، بموجب هذا مناسبا  حيث يكون  ،ك المكلفين بالرقابة. قد تشمل المسائل التي يتم اإلبالغ عنها لإلدارة أو أولئ66أ

 المعيار ما يلي:
  مسؤوليات الممارس في عملية المراجعة، حسبما ترد في كتاب التكليف أو شكل آخر مناسب من

 الخطي. تفاقاإل
 :النتائج الهامة من المراجعة، على سبيل المثال 

o  وجهات نظر الممارس حول الجوانب النوعية الهامة من الممارسات المحاسبية للمنشأة، بما في
 ات البيان المالي.إفااحذلك السياسات المحاسبية والتقديرات المحاسبية و 

o  النتائج الهامة من أداء اإلجراءات، بما في ذلك الحاالت التي يعتبر فيها الممارس أن أداء
مر ضروري بموجب هذا المعيار. وقد يحتاج الممارس للتأكيد على أن إجراءات إضافية هو أ
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أولئك المكلفين بالرقابة لديهم نفس الفهم للحقائق والظروف ذات الالة بمعامالت أو أحداث 
 محددة.

o .المسائل الناشئة التي قد تؤدي إلى تعديل نتيجة الممارس 
o على سبيل المثال، عدم توافر الاعوبات الكبيرة، إن وجدت، التي تنشأ خالل المراجعة ،

المعلومات المتوقعة؛ عدم القدرة غير المتوقعة للحاول على األدلة التي يعتبرها الممارس 
ضرورية للمراجعة، أو القيود المفروضة على الممارس من قبل اإلدارة. في بعض الظروف، قد 

من قبل اإلدارة أو  تشكل هذه الاعوبات قيود على النطاق قد تؤدي، في حال عدم معالجتها
نسحاب الممارس من العملية في ظروف إأولئك المكلفين بالرقابة، إلى تعديل نتيجة الممارس أو 

 معينة.
 
. في بعض المنشآت، يتحمل أشخاص مختلفون مسؤولية إدارة ومراقبة المنشأة. في هذه الظروف، قد تتحمل 67أ

إلى أولئك المكلفين بالرقابة. إن قيام اإلدارة بإبالغ أولئك  اإلدارة مسؤولية اإلبالغ عن مسائل تتعلق بالرقابة
من  أيضا  المكلفين بالرقابة عن المسائل التي يتوجب على الممارس اإلبالغ عنها ال يعفي الممارس 

مسؤولية اإلبالغ عنها إلى أولئك المكلفين بالرقابة. على أي حال، قد يؤثر اإلبالغ عن هذه المسائل من 
 الممارس مع أولئك المكلفين بالرقابة. إتاالعلى شكل أو توقيت  قبل اإلدارة

 
 مع األطراف الثالثة تاالاإل

ات، قد يتوجب على الممارس بموجب القوانين أو األنظمة ما يلي، على سبيل ختااص. في بعض اإل68أ
 المثال:

  إخطار هيئة تنظيمية أو تنفيذية بمسائل معينة تم اإلبالغ عنها ألولئك المكلفين بالرقابة. على سبيل
ات اإلبالغ عن األخطاء الجوهرية إلى السلطات ختااصالمثال، يتوجب على الممارس في بعض اإل
 إجراءات تاحيحية. إتخاذحيث تفشل اإلدارة وأولئك المكلفون بالرقابة ب

 قارير معينة أعدت ألولئك المكلفين بالرقابة إلى الهيئات التنظيمية أو التمويلية ذات تقديم نسخ لت
 الالة أو، في بعض الحاالت، إلتاحة هذه التقارير للجمهور العام.

 
ت الممارس المكتوبة مع أولئك إتااال. ما لم تقتضي القوانين أو األنظمة تزويد طرف ثالث بنسخة من 69أ

قد يحتاج الممارس إلى الحاول على موافقة مسبقة من اإلدارة أو أولئك المكلفين بالرقابة  المكلفين بالرقابة،
 قبل القيام بذلك.
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 أداء العملية
 (43)المرجع: الفقرة  األهمية النسبية في مراجعة البيانات المالية

المعمول به. وتناقش بعض أطر . يبحث الممارس األهمية النسبية في سياق إطار إعداد التقارير المالية 70أ
إعداد التقارير المالية مفهوم األهمية النسبية في سياق إعداد وعرض البيانات المالية. وعلى الرغم من أن 

 فة، إال أنها توضح عموما ما يلي:أطر إعداد التقارير المالية قد تناقش األهمية النسبية ببنود مختل

  اإلغفاالت، تعتبر هامة إذا كان من المتوقع أن تؤثر، منفردة أو أن األخطاء الجوهرية، بما في ذلك
 ية للمستخدمين المتخذة على أساس البيانات المالية؛إلقتاادمجتمعة، بشكل معقول على القرارات ا

  ُتتخذ األحكام حول األهمية النسبية في ضوء الظروف المحيطة، وتتأثر بحجم أو طبيعة األخطاء، أو
 بكالهما؛ و

  ات إحتياجتستند األحكام حول المسائل الهامة بالنسبة لمستخدمي البيانات المالية إلى دراسة
التأثير المحتمل لألخطاء  عتبارالمعلومات المالية المشتركة للمستخدمين كمجموعة. وال ُيؤخذ بعين اإل

 طاق واسع.اتهم على نإحتياجالجوهرية على المستخدمين الفرديين المحددين، والذين قد تختلف 
 
. إذا كانت مناقشة مفهوم األهمية النسبية متوفرة في إطار إعداد التقارير المالية المعمول به، فإنها توفر إطارا 71أ

ات المذكورة أعاله إطارا عتبار مرجعيا للممارس في تحديد أهمية المراجعة. لكن في حال عدم توفرها، تقدم اإل
 مرجعيا للممارس.

 
ات حتياجارس لألهمية النسبية هي مسألة حكم مهني، وهي تتأثر بتاور الممارس إل. إن تحديد المم72أ

المستخدمين المقاودين من البيانات المالية. في هذا السياق، من المنطقي للممارس أن يفترض أن 
 المستخدمين:

 لمعلومات ية والمحاسبية، وهم مستعدون لدراسة اإلقتااديتمتعون بمعرفة معقولة لألنشطة التجارية وا
 جتهاد؛إلالواردة في البيانات المالية بدرجة معقولة من الجد وا

 يفهمون أن البيانات المالية هي معّدة ومعروضة ومراجعة وفق مستويات معينة من األهمية النسبية؛ 
   التقديرات واألحكام ودراسة األحداث  إستخدامعلى  يدركون الشكوك المتأصلة في قياس المبالغ بناء

 المستقبلية؛ و
  ية معقولة على أساس المعلومات الواردة في البيانات المالية.إقتااديتخذون قرارات 
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باإلضافة إلى ذلك، وما لم يتم إجراء عملية المراجعة للبيانات المالية التي تهدف إلى تلبية الحاجات 
التأثير المحتمل لألخطاء الجوهرية على  عتباربعين اإل ُيؤخذ عادة  المحددة لمستخدمين محددين، ال 

 اتهم من المعلومات على نطاق واسع.إحتياجمستخدمين محددين، الذين قد تختلف 
 
. يكون حكم الممارس حول ما يعتبر هاما فيما يتعلق بمجمل البيانات المالية هو نفس الحكم بغض النظر 73أ

 يحال عليه الممارس كأساس للتعبير عن نتيجة معينة حول البيانات المالية.عن مستوى التأكيد الذي 
 

 (44)المرجع: الفقرة  تنقيح األهمية النسبية
. قد تكون هناك حاجة لتنقيح تحديد الممارس لألهمية النسبية لمجمل لبيانات المالية خالل سير العملية 74أ

 لما يلي: نتيجة  
 اء المراجعة )على سبيل المثال، قرار التارف بجزء رئيسي من تغيير في الظروف التي وقعت أثن

 أعمال المنشأة(.
  لهذا  وفقا  معلومات جديدة، أو تغيير في فهم الممارس للمنشأة وبيئتها نتيجة أداء إجراءات المراجعة

المعيار )على سبيل المثال، إذا ظهر خالل المراجعة أن النتائج المالية الفعلية من المحتمل أن تكون 
مختلفة بشكل كبير عن النتائج المالية المتوقعة في نهاية الفترة التي استخدمت في البداية لتحديد 

 األهمية النسبية لمجمل البيانات المالية(.
 

 (46-45)المرجع: الفقرات  فهم الممارس
. يستخدم الممارس الحكم المهني لتحديد مدى فهم المنشأة وبيئتها المطلوب لمراجعة البيانات المالية للمنشأة 75أ

الرئيسي للممارس فيما إذا كان الفهم الذي تم الحاول عليه كافي لتلبية  عتبارلهذا المعيار. يكمن اإل وفقا  
ويعتبر اتساع وعمق الفهم الشامل الذي يحال عليه الممارس هو أقل من  أهداف الممارس من العملية.

 الفهم الذي تمتلكه اإلدارة.
 
. إن فهم المنشأة وبيئتها هي عملية ديناميكية مستمرة لجمع وتحديث وتحليل المعلومات طوال عملية 76أ

العملية، ويتم تحديثه مع المراجعة. إذ يتم اكتساب فهم الممارس وتطبيقه على أساس متكرر طوال أداء 
ها في وقت بدء إستمرار حدوث التغيرات في الظروف واألحوال. وتستند اإلجراءات األولية لقبول العملية و 

عملية المراجعة إلى فهم الممارس األولي للمنشأة وظروف العملية. يشمل فهم الممارس في عالقة العميل 
عمليات السابقة التي تم تأديتها من قبل الممارس فيما يتعلق المستمرة المعرفة التي تم الحاول عليها من ال

 بالبيانات المالية للمنشأة والمعلومات المالية األخرى.
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يخطط الممارس من خالله وينفذ عملية المراجعة، ويمارس الحكم المهني طوال  مرجعيا   . يؤسس الفهم إطارا  77أ
على تحديد المجاالت في البيانات  للممارس حتى يكون قادرا   العملية. وتحديدا، يجب أن يكون الفهم كافيا  

طالع على منهج الممارس في تاميم وأداء إلالمالية التي من المحتمل أن تنشأ فيها أخطاء جوهرية، وا
 اإلجراءات لمعالجة تلك المجاالت.

 
ية المعمول به، يمكن أن يأخذ . عند الحاول على فهم المنشأة وبيئتها، وعند فهم إطار إعداد التقارير المال78أ

 ما يلي: عتباربعين اإل أيضا  الممارس 
 .ما إذا كانت المنشأة هي أحد مكونات مجموعة من المنشآت، أو منشأة ترتبط بمنشأة أخرى 
 .تعقيد إطار إعداد التقارير المالية 
 ات أو المتطلبات قائمة لتزامات أو متطلبات إعداد التقارير المالية للمنشأة، وما إذا كانت تلك اإلإلتزام

بموجب القوانين أو االنظمة المعمول بها أو في سياق ترتيبات إعداد التقارير المالية الطوعية التي 
أنشئت بموجب ترتيبات الرقابة أو المساءلة الرسمية، على سبيل المثال، بموجب ترتيبات تعاقدية مع 

 أطراف ثالثة.
  بأن لها تأثير مباشر على تحديد المبالغ  واألنظمة المعترف عموما  األحكام ذات الالة من القوانين

 ات الهامة في البيانات المالية، مثل قوانين وأنظمة الضرائب والتقاعد.فااحواإل
  مستوى تطور هيكل اإلدارة والرقابة لدى المنشأة فيما يخص إدارة واإلشراف على السجالت المحاسبية

ما يكون لدى المنشآت  المالية التي تعزز إعداد البيانات المالية. وغالبا  للمنشأة ونظم إعداد التقارير 
الاغيرة عدد أقل من الموظفين، األمر الذي قد يؤثر على كيفية ممارسة اإلدارة لمهام اإلشراف. على 
سبيل المثال، قد ال يكون فال الواجبات هو أمر ممكن. على أي حال، في المنشأة الاغيرة التي 

المدير قادر على ممارسة مهام اإلشراف بشكل أكثر فعالية مقارنة  -الكوها قد يكون المالكيديرها م
 بالمنشآت الكبيرة. وقد يعوض هذا اإلشراف عموما الفرص المحدودة للفال بين الواجبات.

 ر "الجو األخالقي" وبيئة الرقابة لدى المنشأة الذي تعالج من خالله المخاطر المرتبطة بإعداد التقاري
 ات إعداد التقارير المالية للمنشأة.لتزامإل متثالالمالية واإل

  مستوى تطوير وتعقيد نظم المحاسبة المالية وإعداد التقارير للمنشأة والضوابط ذات الالة التي تتم من
 خاللها المحافظة على السجالت المحاسبية للمنشأة والمعلومات ذات الالة.

 وتلخيص المعامالت، وجمع المعلومات إلدراجها في البيانات  إجراءات المنشأة في تسجيل وتانيف
 ات ذات الالة.فااحالمالية واإل

 .أنواع المسائل التي اقتضت إجراء تعديالت محاسبية في البيانات المالية للمنشأة في الفترات السابقة 
 

  



لتاريخيةعمليات مراجعة البيانات المالية ا  

 48           )المنقح( 2400 لعمليات المراجعةالمعيار الدولي 

 (55و 47)المرجع: الفقرتان  تاميم وأداء اإلجراءات
ونطاق اإلجراءات المخطط لها والتي يعتبر الممارس أنها الزمة للحاول على أدلة . تتأثر طبيعة وتوقيت 79أ

 مالئمة وكافية كأساس للتوصل إلى نتيجة ما حول مجمل البيانات المالية بما يلي:

 متطلبات هذا المعيار؛ و (أ)

المتطلبات التي توضع بموجب قانون أو نظام معمول به، بما في ذلك متطلبات إعداد التقارير  (ب)
 اإلضافية المشمولة في القوانين أو األنظمة المعمول بها.

 
يتم توجيه طبيعة وتوقيت  ،. عندما يتم تكليف الممارس لمراجعة البيانات المالية لمجموعة من المنشآت80أ

ونطاق اجراءات المراجعة المخطط لها لتحقيق أهداف الممارسين فيما يخص عملية المراجعة المناوص 
 لكن في سياق البيانات المالية للمجموعة. ،معيارعليها في هذا ال

 
واإلجراءات  ،واإلجراءات التحليلية ستعالم. ُتامم متطلبات هذا المعيار المتعلقة بتاميم وأداء إجراءات اإل81أ

لمساعدة الممارس على تحقيق األهداف المحددة في هذا المعيار. وتختلف  ،التي تتناول ظروف محددة
وبالتالي قد يكون هناك ظروف أخرى يعتقد الممارس فيها أن  ،ظروف عمليات المراجعة على نطاق واسع

إذا اطلع الممارس في سياق فهم المنشأة  ،تاميم وأداء إجراءات أخرى هو أمر فعال. على سبيل المثال
 هام، فإنه قد يختار قراءة العقد. على عقد 

 
. إن حقيقة أن يعتقد الممارس أنه من الضروري أداء إجراءات أخرى ال تغير من هدف الممارس المتمثل في 82أ

 الحاول على تأكيد محدود فيما يتعلق بمجمل البيانات المالية.
 

 المعامالت الهامة أو غير العادية 
ية مراجعة السجالت المحاسبية بهدف تحديد المعامالت الهامة أو غير . يمكن أن يبحث الممارس احتمال83أ

 أثناء المراجعة. محددا   هتماما  إ العادية التي قد تتطلب 
 

 ( 48-46ات )المرجع: الفقراتستفسار اإل
طلب الحاول على معلومات من اإلدارة وأشخاص آخرين  ،ات، في عملية مراجعة معينةستفسار . تتضمن اإل84أ

من نطاق  أيضا  في ظروف العملية. يمكن أن يوسع الممارس  حسبما يعتبره الممارس مالئما   ،شأةضمن المن
ات للحاول على معلومات غير مالية إن كانت مالئمة. وُيعتبر تقييم الردود التي تقدمها اإلدارة ستفسار اإل

 .ستفسارجزء أساسي من عملية اإل
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 طرح تساؤالت حول ما يلي: أيضا  ات ستفسار يمكن أن تشمل اإل ،على ظروف العملية عتماد. باإل85أ
 وإجراءات  ،اإلجراءات المتخذة في اجتماعات المالكين وأولئك المكلفين بالرقابة واللجان التابعة

ات المشمولة في البيانات فااحالتي توثر على المعلومات واإل ،إن وجدت ،االجتماعات األخرى 
 المالية.

 تلقتها المنشاة أو تتوقع أن تتلقاها أو أن تحال عليها من الوكاالت التنظيمية.ت التي تااالاإل 
 ات فيما يتعلق بأوجه ستفسار المسائل الناجمة خالل تطبيق اإلجراءات األخرى. عند طرح المزيد من اإل

ج تساق ردود اإلدارة في ضوء النتائإمدى معقولية و  عتباريأخذ الممارس بعين اإل ،التناقض المحددة
إضافة إلى معرفة الممارس وفهم المنشأة والاناعة  ،التي يتم الحاول عليها من اإلجراءات األخرى 

 التي تعمل فيها.
 
هي المادر الرئيسي لألدلة حول نية  ستفسار. غالبا ما تكون األدلة التي يتم الحاول عليها من خالل اإل86أ

فإن فهم تاريخ اإلدارة  ،اإلدارة. إال أن المعلومات المتوفرة لدعم نية اإلدارة قد تكون محدودة. في هذه الحالة
وقدرتها على متابعة إجراء محدد  ،وأسبابها المعلنة وراء اختيار إجراء محدد ،السابق في تنفيذ نواياها المعلنة

. ويعد ستفسارمعلومات ذات صلة لتعزيز االدلة التي تم الحاول عليها من خالل اإليمكن أن يوفر 
لمساعدة الممارس على تقييم ما إذا  هاما   تطبيق الشك المهني في تقييم الردود المقدمة من قبل اإلدارة أمرا  

قد تشتمل على بأن البيانات المالية  عتقادكانت هنالك أي مسألة )مسائل( يمكن أن تدفع الممارس لإل
 أخطاء جوهرية.

 
على فهم المنشأة وبيئتها أو تحديث فهمه لها، لكي  أيضا  يساعد الممارس  ستفسار. إن تنفيذ إجراءات اإل87أ

 على تحديد المجاالت التي من المحتمل أن تنشأ فيها األخطاء الجوهرية ضمن البيانات المالية. يكون قادرا  
 
مسؤوليات إضافية بموجب القوانين، أو األنظمة، أو المتطلبات األخالقية ذات قد يكون لدى الممارس  . 88أ

العالقة فيما يتعلق بعدم امتثال المنشأة للقوانين واألنظمة، ويشمل ذلك االحتيال، وقد تختلف تلك 
المسؤوليات أو تتجاوز ما ورد في هذا المعيار الدولي لعمليات المراجعة، وفيما يلي أمثلة على تلك 

 لمسؤوليات:ا

االستجابة لعدم االمتثال المحدد أو المشكوك فيه للقوانين واألنظمة، بما في ذلك المتطلبات المتعلقة  (أ)
بحاالت معينة من التواصل مع اإلدارة والمكلفين بالحوكمة، ودراسة ما إذا كانت هناك حاجة التخاذ 

 مزيد من اإلجراءات؛
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أو المشكوك فيه للقوانين واألنظمة مع مدقق ما، شريك  التواصل بشأن حاالت عدم االمتثال المحدد (ب)
  11عملية التدقيق على سبيل المثال؛

 متطلبات التوثيق المتعلقة بعدم االمتثال المحدد أو المشكوك فيه للقوانين واألنظمة. (ج)
 

الممارس قد يؤدي االلتزام بأية مسؤوليات إضافية إلى تقديم مزيد من المعلومات الهامة ذات العالقة بعمل 
وفقا  لهذا المعيار الدولي لعمليات المراجعة )فيما يتعلق بنزاهة اإلدارة، أو عند االقتضاء، المكلفين 

 بالحوكمة، على سبيل المثال(.
 

 )و(( 48بافتها منشأة مستمرة )المرجع: الفقرة  ستمرارحول قدرة المنشاة على اإل ستفساراإل
 ،بافتها منشأة مستمرة ستمرارالاغيرة، بإعداد تقييم لقدرة المنشاة على اإل. قد ال تقوم اإلدارة، في المنشآت 89أ

 ،حتماالت المستقبلية المتوقعة. في هذه الظروفإللكنها قد تعتمد بدال من ذلك على معرفة مؤسسة العمل وا
في ذلك بما  ،حتماالت متوسطة وبعيدة األجل وتمويل المنشاة مع اإلدارةإلقد يكون من المالئم مناقشة ا

 بحث ما إذا كانت خالفات اإلدارة منسجمة مع فهم الممارس للمنشأة.
 

 (49، 47-46اإلجراءات التحليلية )المرجع :الفقرات 
 اإلجراءات التحليلية الممارس في:يساعد أداء  ،. أثناء مراجعة البيانات المالية90أ

 بما في ذلك أن تكون قادرة على تحديد المجاالت التي  ،فهم أو تحديث فهم الممارس للمنشأة وبيئتها
 من المحتمل أن تنشأ فيها األخطاء الجوهرية ضمن البيانات المالية.

 تجاهات أو المعايير أو القيم المتوقعة في البيانات إلختالفات عن اإلتحديد أوجه التضارب أو ا
بما في ذلك مؤشرات األداء  ،الرئيسيةنسجام البيانات المالية مع المعلومات إالمالية مثل مستوى 

 الرئيسية.

 ات األخرى أو اإلجراءات التحليلية التي تم أداؤها مسبقا  ستفسار توفير أدلة داعمة فيما يتعلق باإل. 

 بأن البيانات  عتقادتوفير إجراءات إضافية عندما يطلع الممارس على مسألة )مسائل( معينة تدفعه لإل
مثلة على هذا اإلجراء اإلضافي هو التحليل المقارن ألء جوهرية. ومن االمالية قد تشتمل على أخطا

لتقديم أدلة  ،لإليرادات والتكاليف الشهرية عبر مراكز الربح أو الفروع أو المكونات األخرى للمنشاة
 ات الواردة في البيانات المالية.فااححول المعلومات المالية الواردة في بنود السطر أو اإل

 
  

                                                          

 
 من قواعد سلوك مجلس المعايير األخالقية الدولية للمحاسبين المهنيين. 225/48-225/44انظر على سبيل المثال، القسم  11
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طرق مختلفة ألداء اإلجراءات التحليلية. وتتراوح هذه الطرق من أداء المقارنات البسيطة إلى  إستخدام. يمكن 91أ
تطبيق اإلجراءات  ،على سبيل المثال ،أساليب إحاائية. يمكن للممارس إستخدامأداء تحليل المعقد ب

لية من خالل تحليل العالقات المعقولة بين التحليلية لتقييم المعلومات المالية التي تنطوي عليها البيانات الما
تساق مع القيم المتوقعة بهدف تحديد العالقات إلوتقييم النتائج بخاوص ا ،المعلومات المالية وغير المالية

تجاهات أو القيم المتوقعة. ويقارن إلوالبنود الفردية التي تظهر بأنها غير عادية أو التي تختلف عن ا
على  مع التوقعات التي وضعها بناء   ،أو النسب المستخلاة من المبالغ المسجلة ،ةالممارس المبالغ المسجل

المعلومات التي تم الحاول عليها من ماادر ذات عالقة. وتشمل األمثلة على ماادر المعلومات التي 
 ما يلي: ،على ظروف العملية عتمادباإل ،لوضع التوقعات يستخدمها الممارس غالبا  

  التغيرات المعروفة. عتبارمع األخذ بعين اإل ،المالية للفترات السابقة المقارنةالمعلومات 

 ستقراء إلمثل الموازنات أو التنبؤات بما في ذلك ا ،معلومات حول النتائج المالية والتشغيلية المتوقعة
 من المعلومات المرحلية أو السنوية.

 .العالقات بين عناصر المعلومات المالية ضمن الفترة 

 أو مقارنة  ،مثل معلومات هامش الربح اإلجمالي ،علومات تخص الاناعة التي تعمل فيها المنشأةم
نسبة مبيعات المنشأة إلى الذمم المدينة مع معدالت الاناعة أو مع منشآت أخرى ذات حجم مماثل 

 في نفس الاناعة.

 الرواتب إلى عدد  مثل تكاليف ،عالقات المعلومات المالية مع معلومات غير مالية ذات عالقة
 الموظفين.

 
. إن بحث الممارس لما إذا كانت البيانات التي سوف تستخدم في اإلجراءات التحليلية هي مرضية لتحقيق 92أ

األهداف المقاودة منها يقوم على أساس فهم الممارس للمنشاة وبيئتها، كما يتأثر بطبيعة ومادر هذه 
 ات التالية ذات عالقة:عتبار على البيانات. وقد تكون اإلالبيانات وبالظروف التي يتم فيها الحاول 

  مادر المعلومات المتوفرة. على سبيل المثال، قد تكون المعلومات أكثر موثوقية عندما يتم الحاول
 عليها من ماادر مستقلة خارج المنشأة؛

 و تعديل معلومات قد تكون هناك حاجة لتكميل أ ،قابلية مقارنة المعلومات المتوفرة. على سبيل المثال
 الاناعة الواسعة بحيث يمكن مقارنتها مع بيانات المنشأة التي تنتج وتبيع منتجات متخااة؛
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  طبيعة ومدى مالئمة المعلومات المتوفرة. على سبيل المثال، ما إذا كان يتم وضع موازنات المنشاة
 كنتائج يمكن توقعها وليس كأهداف يمكن تحقيقها؛ و

  وأنظمة الرقابة ذات الالة التي ُتامم لضمان  ،المستغلة في إعداد المعلوماتالمعرفة والخبرات
ضوابط على إعداد  ،على سبيل المثال ،اكتمالها ودقتها وصحتها. ويمكن أن تشمل أنظمة الرقابة هذه

 ومراجعة وصيانة المعلومات المتعلقة بالموازنة.
 

 إجراءات معالجة ظروف محددة
 )أ( و)ب((52للقوانين واألنظمة )المرجع: الفقرة االحتيال وعدم االمتثال 

 التواصل مع اإلدارة والمكلفين بالحوكمة 
بشأن مسائل معينة مع  الممارسي بعض دوائر االختااص، قد تحد القوانين أو األنظمة من تواصل ف . 93أ

أية إجراءات أخرى  القوانين أو األنظمة بشكل محدد التواصل، أو تحظراإلدارة والمكلفين بالحوكمة، فقد 
في وقوع تارف غير قانوني محدد أو مشتبه به، بما في ذلك  مختاةقد تمس بسير تحقيق تجريه سلطة 

عدم امتثال محدد أو أن يبلغ سلطة مختاة عن  الممارستنبيه المنشأة في حال كان من المطلوب من 
في تلك الحاالت، قد تكون المسائل وفقا  لقوانين مكافحة غسيل األموال، على سبيل المثال. و  مشتبه به

 قانونية بعين االعتبار. استشارةالحاول على  الممارسمعقدة وقد يأخذ  الممارسالتي ينظر فيها 
 

 إبالغ سلطة مختاة خارج المنشأة عن عدم امتثال محدد أو مشتبه به للقوانين واألنظمة 
متثال المحدد أو المشكوك فيه للقوانين واألنظمة قد يكون إبالغ سلطة مالئمة خارج المنشأة عن عدم اال . 94أ

 مطلوبا  أو مناسبا  في بعض الحاالت لألسباب التالية:
تتطلب القوانين أو األنظمة أو المتطلبات األخالقية ذات العالقة أن يبلغ الممارس عن عدم  (أ)

 االمتثال؛
دم االمتثال المحدد أو أن يكون الممارس قد قرر أن اإلبالغ هو اإلجراء المالئم لالستجابة لع (ب)

 (؛ أو95المشكوك فيه وفقا  للمتطلبات األخالقية ذات العالقة )انظر الفقرة أ
تمنح القوانين أو األنظمة أو المتطلبات األخالقية ذات العالقة الممارس حق اإلبالغ )انظر الفقرة  (ج)

 (.96أ
 
على الممارس أن يبلغ أو ينظر فيما إذا في بعض الحاالت، قد تشترط المتطلبات األخالقية ذات العالقة  . 95أ

ما أو المشكوك فيه ينعدم االمتثال المحددكان إبالغ سلطة مختاة خارج المنشأة عن االحتيال أو 
للقوانين واألنظمة هو إجراء مالئم للظروف الحالية. فعلى سبيل المثال، تتطلب قواعد السلوك الدولية 

خطوات لالستجابة لعدم االمتثال المحدد أو المشكوك فيه  للمحاسبين المهنيين من الممارس أن يتخذ
للقوانين أو األنظمة، وأن يدرس إذا ما كانت هناك حاجة التخاذ مزيد من اإلجراءات، والتي قد تشمل 
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توضح قواعد السلوك الدولية للمحاسبين المهنيين أن اإلبالغ في  12إبالغ سلطة مختاة خارج المنشأة.
 13تلك الحاالت ال يعد انتهاكا  لواجب الحفاظ على السرية بموجب قواعد السلوك.

 
حتى وإن لم تشمل القوانين أو األنظمة أو المتطلبات األخالقية ذات العالقة متطلبات تتناول اإلبالغ عن  . 96أ

، فإنها قد تمنح الممارس حق إبالغ سلطة مختاة خارج المنشأة أو المشكوك فيه عدم االمتثال المحدد
 للقوانين واألنظمة. عدم االمتثال المحدد أو المشكوك فيهأو  المحدد أو المشكوك فيه عن االحتيال

 
وفي حاالت أخرى، قد يمنع واجب االحتفاظ بالسرية المفروض على الممارس بموجب القوانين أو  . 97أ 

عدم االمتثال األنظمة أو المتطلبات األخالقية ذات العالقة إبالغ سلطة مختاة خارج المنشأة عن 
 للقوانين واألنظمة. المحدد أو المشكوك فيه

 
)د( اعتبارات معقدة وحكما  مهنيا . وبالتالي، قد ينظر 52رة قد يتطلب التحديد المطلوب بموجب الفق . 98أ

الممارس في الحاول على استشارة داخلية )من داخل الشركة أو الشركة ضمن شبكة( أو قد يحال 
على استشارة سرية من جهة مهنية أو تنظيمية )ما لم يكن ذلك محظورا  بموجب القوانين أو األنظمة أو 

مبدأ السرية(. وقد ينظر الممارس أيضا  في الحاول على استشارة قانونية ما لم يؤدي إلى انتهاك 
ليتسنى له فهم آراء الممارسين والتداعيات القانونية أو المهنية المترتبة على اتخاذ مسار معين من 

 اإلجراءات.
 

فرضية المنشأة المستمرة في البيانات  إستخداماألحداث أو األوضاع التي يمكن أن تثير شكوك معينة فيما يخص 
 (45المالية )المرجع: الفقرة 

منفردة أو  ،. تعطي قائمة العوامل أدناه أمثلة على األحداث أو األوضاع التي يمكن أن تثير شكوك معينة94أ
د ووجود واحد أو أكثر من البنو  ،فيما يخص فرضية المنشأة المستمرة. وهذه القائمة ليست شاملة ،مجتمعة

 بافتها منشأة مستمرة. ستمرارال يعني دائما وجود شكوك حول ما إذا كانت المنشأة تستطيع اإل
 

 العوامل المالية
 ات المتداولةلتزامات أو المركز الاافي لإللتزامالمركز الاافي لإل. 
 أو  ،حتماالت واقعية للتجديد أو التسديدإتحقاقها دون سإقتراضات الثابتة التي تقترب من تاريخ إلا

 قتراضات قايرة األجل لتمويل األصول طويلة األجل.إلالمفرط على ا عتماداإل
 .مؤشرات على سحب الدعم المالي من قبل الدائنين 
 .التدفقات النقدية التشغيلية السلبية المشار إليها عن طريق البيانات المالية التاريخية أو المستقبلية 

                                                          
 

 .وك مجلس المعايير األخالقية للمحاسبين المهنيينلمن قواعد س 25/52إلى  225/51، األقسام من انظر على سبيل المثال 12
 
 . وك مجلس المعايير األخالقية للمحاسبين المهنيينلمن قواعد س 225/53والقسم  140/7القسم  انظر على سبيل المثال 13
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 .النسب المالية الرئيسية السلبية 
  .الخسائر التشغيلية الكبيرة أو التدهور الكبير في قيمة األصول المستخدمة لتوليد التدفقات النقدية 
 .المبالغ متأخرة السداد أو توقف أرباح األسهم 
 ستحقاق. إلعدم القدرة على الدفع للدائنين في مواعيد ا 
 يات القروض.إتفاقلشروط  متثالعدم القدرة على اإل 
 ئتمان إلى معامالت النقد عند التسليم مع الموردين.إلا التغيير من معامالت 
  ات أساسية أخرى.إستثمار عدم القدرة على الحاول على تمويل لتطوير منتجات جديدة أساسية أو 

 
 العوامل التشغيلية

 .نوايا اإلدارة لتافية المنشاة أو وقف عملياتها 
 العليا دون بديل فقدان اإلدارة. 
 متياز أو الترخيص أو الموردين الرئيسيين.إلو العمالء الرئيسيين أو افقدان السوق الرئيسية أ 
 .صعوبات العمل 
 .نقص اإلمدادات الهامة 
   ظهور منافس ناجح جدا. 

 
 عوامل أخرى 

 للمتطلبات الرأسمالية أو المتطلبات القانونية األخرى. متثالعدم اإل 
 في حال نجاحها، إلى مطالبات  ،أن تؤدينتظار صدور إجراءات قانونية أو تنظيمية ضد المنشاة يمكن إ

 قد ال تكون المنشأة قادرة على الوفاء بها.
   على المنشأة. حدوث تغييرات في قانون أو تشريع ما أو سياسة حكومية من المتوقع أن توثر سلبا 
   .كوارث غير مؤمن عليها أو مغطية بتأمين غير كافي عند وقوعها 

 
من أهمية هذه األحداث أو األوضاع بواسطة عوامل أخرى. على سبيل المثال، يمكن  يمكن التخفيف غالبا  

مواجهة اآلثار الناجمة عن كون المنشاة غير قادرة على تسديد ديونها العادية عن طريق خطط اإلدارة للحفاظ 
القروض أو مثل التارف باألصول أو إعادة جدولة سداد  ،على تدفقات نقدية كافية من خالل وسائل بديلة

الحاول على رأس مال إضافي. وعلى نحو مماثل، يمكن التخفيف من آثار خسارة مورد رئيسي عن طريق توفر 
 مادر بديل مناسب للتوريد.
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 (56)المرجع: الفقرة  مطابقة البيانات المالية مع السجالت المحاسبية األساسية
يحال الممارس عادة على أدلة تثبت أن البيانات المالية تتفق مع، أو تتطابق مع، السجالت المحاسبية  . 100أ

األساسية عن طريق تتبع مبالغ وأرصدة البيانات المالية إلى السجالت المحاسبية ذات الالة مثل دفتر 
نات المالية مع األستاذ العام، أو إلى ملخص سجل أو جدول يعكس توافق أو تطابق مبالغ البيا

 السجالت المحاسبية األساسية. 
 

 (57)المرجع: الفقرة  أداء اإلجراءات اإلضافية
تكون اإلجراءات اإلضافية مطلوبة بموجب هذا المعيار إذا بلغ إلى علم الممارس مسألة معينه تدفعه  . 101أ

 بأن البيانات المالية يمكن أن تشتمل على أخطاء جوهرية. عتقادلإل
 
الممارس عند أداء اإلجراءات اإلضافية فيما يخص البند الذي يعتقد الممارس  إستجابةيمكن أن تختلف  . 102أ

كما  ،على الظروف المحددة عتمادباإل ،بأنه يمكن أن يشتمل على أخطاء جوهرية في البيانات المالية
 أنها تعتبر مسألة حكم مهني للممارس.

 
وتوقيت ونطاق اإلجراءات اإلضافية التي تكون الزمة للحاول على أدلة إن قرار الممارس حول طبيعة  . 103أ

 تثبت احتمالية عدم وجود أخطاء جوهرية أو تحدد وجود أخطاء جوهرية يمكن أن يستند إلى ما يلي:
   ؛المعلومات التي يتم الحاول عليها من تقييم الممارس لنتائج اإلجراءات التي تم أدائها مسبقا 
 حّدث للمنشأة وبيئتها والذي اكتسبه خالل مراحل العملية؛ وفهم الممارس الم 
 عتقادرأي الممارس بشأن مدى إقناع األدلة الالزمة لمعالجة المسألة التي تدفع الممارس إلى اإل 

 بأن البيانات المالية يمكن أن تشتمل على أخطاء جوهرية.
 
وكافية لمساعدة الممارس على صياغة  تركز اإلجراءات اإلضافية على الحاول على أدلة مالئمة . 104أ

حتواء البيانات المالية على أخطاء جوهرية. إوراء  نتيجة معينة حول المسائل التي يعتقد أنها تعتبر سببا  
 وقد تكون اإلجراءات هي:

  أن يتم أدائها بمزيد من التفاصيل أو  ،على سبيل المثال ،ية أو تحليلية إضافيةإستفسار إجراءات
ات المتعلقة بالحسابات أو المعامالت فااحأن تركز على البنود المتأثرة )مثل المبالغ أو اإل

 المتأثرة كما تظهر في البيانات المالية (؛ أو 
 اختبار جوهري للتفاصيل أو التأكيدات الخارجية. ،أنواع أخرى من اإلجراءات، على سبيل المثال 

 
ه إعتقادالممارس عند  إستجابةو  ،توضح األمثلة التالية تقييم الممارس للحاجة إلى أداء إجراءات إضافية . 105أ

 بأن هذه اإلجراءات ضرورية.
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 ُيظهر تحليل الممارس للذمم المدينة  ،ية والتحليلية لعملية المراجعةستفسار خالل أداء اإلجراءات اإل
، والتي ال يوجد لها مخاص ديون معدومة أو ديون من الذمم المدينة مستحقة الدفع سابقا   هاما   مبلغا  

 مشكوك في تحايلها.

 بأن رصيد الذمم المدينة في البيانات المالية يمكن أن يشتمل على  عتقادهذا يدفع الممارس إلى اإل
مم مدينة غير محّالة أخطاء جوهرية. من ثم يستفسر الممارس من اإلدارة فيما إذا كان يوجد ذ

 ينبغي إظهارها على أنها منخفضة القيمة.

 يمكن: ستجابةإلفإن تقييم الممارس ل ،اإلدارة إستجابةعلى  عتمادباإل 

بأنه من غير المحتمل أن يشتمل رصيد الذمم المدينة على  ستنتاجأن يساعد الممارس على اإل (أ)
 أخطاء جوهرية. وفي تلك الحالة، ال ُيطلب أداء إجراءات إضافية.

أن يساعد الممارس على تحديد أن المسألة هي السبب وراء احتواء البيانات المالية على أخطاء  (ب)
نتيجة مفادها أن مجمل  وياوغ الممارس ،جوهرية. ليس هناك حاجة ألداء إجراءات إضافية

 البيانات المالية تشتمل على أخطاء جوهرية.

أن رصيد الذمم المدينة من المحتمل أن يشتمل على أخطاء  عتقادباإل ستمراريقود الممارس لإل (ج)
لكنها ال توفر أدلة مالئمة وكافية بحيث يحدد الممارس أنها تشتمل في الحقيقة على  ،جوهرية

 أخطاء جوهرية.

على سبيل المثال، أن يطلب من  ،يتوجب على الممارس أداء إجراءات إضافية ،الحالةفي تلك 
اإلدارة تحليل المبالغ المستلمة لتلك الحسابات بعد تاريخ الميزانية العمومية من أجل تحديد 
الذمم المدينة غير المحّالة. ويمكن أن يساعد تقييم نتائج اإلجراءات اإلضافية الممارس على 

 م يكن كذلك، يتوجب على الممارس: لى البند )أ( أو )ب( أعاله. وإن لالوصول إ

 في أداه إجراءات إضافية حتى يال إلى البند )أ( أو )ب( أعاله؛ أو  ستمراراإل (1)

أنه من غير المحتمل أن تكون المسألة سببا في  إستنتاجعلى  إذا لم يكن الممارس قادرا   (2)
أو غير قادر على تحديد أن المسألة  ،احتواء مجمل البيانات المالية على أخطاء جوهرية

حينها يوجد قيود  ،هي السبب في احتواء مجمل البيانات المالية على أخطاء جوهرية
حول البيانات  على النطاق وال يستطيع الممارس صياغة نتيجة معينة غير معدلة

 المالية.
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 (63-61)المرجع: الفقرات  اإلقرارات الخطية
تعتبر اإلقرارات الخطية مادرا مهما لألدلة في عملية المراجعة. فإذا عدلت اإلدارة اإلقرارات الخطية  . 106أ

فهذا األمر قد ينبه الممارس إلى احتمالية وجود واحد أو أكثر من القضايا  ،المطلوبة أو لم تقم بتقديمها
الهامة. كما أن طلب الحاول على إقرارات خطية وليس شفهية في العديد من الحاالت يمكن أن يحث 

 وبالتالي تعزيز جودة اإلقرارات. ،اإلدارة على دراسة تلك المسائل بدقة وصرامة
 
قد يعتقد الممارس أنه من الضروري طلب  ،ارات الخطية المطلوبة بموجب هذا المعيار. باإلضافة إلى اإلقر 107أ

إلستكمال  ،على سبيل المثال ،إقرارات خطية أخرى حول البيانات المالية. فقد تكون هذه اإلقرارات الزمة
رس أن ات معينة تظهر في البيانات المالية حيث يعتبر المماإفااحأدلة الممارس فيما يخص بنود أو 

مثل هذه اإلقرارات قد تكون مهمة في صياغة نتيجة معينة حول البيانات المالية على أساس معدل أو 
 غير معدل.

 
. في بعض الحاالت، قد تدمج اإلدارة في اإلقرارات الخطية لغة متحفظة بحيث تادر اإلقرارات وفق معرفة 108أ

قتنع بأن اإلقرارات تادر عن إاإلدارة ومعتقداتها. ومن المعقول للممارس أن يقبل مثل هذه الاياغة إذا 
 اإلقرارات.جهات تتحمل المسؤوليات المناسبة وعلى علم بالمسائل المشمولة في تلك 

 
 (68-66)المرجع: الفقرات  تقييم األدلة التي يتم الحاول عليها من تأدية اإلجراءات

قد ال يحال الممارس على األدلة التي يتوقع الحاول عليها خالل تاميم  ،. في بعض الظروف109أ
يعتبر  ،والتحليلية واإلجراءات التي تعالج ظروف محددة. وفي هذه الظروف يةستفسار اإلجراءات اإل

الممارس أن األدلة التي تم الحاول عليها من تأدية اإلجراءات هي غير كافية وغير مالئمة لكي 
 يستطيع صياغة نتيجة معينة حول البيانات المالية. ويمكن للممارس أن: 

  يوسع نطاق العمل المنجز؛ أو 

  إجراءات أخرى يعتبرها الممارس ضرورية في الظروف المحددة.ينفذ 
 

فإن الممارس لن  ،أي من هذين اإلجراءين في ظل الظروف المحددة إتخاذوحيث يكون من غير العملي 
يكون قادرا على الحاول على أدلة كافية ومالئمة من أجل صياغة نتيجة معينة ويتعين عليه بموجب 

على سبيل  ،أو على قدرة الممارس إكمال العملية ،ر على تقرير الممارسهذا المعيار تحديد التأثي
ات الممارس حول إستفسار في حال عدم توفر أحد أعضاء اإلدارة في وقت المراجعة للرد على  ،المثال

بأن  عتقادمسائل مهمة. وقد ينشأ هذا الوضع رغم أنه لم يبلغ إلى علم الممارس أي مسائل تدفعه لإل
 .57كما هو مبين في الفقرة  ،مالية يمكن أن تشتمل على أخطاء جوهريةالبيانات ال
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 قيود النطاق 
على  على نطاق المراجعة إذا كان الممارس قادرا   . إن عدم القدرة على أداء إجراء محدد ال يشكل قيدا  110أ

 الحاول على أدلة كافية ومالئمة عن طريق أداء إجراءات أخرى.
 
مثل بحث  ،للقيود على نطاق المراجعة التي تفرضها اإلدارة مدلوالت أخرى على المراجعة. قد يكون 111أ

 إستمرارو  ،الممارس للمجاالت التي من المحتمل أن تشتمل فيها البيانات المالية على أخطاء جوهرية
 العملية.

 
 صياغة نتيجة الممارس حول البيانات المالية 

 )أ((69)المرجع:  المعمول بهوصف إطار إعداد التقارير المالية 
. يعتبر وصف إطار إعداد التقارير المالية المعمول به في البيانات المالية أمرا مهما ألنه يعّرف مستخدمي 112أ

البيانات المالية باإلطار الذي تقوم عليه البيانات المالية. وإذا كانت البيانات المالية هي بيانات مالية ذات 
عدادها بموجب إطار إعداد التقارير المالية ذات الغرض الخاص المتوفر فقط فإنه يمكن إ  ،غرض خاص

للطرف المكلف والممارس. ويعتبر وصف إطار إعداد التقارير المالية ذات الغرض الخاص المستخدم 
آخر عدا عن  إستخدامأمرا مهما إن أن البيانات المالية ذات الغرض الخاص قد تكون غير مالئمة ألي 

 المقاود المحدد لها. ستخداماإل
 
. إن وصف إطار إعداد التقارير المالية المعمول به الذي يحتوي على لغة مقيدة أو متحفظة غير دقيقة 113أ

كبير مع المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية"( هو  إمتثال"البيانات المالية هي في ،)على سبيل المثال 
 يضلل مستخدمي البيانات المالية. يمكن أنليس وصفا كافيا لذلك اإلطار إذ أنه 

 
)المرجع: الفقرتان  عن آثار المعامالت واألحداث الهامة على المعلومات المنقولة في البيانات المالية فااحاإل

 (71، 7)ب(69
لتمكين ات كافية إفااحيتعين على الممارس بموجب هذا المعيار تقييم ما إذا كانت البيانات المالية توفر  . 114أ

المستخدمين المقاودين من فهم تأثير المعامالت واألحداث الهامة على المركز المالي للمنشأة وأدائها 
 المالي وتدفقاتها النقدية.

 
يمكن أن تحتاج اإلدارة إلى تضمين  ،لمتطلبات إطار العرض العادل وفقا  في حال البيانات المالية المعّدة  . 115أ

إطار إعداد التقارير  ات إضافية في البيانات المالية غير تلك المتطلبات التي يقتضيها تحديدا  إفااح
قد تحتاج اإلدارة للحياد عن إحدى المتطلبات في  ،أو في الظروف النادرة للغاية ،المالية المعمول به

 اإلطار من أجل تحقيق عرض عادل للبيانات المالية.
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  متثالإطار اإل إستخدامات عند عتبار اإل
بأنها مضللة إذا كان قد  متثالإلطار اإل وفقا  من النادر جدا أن يعتبر الممارس البيانات المالية المعّدة  . 116أ

 في وقت قبول العملية بأن اإلطار مقبول. ،لهذا المعيار وفقا  قرر، 
 

 )ب((70)المرجع: الفقرة  الجوانب النوعية للممارسات المحاسبية للمنشأة
يمكن أن يطلع الممارس على تحيز  ،. عند النظر في الجوانب النوعية للممارسات المحاسبية للمنشأة117أ 

نعدام الحيادية، إلى جانب تأثير إلمحتمل في أحكام اإلدارة. وقد يستنتج الممارس أن األثر التراكمي 
على أخطاء جوهرية. وقد حتواء مجمل البيانات المالية إيؤدي إلى  ،األخطاء الجوهرية غير الماححة

تشمل مؤشرات انعدام الحيادية التي قد تؤثر على تقييم الممارس لما إذا كانت مجمل البيانات المالية 
 تشتمل على أخطاء جوهرية ما يلي:

 ختياري لألخطاء الجوهرية الواضحة خالل المراجعة )على سبيل إلإطالع اإلدارة على التاحيح ا
ولكن ليس تاحيح األخطاء  ،تاحيح األخطاء الذي ينتج عنه زيادة األرباح المبّلغ عنها ،المثال

 التي ينتج عنها تخفيض األرباح المبّلغ عنها(.

 .إمكانية انحياز اإلدارة في صنع التقديرات المحاسبية 
 
ات بشأن إستنتاجنحياز اإلدارة ال تعني بالضرورة وجود أخطاء ألغراض صياغة إحتمال إإن مؤشرات  . 118أ

معقولية التقديرات المحاسبية الفردية. لكنها قد تؤثر على دراسة الممارس لما إذا كانت مجمل البيانات 
 المالية قد تشتمل على أخطاء جوهرية.

 
 (74)المرجع: الفقرة  شكل النتيجة

 وصف المعلومات التي تعرضها البيانات المالية 
 

تذكر نتيجة الممارس أنه لم يبلغ إلى علمه  ،إلطار العرض العادل وفقا  . في حال البيانات المالية المعّدة 119أ
...... )أو ،بأن البيانات المالية ال تعرض باورة عادلة في كافة الجوانب الهامة عتقادأي أمر يدفعه لإل

]إلطار العرض العادل المعمول به[. في حالة العديد من األطر  وفقا  ال تعطي صورة صحيحة وصادقة( 
يجب أن تعرض البيانات المالية بشكل عادل )أو تعطي صورة  ،على سبيل المثال ،ذات األغراض العامة

صحيحة وعادلة( المركز المالي للمنشاة كما في نهاية الفترة واألداء المالي للمنشأة وتدفقاتها النقدية لتلك 
 .الفترة

 
 "تعرض على نحو عادل في كافة الجوانب الهامة" أو "تعطي صورة صادقة وعادلة"

عبارة " تعرض على نحو عادل في كافة الجوانب الهامة" أو عبارة "تعطي صورة صادقة  إستخدام. إن 120أ
محدد إنما يتحدد بموجب القانون أو النظام الذي يحكم مراجعة البيانات المالية  إختااصوعادلة" في أي 

. وحيث يقتضي القانون ختااصفي ذلك اإل ، أو بموجب الممارسة المقبولة عموما  ختااصفي ذلك اإل
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ال يؤثر هذا على المتطلب الوارد في هذا المعيار الذي يقتضي من  ،صيغة مختلفة إستخدامأو النظام 
 إلطار العرض العادل. وفقا  الممارس تقييم العرض العادل للبيانات المالية المعّدة 

 
 عدم القدرة على صياغة نتيجة معينة بسبب قيود اإلدارة المفروضة على نطاق المراجعة بعد قبول العملية

 (82و 15)المرجع: الفقرتان 
. يمكن أن يعتمد التطبيق العملي لالنسحاب من العملية على مرحلة إنجاز العملية في الوقت الذي تفرض 121أ

يمكن أن يقرر الممارس  ،فيه اإلدارة قيود معينة على النطاق. إذا أكمل الممارس المراجعة بشكل جوهري 
لنطاق في الفقرة التي تاف وشرح قيود ا إستنتاجإكمال المراجعة إلى أقاى حد ممكن وحجب أي 

 ضمن التقرير. ستنتاجأساس حجب اإل
 
بموجب  إذا كان الممارس مطالبا   ممكنا   نسحاب من العملية أمرا  إلقد ال يكون ا ،. في الظروف المؤكدة122أ

قد يكون هذا هو الحال لممارس تم تعيينه  ،العملية. على سبيل المثال ستمرارقانون أو تشريع ما باإل
ات التي ختااصفي اإل أيضا  لمراجعة البيانات المالية لمنشاة في القطاع العام. وقد يكون هذا هو الحال 
 ،أو يتم تعيينه لفترة محددة ،يتم فيها تعيين الممارس لمراجعة البيانات المالية التي تغطي فترة محددة

إكمال مراجعة هذه البيانات المالية أو قبل نهاية تلك الفترة على التوالي. قد نسحاب قبل إلويحظر عليه ا
أنه من الضروري تضمين فقرة مسألة أخرى في تقرير الممارس لبيان السبب وراء  أيضا  يعتبر الممارس 

 نسحاب الممارس من العملية.إعدم إمكانية 
 

 مع المنظمين أو مالكي المنشاة تاالاإل
قد  ،نسحاب من العملية هو أمر ضروري بسبب قيد مفروض على النطاقإليستنتج الممارس أن ا. عندما 123أ

يكون هناك متطلب مهني أو قانوني أو تنظيمي يقتضي من الممارس إبالغ المنظمين أو مالكي المنشاة 
 نسحاب من العملية.إلبالمسائل المتعلقة با

 
 (92-86)المرجع: الفقرات  تقرير الممارس

 يشمل التقرير الخطي التقارير الاادرة على شكل نسخة ورقية وتلك الاادرة على وسيلة إلكترونية.. 124أ
 

 (86)المرجع: الفقرة  عناصر تقرير الممارس
"تقرير مراجعة الممارس  ،على سبيل المثال ،. يشير العنوان إلى أن التقرير هو تقرير ممارس مستقل125أ

المستقل" يؤكد على أن الممارس قد استوفى كافة المتطلبات األخالقية ذات العالقة فيما يخص 
 ية، ويميز بالتالي تقرير الممارس المستقل عن التقارير الاادرة عن جهات أخرى. ستقاللاإل

 
المحدد. وعادة ما  ختااصممارس في ذلك اإلالجهة التي توّجه لها تقرير ال القوانين أو األنظمةحدد ت. قد 126أ

في كثير من األحيان إما إلى  ،يتم توجيه تقرير الممارس إلى الجهات التي يتم من أجلها إعداد التقرير
 ة الذين تتم مراجعة بياناتهم المالية.أالمساهمين أو إلى أولئك المكلفين برقابة المنش
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المالية التي تم مراجعتها سوف يتم تضمينها في وثيقة تحتوي على . عندما يدرك الممارس أن البيانات 127أ
تحديد أرقام  -إذا سمحت صيغة العرض بذلك -مثل تقرير مالي معين، فإنه قد يقرر ،معلومات أخرى 

الافحات التي ُتعرض فيها البيانات المالية التي تمت مراجعتها. وهذا من شأنه أن يساعد المستخدمين 
 ات المالية التي يرتبط بها تقرير الممارس.على تحديد البيان

 
 )د((86مسؤولية اإلدارة عن البيانات المالية )المرجع: الفقرة 

. يعتبر متطلب هذا المعيار الذي يقضي بضرورة حاول الممارس على موافقة اإلدارة بأنها تدرك وتفهم 128أ
تعلق بعملية المراجعة، أمر أساسي ألداء سواء فيما يتعلق بإعداد البيانات المالية وفيما ي ،مسؤولياتها

المراجعة وإعداد تقرير حول العملية. ويوفر وصف مسؤوليات اإلدارة في تقرير الممارس سياق معين 
 من حيث ارتباطها بعملية المراجعة التي تمت تأديتها. ،لقارئي تقرير الممارس حول مسؤوليات اإلدارة

 
من ذلك الماطلح  اإلشارة بشكل محدد إلى "اإلدارة" بل قد يستخدم بدال  . ال يحتاج تقرير الممارس إلى 129أ

تكون اإلشارة  ،اتختااصالمحدد. في بعض اإل ختااصالمالئم في سياق اإلطار القانوني في اإل
 أولئك المكلفين برقابة المنشأة. المالئمة هي إلى

 
. قد تكون هناك ظروف معينة يكون فيها من المالئم أن يضيف الممارس إلى وصف مسؤوليات اإلدارة 130أ

كما هو مبين في هذا المعيار من أجل إيضاح المسؤوليات اإلضافية ذات العالقة بإعداد البيانات المالية 
 أو التي تعزى إلى نوع المنشأة.  ،معين إختااصفي سياق 

 
حدد مسؤوليات اإلدارة على وجه تي تال القوانين أو األنظمةشير تقد  ،اتاصختا. في بعض اإل131أ

الخاوص إلى المسؤولية عن كفاية السجالت والدفاتر المحاسبية أو النظام المحاسبي. وحيث أن الدفاتر 
ال يستخدم هذا المعيار هذه األوصاف كما ال  ،والسجالت واألنظمة هي جزء ال يتجزأ من الرقابة الداخلية

 يشير إلى أي منها على وجه التحديد.
 

 )و((86مسؤولية الممارس )المرجع: الفقرة 
. ينص تقرير الممارس على أن مسؤولية الممارس تتمثل في التعبير عن نتيجة معينة حول البيانات المالية 132أ

ة مسؤولية الممارس مع مسؤولية اإلدارة عن إعداد البيانات بناء على المراجعة التي تمت، من أجل مقارن
 المالية.

 
 )و((86اإلشارة إلى المعايير )المرجع: الفقرة 

. إن اإلشارة إلى المعايير التي استخدمها الممارس في المراجعة تعني بالنسبة لمستخدمي تقرير الممارس 133أ
 للمعايير الموضوعة. وفقا  بأن المراجعة قد تمت 
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 )ز((86اإلبالغ عن طبيعة مراجعة البيانات المالية )المرجع: الفقرة 
. إن وصف طبيعة عملية المراجعة في تقرير الممارس يوضح نطاق وقيود العملية التي تمت لمالحة قّراء 134أ

أن المراجعة هي ليست عبارة عن عملية تدقيق  ،ألي شكوك تفاديا   ،التقرير. كما يبين هذا التوضيح
 وبالتالي فإن الممارس ال يعبر عن رأي تدقيق حول البيانات المالية.

 
وصف إطار إعداد التقارير المالية المعمول به وكيف يمكن أن يؤثر على نتيجة الممارس )المرجع: الفقرة 

86(1()2)) 
. يهدف تحديد إطار إعداد التقارير المالية المعمول به في نتيجة الممارس إلى إطالع مستخدمي تقرير 135أ

الممارس على السياق الذي تم فيه التعبير عن تلك النتيجة. وهو ال يهدف إلى الحد من التقييم المطلوب 
 عبارات معينة كالتالي: )أ(. ويتم تحديد إطار إعداد التقارير المالية المعمول به ب30في الفقرة 

 لمعايير إعداد التقارير المالية الدولية؛" أو  وفقا  "....  

 ..."  X ختااصلمبادئ المحاسبة المقبولة عموما في اإل وفقا   ".... 

 
. عندما يشتمل إطار إعداد التقارير المالية المعمول به على معايير إعداد التقارير المالية والمتطلبات 136أ

 :يتم تحديد اإلطار بعبارات معينة كالتالي ،ة أو التنظيميةالقانوني
 

 "X ختااصلمعايير إعداد التقارير المالية الدولية ومتطلبات قانون الشركات في اإل وفقا  "... 
 

 ((2)ح()85أساس فقرة التعديل عند تعديل النتيجة )المرجع: الفقرة 
ترتبط بمسألة محددة موصوفة في أساس فقرة التعديل ال يبرر . إن النتيجة السلبية أو حجب نتيجة معينة 137أ

إغفال وصف المسائل المحددة األخرى التي تطلبت تعديل نتيجة الممارس. في تلك الحاالت، قد يكون 
عن تلك المسائل األخرى التي يدركها الممارس هي ذات صلة بالنسبة لمستخدمي البيانات  فااحاإل

 المالية.
 

 ((1)86)المرجع: الفقرة توقيع الممارس 
حسبما  ،. يكون توقيع الممارس إما باسم شركة الممارس أو االسم الشخاي للممارس الفرد أو كالهما138أ

قد يتوجب  ،ات معينةإختااصفي  ،المحدد. وباإلضافة إلى توقيع الممارس ختااصيتناسب مع اإل
أو االعتراف المهني من قبل سلطة  على الممارس تقديم إقرار ضمن تقريره حول التسميات المهنية

 .ختااصالترخيص المالئمة في ذلك اإل
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 (88)المرجع: الفقرة  لإلطار ذي الغرض الخاص وفقا  تنبيه القراء إلى أن البيانات المالية يتم إعدادها 
على  . قد ُتستخدم البيانات المالية ذات الغرض الخاص ألغراض أخرى غير تلك التي صممت من أجلها.139أ

قد تتطلب جهة تنظيمية من منشآت معينة وضع البيانات المالية ذات الغرض الخاص  ،سبيل المثال
أن  من المهم أن ينبه الممارس مستخدمي تقرير الممارس إلى ،ضمن سجل عام. ولتجنب سوء الفهم

سبة ألغراض لإلطار ذي الغرض الخاص وبالتالي قد ال تكون منا وفقا  البيانات المالية يتم إعدادها 
 أخرى.

 
  ستخدامالقيود المفروضة على التوزيع أو اإل

. باإلضافة إلى تنبيه قارئ تقرير الممارس المطلوب بموجب هذا المعيار عند إعداد البيانات المالية 140أ
قد يعتبر الممارس أنه من المناسب اإلشارة إلى أن تقرير الممارس  ،إطار ذي غرض خاص إستخدامب

فإنه يمكن  ،المحدد ختااصعلى قانون أو تشريع اإل عتمادهو موجه فقط لمستخدمين محددين. وباإل
يمكن توسيع  ،تقرير الممارس. في هذه الظروف إستخدامتحقيق هذا األمر عن طريق الحد من توزيع أو 

اإلطار ذي الغرض الخاص لتشمل هذه المسائل  إستخدامتشتمل على التنبيه حول نطاق الفقرة التي 
 لذلك. وفقا  األخرى والعنوان المعدل 

 
 (91)المرجع: الفقرة  مسؤوليات إعداد التقارير األخرى 

ات، قد يكون لدى الممارس مسؤوليات إضافية لإلبالغ عن مسائل أخرى والتي ختااص. في بعض اإل141أ
يمكن أن ُيطلب من الممارس  ،لمسؤولية الممارس بموجب هذا المعيار. على سبيل المثال تكون متممة

اإلبالغ عن مسائل معينة قد يطلع عليها أثناء مراجعة البيانات المالية. وكخيار بديل، قد ُيطلب من 
حددة أو التعبير عن نتيجة معينة حول مسائل م ،الممارس أداء واإلبالغ عن إجراءات إضافية محددة

مثل كفاية الدفاتر والسجالت المحاسبية. ويمكن أن توفر المعايير الخاصة بعمليات مراجعة البيانات 
المحدد إرشادات حول مسؤوليات الممارس فيما يخص المسؤوليات المحددة  ختااصالمالية في اإل

 .ختااصإلعداد التقارير اإلضافية في ذلك اإل
 
جيز للممارس أن يبّلغ عن هذه تالالة أو قد  اتذ لقوانين أو األنظمةاتطلب تقد  ،. في بعض الحاالت142أ

قد ُيطلب من الممارس أو قد ُيسمح له  ،المسؤوليات ضمن تقريره حول البيانات المالية. في حاالت أخرى 
 باإلبالغ عن تلك المسؤوليات في تقرير منفال.

 
. يتناول قسم منفال من تقرير الممارس هذه المسؤوليات األخرى إلعداد التقارير، وذلك لتمييزها بشكل 143أ

الممارس بموجب هذا المعيار المتمثلة في إعداد تقارير حول البيانات المالية. وحيث  مسؤوليةواضح عن 
قرة )فقرات( المسؤوليات ، قد يشتمل هذا القسم على عنوان )عناوين( فرعية تاف محتوى فمالئمايكون 

ات، يمكن التطرق إلى المسؤوليات اإلضافية إلعداد ختااصاألخرى إلعداد التقارير. وفي بعض اإل
 التقارير ضمن تقرير منفال عن تقرير الممارس يتم تقديمه لمراجعة البيانات المالية.
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 (92)ك(، 86)المرجع: الفقرتان  تاريخ تقرير الممارس
تأثير األحداث  عتبارتقرير الممارس ُيعلم مستخدم ذلك التقرير بأن الممارس قد أخذ بعين اإل. إن تاريخ 144أ

 والمعامالت التي أطلع عليها والتي وقعت حتى ذلك التاريخ.
 
. يتم تقديم نتيجة الممارس حول البيانات المالية وتعتبر البيانات المالية من مسؤولية اإلدارة. وال يكون 145أ

بأنه قد تم الحاول على أدلة كافية ومالئمة إلى أن يقتنع بأن جميع  ستنتاجوضع يخوله لإل الممارس في
قد تم إعدادها وأن اإلدارة قد  ،بما في ذلك اإليضاحات ذات العالقة ،البيانات التي تشمل البيانات المالية

 قبلت تحمل مسؤوليتها.
 
المدراء( التي  ،األفراد أو الهيئات )على سبيل المثال القوانين أو األنظمةحدد ، تاتختااص. في بعض اإل 146أ

بما في ذلك  ،بأن قد تم إعداد جميع البيانات التي تشمل البيانات المالية ستنتاجتكون مسئولة عن اإل
كما يحدد عملية الموافقة الضرورية. في تلك الحاالت، يتم الحاول على  ،اإليضاحات ذات العالقة

ات إختااصلموافقة قبل وضع تاريخ على التقرير ضمن البيانات المالية. وفي األدلة التي تثبت تلك ا
ال تكون عملية الموافقة مناوص عليها في القوانين أو التشريعات. وفي تلك  ،على أي حال ،أخرى 

اإلجراءات التي تتبعها المنشأة في إعداد وصياغة بياناتها المالية بشكل  عتبارالحاالت، ُتؤخذ بعين اإل
ئي في ضوء إدارتها وهياكل الحوكمة المتوفرة لديها وذلك من أجل تحديد األفراد أو الهيئات التي تكون نها

بما في ذلك اإليضاحات  ،بأنه قد تم إعداد جميع البيانات التي تشمل البيانات المالية ستنتاجمخولة لإل
التي من المتوقع أن تكتمل فيها المرحلة  القوانين أو األنظمةحدد تقد  ،ذات العالقة. في بعض الحاالت

 المراجعة في عملية إعداد التقارير حول البيانات المالية.
 
يتوجب الحاول على موافقة نهائية على البيانات المالية من قبل المساهمين  ،اتختااص. في بعض اإل147أ

ال تعتبر الموافقة النهائية من قبل  ،اتختااصقبل إصدار البيانات المالية بشكل علني. وفي هذه اإل
المساهمين أمرا ضروريا للممارس لكي يتمكن من تقديم أي نتيجة حول البيانات المالية. يكون تاريخ 
الموافقة على البيانات المالية ألغراض هذا المعيار هو إما التاريخ الذي تحدد فيه األطراف المخولة بأنه 

بما في ذلك اإليضاحات ذات العالقة، أو التاريخ  ،تشمل البيانات الماليةقد تم إعداد جميع البيانات التي 
 الذي تؤكد فيه األطراف المخولة بتحمل مسؤولية تلك البيانات، أيهما يحّل أوال.

 
 (86، 35-34)المرجع: الفقرات  القوانين أو األنظمةتقرير الممارس المحدد بموجب 

لهذا المعيار، إلى تعزيز الماداقية في السوق  وفقا  عند أداء المراجعة  ،. يؤدي اإلتساق في تقرير الممارس148أ
للمعايير المعترف  وفقا  العالمي عن طريق إمكانية تحديد عمليات مراجعة البيانات المالية التي تم إجراؤها 

ات بها عالميا بشكل أكثر سهولة. ويمكن أن يشير تقرير الممارس إلى هذا المعيار عندما تكون الفروق
بين المتطلبات القانونية أو التنظيمية وهذا المعيار ترتبط فقط بشكل أو صياغة تقرير الممارس وعندما 

ُيعتبر الممارس في تلك  ،لذلك وتبعا  من هذا المعيار.  86بمتطلبات الفقرة  ،كحد أدنى ،يلتزم التقرير
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حتى عندما يتم تحديد الشكل والاياغة المستخدمة في  ،الحاالت أنه قد امتثل لمتطلبات هذا المعيار
تقرير الممارس بموجب متطلبات إعداد التقارير القانونية أو التنظيمية. وحيث ال تتعارض المتطلبات 

فإن تبنى الشكل والاياغة المستخدمة في هذا المعيار  ،المحدد مع هذا المعيار ختااصالمحددة في اإل
مارس على االعتراف بهذا التقرير بأنه تقرير يتعلق بمراجعة البيانات المالية تساعد مستخدمي تقرير الم

 إستمرارلهذا المعيار. تتناول متطلبات هذا المعيار فيما يخص قبول عمليات المراجعة و  وفقا  التي أجريت 
ق شكل أو صياغة تقرير الممارس وف القوانين أو األنظمةحدد فيها تعالقات العمالء الظروف التي 

 كل كبير عن متطلبات هذا المعيار.شروط تختلف بش
 

 ووفقا  المحدد  ختااصللمعايير ذات الالة في اإل وفقا  تقرير الممارس فيما يخص عمليات المراجعة التي تتم 
 )و((86)المرجع: الفقرة  لهذا المعيار

يمكن  ،لمتطلبات هذا المعيار متثال. عندما يمتثل الممارس للمعايير الوطنية ذات الالة باإلضافة إلى اإل149أ
للمعايير الوطنية ذات الالة فيما يخص  ووفقا  لهذا المعيار  وفقا  أن يشير التقرير إلى أداء المراجعة 

عمليات مراجعة البيانات المالية. لكن اإلشارة إلى كل من هذا المعيار والمعايير الوطنية ذات الالة هو 
ارض بين متطلبات هذا المعيار والمتطلبات الواردة في المعايير أمر غير مناسب إذا كان هناك تع

مختلف أو عدم تضمين فقرة إبراز الموضوع التي  إستنتاجالوطنية ذات الالة يدفع الممارس إلى صياغة 
يتطلبها هذا المعيار في ظروف محددة. في تلك الحالة، يشير تقرير الممارس فقط إلى المعايير ذات 

 لها. وفقا  المعيار أو المعايير الوطنية ذات الالة( التي تم إعداد تقرير الممارس الالة )إما هذا 
 

 (86)المرجع: الفقرة  تقارير المراجعة التوضيحية
من هذا المعيار على إيضاحات لتقارير الممارس الخاصة بمراجعة البيانات المالية التي  2. يحتوي الملحق 150أ

 التقارير لهذا المعيار.تشتمل على متطلبات إعداد 
 

 التوثيق
 (93)المرجع: الفقرة  تقديم وثائق العملية في الوقت المناسب

من الشركة وضع حدود زمنية تعكس الحاجة الستكمال جمع  1. يتطلب المعيار الدولي لرقابة الجودة 151أ
 ملفات العملية النهائية في الوقت المناسب.
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 (56)المرجع: الفقرة أ

  

 كتاب تكليف توضيحي لعملية مراجعة البيانات المالية التاريخية 
للمعايير الدولية إلعداد  وفقا  فيما يلي مثال على كتاب تكليف لمراجعة البيانات المالية ذات الغرض العام )المعدة 

يوضح المتطلبات ذات العالقة واإلرشادات المشمولة في هذا المعيار. ال يعتبر هذا الكتاب  ،التقارير المالية(
ات الموضحة في هذا المعيار. عتبار ه إلى جانب اإلإستخدامرسمي بل هو مامم فقط ليكون بمثابة دليل يمكن 

ات والظروف الفردية. وقد تمت صياغته لإلشارة إلى مراجعة البيانات المالية للمتطلب وفقا  ويختلف كتاب التكليف 
لفترة واحدة إلعداد التقارير ويجب أن يتم تعديله إذا كان المقاود أو المتوقع منه أن يتم تطبيقه على عمليات 

 كتاب مناسب.  مراجعة متكررة. قد يكون من المالئم طلب مشورة قانونية للتأكد من أن الكتاب المقترح هو
 

 *** 
 

 ABC:"14إلى الممثل المناسب في اإلدارة أو أولئك المكلفين بالرقابة لدى شركة "
 

 [ الهدف ونطاق المراجعة ]
التي تشمل بيان المركز المالي  ،''ABC''أن نقوم بمراجعة البيانات المالية ذات الغرض العام لشركة  15لقد طلبت

الشامل وبيان التغيرات في حقوق الملكية وبيان التدفقات النقدية للسنة وبيان الدخل  20X1ديسمبر  31في 
وملخص السياسات المحاسبية الهامة ومعلومات إيضاحية أخرى. ويسرنا أن نؤكد قبولنا  ،المنتهية في ذلك الوقت

 وفهمنا لعملية المراجعة هذه بموجب هذا الكتاب.
 

في حال عدم  ،ناإستنتاجنا حول البيانات المالية. ويكون تاجإستنسوف يتم إجراء مراجعتنا بهدف التعبير عن 
بأن هذه  عتقادلم يبلغ إلى علمنا أي أمر قد يدفعنا إلى اإل ،ضمن الايغة التالية "بناءا  على مراجعتنا ،تعديله

( أو ال تعطي صورة صادقة وصحيحة في كافة الجوانب الهامة، ) ،البيانات المالية ال تعرض باورة عادلة
للمعايير  وفقا  [ وأداؤها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ  تاريخ للمركز المالي للشركة في ]

 ."الدولية إلعداد التقارير المالية
 

  

                                                           
ذي الالة. ومن  ختااصيكون المرسل إليهم والمراجع المبينة في الكتاب هم الجهات والمراجع المالئمة في ظروف العملية، بما في ذلك اإل   14

 من هذا المعيار.  36الفقرة انظر  -المهم اإلشارة إلى األشخاص المناسبين
سبما يكون في مختلف أجزاء هذا الكتاب، يتم استخدام أو تعديل اإلشارات إلى "أنتم"، "نحن"، "اإلدارة"، "أولئك المكلفين بالرقابة"، "الممارس" ح   15

 .مالئما في الظروف المحددة
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 [ مسؤوليات الممارس ]
مراجعة البيانات عمليات  )المنقح( " 2400للمعيار الدولي لعمليات المراجعة  وفقا  سوف نقوم بأداء مراجعتنا 

ما إذا بلغ إلى علمنا  إستنتاج)المنقح( منا  2400. يتطلب المعيار الدولي لعمليات المراجعة  "المالية التاريخية
 وفقا  في مجملها، غير معّدة في كافة الجوانب الهامة  ،بأن هذه البيانات المالية عتقادأي أمر قد يدفعنا إلى اإل

للمتطلبات األخالقية  متثالاإل أيضا   )المنقح( 2400المعمول به. يتطلب المعيار  إلطار إعداد التقارير المالية
 ذات العالقة.

 

)المنقح( هي عبارة عن عملية تأكيد  2400للمعيار الدولي لعمليات المراجعة  وفقا  إن مراجعة البيانات المالية 
ات على اإلدارة وآخرين ضمن إستفسار والتي تتألف بشكل رئيسي من طرح  ،محدود. سوف نقوم بأداء اإلجراءات

، وتطبيق اإلجراءات التحليلية، كما سنعمل على تقييم األدلة التي تم الحاول مناسبا  حسبما يكون  ،المنشاة
بان مجمل  عتقادإجراءات إضافية في حال بلغ إلى علمنا مسائل معينة تدفعنا إلى اإل أيضا  عليها. سوف ننفذ 

تشتمل على أخطاء جوهرية. ويتم أداء هذه اإلجراءات لتساعدنا على التعبير عن البيانات المالية يمكن أن 
)المنقح(. تعتمد اإلجراءات المختارة  2400للمعيار الدولي لعمليات المراجعة  وفقا  نا حول البيانات المالية إستنتاج

وفهمنا للمعايير  ،وبيئتها ''ABCوعلى فهمنا لشركة ''  ،على ما نعتبره نحن ضروريا لتطبيق حكمنا المهني
 الدولية إلعداد التقارير المالية وتطبيقاتها في سياق الاناعة.

 

 لذلك: ،ال تعتبر المراجعة هي عملية تدقيق للبيانات المالية
  هناك مخاطرة أعلى من المخاطرة التي تشتمل عليها عملية التدقيق تتمثل في احتمالية عدم الكشف عن أي

على الرغم من تنفيذ  ،في البيانات المالية التي تمت مراجعتها خالل عملية المراجعةأخطاء جوهرية توجد 
 )المنقح(. 2400للمعيار الدولي لعمليات المراجعة  وفقا  المراجعة على الوجه الاحيح 

  سيحجب تقريرنا حول البيانات المالية صراحة أي  ،نا من مراجعة البيانات الماليةإستنتاجخالل التعبير عن
 أي تدقيق حول البيانات المالية.ر 

 
من المفترض أن  ،مسؤوليات اإلدارة وتحديد إطار إعداد التقارير المالية المعمول به )ألغراض هذا المثال ]

لذلك تُستخدم األوصاف في  ،نص على تلك المسؤوليات ببنود مناسبةالقوانين أو األنظمة تالممارس لم يحدد أن 
 .[)ب( من هذا المعيار(30الفقرة 

 
يقرون  16[ أولئك المكلفين بالرقابة ،مناسبا  وحيث يكون  ،اإلدارة ء مراجعتنا على أساس أن ]سوف يتم إجرا

 ويفهمون بتحملهم مسؤولية ما يلي:
 17للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية؛ وفقا  إعداد البيانات المالية وعرضها على نحو صادق  (أ)

  
                                                          

 
 في الظروف المحددة.  ستخدام الماطلحات حسبما يكون مناسبا  إ 16
 للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية".  ، "إلعداد البيانات المالية التي تعطي صورة صادقة وعادلة وفقا  أو، إن كان مناسبا   17
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الرقابة الداخلية التي تحدد اإلدارة أنها ضرورية للمساعدة على إعداد البيانات المالية التي تخلو من  (ب)
 أو الخطأ؛ و حتيالبسبب اإل سواء   ،األخطاء الجوهرية

 تزويدنا بما يلي: (ج)

اإلدارة أنها ذات عالقة بإعداد البيانات المالية فرصة الوصول إلى جميع المعلومات التي تدرك  (1)
 مثل السجالت والوثائق ومسائل أخرى؛ ،وعرضها على نحو صادق

 المعلومات اإلضافية التي قد نطلبها من اإلدارة لغرض المراجعة؛ و (2)

'' الذين نحدد أنه من الضروري ABCفرصة وصول غير محدودة إلى األشخاص ضمن شركة '' (3)
 منهم.الحاول على أدلة 

 
[ تأكيد خطي بشأن  أولئك المكلفين بالرقابة ،مناسبا  اإلدارة، وحيث يكون  سوف نطلب من ] ،من مراجعتنا وكجزء  

 اإلقرارات التي ُقدمت لنا فيما يخص عملية المراجعة. 
 

 وإننا نتطلع الى التعاون الكامل من طرف موظفيكم خالل مراجعتنا.
 
 [معلومات أخرى ذات عالقة ]
 [مناسبا  حسبما يكون  ،مثل ترتيبات الرسوم والفواتير وشروط محددة أخرى  ،إدراج معلومات أخرى  ]
 [إعداد التقارير ]
 [إدراج إشارة مناسبة إلى الشكل والمحتوى المتوقعين لتقرير الممارس. ]
 

 المراجعة.قد تكون هناك حاجة لتعديل شكل ومحتوى تقريرنا في ضوء النتائج التي حالنا عليها من 
 

يرجى توقيع وإعادة النسخة المرفقة من هذا الكتاب لإلشارة إلى إقراركم وموافقتكم على ترتيبات مراجعتنا للبيانات 
 المالية بما في ذلك مسؤولياتنا المختلفة.
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XYZ وشركاه 
 '' من قبل ABCتم اإلقرار والموافقة بالنيابة عن شركة ''

 )موقع(
.......... 

 سم واللقب إلا
 التاريخ
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 2الملحق 
 (150أ)المرجع: الفقرة 

 
 تقارير مراجعة الممارسين التوضيحية 

 تقارير المراجعة حول البيانات المالية ذات الغرض العام 
 ات غير معدلة إستنتاجتقارير المراجعة التوضيحية التي تشتمل على 

  ات إحتياجإلطار عرض عادل مامم لتلبية  وفقا  : تقرير الممارس حول البيانات المالية المعّدة 1التوضيح
المعيار الدولي إلعداد  ،المعلومات المالية المشتركة لمجموعة واسعة من المستخدمين )على سبيل المثال

 التقارير المالية للمنشآت الاغيرة ومتوسطة الحجم(
 

 ات معدلة إستنتاجتقارير المراجعة التوضيحية التي تشتمل على 
  تقرير الممارس الذي يحتوي على نتيجة متحفظة بسبب أخطاء جوهرية واضحة في البيانات 2التوضيح :

ات المعلومات المشتركة لمجموعة إحتياجالمامم لتلبية  متثالإلطار اإل وفقا  المالية. البيانات المالية المعدة 
 (متثالإطار اإل إستخداممن المستخدمين. )البيانات المالية المعّدة ب واسعة

  تقرير الممارس الذي يحتوي على نتيجة متحفظة بسبب عدم قدرة الممارس على الحاول على 3التوضيح :
ير المعايير الدولية إلعداد التقار  -إطار عرض عادل إستخدامأدلة كافية ومالئمة. )البيانات المالية المعّدة ب

 المالية(
   تقرير الممارس الذي يحتوي على نتيجة سلبية بسبب األخطاء الجوهرية في البيانات المالية. 4التوضيح :

 المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية( -إطار عرض عادل إستخدام)البيانات المالية المعّدة ب
  م قدرة الممارس الحاول على أدلة : تقرير الممارس الذي يتضمن حجب نتيجة ما بسبب عد5التوضيح

مما يؤدي إلى عدم القدرة على إكمال المراجعة.  -كافية ومالئمة حول عناصر متعددة من البيانات المالية
 المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية( -إطار عرض عادل إستخدام)البيانات المالية المعّدة ب

 
 ذات الغرض الخاص تقارير المراجعة حول البيانات المالية

  ألحكام إعداد التقارير المالية من عقد معين  وفقا  : تقرير الممارس حول البيانات المالية المعّدة 6التوضيح
 (.متثالإطار اإل ،)ألغراض هذا التوضيح

  لألساس المحاسبي الخاص بالمدفوعات وفقا  : تقرير الممارس حول البيانات المالية الفردية المعّدة 7التوضيح 
 إطار العرض الاادق(. ،والمقبوضات النقدية )ألغراض هذا التوضيح
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عــة
راج

الم
 

  1توضيح ال
 تشمل الظروف المحددة ما يلي:

 .مراجعة مجموعة كاملة من البيانات المالية 
  للمعيار الدولي إلعداد التقارير  وفقا  يتم إعداد البيانات المالية لغرض عام من قبل إدارة المنشاة

 المالية للمنشآت الاغيرة ومتوسطة الحجم.
  ب( من 30تعكس شروط عملية المراجعة وصف مسؤولية اإلدارة عن البيانات المالية في الفقرة(

 هذا المعيار.
 يتحمل الممارس مسؤوليات أخرى إلعداد التقارير بموجب  ،باإلضافة إلى مراجعة البيانات المالية

 القانون المحلي.
 

 
 تقرير مراجعة الممارس المستقل 

 ]المرسل إليه المناسب[
  18تقرير حول البيانات المالية

 

 31 والتي تشمل بيان المركز المالي في ،''ABCلقد قمنا بمراجعة البيانات المالية المرافقة لشركة ''
وبيان الدخل الشامل وبيان التغيرات في حقوق الملكية وبيان التدفقات النقدية للسنة المنتهية في  20X1ديسمبر

 وملخص السياسات المحاسبية الهامة والمعلومات اإليضاحية األخرى. ،ذلك الوقت
 

 عن البيانات المالية  19مسؤولية اإلدارة
للمعيار الدولي إلعداد  وفقا  تكون اإلدارة مسئولة عن إعداد هذه البيانات المالية وعرضها على نحو صادق 

وعن الرقابة الداخلية التي تحدد اإلدارة أنها ضرورية  20،التقارير المالية للمنشآت الاغيرة ومتوسطة الحجم
 أو الخطأ. حتيالسواء بسبب اإل ،لجوهريةللمساعدة على إعداد البيانات المالية التي تخلو من األخطاء ا

 
 مسؤولية الممارس

للمعيار الدولي  وفقا  المرافقة. وقد أجرينا مراجعتنا  نتيجة معينة حول البيانات الماليةتكمن مسؤوليتنا في إبداء 
)المنقح( "عمليات مراجعة البيانات المالية التاريخية". يتطلب المعيار الدولي لعمليات  2400لعمليات المراجعة 

بأن هذه البيانات  عتقادما إذا بلغ إلى علمنا أي أمر قد يدفعنا إلى اإل إستنتاج)المنقح( منا  2400المراجعة 
إلطار إعداد التقارير المالية المعمول به. يتطلب  وفقا  كافة الجوانب الهامة في مجملها، غير معّدة في  ،المالية

 للمتطلبات األخالقية ذات العالقة. متثالاإل أيضا  هذا المعيار 
                                                           

في الظروف التي ال ُيطبق فيها العنوان الفرعي "تقرير حول المتطلبات  ضروريا  إن العنوان الفرعي "تقرير حول البيانات المالية" ال يكون  18
 قانونية والتنظيمية األخرى".ال

 المحدد. إلختااصأو ماطلح آخر يكون مناسبا في سياق اإلطار القانوني في ا 19
انات حيث تكمن مسؤولية اإلدارة في إعداد بيانات مالية تعطي صورة صادقة وعادلة، قد ُيقرأ هذا كما يلي: "تكون اإلدارة مسؤولة عن إعداد بي 20

 دلة وفقا للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية للمنشآت الاغيرة ومتوسطة الحجم، وعن..."مالية تعطي صورة صادقة وعا
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)المنقح( هي عبارة عن عملية تأكيد  2400للمعيار الدولي لعمليات المراجعة  وفقا  إن مراجعة البيانات المالية 
ات على اإلدارة وآخرين إستفسار التي تتألف بشكل رئيسي من طرح  ،ارس بأداء اإلجراءاتمحدود. حيث يقوم المم

، وتطبيق اإلجراءات التحليلية، كما يعمل على تقييم األدلة التي تم الحاول مناسبا  حسبما يكون  ،ضمن المنشاة
 عليها.

 
 وفقا  تكون اإلجراءات التي يتم أداؤها في المراجعة هي أقل بكثير من تلك التي يتم أداؤها في عملية تدقيق تتم 

 فإننا ال نبدي رأي تدقيق حول هذه البيانات المالية. ،لمعايير التدقيق الدولية. لذلك
 

  ستنتاجاإل
بأن هذه البيانات المالية ال تعرض على  عتقادإلبناء على مراجعتنا، لم يبلغ إلى علمنا أي أمر قد يدفعنا إلى ا

'' في ABC( للمركز المالي لشركة ''أو ال تعطي صورة صادقة وعادلة نحو صادق، في كافة الجوانب الهامة، )
للمعيار الدولي إلعداد  وفقا   ،وألدائها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك الوقت ،20X1ديسمبر  31

 التقارير المالية للمنشآت الاغيرة ومتوسطة الحجم.
 

 تقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى 
ا على طبيعة مسؤوليات إعداد التقارير األخرى إعتماديختلف شكل ومحتوى هذا القسم من تقرير الممارس  [

 ]للممارس.
 ] الممارستوقيع  [
 ] الممارستقرير  تاريخ [
 ] الممارسعنوان  [
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عــة
راج

الم
 

 

  2توضيح ال
 تشمل الظروف المحددة ما يلي:

 .مراجعة مجموعة كاملة من البيانات المالية بموجب قانون أو تشريع ما 
  إلطار إعداد التقارير المالية )قانون  وفقا  يتم إعداد البيانات المالية لغرض عام من قبل إدارة المنشاة

XYZختااص( في اإل X  أي إطار إعداد التقارير المالية، الذي يشمل قانون أو تشريع ما، المامم(
ات المعلومات المالية المشتركة لمجموعة واسعة من المستخدمين، لكنه ليس إطار عرض إحتياجلتلبية 
 عادل(.

  من هذا )ب( 30تعكس شروط عملية المراجعة وصف مسؤولية اإلدارة عن البيانات المالية في الفقرة
 المعيار.

  بناء على المراجعة، يوجد خطأ في بيان المخزون. ويعتبر الخطأ هاما لكن ليس شائعا في البيانات
 المالية.

 يتحمل الممارس مسؤوليات أخرى إلعداد التقارير بموجب  ،باإلضافة إلى مراجعة البيانات المالية
 القانون المحلي.

 

 
 تقرير مراجعة الممارس المستقل

 ]المرسل إليه المناسب[
 

  21تقرير حول البيانات المالية
 31 والتي تشمل بيان المركز المالي في ،''ABCلقد قمنا بمراجعة البيانات المالية المرافقة لشركة ''

وبيان الدخل الشامل وبيان التغيرات في حقوق الملكية وبيان التدفقات النقدية للسنة المنتهية في  20X1ديسمبر
 وملخص السياسات المحاسبية الهامة والمعلومات اإليضاحية األخرى. ،ذلك الوقت

 
 عن البيانات المالية 22مسؤولية اإلدارة

 ختااصفي اإل XYZلقانون  وفقا  تكون اإلدارة مسئولة عن إعداد هذه البيانات المالية وعرضها على نحو صادق 
X للمساعدة على إعداد البيانات المالية التي تخلو من ، وعن الرقابة الداخلية التي تحدد اإلدارة أنها ضرورية

 أو الخطأ. حتيالسواء بسبب اإل ،األخطاء الجوهرية
 

 مسؤولية الممارس
للمعيار الدولي  وفقا  المرافقة. وقد أجرينا مراجعتنا  نتيجة معينة حول البيانات الماليةتكمن مسؤوليتنا في إبداء 

". يتطلب المعيار الدولي لعمليات  عمليات مراجعة البيانات المالية التاريخية )المنقح( " 2400لعمليات المراجعة 

                                                           
ات إن العنوان الفرعي "تقرير حول البيانات المالية" ال يكون ضروريا  في الظروف التي ال ُيطبق فيها العنوان الفرعي "تقرير حول المتطلب   21

 القانونية والتنظيمية األخرى".
 المحدد. ختااصماطلح آخر يكون مناسبا في سياق اإلطار القانوني في اإلأو    22
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بأن هذه البيانات  عتقادما إذا بلغ إلى علمنا أي أمر قد يدفعنا إلى اإل إستنتاج)المنقح( منا  2400المراجعة 
إلطار إعداد التقارير المالية المعمول به. يتطلب  وفقا  في مجملها، غير معّدة في كافة الجوانب الهامة  ،المالية

 للمتطلبات األخالقية ذات العالقة. متثالاإل أيضا  هذا المعيار 
 

)المنقح( هي عبارة عن عملية تأكيد  2400للمعيار الدولي لعمليات المراجعة  وفقا  إن مراجعة البيانات المالية 
ات على اإلدارة وآخرين إستفسار ي تتألف بشكل رئيسي من طرح الت ،محدود. حيث يقوم الممارس بأداء اإلجراءات

، وتطبيق اإلجراءات التحليلية، كما يعمل على تقييم األدلة التي تم الحاول مناسبا  حسبما يكون  ،ضمن المنشاة
 عليها.

 
 وفقا  يق تتم تكون اإلجراءات التي يتم أداؤها في المراجعة هي أقل بكثير من تلك التي يتم أداؤها في عملية تدق

 فإننا ال نبدي رأي تدقيق حول هذه البيانات المالية. ،لمعايير التدقيق الدولية. لذلك
 

 أساس النتيجة المتحفظة 
. لم تبين اإلدارة المخزون بسعر التكلفة أو صافي XXXيتم تسجيل مخزون الشركة في بيان المركز المالي بمبلغ 

وهو ما يشّكل خروجا عن متطلبات إطار  ،ولكنها أظهرتها فقط بسعر التكلفةالقيمة القابلة للتحقق، أيهما أقل 
 .X ختااص( في اإلXYZإعداد التقارير المالية )قانون 

 
وتشير سجالت الشركة إلى أنه لو لم تبين اإلدارة المخزون بسعر التكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق، أيهما 

كانت سترتفع  ،لذلك وتبعا  يمة المخزون إلى صافي القيمة القابلة للتحقق. لتخفيض ق xxxأقل، كان سُيطلب مبلغ 
و  xxxوكانت ستنخفض ضريبة الدخل وصافي الدخل وحقوق المساهمين بمقدار  ،xxxتكلفة المبيعات بمقدار 

xxx و xxx.على التوالي 
 

 نتيجة متحفظة 
لم يبلغ إلى علمنا أي أمر قد  ،آثار المسألة المبينة في فقرة أساس النتيجة المتحفظة بإستثناء ،بناء على مراجعتنا

إلطار  وفقا  هي غير معّدة، في كافة الجوانب الهامة،  ”ABC“بأن البيانات المالية لشركة  عتقاديدفعنا إلى اإل
 .X ختااص( في اإلXYZإعداد التقارير المالية )القانون 

 
 تقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى 

ا على طبيعة مسؤوليات إعداد التقارير األخرى إعتماديختلف شكل ومحتوى هذا القسم من تقرير الممارس  [
 ]للممارس.

 ]توقيع الممارس [
 ]تاريخ تقرير الممارس [
 ]عنوان الممارس [
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  3توضيح ال
 تشمل الظروف المحددة ما يلي:

  وفقا  مراجعة مجموعة كاملة من البيانات المالية ذات الغرض العام المعّدة من قبل إدارة المنشاة 
]إلطار إعداد التقارير المالية المامم لتحقيق عرض عادل عدا عن المعايير الدولية إلعداد 

 التقارير المالية(.
 ب( من 30ية في الفقرة تعكس شروط عملية المراجعة وصف مسؤولية اإلدارة عن البيانات المال(

 هذا المعيار.
 في منشأة تابعة  ستممارلم يتمكن الممارس من الحاول على أدلة كافية ومالئمة بخاوص اإل

أجنبية. وتعتبر اآلثار المحتملة لعدم القدرة على الحاول على أدلة كافية ومالئمة هي آثار هامة 
 لكنها غير شائعة في البيانات المالية.

 ارس مسؤوليات أخرى إلعداد التقارير بموجب القانون المحلي باإلضافة إلى مراجعة ال يتحمل المم
 البيانات المالية الموحدة.

 

 
 تقرير مراجعة الممارس المستقل

 ]المرسل إليه المناسب[
 

 31 والتي تشمل بيان المركز المالي في ،''ABCلقد قمنا بمراجعة البيانات المالية المرافقة لشركة ''
وبيان الدخل الشامل وبيان التغيرات في حقوق الملكية وبيان التدفقات النقدية للسنة المنتهية في  20X1ديسمبر

 وملخص السياسات المحاسبية الهامة والمعلومات اإليضاحية األخرى. ،ذلك الوقت
 

 عن البيانات المالية 23مسؤولية اإلدارة
إطار إعداد التقارير  إسم] وفقا  وعرضها على نحو صادق تكون اإلدارة مسئولة عن إعداد هذه البيانات المالية 

أو بلد المنشأ إلطار إعداد التقارير المالية عندما يكون  إختااصالمالية المعمول به، بما في ذلك اإلشارة إلى 
الداخلية ، وعن الرقابة 24إطار إعداد التقارير المالية المستخدم هو ليس المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية[

 سواء   ،التي تحدد اإلدارة أنها ضرورية للمساعدة على إعداد البيانات المالية التي تخلو من األخطاء الجوهرية
 أو الخطأ. حتيالبسبب اإل

 
  

                                                           
 المحدد. إلختااصأو ماطلح آخر يكون مناسبا في سياق اإلطار القانوني في ا  23
عن إعداد بيانات حيث تكمن مسؤولية اإلدارة في إعداد بيانات مالية تعطي صورة صادقة وعادلة، قد ُيقرأ هذا كما يلي: "تكون اإلدارة مسؤولة   24

أو بلد المنشأ إلطار  إختااصاسم إطار إعداد التقارير المالية المعمول به، بما في ذلك اإلشارة إلى  مالية تعطي صورة صادقة وعادلة وفقا ]
 المالية[، وعن..." إعداد التقارير المالية عندما يكون إطار إعداد التقارير المالية المستخدم هو ليس المعايير الدولية إلعداد التقارير
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 مسؤولية الممارس
للمعيار الدولي  وفقا  المرافقة. وقد أجرينا مراجعتنا  نتيجة معينة حول البيانات الماليةتكمن مسؤوليتنا في إبداء 

". يتطلب المعيار الدولي لعمليات  عمليات مراجعة البيانات المالية التاريخية )المنقح( " 2400لعمليات المراجعة 
بأن هذه البيانات  عتقادما إذا بلغ إلى علمنا أي أمر قد يدفعنا إلى اإل إستنتاج)المنقح( منا  2400المراجعة 

إلطار إعداد التقارير المالية المعمول به. يتطلب  وفقا  في مجملها، غير معّدة في كافة الجوانب الهامة  ،المالية
 للمتطلبات األخالقية ذات العالقة. متثالاإل أيضا  هذا المعيار 

 
تأكيد )المنقح( هي عبارة عن عملية  2400للمعيار الدولي لعمليات المراجعة  وفقا  إن مراجعة البيانات المالية 

ات على اإلدارة وآخرين إستفسار التي تتألف بشكل رئيسي من طرح  ،محدود. حيث يقوم الممارس بأداء اإلجراءات
، وتطبيق اإلجراءات التحليلية، كما يعمل على تقييم األدلة التي تم الحاول مناسبا  حسبما يكون  ،ضمن المنشاة

 عليها.
 

 وفقا  ة هي أقل بكثير من تلك التي يتم أداؤها في عملية تدقيق تتم تكون اإلجراءات التي يتم أداؤها في المراجع
 فإننا ال نبدي رأي تدقيق حول هذه البيانات المالية. ،لمعايير التدقيق الدولية. لذلك

 
 أساس النتيجة المتحفظة 

"، وهي منشأة زميلة أجنبية تم استمالكها خالل السنة وتتم محاسبتها بموجب XYZالشركة " إستثماريتم تسجيل 
، ويتم دمج حاة 20X1ديسمبر  31في بيان المركز المالي في تاريخ  XXXطريقة حقوق الملكية، بمبلغ 

للسنة المنتهية في ذلك الوقت.  "ABC" ضمن دخل الشركة "XYZللشركة " xxxمن صافي دخل  "ABCالشركة "
 ستثمار" فيما يخص المبلغ المسجل إلXYZتمكن من الوصول إلى المعلومات المالية ذات الالة لشركة "لم ن

من صافي دخل الشركة  "ABCوحاة الشركة " 20X1ديسمبر  31" في تاريخ XYZ" في شركة "ABCشركة "
"XYZ .لذلك، لم نتمكن من أداء اإلجراءات التي اعتبرناها ضرورية.   وتبعا  " للسنة 

 
 نتيجة متحفظة 

لم يبلغ إلى علمنا  ،وباستثناء اآلثار المحتملة للمسألة المبينة في فقرة أساس النتيجة المتحفظة ،بناء على مراجعتنا
بأن البيانات المالية المرافقة ال تعرض على نحو صادق، في كافة الجوانب  عتقادأي أمر قد يدفعنا إلى اإل

 ،20X1ديسمبر  31'' في تاريخ ABC( للمركز المالي لشركة ''ادلةأو ال تعطي صورة صادقة وع الهامة، )
إطار إعداد التقارير المالية المعمول به،  إسم ] وفقا   ،وألدائها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك الوقت

أو بلد المنشأ إلطار إعداد التقارير المالية عندما يكون إطار إعداد التقارير  إختااصبما في ذلك اإلشارة إلى 
 المالية المستخدم هو ليس المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية[

 
 ]توقيع الممارس [
 ]تاريخ تقرير الممارس [
  ]عنوان الممارس [
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  4توضيح ال
 تشمل الظروف المحددة ما يلي:

  للمعايير  وفقا  مراجعة البيانات المالية الموحدة ذات الغرض العام المعّدة من قبل إدارة الشركة األم
 الدولية إلعداد التقارير المالية.

  ب( من 30تعكس شروط عملية المراجعة وصف مسؤولية اإلدارة عن البيانات المالية في الفقرة(
 هذا المعيار.

 جوهري بسبب عدم توحيد الشركة التابعة. ويعتبر الخطأ الهام  تشتمل البيانات المالية على خطأ
شائعا في البيانات المالية. ولم يتم تحديد آثار الخطأ الجوهري على البيانات المالية ألنه لم يكن 

 من الممكن القيام بذلك.
  اجعة ال يتحمل الممارس مسؤوليات أخرى إلعداد التقارير بموجب القانون المحلي باإلضافة إلى مر

 البيانات المالية الموحدة.
 

 
 تقرير مراجعة الممارس المستقل

 ]المرسل إليه المناسب [
 

  25تقرير حول البيانات المالية الموحدة
 31 والتي تشمل البيان الموحد للمركز المالي في ،''ABCلقد قمنا بمراجعة البيانات المالية المرافقة لشركة ''

والبيان الموحد للدخل الشامل وبيان التغيرات في حقوق الملكية وبيان التدفقات النقدية للسنة  20X1ديسمبر
 وملخص السياسات المحاسبية الهامة والمعلومات اإليضاحية األخرى. ،المنتهية في ذلك الوقت

 
 عن البيانات المالية 26مسؤولية اإلدارة

للمعايير الدولية إلعداد  وفقا  الية وعرضها على نحو صادق تكون اإلدارة مسئولة عن إعداد هذه البيانات الم
وعن الرقابة الداخلية التي تحدد اإلدارة أنها ضرورية للمساعدة على إعداد البيانات المالية التي  27التقارير المالية،

 أو الخطأ. حتيالسواء بسبب اإل ،تخلو من األخطاء الجوهرية
 

 مسؤولية الممارس
للمعيار الدولي  وفقا  المرافقة. وقد أجرينا مراجعتنا  نتيجة معينة حول البيانات الماليةتكمن مسؤوليتنا في إبداء 

". يتطلب المعيار الدولي لعمليات  عمليات مراجعة البيانات المالية التاريخية )المنقح( " 2400لعمليات المراجعة 
بأن البيانات المالية  عتقادما إذا بلغ إلى علمنا أي أمر قد يدفعنا إلى اإل إستنتاج)المنقح( منا  2400المراجعة 

                                                          

 
تقرير حول البيانات المالية" ال يكون ضروريا  في الظروف التي ال ُيطبق فيها العنوان الفرعي "تقرير حول المتطلبات  إن العنوان الفرعي "  25

 القانونية والتنظيمية األخرى".
 في سياق اإلطار القانوني في اإلختااص المحدد. أو ماطلح آخر يكون مناسبا     26
انات حيث تكمن مسؤولية اإلدارة في إعداد بيانات مالية تعطي صورة صادقة وعادلة، قد ُيقرأ هذا كما يلي: "تكون اإلدارة مسؤولة عن إعداد بي  27

 مالية تعطي صورة صادقة وعادلة وفقا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية، وعن..."
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 78           2الملحق  )المنقح( 2400 لعمليات المراجعةالمعيار الدولي 

إلطار إعداد التقارير المالية المعمول به. يتطلب  وفقا  في مجملها، غير معّدة في كافة الجوانب الهامة  ،الموحدة
 للمتطلبات األخالقية ذات العالقة. متثالاإل أيضا  هذا المعيار 

 
)المنقح( هي عبارة عن عملية تأكيد  2400للمعيار الدولي لعمليات المراجعة  وفقا  ات المالية إن مراجعة البيان

ات على اإلدارة وآخرين إستفسار التي تتألف بشكل رئيسي من طرح  ،محدود. حيث يقوم الممارس بأداء اإلجراءات
على تقييم األدلة التي تم الحاول ، وتطبيق اإلجراءات التحليلية، كما يعمل مناسبا  حسبما يكون  ،ضمن المنشاة

 عليها.
 

 وفقا  تكون اإلجراءات التي يتم أداؤها في المراجعة هي أقل بكثير من تلك التي يتم أداؤها في عملية تدقيق تتم 
 فإننا ال نبدي رأي تدقيق حول هذه البيانات المالية. ،لمعايير التدقيق الدولية. لذلك

 
 أساس النتيجة السلبية 

، لم تقم الشركة بتوحيد البيانات المالية للشركة التابعة التي استملكتها شركة Xكما هو مبين في المالحظة 
“XYZ”  20خالل عامX1  ألنها لم تكن قادرة في ذلك الوقت على التأكد من القيم العادلة لبعض األصول

على أساس التكلفة.  ستثمارمحاسبة هذا اإلات الهامة للشركة التابعة في تاريخ االستمالك. لذلك تتم لتزامواإل
وبموجب المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية، كان يجب توحيد الشركة التابعة ألنها خاضعة لسيطرة الشركة. 

 ، كانت سوف تتأثر العديد من العناصر في البيانات المالية المرافقة بشكل كبير. ”XYZ“ولو تم توحيد شركة 
 

 نتيجة سلبية 
ال تعرض البيانات المالية  ،ونظرا ألهمية المسألة التي نوقشت في فقرة أساس النتيجة السلبية ،بناء على مراجعتنا

 31وشركاتها التابعة في تاريخ  ”ABC“( للمركز المالي لشركة وال تعطي صورة صادقة وعادلة الموحدة )
للمعايير الدولية إلعداد  وفقا  ، وألدائها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك الوقت 20X1ديسمبر

 التقارير المالية.
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 تقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى 
على طبيعة مسؤوليات إعداد التقارير األخرى  ا  إعتماديختلف شكل ومحتوى هذا القسم من تقرير الممارس  [

 ]للممارس
 ]توقيع الممارس [
 ]تاريخ تقرير الممارس [
 ]عنوان الممارس [
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  5توضيح ال
 تشمل الظروف المحددة ما يلي:

  وفقا  مراجعة مجموعة كاملة من البيانات المالية ذات الغرض العام المعّدة من قبل إدارة المنشأة 
 للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية.

  ب( من 30تعكس شروط عملية المراجعة وصف مسؤولية اإلدارة عن البيانات المالية في الفقرة(
 هذا المعيار.

  ،لعدم قدرته الحاول على  نظرا  لم يتمكن الممارس من صياغة نتيجة معينة حول البيانات المالية
متعددة في البيانات المالية، ويعتقد الممارس بأن األثر هام وشائع  أدلة كافية ومالئمة حول عناصر

، لم يتمكن الممارس من الحاول على أدلة حول المخزون المادي في البيانات المالية. وتحديدا  
 للمنشأة وذممها المدينة.

 
 

 تقرير مراجعة الممارس المستقل
 ] المرسل إليه المناسب [
 

 31 والتي تشمل بيان المركز المالي في ،''ABCالبيانات المالية المرافقة لشركة ''لقد تم تكليفنا لمراجعة 
وبيان الدخل الشامل وبيان التغيرات في حقوق الملكية وبيان التدفقات النقدية للسنة المنتهية في  20X1ديسمبر

 وملخص السياسات المحاسبية الهامة والمعلومات اإليضاحية األخرى. ،ذلك الوقت
 

 عن البيانات المالية 28لية اإلدارةمسؤو 
للمعايير الدولية إلعداد  وفقا  تكون اإلدارة مسئولة عن إعداد هذه البيانات المالية وعرضها على نحو صادق 

وعن الرقابة الداخلية التي تحدد اإلدارة أنها ضرورية للمساعدة على إعداد البيانات المالية التي  29التقارير المالية،
 أو الخطأ. حتيالسواء بسبب اإل ،تخلو من األخطاء الجوهرية

 
 مسؤولية الممارس

)المسائل( المبينة في  المرافقة. لكن بسبب المسألة نتيجة معينة حول البيانات الماليةتكمن مسؤوليتنا في إبداء 
نتيجة معينة حول البيانات فقرة أساس عدم إبداء النتيجة، لم نتمكن من الحاول على أدلة كافية كأساس إلبداء 

 .المالية
 

  

                                                           
 في سياق اإلطار القانوني في اإلختااص المحدد. أو ماطلح آخر يكون مناسبا    28
انات حيث تكمن مسؤولية اإلدارة في إعداد بيانات مالية تعطي صورة صادقة وعادلة، قد ُيقرأ هذا كما يلي: "تكون اإلدارة مسؤولة عن إعداد بي 29

 ..."مالية تعطي صورة صادقة وعادلة وفقا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية، وعن
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 أساس عدم إبداء النتيجة 
ي لم تجري اإلدارة إحااءا  للمخزون المادي في المستودع في نهاية السنة. ولم نتمكن من اداء اإلجراءات الت

في  xxx، المبينة بمبلغ 20X1ديسمبر 31عتبرناها ضرورية فيما يخص كميات المخزون المحتفظ بها بتاريخ إ 
 .20X1ديسمبر 31بيان المركز المالي بتاريخ 

 
إلى ظهور أخطاء  20X1باإلضافة إلى ذلك، أدى استحداث نظام محوسب جديد للذمم المدينة في سبتمبر 

عديدة في الذمم المدينة والمخزون. وفي تاريخ تقريرنا، كانت اإلدارة ال تزال تاحح عيوب النظام وتاوب 
األخطاء. ونتيجة هذه المسائل، لم نتمكن من تحديد ما إذا كانت أي تعديالت ضرورية فيما يخص المخزون 

ي تشّكل بيان الدخل الشامل وبيان التغيرات في حقوق والذمم المدينة المسجلة أو غير المسجلة والعناصر الت
 الملكية وبيان التدفقات النقدية. 

 
 عدم إبداء النتيجة 

ألهمية المسائل المبينة في فقرة أساس عدم إبداء النتيجة، لم نتمكن من الحاول على أدلة مالئمة وكافية  نظرا  
لذلك، فإننا ال نبدي أي نتيجة معينة حول هذه البيانات  وتبعا  لاياغة نتيجة معينة حول البيانات المالية المرافقة. 

 المالية.
 
 ]توقيع الممارس [
 ]تاريخ تقرير الممارس [
 ]عنوان الممارس [
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  6توضيح ال
 تشمل الظروف المحددة ما يلي:

  ألحكام إعداد التقارير المالية من عقد معين  وفقا  تم إعداد البيانات المالية من قبل إدارة المنشأة
ألحكام العقد. وال يكون لإلدارة خيار تحديد أطر إعداد التقارير  متمال)أي إطار ذو غرض خاص( لإل

 المالية.
 متمالإن إطار إعداد التقارير المالية المعمول به هو إطار اإل . 
 ب( من 30انات المالية في الفقرة تعكس شروط عملية المراجعة وصف مسؤولية اإلدارة عن البي(

 هذا المعيار.
  ومحدودا   تقرير الممارس مقيدا   إستخداميكون توزيع أو. 

 

 

 تقرير مراجعة الممارس المستقل
 ]المرسل إليه المناسب [
 

 31والتي تشمل الميزانية العمومية كما في  ،''ABCلقد قمنا بمراجعة البيانات المالية المرافقة لشركة ''
وبيان الدخل وبيان التغيرات في حقوق الملكية وبيان التدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذلك  20X1ديسمبر

وملخص السياسات المحاسبية الهامة والمعلومات اإليضاحية األخرى. وقد تم إعداد البيانات المالية من  ،الوقت
بين  20X1يناير  1من العقد المؤرخ في  Z'' بموجب أحكام إعداد التقارير المالية للمادة ABC''قبل إدارة شركة 

 " )"العقد"(. DEF'' وشركة "ABCشركة ''
 

 عن البيانات المالية 30مسؤولية اإلدارة
ألحكام إعداد التقارير المالية  وفقا  تكون اإلدارة مسئولة عن إعداد هذه البيانات المالية وعرضها على نحو صادق 

من العقد، وعن الرقابة الداخلية التي تحدد اإلدارة أنها ضرورية للمساعدة على إعداد البيانات المالية  Zللمادة 
 أو الخطأ. حتيالبسبب اإل سواء   ،التي تخلو من األخطاء الجوهرية

 
 مسؤولية الممارس

للمعيار الدولي  وفقا  المرافقة. وقد أجرينا مراجعتنا  معينة حول البيانات المالية نتيجة  تكمن مسؤوليتنا في إبداء 
". يتطلب المعيار الدولي لعمليات  عمليات مراجعة البيانات المالية التاريخية )المنقح( " 2400لعمليات المراجعة 

بأن البيانات المالية  عتقادا إلى اإلما إذا بلغ إلى علمنا أي أمر قد يدفعن إستنتاج)المنقح( منا  2400المراجعة 
إلطار إعداد التقارير المالية المعمول به. يتطلب  وفقا  في مجملها، غير معّدة في كافة الجوانب الهامة  ،الموحدة

 للمتطلبات األخالقية ذات العالقة. متثالاإل أيضا  هذا المعيار 
 

                                                          

 
 أو ماطلح آخر يكون مناسبا في سياق اإلطار القانوني في اإلختااص المحدد. 30
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)المنقح( هي عبارة عن عملية تأكيد  2400للمعيار الدولي لعمليات المراجعة  وفقا  إن مراجعة البيانات المالية 
ات على اإلدارة وآخرين إستفسار التي تتألف بشكل رئيسي من طرح  ،محدود. حيث يقوم الممارس بأداء اإلجراءات

التي تم الحاول  ، وتطبيق اإلجراءات التحليلية، كما يعمل على تقييم األدلةمناسبا  حسبما يكون  ،ضمن المنشاة
 عليها.

 
 وفقا  تكون اإلجراءات التي يتم أداؤها في المراجعة هي أقل بكثير من تلك التي يتم أداؤها في عملية تدقيق تتم 

 فإننا ال نبدي رأي تدقيق حول هذه البيانات المالية. ،لمعايير التدقيق الدولية. لذلك
 

 النتيجة 
بأن هذه البيانات المالية غير معّدة، في  عتقادلم يبلغ إلى علمنا أي أمر قد يدفعنا إلى اإل ،بناء على مراجعتنا

 من العقد. Zألحكام إعداد التقارير المالية للمادة  وفقا  كافة الجوانب الهامة، 
 

 ستخدامأساس المحاسبة، والقيود المفروضة على التوزيع واإل
المرفقة بالبيانات المالية، التي تاف أساس المحاسبة.  Xدون تعديل نتيجتنا، فإننا نلفت االنتباه إلى المالحظة 

ألحكام إعداد التقارير المالية من العقد المشار إليه  متثال" على اإلABCتم إعداد البيانات المالية لمساعدة شركة "
" ABCأعاله. ونتيجة لذلك، قد ال تكون البيانات المالية مالئمة ألغراض أخرى. إن تقريرنا موجه فقط لشركة "

 ".DEF" وشركة "ABCه من قبل أطراف أخرى عدا عن شركة "إستخدام" وال ينبغي توزيعه أو DEFوشركة "
 ]ستوقيع الممار  [
 ]تاريخ تقرير الممارس [
 ]عنوان الممارس [
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  7توضيح ال
 تشمل الظروف المحددة ما يلي:

 مراجعة بيان المقبوضات والمدفوعات النقدية 
  ألساس المحاسبة الخاص بالمقبوضات والمدفوعات  وفقا  تم إعداد البيانات المالية من قبل إدارة المنشأة

على  تفاقلطلب الحاول على معلومات التدفق النقدي المستلمة من الدائن. وتم اإل  ستجابةالنقدية لإل
 أساس المحاسبة المطبق إلعداد البيانات المالية بين المنشأة والدائن.

  ات المعلومات إحتياجإن إطار إعداد التقارير المالية المعمول به هو إطار العرض العادل المامم لتلبية
 حددين.المالية لمستخدمين م

  عبارة "يعرض على نحو عادل في كافة الجوانب الهامة"  إستخدامحدد الممارس أنه من المالئم أن يتم
 ضمن نتيجة الممارس.

  ب( من هذا 30تعكس شروط عملية المراجعة وصف مسؤولية اإلدارة عن البيانات المالية في الفقرة(
 المعيار.

  ومحدودا   تقرير الممارس مقيدا   إستخداميكون توزيع أو. 
 

 
 تقرير مراجعة الممارس المستقل

 ]المرسل إليه المناسب[
 

 31'' للسنة المنتهية في ABCلقد قمنا بمراجعة البيان المرفق للمدفوعات والمقبوضات النقدية لشركة ''
وملخص السياسات المحاسبية الهامة والمعلومات اإليضاحية األخرى )مجتمعة "البيانات  ،20X1ديسمبر

أساس المحاسبة الخاص  إستخدام'' بABCالمالية"(. وقد تم إعداد البيانات المالية من قبل إدارة شركة ''
 .Xبالمقبوضات والمدفوعات النقدية المبين في المالحظة 

 
 المالية عن البيانات 31مسؤولية اإلدارة

ألساس المحاسبة الخاص  وفقا  تكون اإلدارة مسئولة عن إعداد هذه البيانات المالية وعرضها على نحو صادق 
، وعن الرقابة الداخلية التي تحدد اإلدارة أنها ضرورية  Xبالمقبوضات والمدفوعات النقدية المبين في المالحظة 

 أو الخطأ. حتيالسواء بسبب اإل ،للمساعدة على إعداد البيانات المالية التي تخلو من األخطاء الجوهرية
 

 مسؤولية الممارس
للمعيار الدولي  قا  وفالمرافقة. وقد أجرينا مراجعتنا  نتيجة معينة حول البيانات الماليةتكمن مسؤوليتنا في إبداء 

)المنقح( "عمليات مراجعة البيانات المالية التاريخية". يتطلب المعيار الدولي لعمليات  2400لعمليات المراجعة 
بأن البيانات المالية  عتقادما إذا بلغ إلى علمنا أي أمر قد يدفعنا إلى اإل إستنتاج)المنقح( منا  2400المراجعة 

إلطار إعداد التقارير المالية المعمول به. يتطلب  وفقا  في مجملها، غير معّدة في كافة الجوانب الهامة  ،الموحدة
 للمتطلبات األخالقية ذات العالقة. متثالاإل أيضا  هذا المعيار 

                                                           
 أو ماطلح آخر يكون مناسبا في سياق اإلطار القانوني في اإلختااص المحدد. 31



 عمليات مراجعة البيانات المالية التاريخية

 2الملحق  )المنقح( 2400 لعمليات المراجعةالمعيار الدولي             85  

عــة
راج

الم
 

أكيد )المنقح( هي عبارة عن عملية ت 2400للمعيار الدولي لعمليات المراجعة  وفقا  إن مراجعة البيانات المالية 
ات على اإلدارة وآخرين إستفسار التي تتألف بشكل رئيسي من طرح  ،محدود. حيث يقوم الممارس بأداء اإلجراءات

، وتطبيق اإلجراءات التحليلية، كما يعمل على تقييم األدلة التي تم الحاول مناسبا  حسبما يكون  ،ضمن المنشاة
 عليها.

 
 وفقا  هي أقل بكثير من تلك التي يتم أداؤها في عملية تدقيق تتم  تكون اإلجراءات التي يتم أداؤها في المراجعة

 فإننا ال نبدي رأي تدقيق حول هذه البيانات المالية. ،لمعايير التدقيق الدولية. لذلك
 

 النتيجة 
بأن البيانات المالية ال تعرض بشكل عادل،  عتقادلم يبلغ إلى علمنا أي أمر قد يدفعنا إلى اإل ،بناء على مراجعتنا

'' ABC( للمدفوعات والمقبوضات النقدية لشركة ''أو ال تعطي صورة صادقة وعادلة في كافة الجوانب الهامة، )
ألساس المحاسبة الخاص بالمقبوضات والمدفوعات النقدية المبين في  وفقا   20X1ديسمبر 31للسنة المنتهية في 

 . Xالمالحظة 
 

 أساس المحاسبة
المرفقة بالبيانات المالية، التي تاف أساس المحاسبة.  Xدون تعديل نتيجتنا، فإننا نلفت االنتباه إلى المالحظة 
. ونتيجة لذلك، قد ال تكون البيانات المالية مالئمة XYZتم إعداد البيانات المالية لتقديم معلومات إلى الدائن 

 ألغراض أخرى.
 ]توقيع الممارس [
 ]تاريخ تقرير الممارس [
 ]عنوان الممارس [
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 لمراجعة المعلومات المالية المرحلية  مثال على كتاب تعيين : 1الملحق 
اإلجراءات التحليلية التي يمكن للمدقق أخذها في عين اإلعتبار عند : 2الملحق 

 أداء مراجعة للمعلومات المالية المرحلية 
  اإلدارة إقرارات: مثال على كتاب 3الملحق 
 : أمثلة على تقارير مراجعة للمعلومات المالية المرحلية4الملحق 

ستنتاج متحفظ بسبب الخروج عن إطار إ ذات: أمثلة على تقارير مراجعة 5لحق الم
 إعداد التقارير المالية المطبق. 
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من قبل  ستنتاج متحفظ بسبب تحديد النطاق ليس مفروضا  إ ذات: أمثلة على تقارير مراجعة 6الملحق 
 اإلدارة. 

لخروج عن إطار إعداد التقارير المالية ا بسبب سلبيستنتاج إ ذات: أمثلة على تقارير مراجعة 7الملحق 
 المطبق. 

 
 

"مراجعة المعلومات المالية المرحلية التي يؤديها  2410قراءة المعيار الدولي لعمليات المراجعة  ينبغي
وعمليات  والمراجعة الجودة والتدقيق لرقابةالدولية  البياناتفي سياق مقدمة  المدقق المستقل للمنشأة"

 والخدمات ذات العالقة".  التأكيد األخرى 
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  ةـمقدمال
 

هو وضع المعايير وتوفير اإلرشادات بشأن هذا من المعيار الدولي لعمليات المراجعة  هدفال .1
المسؤوليات المهنية للمدقق عندما يتولى المدقق عملية لمراجعة المعلومات المالية المرحلية لعميل 

المصطلح "المدقق" في المعيار الدولي لعمليات تدقيق، وبشأن شكل ومحتوى التقرير، ويستخدم 
المراجعة هذا ليس ألن المدقق يؤدي مهمة تدقيق ولكن ألن نطاق هذا المعيار محدد لمراجعة 

 المعلومات المالية المرحلية التي يؤديها المدقق المستقل للبيانات المالية للمنشأة.
 

مات المالية المرحلية هي المعلومات المالية المعيار الدولي لعمليات المراجعة هذا المعلو  هدافأل .2
، وتشمل إما مجموعة بيانات 1التي يتم إعدادها وعرضها حسب إطار إعداد تقارير مالية مطبق

 مختصرة لفترة أقصر من السنة المالية للمنشأة. أومالية كاملة 

 
ء المراجعة حسب يجب على المدقق المكلف بأداء عملية مراجعة للمعلومات المالية المرحلية أدا .3

ومن خالل أداء عملية تدقيق للبيانات المالية السنوية  هذا المعيار الدولي لعمليات المراجعة،
يحصل المدقق على فهم للمنشأة وبيئتها، بما في ذلك رقابتها الداخلية، وعندما يكلف المدقق 

إلستفسارات التي تتم أثناء يتم تحديث هذا الفهم من خالل ا فإنهبمراجعة البيانات المالية المرحلية 
سير المراجعة، ويساعد ذلك المدقق في التركيز على اإلستفسارات التي سيتم إجراؤها وكذلك على 
اإلجراءات التحليلية وإجراءات المراجعة األخرى التي سيتم تطبيقها، وعلى الممارس المكلف بأداء 

منشأة أن يقوم بأداء المراجعة حسب مراجعة للبيانات المالية المرحلية والذي هو ليس مدقق ال
وحيث أن الممارس ليس 1،"عمليات مراجعة البيانات المالية" 2400المعيار الدولي لعمليات المراجعة

الممارس  فإنلديه عادة نفس الفهم للمنشأة وبيئتها، بما في ذلك رقابتها الداخلية مثل مدقق المنشأة، 
 ختلفة لتحقيق هدف المراجعة.يكون بحاجة إلجراء إستفسارات وإجراءات م

 
تعتبر المعايير الدولية لعمليات المراجعة موجهة نحو مراجعة المعلومات المالية المرحلية من قبل أ. 3

الظروف التي يقوم فيها مدقق  مدقق المنشأة. غير انه ينبغي اتباعها وتطبيقها حسبما تستدعيه 
 خية عدا المعلومات المالية المرحلية لعميل التدقيق. المنشأة بعملية مراجعة المعلومات المالية التاري

 

 المبادئ العامة لمراجعة المعلومات المالية المرحلية
 

يجب على المدقق اإلمتثال لمتطلبات السلوك األخالقي الخاصة بتدقيق البيانات المالية السنوية  .4
ة في المجاالت التالية: ومتطلبات السلوك األخالقي هذه تحكم مسؤوليات المدقق المهني للمنشأة،

                                      
 على سبيل المثال المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية كما أصدرها مجلس معايير المحاسبة الدولية.1
 لتوضيح تطبيق هذا المعيار. 2007أ في هذا المعيار في ديسمبر 3تم إدراج الفقرة  *
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اإلستقاللية، والنزاهة، والموضوعية، والكفاءة المهنية والعناية الالزمة، والسرية، والسلوك المهني، 
 والمعايير الفنية.

 

وتشمل عناصر  الجودة التي تنطبق على العملية الفردية، رقابةيجب على المدقق تنفيذ إجراءات  .5
مسؤوليات القيادة لجودة العملية، ومتطلبات السلوك األخالقي، الجودة الخاصة بعملية فردية  رقابة

العالقات مع العمالء والعمليات المحددة، وتعيين فرق التدقيق، وأداء العملية،  إستمراروقبول و 
 والمتابعة.

 

يجب على المدقق تخطيط وأداء المراجعة مع األخذ موقف التشكك المهني، مدركا أنه قد توجد  .6
أن تتطلب المعلومات المالية المرحلية تعديال جوهريا من أجل إعدادها، في ظروف تتسبب في 

ويعني موقف التشكك  جميع النواحي الجوهرية، حسب إطار إعداد التقارير المالية المطبق،
المهني أن يجري المدقق تقييما ناقدا بعقل متسائل لصحة األدلة التي تم الحصول عليها وأن يكون 

 إقرارات إدارة المنشأة. أوتثير التساؤل حول موثوقية الوثائق  أوي تناقض منتبها لألدلة الت

 

 هدف عملية مراجعة المعلومات المالية المرحلية
 

على  إن هدف عملية مراجعة المعلومات المالية المرحلية هي تمكين المدقق من إبداء إستنتاج، بناء   .7
البيانات المالية  بأنالمدقق لإلعتقاد  وصل أي شيء لعلم المدقق يدعو إذاالمراجعة، بشأن ما 

المرحلية ليست معدة، في جميع النواحي الجوهرية، حسب إطار إعداد تقارير مالية مطبق، وعلى 
 إلىالمدقق إجراء إستفسارات وأداء إجراءات تحليلية وإجراءات مراجعة أخرى من أجل أن يقلل 

دما تحتوي المعلومات المالية المرحلية مستوى معتدل من مخاطرة إبداء استنتاج غير مناسب عن
 على أخطاء جوهرية.

 

حد كبير عن هدف التدقيق الذي يتم أداؤه  إلىيختلف هدف مراجعة المعلومات المالية المرحلية  .8
حسب معايير التدقيق الدولية، ومراجعة المعلومات المالية المرحلية ال توفر أساسا إلبداء رأي بشأن 

أنها معروضة بعدالة، في جميع  أوالمالية تعطي صورة صحيحة وعادلة،  كانت المعلومات إذاما 
 النواحي الجوهرية حسب إطار إعداد تقارير مالية مطبق.

 

المعلومات المالية  بأنإن المراجعة، مقارنة مع التدقيق، ليست مصممة للحصول على تأكيد معقول  .9
من إجراء استفسارات بشكل رئيسي من المرحلية خالية من األخطاء الجوهرية، وتتكون المراجعة 

عن األمور المالية والمحاسبية، وتطبيق إجراءات تحليلية وإجراءات مراجعة  مسئولينأشخاص 
أمور هامة تؤثر على المعلومات المالية  إلىالمدقق  انتباهأخرى، ومن الممكن أن تلفت المراجعة 

 التدقيق. المرحلية، إال أنها ال توفر كافة األدلة التي تطلب في
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 اإلتفاق على شروط العملية
 يجب أن يتفق المدقق والعميل على شروط العملية. .10

 

يتم عادة تسجيل شروط العملية المتفق عليها في كتاب تعيين، وهذا اإلتصال من شأنه أن يساعد  .11
في تجنب سوء الفهم فيما يتعلق بطبيعة العملية، وبشكل خاص هدف ونطاق المراجعة ومسؤوليات 

ه وطبيعة وشكل التقرير، ويغطي دارة ومدى مسؤوليات المدقق والتأكيد الذي يتم الحصول علياإل
 تصال عادة األمور التالية:اإل

 .هدف عملية مراجعة المعلومات المالية المرحلية 

 .نطاق المراجعة 

 .مسؤولية اإلدارة عن المعلومات المالية المرحلية 

 فعالة والمحافظة عليها تكون مناسبة إلعداد  مسؤولية اإلدارة عن إنشاء رقابة داخلية
 المعلومات المالية المرحلية.

 .مسؤولية اإلدارة عن توفير كافة السجالت والمعلومات ذات العالقة للمدقق 

  موافقة اإلدارة على تقديم إقرارات كتابية للمدقق لتأكيد اإلقرارات التي تمت شفويا أثناء
 ة في سجالت المنشأة.المراجعة، وكذلك اإلقرارات الضمني

  الشكل والمحتوى المتوقعين للتقرير الذي سيصدر، بما في ذلك هوية الجهة التي سوف يوجه
 لها التقرير.

  موافقة اإلدارة على أنه حيثما تدل أية وثيقة تحتوي على معلومات مالية مرحلية، أن
دخال تقرير المراجعة سيتم إ فإنهالمعلومات المالية المرحلية روجعت من قبل مدقق المنشأة 

 في الوثيقة.

 

لهذا المعيار على كتاب تعيين توضيحي، ويمكن كذلك دمج شروط عملية  1يحتوي الملحق 
 مراجعة المعلومات المالية المرحلية مع شروط عملية تدقيق البيانات المالية السنوية.

 

 إجراءات مراجعة المعلومات المالية المرحلية
 

 ا في ذلك رقابتها الداخليةفهم المنشأة وبيئتها بم

يجب أن يكون لدى المدقق فهم للمنشأة وبيئتها، بما في ذلك رقابتها الداخلية، حيث أن له  .12
عالقة بإعداد كل من المعلومات المالية السنوية والمرحلية، ويكون كافيا لتخطيط وأداء العملية 

 من أجل أن يستطيع المدقق إجراء ما يلي:

 ؛ والجوهرية المحتملة واعتبار إمكانية حدوثهاتحديد أنواع األخطاء  
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إختيار اإلستفسارات واإلجراءات التحليلية واإلجراءات األخرى التي ستوفر للمدقق األساس  
علم المدقق يجعل المدقق يعتقد  إلىكان أي شيء قد وصل  إذاإلعداد التقارير حول ما 

نواحي الجوهرية حسب إطار المعلومات المالية المرحلية ليست معدة من جميع ال بأن
 إعداد التقارير المالية المطبق.

 
  

ة وبيئتها وتقييم مخاطر األخطاء أ"فهم المنش)المنقح(  315كما يتطلب معيار التدقيق الدولي  .13
أكثر أن يكون قد  أويجب على المدقق الذي دقق البيانات المالية لفترة سنوية واحدة  الجوهرية"

تها، بما في ذلك رقابتها الداخلية، حيث أن له عالقة بإعداد حصل على فهم للمنشأة وبيئ
ألداء التدقيق، وعند التخطيط لعملية مراجعة المعلومات  المعلومات المالية السنوية وكان كافيا  

المالية المرحلية على المدقق تحديث هذا الفهم، كما أن على المدقق الحصول على فهم كاف 
لها عالقة بإعداد المعلومات المالية المرحلية ألنها قد تختلف عن  للرقابة الداخلية عندما يكون 

 الرقابة الداخلية عندما تتعلق بالمعلومات السنوية.
 

على المدقق استخدام فهم المنشأة وبيئتها، بما في ذلك رقابتها الداخلية، لتحديد اإلستفسارات التي  .14
 أويتم تطبيقها، وكذلك لتحديد األحداث ستتم واإلجراءات التحليلية واإلجراءات األخرى التي س

 أواإلجراءات التحليلية  أواإلثباتات المعينة التي قد توجه عنها اإلستفسارات  أوالمعامالت 
 اإلجراءات األخرى المطبقة.

 

تشمل عادة اإلجراءات التي يؤديها المدقق لتحديث فهمه للمنشأة وبيئتها، بما في ذلك رقابتها  .15
 الداخلية، ما يلي:

  ،المدى الضروري، الخاصة بعمليات التدقيق والمراجعة للفترة )الفترات(  إلىقراءة الوثائق
المرحلية السابقة للسنة الحالية وللفترة )الفترات( المرحلية المناظرة للسنة التي سبقتها، وذلك 
لتمكين المدقق من تحديد األمور التي من الممكن أن تؤثر على المعلومات المالية 

 ية للفترة الحالية.المرحل

  إعتبار أية مخاطر هامة، بما في ذلك مخاطرة تجاوز اإلدارة ألنظمة الرقابة التي تم
 تحديدها في تدقيق البيانات المالية للسنة السابقة.

 .قراءة أحدث معلومات مالية سنوية والمعلومات المالية المرحلية المقارنة للفترة السابقة 

 ا يتعلق بإطار إعداد التقارير المالية المطبق من حيث عالقتها إعتبار األهمية النسبية فيم
بالمعلومات المالية المرحلية، وذلك للمساعدة في تحديد طبيعة ومدى اإلجراءات التي سيتم 

 أداؤها وتقييم أثر األخطاء في هذه المعلومات.

 ححة إعتبار طبيعة أية أخطاء جوهرية مصححة وأية أخطاء غير جوهرية محددة غير مص
 في البيانات المالية للسنة السابقة.
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  إعتبار أية أمور هامة متعلقة بالمحاسبة وإعداد التقارير المالية التي قد تكون ذات أهمية
 مستمرة، مثل نواحي ضعف جوهرية في الرقابة الداخلية.

 ة.إعتبار نتائج أية إجراءات تدقيق تم أداؤها فيما يتعلق بالبيانات المالية للسنة الحالي 

 .إعتبار نتائج أي تدقيق داخلي تم أداؤه واإلجراءات التي اتخذتها اإلدارة الحقا لذلك 

  اإلستفسار من اإلدارة عن نتائج تقييم اإلدارة لمخاطرة إحتمال وجود أخطاء جوهرية في
 المعلومات المالية المرحلية نتيجة لإلحتيال.

 المنشأة. اإلستفسار من اإلدارة عن أثر التغيرات في أنشطة عمل 

  اإلستفسار من اإلدارة عن التغيرات الهامة في الرقابة الداخلية واألثر المحتمل ألية تغيرات
 في إعداد المعلومات المالية المرحلية.

  اإلستفسار من اإلدارة عن األسلوب الذي تم بموجبه إعداد المعلومات المالية المرحلية
مطابقة المعلومات المالية المرحلية  أو وموثوقية السجالت المحاسبية التي تمت موافقة

 معها.
 

على المدقق أن يحدد طبيعة إجراءات التدقيق، إن وجدت، التي سيتم أداؤها للعناصر المكونة،  .16
وحيث ينطبق ذلك إبالغ هذه األمور للمدققين اآلخرين المشاركين في المراجعة، وتشمل العوامل 

ية لألخطاء ومخاطرتها في المعلومات المالية التي يجب أخذها في اإلعتبار األهمية النسب
المرحلية للعناصر المكونة وفهم المدقق لمدى كون الرقابة الداخلية على إعداد البيانات المالية 

 غير مركزية. أومركزية 
 

من أجل التخطيط ألداء مراجعة للمعلومات المالية المرحلية، على المدقق الذي عين حديثا  .17
داء تدقيق للبيانات المالية السنوية حسب معايير التدقيق الدولية الحصول والذي لم يقم بعد بأ

على فهم للمنشأة وبيئتها، بما في ذلك رقابتها الداخلية من حيث عالقتها بإعداد كل من 
 المعلومات المالية السنوية والمرحلية.

 

لية واإلجراءات األخرى يتيح هذا الفهم للمدقق أن يركز اإلستفسارات التي تتم واإلجراءات التحلي .18
التي تطبق ألداء مراجعة للمعلومات المالية المرحلية حسب المعيار الدولي لعمليات المراجعة 
هذا، وكجزء من الحصول على هذا الفهم يقوم المدقق عادة بإجراء إستفسارات من المدقق 

بعملية التدقيق  السابق، وحيث ينطبق ذلك يقوم بإجراء مراجعة لوثائق المدقق السابق الخاصة
السنوية السابقة وألية فترات مرحلية سابقة في السنة الحالية التي راجعها المدقق السابق، وبإجراء 
ذلك يقوم المدقق باعتبار طبيعة أية أخطاء مصححة وأية أخطاء غير مصححة جمعها المدقق 

لرقابة، والمحاسبة وأية مخاطر جوهرية، بما في ذلك مخاطرة تجاوز اإلدارة ألنظمة ا السابق،
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الهامة، وأية أمور خاصة بإعداد التقارير التي قد تكون ذات أهمية مستمرة، مثل نواحي الضعف 
 الجوهرية في الرقابة الداخلية.

 

 اإلستفسارات واإلجراءات التحليلية واإلجراءات األخرى 
 

مور يجب على المدقق إجراء إستفسارات، بشكل رئيسي من األشخاص المسئولين عن األ .19
المالية والمحاسبية، وأداء إجراءات تحليلية وإجراءات مراجعة أخرى لتمكين المدقق أن يتوصل 

علم المدقق يجعل المدقق  إلىكان أية أمر قد وصل  إذاعلى اإلجراءات التي تم أداؤها  ا  بناء
إطار  يعتقد أن المعلومات المالية المرحلية لم يتم إعدادها في جميع النواحي الجوهرية حسب

 إعداد التقارير المالية المطبق.
 

 أوالمالحظة  أوال تتطلب المراجعة عادة إجراء إختبارات للسجالت المحاسبية من خالل الفحص  .20
التأكيد، وتكون إجراءات أداء مراجعة للمعلومات المالية المرحلية مقتصرة عادة على إجراء 

مور المالية والمحاسبية، وتطبيق عن األ المسئولينإستفسارات، وبشكل رئيسي من األشخاص 
إجراءات تحليلية وإجراءات مراجعة أخرى وليس تأكيد بمعلومات خاصة بأمور محاسبية هامة 
تتعلق بالمعلومات المالية المرحلية. إن فهم المدقق للمنشأة وبيئتها، بما في ذلك رقابتها الداخلية، 

سابقة واعتبار المدقق لألهمية النسبية حيث أن ونتائج تقييم المخاطرة المتعلقة بعملية التدقيق ال
لها عالقة بالمعلومات المالية المرحلية تؤثر على طبيعة ومدى اإلستفسارات التي تمت 

 واإلجراءات التحليلية واإلجراءات األخرى التي طبقت.
 

 يؤدي المدقق عادة اإلجراءات التالية: .21

 كمية واللجان األخرى، وذلك لتحديد قراءة محاضر إجتماعات المساهمين والمكلفين بالحا
عن األمور التي تم األمور التي قد تؤثر على المعلومات المالية المرحلية، واإلستفسار 

جتماعات التي ال يتوفر لها محاضر والتي قد تؤثر على المعلومات المالية تناولها في اإل
 المرحلية.

 المراجعة  أوعلى تقرير التدقيق  إعتبار أثر األمور إن وجدت التي تتسبب في نشوء تعديل
المراجعة  أواألخطاء غير المعدلة في وقت عمليات التدقيق  أوالتعديالت المحاسبية  أو

 السابقة.

   مع المدققين اآلخرين الذين يقومون بأداء مراجعة  اإلتصال حيث يكون ذلك مناسبا
 عدة للتقارير.للمعلومات المالية المرحلية الخاصة بالعناصر الهامة للمنشأة الم

 عن األمور المالية والمحاسبية واآلخرين كما هو  المسئولينستفسار من أعضاء اإلدارة اإل
 مناسب عما يلي:
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o  كانت المعلومات المالية المرحلية قد أعدت وعرضت حسب إطار إعداد  إذاما
 التقارير المالية المطبق.

o  أساليب تطبيقها. أوكانت هناك أية تغييرات في المبادئ المحاسبية  إذاما 

o  كانت هناك أية معامالت جديدة استلزمت تطبيق مبدأ محاسبي جديد. إذاما 

o  كانت المعلومات المالية المرحلية تحتوي على أخطاء معروفة غير مصححة. إذاما 

o  معقدة من المحتمل أنها أثرت على المعلومات المالية  أوحاالت غير عادية
 التخلص من قطاع عمل. وأالمرحلية، مثل دمج منشآت أعمال 

o  اإلفصاح عنها، ونية اإلدارة  أوإفتراضات هامة مناسبة لقياس القيمة العادلة
 ومقدرتها على تنفيذ اإلجراءات المحددة نيابة عن المنشأة.

o  كانت معامالت األطراف ذات العالقة قد تمت معالجتها محاسبيا بالشكل  إذاما
 ت المالية المرحلية.المناسب وتم اإلفصاح عنها في المعلوما

o .تغيرات هامة في المتطلبات واإللتزامات التعاقدية 

o  المطالبات. أوتغيرات هامة في اإللتزامات المحتملة بما في ذلك المقاضاة 

o .اإلمتثال إلتفاقيات الديون 

o .أمور ثارت بشأنها أسئلة أثناء تطبيق إجراءات المراجعة 

o األيام األولى من  أون الفترة المرحلية معامالت هامة حدثت خالل األيام األخيرة م
 الفترة المرحلية التالية.

o  اإلشتباه باحتيال يؤثر على المنشأة ويشمل: أوالمعرفة بأي إحتيال 

 ؛اإلدارة -

 أو ؛الموظفين الذين لهم أدوار هامة في الرقابة الداخلية -

اآلخرين حيث قد يكون لإلحتيال أثر جوهري على المعلومات المالية  -
 ية.المرحل

o  اإلشتباه باحتيال يؤثر على المعلومات المالية  أوالمعرفة بأية إدعاءات باإلحتيال
 أومنظمون  أومحللون  أوموظفون سابقون  أووالتي أبلغ عنها الموظفون  المرحلية
 آخرون.

o  ممكن للقوانين واألنظمة قد يكون له أثر جوهري  أوالمعرفة بأي عدم إمتثال فعلي
 لية المرحلية.على المعلومات الما
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  تطبيق إجراءات تحليلية على المعلومات المالية المرحلية المصممة لتحديد العالقات والبنود
الفردية التي تبدو أنها غير عادية والتي قد تعكس خطأ جوهريا في المعلومات المالية 

ية المرحلية، ومن الممكن أن تشمل اإلجراءات التحليلية تحليل النسب واألساليب اإلحصائ
باستخدام األساليب  أوتحليل التراجع والتي يمكن أداؤها يدويا  أومثل تحليل اإلتجاهات 

بمساعدة الحاسب اإللكتروني. يحتوي الملحق لهذا المعيار الدولي لعمليات المراجعة على 
أمثلة على اإلجراءات التحليلية التي من الممكن أن يعتبرها المدقق عند أداء مراجعة 

 لمالية المرحلية.للمعلومات ا

  علم المدقق  إلىكان أي شيء قد وصل  إذاقراءة المعلومات المالية المرحلية، واعتبار ما
يجعله يعتقد أن المعلومات المالية المرحلية لم يتم إعدادها في جميع النواحي الجوهرية 

 حسب إطار إعداد التقارير المالية المطبق.
 

في نفس وقت إعداد المنشأة للمعلومات  أوالمراجعة قبل  يمكن للمدقق أداء العديد من إجراءات .22
تحديث فهم المنشأة وبيئتها، بما في ذلك  عمليا   المالية المرحلية، فعلى سبيل المثال قد يكون أمرا  

رقابتها الداخلية والبدء في قراءة المحاضر بعد نهاية الفترة المرحلية، كما أن أداء بعض إجراءات 
الفترة المرحلية يتيح تحديد واعتبار األمور المحاسبية الهامة التي تؤثر على المراجعة في بداية 

 المعلومات المالية المرحلية.
 

إن المدقق الذي يقوم بأداء مراجعة للمعلومات المالية المرحلية مكلف أيضا بأداء تدقيق للبيانات  .23
ن يقرر أداء إجراءات تدقيق المالية السنوية للمنشأة، ومن أجل السهولة والكفاءة يمكن للمدقق أ

معينة بالتزامن مع مراجعة المعلومات المالية المرحلية، فعلى سبيل المثال المعلومات التي 
اكتسبت من قراءة محاضر إجتماعات مجلس اإلدارة فيما يتعلق بمراجعة المعلومات المالية 

أن يقرر أداء إجراءات للتدقيق السنوي، ويمكن للمدقق كذلك  المرحلية يمكن استخدامها أيضا  
تدقيق البيانات  هدفتدقيق في وقت المراجعة المرحلية، وهذه اإلجراءات تكون بحاجة ألدائها ل

غير العادية  أوالمالية المرحلية السنوية، على سبيل المثال أداء إجراءات تدقيق للمعامالت الهامة 
معامالت هامة خاصة  أولة إعادة هيك أوالتي حدثت أثناء الفترة، مثل دمج منشآت أعمال 

 باإليراد.
 

 أوال تتطلب مراجعة المعلومات المالية المرحلية عادة تأكيد اإلستفسارات عن المقاضاة  .24
محامي المنشأة، أن اإلتصال  إلىالمطالبات، ولذلك ليس من الضروري إرسال كتاب إستفسار 

إطلع المدقق على  إذا مناسبا   المطالبات قد يكون  أوالمباشر مع محامي المنشأة بشأن المقاضاة 
كانت المعلومات المالية المرحلية ليست معدة في جميع  إذاأمر يجعل المدقق يتساءل بشأن ما 

النواحي الجوهرية حسب إطار إعداد التقارير المالية المطبق ويعتقد المدقق أن محامي الشركة قد 
 يكون لديه معلومات متعلقة بذلك.

 

تتطابق مع السجالت  أوالبيانات المالية المرحلية تتفق  بأنعلى أدلة  يجب على المدقق الحصول .25
تتطابق  أوالمعلومات المالية المرحلية تتفق  بأنة، ويمكن للمدقق الحصول على أدلة ـالمحاسبي

 :إلىمع السجالت المحاسبية بتتبع المعلومات المالية المرحلية 
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يتطابق مع السجالت  أوجدول موحد يتفق  أوالسجالت المحاسبية مثل دفتر األستاذ العام  
 ؛ والمحاسبية

 البيانات المدعمة األخرى في سجالت المنشأة حسبما هو ضروري. 
 

كانت اإلدارة قد حددت جميع األحداث حتى تاريخ تقرير  إذايجب على المدقق اإلستفسار عما  .26
ومن  لية المرحلية،اإلفصاح عنها في المعلومات الما أوالمراجعة والتي قد تحتاج للتعديل 

الضروري أن يقوم المدقق بأداء إجراءات أخرى لتحديد األحداث التي تقع بعد تاريخ تقرير 
 المراجعة.

 

كانت اإلدارة قد غيرت تقييمها لقدرة المنشأة على  إذايجب على المدقق أن يستفسر عما  .27
إجراءات المراجعة  وأكمنشأة ناجحة، وعندما يصبح المدقق نتيجة لهذا اإلستفسار  ستمراراإل

 ستمرارظروف قد تثير شكا كبيرا حول قدرة المنشأة على اإل أواألخرى على علم بأحداث 
 على المدقق: فإنكمنشأة ناجحة 

اإلستفسار من اإلدارة بشأن خططها الخاصة باإلجراءات المستقبلية بناء على تقديرها  (أ)
رة تعتقد أن نتيجة هذه الخطط كانت اإلدا إذاللمنشأة الناجحة وجدوى هذه الخطط، وما 

 ؛ وستحسن الوضع
 إعتبار كفاية اإلفصاح عن هذه األمور في المعلومات المالية المرحلية. (ب)

 

من الممكن أن تكون األحداث والظروف التي قد تثير شكا كبيرا حول قدرة المنشأة على  .28
من الممكن تحديدها  أوكمنشأة ناجحة موجودة في تاريخ البيانات المالية السنوية،  ستمراراإل

أثناء أداء إجراءات مراجعة أخرى، وعندما تصل هذه األحداث  أونتيجة لإلستفسارات من اإلدارة 
على المدقق اإلستفسار من اإلدارة عن خططها الخاصة  فإنعلم المدقق  إلىالظروف  أو

هيكلة الديون إعادة  أوإقتراض األموال  أوباإلجراءات المستقبلية، مثل خططها لتسييل األصول 
زيادة رأس المال، كما أن على المدقق اإلستفسار عن  أوتأخير المصروفات  أوتخفيض  أو

كانت اإلدارة تعتقد أن نتيجة هذه الخطط ستحسن الوضع، غير أنه  إذاجدوى خطط اإلدارة وما 
 كانت نتيجة هذه إذاليس من الضروري عادة بالنسبة للمدقق تأكيد جدوى خطط اإلدارة وما 

 الخطط ستحسن الوضع.
 

كان يجب إجراء تعديل  إذاالتساؤل عما  إلىعلم المدقق يؤدي بالمدقق  إلىعندما يصل أمر  .29
جوهري للمعلومات المالية المرحلية التي سيتم إعدادها في جميع النواحي الجوهرية حسب إطار 

أداء إجراءات  أوعلى المدقق إجراء إستفسارات إضافية  فإنإعداد التقارير المالية المطبق 
أدت  إذافعلى سبيل المثال  في تقرير المراجعة، اجتإستنأخرى حتى يتمكن المدقق من إبداء 

كانت معاملة مبيعات هامة مسجلة حسب إطار  إذاإجراءات المراجعة ألن يتساءل المدقق عما 
ابة على أسئلة على المدقق أداء إجراءات إضافية كافية لإلج فإنإعداد التقارير المالية المطبق 

قراءة عقد  أوالمدقق، مثل مناقشة شروط المعاملة مع كبار موظفي التسويق والمحاسبة 
 المبيعات.
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 تقييم األخطاء
 

وفي مجموعها التي  كانت األخطاء غير المصححة فرديا   إذايجب على المدقق أن يقيم ما  .30
 مرحلية.علم المدقق هامة نسبيا بالنسبة للمعلومات المالية ال إلىوصلت 

 

إن مراجعة المعلومات المالية المرحلية، بالمقارنة مع عملية تدقيق، ليست مصممة للحصول على  .31
المعلومات المالية المرحلية خالية من األخطاء الجوهرية، غير أن األخطاء التي  بأنتأكيد معقول 

ا وبمجموعها علم المدقق، بما في ذلك اإلفصاحات غير المناسبة، يتم تقييمها فردي إلىتصل 
كان من الضروري إجراء تعديل جوهري للمعلومات المالية المرحلية من أجل  إذالتحديد ما 

 إعدادها في جميع النواحي الجوهرية حسب إطار إعداد التقارير المالية المطبق.
 

على المدقق ممارسة الحكم المهني عند تقييم األهمية النسبية ألية أخطاء لم تصححها المنشأة،  .32
كانت األخطاء قد نشأت  إذالى المدقق إعتبار أمور مثل طبيعة وسبب ومقدار األخطاء، وما وع

الفترة المرحلية للسنة الحالية، واألثر المحتمل لألخطاء على الفترات المرحلية  أوفي السنة السابقة 
 السنوية. أوالمستقبلية 

 

تاج للتجميع، ألن المدقق يعتقد أن كانت األخطاء أقل من المبلغ الذي يحدده المدقق فال تح إذا .33
تجميع هذه المبالغ لن يكون له أثر جوهري بشكل واضح على المعلومات المالية المرحلية، 
وبإجراء ذلك على المدقق إعتبار حقيقة أن تحديد األهمية النسبية يتضمن إعتبارات كمية وكذلك 

برغم ذلك أثر جوهري على نوعية وأن األخطاء بمقدار مبالغ ضئيلة نسبيا قد يكون لها 
 المعلومات المالية المرحلية.

 

 إقرارات اإلدارة

 يجب على المدقق أن يحصل على إقرار كتابي من اإلدارة: .34

أنها تقر بمسؤوليتها عن تصميم وتنفيذ الرقابة الداخلية لمنع واكتشاف اإلحتيال  
 ؛والخطأ

إعداد التقارير المالية أنه تم إعداد وعرض المعلومات المالية المرحلية حسب إطار  
 ؛المطبق

 أنها تعتقد أن أثر هذه األخطاء غير المصححة التي جمعها المدقق أثناء المراجعة غير  

، فرديا وفي مجموعها، بالنسبة للمعلومات المالية المرحلية مأخوذة ككل، هامة نسبيا  
 ؛إرفاق ملخص باإلقرارات الكتابية أووأنه تم إدخال 

إحتياالت  أوعن جميع الحقائق الهامة المتعلقة بأية إحتياالت  أنها أفصحت للمدقق 
 ؛مشكوك بها معروفة لإلدارة والتي قد تكون أثرت على المنشأة
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قد توجد أخطاء جوهرية في  بأنهأنها أفصحت للمدقق عن نتائج تقييمها للمخاطر   
 ؛2المعلومات المالية المرحلية نتيجة لإلحتيال

الممكنة  أوجميع حاالت عدم اإلمتثال المعروفة الفعلية أنها أفصحت للمدقق عن  
 ؛ وللقوانين واألنظمة والتي يجب إعتبار آثارها عند إعداد المعلومات المالية المرحلية

أنها أفصحت للمدقق عن جميع األحداث الهامة التي وقعت بعد تاريخ الميزانية العمومية  
اإلفصاح عنها في المعلومات  أوديلها حتى تاريخ تقرير المراجعة التي قد تحتاج لتع

 المالية المرحلية.

 

على المدقق الحصول على إقرارات إضافية حسبما هو مناسب فيما يتعلق باألمور الخاصة بعمل  .35
 لهذا المعيار على نموذج إيضاحي لكتاب إقرار اإلدارة. 3قطاع المنشأة، ويحتوي الملحق  أو

 

 قةفامسؤولية المدقق عن المعلومات المر 
 

يجب على المدقق قراءة المعلومات األخرى التي ترافق المعلومات المالية المرحلية من أجل أن  .36
كانت هذه المعلومات ال تتفق بشكل جوهري مع المعلومات المالية  إذايأخذها في إعتباره ما 

كانت  إذاعلى المدقق إعتبار ما  فإنوإذا حدد المدقق وجود عدم إتساق جوهري  المرحلية،
في  ضروريا  المعلومات األخرى بحاجة لتعديلها، وإذا كان التعديل  أولمعلومات المالية المرحلية ا

على المدقق إنعكاسات ذلك على  فإنالمعلومات المالية المرحلية وترفض اإلدارة إجراء التعديل 
ء التعديل في المعلومات األخرى وترفض اإلدارة إجرا ضروريا  تقرير المراجعة، وإذا كان التعديل 

 أوعلى المدقق إعتبار أن يدخل في تقرير المراجعة فقرة إضافية تبين عدم اإلتساق الجوهري  فإن
اإلنسحاب من العملية، فعلى سبيل  أوإتخاذ إجراءات أخرى مثل إيقاف إصدار تقرير المراجعة 

يجابية من المثال قد تقدم اإلدارة قياسات بديلة لألرباح تصور األداء المالي بشكل أكثر إ
تكون محددة بشكل واضح  ال أوبشكل مفرط  تبرز هذه القياساتالمعلومات المالية المرحلية وأن 

لم تتم مطابقتها بشكل واضح مع المعلومات المالية المرحلية بحيث أنها مربكة ومن المحتمل  أو
 مضللة.

 

                                      
أن طبيعة ومدى  تدقيق البيانات المالية" عند"مسؤولية المدقق في إعتبار اإلحتيال  240من معيار التدقيق الدولي  35توضح الفقرة   2

كجزء من المتابعة  أووتكرار هذا التقييم يختلف من منشأة ألخرى، وأنه يمكن لإلدارة إجراء تقييم مفصل على أساس سنوي 
الحد الذي يتعلق به بالبيانات المالية المرحلية، مصمم بشكل خاص لظروف المنشأة  إلىهذا اإلقرار،  فإنالمستمرة، وتبعا لذلك 

 المحددة.

 (هـ)     
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ى تبدو أنها تحتوي المعلومات األخر  بأنعلم المدقق يجعل المدقق يعتقد  إلىوصل أمر  إذا .37
وأثناء قراءة  على المدقق مناقشة األمر مع إدارة المنشأة، فإنعلى خطأ جوهري حقيقي 

علم المدقق خطأ  إلىتحديد حاالت عدم اإلتفاق الجوهري فقد يصل  هدفالمعلومات األخرى ل
مرحلية المقدمة جوهريا  حقيقيا  ظاهرا  )أي معلومات ال تتعلق بأمور تظهر في المعلومات المالية ال

المعروضة بشكل غير صحيح(، وعند مناقشة األمر مع إدارة المنشأة على المدقق إعتبار  أو
كانت هناك  إذاستفسارات المدقق بشأن ما إلصحة المعلومات األخرى واستجابات اإلدارة 

مؤهل كان سيطلب من اإلدارة التشاور مع طرف آخر  إذاالرأي وما  أوإختالفات قائمة في الحكم 
لحل الخطأ الجوهري الحقيقي  ضروريا  لحل الخطأ الظاهر الحقيقي، وإذا كان إجراء تعديل 

على المدقق إعتبار إتخاذ إجراءات إضافية حسبما هو  فإنورفضت اإلدارة إجراء التعديل 
 مناسب، مثل إعالم المكلفين بالحاكمية والحصول على المشورة القانونية.

 

 اإلبالغ

م المدقق، نتيجة لمراجعة المعلومات المالية المرحلية أمرا  يجعل المدقق يعتقد عل إلىوصل  إذا .38
أن من الضروري إجراء تعديل جوهري للمعلومات المالية المرحلية من أجل أن يتم إعدادها في 

على المدقق إبالغ  فإنجميع النواحي الجوهرية حسب إطار إعداد التقارير المالية المطبق 
 لممكنة عمليا للمستوى المناسب من اإلدارة.األمر بالسرعة ا

 

 فإنخالل فترة زمنية معقولة  عندما ال تستجيب اإلدارة، حسب حكم المدقق، بالشكل المناسب .39
، ويجب أن يتم اإلبالغ بالسرعة الممكنة عمليا  إما حوكمةمكلفين بالذلك للعلى المدقق إبالغ 

كتابة بعوامل مثل طبيعة وحساسية  أوبالغ شفويا  كتابة، ويتأثر قرار المدقق بشأن اإل أوشفويا  
على  فإنوأهمية األمر الذي سيتم إبالغه وتوقيت هذا اإلبالغ، وإذا أبلغت المعلومات شفويا  

 المدقق توثيق اإلبالغ.
 

، حسب تقدير المدقق، بالشكل المناسب خالل فترة زمنية حوكمةعندما ال يستجيب المكلفون بال .40
 مدقق إعتبار ما يلي:على ال فإنمعقولة 

  أوإما تعديل التقرير،  

 اب من العملية، و حإمكانية اإلنس 

 إمكانية اإلستقالة من التعيين لتدقيق البيانات المالية السنوية. 

 

يجعل  ا  علم المدقق، نتيجة ألداء المراجعة للمعلومات المالية المرحلية، أمر  إلىعندما يصل  .41
على المدقق  فإنإمتثال من قبل المنشأة للقوانين واألنظمة  عدم أوالمدقق يعتقد بوجود إحتيال 

ويتأثر تحديد أي مستوى المستوى المناسب من اإلدارة،  إلىإبالغ األمر بالسرعة الممكنة عمليا  
مشاركة أحد أعضاء اإلدارة، وعلى المدقق  أومن اإلدارة أنه المستوى المناسب بإحتمال تواطؤ 
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وإعتبار إنعكاس ذلك على  حوكمةالغ هذه األمور للمكلفين بالإب إلىكذلك إعتبار الحاجة 
 المراجعة.

 

الناجمة من مراجعة المعلومات المالية  حوكمةالهامة لل المناسبة على المدقق إبالغ األمور .42
 إلىونتيجة ألداء المراجعة للمعلومات المالية المرحلية قد يصل  حوكمةالمكلفين بال إلىالمرحلية 

في إشرافهم على عملية  حوكمةر هي في رأي المدقق هامة ومتعلقة بالمكلفين بالعلم المدقق أمو 
 .حوكمةالمكلفين بال إلىإعداد التقارير المالية واإلفصاح، وعلى المدقق إبالغ هذه األمور 

 

 اإلبالغ عن طبيعة ومدى ونتائج مراجعة المعلومات المالية المرحلية
 

 حتوي على ما يلي:يجب على المدقق إصدار تقرير كتابي ي .43

 عنوان مناسب. 

 المرسل إليه حسبما تتطلبه ظروف العملية. 

تحديد المعلومات المالية المرحلية التي تمت مراجعتها، بما في ذلك تحديد عنوان واحد من  
وتاريخ المعلومات المالية المرحلية  الموجزة أوالبيانات الواردة في البيانات المالية الكاملة 

 غطيها.والفترة التي ت

 هدفكانت المعلومات المالية المرحلية تشمل مجموعة كاملة من البيانات المالية ذات ال إذا 
 بأنالعام التي أعدت حسب إطار إعداد تقارير مالية مصمم لتحقيق العرض العادل، بيان 

اإلدارة مسئولة عن إعداد المعلومات المالية المرحلية والعرض العادل لها حسب إطار 
 .المطبقتقارير المالية إعداد ال

اإلدارة مسئولة عن إعداد وعرض المعلومات المالية  بأنفي الظروف األخرى بيان   
 المرحلية حسب إطار إعداد التقارير المالية المطبق.

المدقق مسئول عن إبداء إستنتاج حول المعلومات المالية المرحلية بناء على  بأنبيان  
 المراجعة.

مراجعة المعلومات المالية المرحلية حسب المعيار الدولي لعمليات تم إجراء  بأنهبيان  
"مراجعة المعلومات المالية المرحلية التي يؤديها المدقق المستقل  2410المراجعة
هذه المراجعة تتكون من إجراء إستفسارات بشكل رئيسي من  بأن، وبيان للمنشأة"

وتطبيق إجراءات تحليلية وإجراءات األشخاص المسئولين عن األمور المالية والمحاسبية، 
 مراجعة أخرى.

 (هـ)     
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المراجعة هي أقل بشكل جوهري في نطاقها من التدقيق الذي يتم حسب معايير  بأنبيان  
المدقق  بأنالتدقيق الدولية، وتبعا  لذلك ال تتيح المراجعة للمدقق الحصول على تأكيد 

في علمية تدقيق، وأنه تبعا  سيصبح على علم بكافة األمور الهامة التي يمكن تحديدها 
 لذلك ال يتم إبداء رأي تدقيق.

 هدفشملت المعلومات المالية المرحلية مجموعة كاملة من البيانات المالية ذات ال إذا 
العام التي أعدت حسب إطار إعداد تقارير مالية مصمم لتحقيق العرض العادل، إستنتاج 

المعلومات  بأنق يجعل المدقق يعتقد علم المدق إلىكان أي أمر قد وصل  إذابشأن ما 
ال تعرض بعدالة في جميع النواحي  أوالمالية المرحلية ال تعطي صورة صحيحة وعادلة، 

أن  إلىالجوهرية، حسب إطار إعداد التقارير المالية المطبق )بما في ذلك إشارة 
ير الدولية بلد المنشأ إلطار إعداد التقارير المالية المستخدم هو المعاي أواإلختصاص 

  أوإلعداد التقارير المالية(، 

علم المدقق يجعل  إلىكان أي شيء قد وصل  إذافي الظروف األخرى إستنتاج بشأن ما  
المعلومات المالية المرحلية لم يتم إعدادها في جميع النواحي الجوهرية   بأنالمدقق يعتقد 

بلد  أواإلختصاص  إلىة حسب إطار إعداد التقارير المالية المطبق )بما في ذلك إشار 
المنشأ إلطار إعداد التقارير المالية عندما ال يكون إطار إعداد التقارير المالية المستخدم 

 هو المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية(.

 تاريخ التقرير. 

 اإلختصاص الذي يمارس فيه المدقق. أوموقع البلد  

 توقيع المدقق. 
 

 ار على تقارير مراجعة إيضاحية.لهذا المعي 4يحتوي الملحق 
 

األنظمة التي تحكم مراجعة المعلومات  أوفي بعض اإلختصاصات من الممكن أن يحدد القانون   .44
 أوط( 43المالية المرحلية صياغة إستنتاج المدقق التي تختلف عن  الصياغة المبينة في الفقرة )

مسؤوليات  فإناغة المحددة )ي(، وبالرغم من أن المدقق قد يكون مضطرا  إلستخدام الصي
إستنتاج تبقى كما  إلىالمدقق كما هي مبينة في هذا المعيار الدولي لعمليات المراجعة للتوصل 

 هي.
 

 الخروج عن إطار إعداد التقارير المالية المطبق

 يجعل  ا  علم المدقق أمر  إلىعندما يصل  سلبي أويجب على المدقق إبداء إستنتاج متحفظ   .45
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أنه يجب إجراء تعديل جوهري للمعلومات المالية المرحلية حتى يتم إعدادها في  المدقق يعتقد
 جميع النواحي الجوهرية حسب إطار إعداد التقارير المالية المطبق.

 

 أوعلم المدقق أمور تجعل المدقق يعتقد أن المعلومات المالية المرحلية قد تأثرت  إلىوصل  إذا .46
بب خروج عن إطار إعداد التقارير المالية المطبق وال تقوم من الممكن أن تتأثر بشكل جوهري بس

على المدقق تعديل تقرير المراجعة، ويجب أن  فإناإلدارة بتصحيح المعلومات المالية المرحلية 
يبين التعديل طبيعة الخروج، وإذا كان ذلك ممكن عمليا  أن يبين اآلثار على المعلومات المالية 

علومات التي يعتقد المدقق أنها ضرورية لإلفصاح المناسب داخلة في المرحلية، وإذا لم تكن الم
على المدقق تعديل تقرير المراجعة، وإذا كان ذلك ممكنا  من  فإنالمعلومات المالية المرحلية 

الناحية العملية إدخال المعلومات الضرورية في تقرير المراجعة، ويتم عادة إجراء التعديل على 
تقرير المراجعة وجعل اإلستنتاج متحفظا ، ويحتوي  إلىفة فقرة إيضاحية تقرير المراجعة بإضا

 لهذا المعيار على تقارير مراجعة إيضاحية مع إستنتاج متحفظ. 5الملحق 

 

عندما يكون أثر الخروج جوهريا  وعاما  بالنسبة للمعلومات المالية المرحلية بحيث يتوصل المدقق  .47
غير المكتملة  أوبا  لإلفصاح عن الطبيعة المضللة أن اإلستنتاج المتحفظ ليس مناس إلى

لهذا المعيار  7، ويحتوي الملحق سلبيعلى المدقق إبداء إستنتاج  فإنللمعلومات المالية المرحلية 
 .سلبيعلى تقارير مراجعة إيضاحية مع إستنتاج 

 

 تحدد النطاق
 

 يمنع تحديد النطاق المدقق عادة من إكمال المراجعة.  .48
 

على المدقق أن يبلغ كتابة المستوى  فإنالمدقق غير قادر على إكمال المراجعة  عندما يكون  .49
كان  إذاسبب عدم إمكانية إكمال المراجعة، وينظر فيما  حوكمةالمناسب من اإلدارة والمكلفين بال

 من المناسب إصدار تقرير.

 تحديد النطاق المفروض من قبل اإلدارة
 

كانت معرفة المدقق المبدئية بظروف  إذانات المالية المرحلية ال يقبل المدقق عملية مراجعة للبيا .50
أن المدقق لن يستطيع إكمال المراجعة ألنه سيكون هناك تحديد لنطاق مراجعة  إلىالعملية تشير 

 المدقق مفروض من قبل إدارة المنشأة.
 

طلب إزالة هذا على المدقق  فإنقامت اإلدارة بعد قبول العملية بفرض تحديد لنطاق المراجعة  إذا .51
المدقق لن يكون قادرا  على إكمال المراجعة وعليه  فإنالتحديد، وإذا رفضت اإلدارة إجراء ذلك 

إبداء إستنتاج، وفي هذه الحاالت على المدقق أن يبلغ كتابة المستوى المناسب من اإلدارة 
علم المدقق  إلى وصل أمر إذاسبب عدم إمكانية إكمال العلمية، وبرغم ذلك  حوكمةوالمكلفين بال

يجعل المدقق يعتقد أن من الضروري إجراء تعديل جوهري على المعلومات المالية المرحلية حتى 
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على  فإنيتم إعدادها في جميع النواحي الجوهرية حسب إطار إعداد التقارير المالية المطبق 
 .40-38المدقق إبالغ هذه األمور حسب اإلرشادات في الفقرات 

 
 بأنكان هناك متطلب  إذاك إعتبار المسؤوليات القانونية والتنظيمية، بما في ذلك على المدقق كذل .52

على المدقق حجب اإلستنتاج وأن يقدم في  فإنيصدر المدقق تقريرا ، وإذا كان هناك هذا المتطلب 
علم المدقق أمر يجعل  إلىوصل  إذاتقرير المراجعة سبب عدم إمكانية إكمال المراجعة، غير أنه 

ق يعتقد أن من الضروري إجراء تعديل جوهري للمعلومات المالية المرحلية حتى يتم إعدادها المدق
على المدقق كذلك إبالغ  فإنفي جميع النواحي الجوهرية حب إطار إعداد التقارير المالية المطبق 

 هذا األمر في التقرير.
 

 التحديدات األخرى للنطاق
 

ظروف ما بإستثناء تحديد النطاق المفروض من قبل من الممكن أن يحدث تحديد للنطاق بسبب  .53
اإلدارة، وفي هذه الحاالت يكون المدقق عادة غير قادر على إكمال المراجعة وإبداء إستنتاج، 

، غير أنه قد تكون هناك بعض الحاالت النادرة حيث يكون 52و 51وعليه أن يسترشد بالفقرتين 
أكثر بحيث يعتبر أنه  أولى أمر محدد واحد تحديد نطاق عمل المدقق مقتصرا  بشكل واضح ع

جوهريا  في حين أنه ليس كذلك وال في حكم المدقق أنه يشمل المعلومات المالية المرحلية، وفي 
هذه الحاالت على المدقق تعديل تقرير المراجعة ببيان أنه بإستثناء هذا األمر المبين في فقرة 

راجعة حسب هذا المعيار الدولي لعمليات المراجعة إيضاحية في تقرير المراجعة فقد تم أداء الم
لهذا المعيار على تقارير مراجعة إيضاحي مع إستنتاج  6وإبداء إستنتاج متحفظ، ويحتوي الملحق 

 متحفظ.
 

من الممكن أن يكون المدقق قد أبدى رأيا  متحفظا  حول تدقيق أحدث البيانات المالية السنوية  .54
كان تحديد النطاق الزال موجودا ،  إذايق، وعلى المدقق إعتبار ما بسبب التحديد لنطاق ذلك التدق

 وإذا كان كذلك إنعكاسات ذلك على تقرير المراجعة.

 المنشأة الناجحة وحاالت عدم التيقن

تقرير المراجعة بدون أن يؤثر  إلىفي حاالت معينة من الممكن إضافة تأكيد على فقرة الموضوع  .55
على موضوع وارد في إيضاح للمعلومات المالية ك إللقاء الضوء ذلك على إستنتاج المدقق، وذل

المرحلية يناقش هذا الموضوع على نطاق أوسع، ويفضل إدخال الفقرة بعد فقرة اإلستنتاج، وهي 
 حقيقة أن اإلستنتاج ليست متحفظا  في هذا المجال. إلىتشير عادة 

 

على المدقق إضافة تأكيد على  فإنية تم إجراء إفصاح منفصل في المعلومات المالية المرحل إذا .56
حالة قد  أوجوهري يتعلق بحدث  إليضاح عدم تيقنفقرة الموضوع في تقرير المراجعة، وذلك 

 كمنشأة ناجحة. ستمرارتثير شكا  كبيرا  بالنسبة لقدرة المنشأة على اإل
 

تأكيد على فقرة مراجعة سابق بإضافة  أومن الممكن أن يكون المدقق قد قام بتعديل تقرير تدقيق  .57
حالة قد تثير شكا  كبيرا  حول قدرة المنشأة  أوالموضوع إلبراز عدم تيقن جوهري يتعلق بحدث 
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كمنشأة ناجحة، وإذا كان عدم التيقن الجوهري ما زال قائما  وتم اإلفصاح المناسب  ستمرارعلى اإل
حول المعلومات المالية  على المدقق تعديل تقرير المراجعة فإنفي المعلومات المالية المرحلية 

 المرحلية الحالية، وذلك بإضافة فقرة إلبراز عدم التيقن الجوهري المستمر.
 

إجراءات المراجعة األخرى، عدم تيقن جوهري  أوعلم المدقق، نتيجة لالستفسارات  إلىوصل  إذا .58
كمنشأة  رارستمحالة من الممكن أن تثير شكا  جوهريا  حول قدرة المنشأة على اإل أويتعلق بحدث 

على المدقق تعديل تقرير  فإنناجحة وتم إجراء إفصاح مناسب في المعلومات المالية المرحلية 
 المراجعة بإضافة تأكيد على فقرة الموضوع.

 
لم يتم اإلفصاح بشكل مناسب في المعلومات المالية المرحلية عن عدم تيقن جوهري يثير  إذا .59

على المدقق إبداء إستنتاج  فإنكمنشأة ناجحة  ستمرارشكا  كبيرا  بشأن قدرة المنشاة على اإل
حقيقة وجود  إلىحسبما هو مناسب، ويجب أن يشمل التقرير إشارة محددة  سلبي أومتحفظ 

 الجوهري هذا. التيقنعدم 
 

)بإستثناء  جوهري على المدقق إعتبار تعديل تقرير المراجعة بإضافة فقرة إلبراز عدم تيقن  بيج .60
يعتمد على األحداث المستقبلية والذي حله علم المدقق،  إلىناجحة( وصل مشكلة المنشأة ال

 والتي قد تؤثر على المعلومات المالية المرحلية.
 

 اإلعتبارات األخرى 
 

تشمل شروط العملية موافقة اإلدارة على أنه حيث تدل أية وثيقة تحتوي على معلومات مالية  .61
سيتم إدخال تقرير المراجعة  فإنهمرحلية أنه تمت مراجعة هذه المعلومات من قبل مدقق المنشأة 
رة على المدقق طلب المشو  فإنذلك في الوثيقة، وإذا لم تقم اإلدارة بإدخال التقرير في الوثيقة 

 القانونية للمساعدة في تحديد اإلجراء المناسب في هذه الظروف.
 

أصدر المدقق تقرير مراجعة معدل وقامت اإلدارة بإصدار المعلومات المالية المرحلية بدون  إذا .62
على  فإنإدخال تقرير المراجعة المعدل في الوثيقة التي تحتوي على المعلومات المالية المرحلية 

ة القانونية لتحديد اإلجراء المناسب في هذه الظروف وإمكانية اإلستقالة من المدقق طلب المشور 
 التعيين لتدقيق البيانات المالية السنوية.

 
تتكون المعلومات المالية المرحلية من مجموعة موجزة من البيانات المالية التي ال تشمل بالضرورة  .63

لبيانات المالية، ولكنها تقدم تفسيرا  كافة المعلومات التي يتم إدخالها في مجموعة كاملة من ا
لألحداث والتغيرات التي هي هامة بالنسبة لفهم التغيرات في المركز واألداء المالي للمنشأة منذ 
تاريخ إعداد التقارير السنوية، ويعود ذلك ألنه يفترض أن مستخدمي المعلومات المالية المرحلية 

ة المدقق، كما هي الحال بالنسبة للمنشآت المدرجة، أحدث البيانات المالي إلىيستطيعون الوصول 
هذه المعلومات المالية المرحلية  إلىوفي حاالت أخرى على المدقق أن يناقش مع اإلدارة الحاجة 
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إلدخال بيان تتم قراءته مع أحدث البيانات المالية المدققة، وفي حالة عدم وجود هذا البيان على 
أحدث بيانات مالية  إلىلومات المالية المرحلية بدون اإلشارة كانت المع إذاالمدقق إعتبار ما 

 مدققة سيكون مضلال  في هذه الظروف، وإنعكاسات ذلك على تقرير المراجعة.

 

 الوثائق  
 

ستنتاج المدقق إللتوفير أساس  ةيجب على المدقق إعداد وثائق المراجعة الكافية والمناسب .64
حسب هذا المعيار الدولي لعمليات المراجعة والمتطلبات تم أداء المراجعة  بأنهوتقديم األدلة 

الخبير الذي ليس صلة سابقة مع العملية فهم للمدقق  . تتيح الوثائقالقانونية والتنظيمية المطبقة
طبيعة وتوقيت ومدى اإلستفسارات التي تمت واإلجراءات التحليلية وإجراءات المراجعة األخرى 

الحصول عليها وأية أمور هامة تم إعتبارها أثناء أداء المراجعة، التي طبقت والمعلومات التي تم 
 بما في ذلك تصريف هذه األمور.

 

 تاريخ النفاذ
 

 أو 2006ديسمبر  15نافذ المفعول للمعلومات المالية المرحلية التي تبدأ في المعيار يعتبر هذا  .65
 بعد ذلك، ويسمح بالتطبيق المبكر لهذا المعيار.

 

 ام منظور القطاع الع
 

أن كتاب التعيين  11أن يتفق المدقق والعميل على شروط العملية، وتوضح الفقرة  10تتطلب الفقرة  .1
يساعد في تجنب سوء الفهم فيما يتعلق بطبيعة العملية، وبشكل خاص هدف ونطاق المراجعة 

لتقرير، ومسؤوليات اإلدارة ومدى مسؤوليات المدقق والتأكيد الذي يتم الحصول عليه وطبيعة وشكل ا
ويفرض القانون واألنظمة التي تحكم عمليات المراجعة في القطاع العام عادة تعيين مدقق، وتبعا  

كتاب تعيين يحدد  فإنلذلك قد ال تكون كتب التعيين ممارسة شائعة في القطاع العام، وبرغم ذلك 
والعميل، وبناء على قد يكون مفيدا  لكل من مدقق القطاع العام  11األمور المشار لها في الفقرة 

ذلك على مدققي القطاع العام إعتبار اإلتفاق مع العميل على شروط عملية المراجعة من خالل 
 كتاب تعيين.

عمل آخر مثل مراجعة  إلىفي القطاع العام من الممكن أن يمتد إلتزام التدقيق القانوني للمدقق  .2
يستطيع مدقق القطاع العام تجنب هذا المعلومات المالية المرحلية، وحيث تكون الحالة كذلك ال 

اإلنسحاب  أو( 50اإللتزام، وتبعا  لذلك قد ال يكون في وضع يستطيع فيه عدم القبول )أنظر الفقرة 
ب(، كما قد ال يكون مدقق القطاع العام في وضع 40، 36من عملية المراجعة )أنظر الفقرتين 

 (.62ج و 40المالية السنوية )أنظر الفقرتين يستطيع فيه اإلستقالة من التعيين لتدقيق البيانات 
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علم المدقق أمر يجعل المدقق يعتقد بوجود  إلىمسؤولية المدقق عندما يصل  41تناقش الفقرة  .3
عدم إمتثال من قبل المنشأة للقوانين واألنظمة، وفي القطاع العام من الممكن أن يكون  أوإحتيال 

يبلغ عن مثل هذا األمر للسلطات  بأنات تنظيمية أخرى متطلب أوالمدقق خاضعا  لمتطلبات قانونية 
 السلطات العامة األخرى. أوالتنظيمية 
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 1الملحق 
 مثال على كتاب تعيين لمراجعة المعلومات المالية المرحلية 

 

من هذا المعيار الدولي  10جانب اإلعتبارات المبينة في الفقرة  إلىالكتاب التالي هو إلستخدامه كدليل 
 المراجعة، وهو بحاجة لتكييفه حسب المتطلبات والظروف الفردية. لعمليات

 
 الممثل المناسب لإلدارة العليا( أومجلس اإلدارة ) إلى

 

نقدم هذا الكتاب لتأكيد فهمنا لشروط وأهداف عمليتنا الخاصة بمراجعة الميزانية العمومية المرحلية 
يرات في حقوق المساهمين والتدفقات النقدية لفترة وبيانات الدخل والتغ 20× 1يونيو  30للمنشأة كما في 

 الشهور الستة المنتهية في ذلك التاريخ.
 

"مراجعة المعلومات المالية المرحلية  2410سيتم إجراء مراجعتنا وفقا  للمعيار الدولي لعمليات المراجعة 
قيق والتأكيد، وذلك بهدف التي يؤديها المدقق المستقل للمنشأة" الصادر عن مجلس المعايير الدولية للتد

عملنا يجعلنا نعتقد أن المعلومات  إلىكان أي أمر يصل  إذاتزويدنا بأساس إلعداد التقارير حول ما 
أذكر إطار إعداد التقارير المالية ]المالية المرحلية لم يتم إعدادها، من جميع النواحي الجوهرية، وفقا  لـ 

بلد المنشأ إلطار إعداد التقارير المالية عندما ال يكون  أواإلختصاص  إلىالمطبق، بما في ذلك إشارة 
، وتتكون هذه المراجعة [إطار إعداد التقارير المالية المستخدم هو المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية

من إجراء إستفسارات، بشكل رئيسي من األشخاص المسئولين عن األمور المالية والمحاسبية، وتطبيق 
تحليلية وإجراءات المراجعة األخرى، وال تتطلب عادة إثبات المعلومات التي يتم الحصول  إجراءات

حد كبير من نطاق التدقيق الذي يتم وفق  إلىعليها. إن نطاق مراجعة المعلومات المالية المرحلية أقل 
فإننا لن نبدي رأي معايير المحاسبة الدولية، والذي هدفه إبداء رأي حول البيانات المالية، وتبعا  لذلك 

 تدقيق.
 

 حول المعلومات المالية المرحلية كما يلي: نتوقع أن نقدم تقريرنا  
 .[أدخل نص نموذج تقرير ]
 

إن مسؤولية المعلومات المالية المرحلية، بما في ذلك اإلفصاح المناسب، هي مسؤولية إدارة المنشأة، 
المعلومات المالية  مناسبة إلعداد وعرض ويشمل ذلك تصميم وتنفيذ والمحافظة على رقابة داخلية

الخطأ، وإختيار وتطبيق سياسات  أوالمرحلية الخالية من األخطاء الجوهرية، سواء بسبب اإلحتيال 
محاسبية مناسبة، وإجراء تقديرات محاسبية معقولة في ظل الظروف، وكجزء من مراجعتنا سنطلب 

ي تمت فيما يتعلق بالمراجعة، كما سنطلب أنه حيث تدل إقرارات كتابية من اإلدارة خاصة باإلثباتات الت
سيتم  فإنهأية وثيقة تحتوي على معلومات مالية مرحلية أن المعلومات المالية المرحلية تمت مراجعتها 

 كذلك إدخال تقريرنا في الوثيقة.
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مور الهامة التي ال توفر مراجعة المعلومات المالية المرحلية التأكيد بأننا سنصبح مطلعين على جميع األ
كان  إذاجانب ذلك ال يمكن اإلعتماد على عمليتنا للكشف عما  إلىيمكن تحديدها في عملية تدقيق، 

 علمنا. إلىأفعال غير قانونية، غير أننا سنعلمكم بأية أمور هامة تصل  أوأخطاء  أوهناك إحتيال 
 

سجالت ووثائق ومعلومات أخرى الزمة إننا نتطلع لتعاون كامل مع موظفيكم، ونأمل أن يوفروا لنا أية 
 لمراجعتنا.

 
 .[أدخل معلومات إضافية هنا فيما يتعلق بالترتيبات الخاصة بالرسوم والفواتير حسبما هو مناسب ]
 

إلغاؤه )حيثما إنطبق  أوتعديله  أوتم إنهاؤه  إذاسيكون هذا الكتاب نافذ المفعول للسنوات القادمة، إال 
 ذلك(.

 
ى النسخة المرفقة من هذا الكتاب وإعادتها لبيان أنه حسب فهمكم للترتيبات الخاصة يرجى التوقيع عل

 بمراجعتنا للمعلومات المالية.
 

 نعلمكم باإلستالم نيابة عن المنشأة أ ب ج من قبل 
 
 )توقيع( 

 اإلسم واللقب
 التاريخ
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عند أداء مراجعة اإلجراءات التحليلية التي يمكن للمدقق أخذها في عين اإلعتبار 
 للمعلومات المالية المرحلية 

 

تشمل األمثلة على اإلجراءات التحليلية التي يمكن للمدقق أخذها في اإلعتبار عند أداء مراجعة 
 للمعلومات المالية المرحلية ما يلي:

 

 مباشرة  مقارنة المعلومات المالية المرحلية مع المعلومات المالية المرحلية للفترة المرحلية السابقة
ومع المعلومات المالية المرحلية للفترة المرحلية المقابلة للسنة المالية السابقة ومع المعلومات 

 المالية المرحلية التي تتوقعها اإلدارة للفترة الحالية ومع أحدث البيانات المالية السنوية المدققة.

 أوة مثل الموازنات التقديرية مقارنة المعلومات المالية المرحلية الحالية مع النتائج المتوقع 
التوقعات )على سبيل المثال أرصدة الضرائب والعالقة بين المخصص الخاص بضرائب الدخل 
للدخل قبل الضريبة في المعلومات المالية المرحلية الحالية ومع المعلومات المقابلة في )أ( 

 لمالية للفترات السابقة(.الموازنات التقديرية بإستخدام األسعار المتوقعة. )ب( المعلومات ا

 .مقارنة المعلومات المالية المرحلية الحالية مع المعلومات غير المالية المناسبة 

  النسب التي تم تطويرها من المبالغ المسجلة مع التوقعات التي  أومقارنة المبالغ المسجلة
المتوقع وجودها طورها المدقق، ويقوم المدقق بتطوير هذه التوقعات بتحديد وتطبيق العالقات 

 بشكل معقول بناء على فهم المدقق للمنشأة والقطاع الذي تعمل فيه المنشأة.

 .مقارنة النسب والمؤشرات للفترة المرحلية الحالية مع تلك الخاصة بالمنشآت في نفس القطاع 

 في  مقارنة العالقات بين العناصر في المعلومات المالية المرحلية الحالية مع العالقات المقابلة
المعلومات المالية المرحلية للفترات السابقة، على سبيل المثال المصروف حسب نوعه كنسبه 
مئوية من المبيعات، واألصول حسب نوعها كنسبة مئوية من إجمالي األصول، والنسبة المئوية 

 النسبة المئوية للتغير في الذمم المدينة. إلىللتغير في المبيعات 

 جمعة، وفيما يلي أمثلة على كيف يمكن فصل البيانات:مقارنة البيانات غير الم 

o  أومبالغ ربع سنوية  إلىحسب الفترة، على سبيل المثال بنود اإليراد والمصروف موزعة 
 أسبوعية. أوشهرية 

o  مصدر اإليراد. أوحسب خط اإلنتاج 

o .ن  حسب الموقع، على سبيل المثال حسب المكو ٍّ
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o  المهندسون  أواإليراد الذي يولده المصممون حسب خصائص المعاملة، على سبيل المثال
 الحرفيون. أوالمعماريون 

o .حسب عدة خصائص للمعاملة، على سبيل المثال المبيعات حسب المنتج والشهر 
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 مثال على كتاب إقرارات اإلدارة 
رى ومن فترة ال يقصد بالكتاب التالي أن يكون كتابا  موحدا ، وتختلف إقرارات اإلدارة من منشأة ألخ

 الفترة التي تليها. إلىمرحلية 
 )إسم الشركة وعنوانها(

 )التاريخ(         المدقق( إلى) 
 

 كانت المعلومات المالية المرحلية تحتوي على بيانات مالية موجزة: إذاالفقرات اإلفتتاحية 
 

مارس   31ب ج كما في  نقدم كتاب اإلقرارات هذا فيما يتعلق بمراجعتكم للميزانية العمومية للمنشأة أ
والبيانات الموجزة للدخل والتغيرات في حقوق المساهمين والتدفقات النقدية لفترة األشهر الثالثة  20×1

علمكم  إلىكان أي أمر قد وصل  إذاإبداء إستنتاج بشأن ما  هدافالمنتهية في ذلك الوقت، وذلك أل
 ]تم إعدادها من جميع النواحي الجوهرية وفقا  لـ المعلومات المالية المرحلية لم ي بأنيجعلكم تعتقدون 

بلد المنشأ إلطار إعداد  أواإلختصاص  إلىأذكر إطار إعداد التقارير المالية المطبق، بما في ذلك إشارة 
التقارير المالية عندما ال يكون إطار إعداد التقارير المالية المستخدم ليس المعايير الدولية إلعداد 

 .[ التقارير المالية
 

أذكر إطار إعداد التقارير  ]إننا نقر بمسؤوليتنا عن إعداد وعرض المعلومات المالية المرحلية وفقا  لـ 
 .[المالية المطبق

 
كانت المعلومات المالية المرحلية تحتوي على مجموعة كاملة من البيانات المالية  إذاالفقرات اإلفتتاحية 

 تقارير مالية مصمم لتحقيق العرض العادل. العام أعدت وفقا  إلطار إعداد هدفذات ال
 

  31إن كتاب اإلقرارات هذا مقدم فيما يتعلق بمراجعتكم للميزانية العمومية للمنشأة أ ب ج كما في 
وبيانات الدخل والتغيرات في حقوق المساهمين والتدفقات النقدية لفترة اأِلشهر الثالثة  20× 1مارس 

التفسيرية األخرى، وذلك  للسياسات المحاسبية الهامة واإليضاحاتالمنتهية في ذلك التاريخ وملخص 
علمكم يجعلكم تعتقدون أن المعلومات  إلىكان أي أمر قد وصل   إذاإبداء إستنتاج بشأن ما  هدافأل

"( المركز المالي ال تظهر بعدالة جميع النواحي الجوهرية"  أوالمالية المرحلية )ال تعطي صورة عادلة 
أذكر إطار إعداد  ]وأداءها المالي وتدفقاتها النقدية وفقا  لـ  20×1مارس  31ب ج  كما في للمنشأة أ  

بلد المنشأ إلطار إعداد التقارير المالية  أواإلختصاص  إلىالتقارير المالية المطبق، بما في ذلك إشارة 
 .[عداد التقارير المالية عندما ال يكون إطار إعداد التقارير المالية المستخدم هو المعايير الدولية إل

 

أذكر إطار إعداد التقارير ]إننا نقر بمسؤوليتنا عن العرض العادل للمعلومات المالية المرحلية وفقا  لـ 
 .[المالية المطبق

 

 نؤكد حسب أفصل ما نعرفه ونعتقده اإلقرارات التالية: 
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 أذكر إطار إعداد  ]ا وفقا  لـأن المعلومات المالية المرحلية المشار لها أعاله تم إعدادها وعرضه
 .[التقارير المالية المطبق

  لقد جعلنا في متناولكم كافة الدفاتر المحاسبية والمستندات المدعمة، وجميع محاضر إجتماعات
 .[أدخل التواريخ ذات العالقة ]المساهمين ومجلس اإلدارة خاصة تلك التي عقدت في 

 كل المناسب في السجالت المحاسبية الخاصة ال توجد معامالت هامة لم يتم تسجيلها بالش
 بالمعلومات المالية المرحلية.

  ممكن للقوانين واألنظمة يمكن أن يكون له أثر جوهري  أوال يوجد عدم إمتثال فعلي معروف
 على المعلومات المالية المرحلية.

 طأ.نقر بمسؤوليتنا عن تصميم وتنفيذ الرقابة الداخلية لمنع وإكتشاف اإلحتيال والخ 

  حاالت إحتيال مشكوك بها قد  أولقد بينا لكم جميع الحقائق الهامة المتعلقة بأية حاالت إحتيال
 تكون أثرت على المنشأة.

  المعلومات المالية المرحلية قد تحتوي على أخطاء  بأنلقد بينا لكم نتائج تقييمنا للمخاطرة
 جوهرية نتيجة لإلحتيال.

  المصححة الملخصة في الجدول المرفق غير جوهرية فرديا  إننا نعتقد أن آثار األخطاء غير
 وفي مجموعها بالنسبة للمعلومات المالية المرحلية مأخوذة ككل.

 .نؤكد إكتمال المعلومات المقدمة لكم فيما يتعلق بتحديد األطراف ذات العالقة 

 كافٍّ في  تم تسجيل ما يلي بالشكل المناسب، وحينما يكون ذلك مناسبا  اإلفصاح عنها بشكل
 المعلومات المالية المرحلية:

o  معامالت األطراف ذات العالقة، بما في ذلك المبيعات والمشتريات والقروض والتحويالت
 ؛الدائنة لألطراف ذات العالقة أووترتيبات اإليجار والضمانات ومبالغ الذمم المدينة 

o  ؛ ة مسئولة بشكل طارئ شفوية، التي بموجبها تكون المنشأ أوالضمانات سواء كانت كتابية
 و

o .اإلتفاقيات والخيارات إلعادة شراء األصول التي بيعت في السابق 

 أذكر إطار  ]إن العرض  واإلفصاح عن قياسات القيمة العادلة لألصول واإللتزامات هما وفقا  لـ
، واإلفتراضات المستخدمة تعكس نيتنا وقدرتنا على إتخاذ [إعداد التقارير المالية المطبق

 اإلفصاح عن القيمة العادلة. أواءات معينة نيابة عن الشركة حيث يكون ذلك مناسبا  لقياس إجر 

  تصنيف األصول  أونوايا قد تؤثر بشكل جوهري على القيمة المسجلة  أوال توجد لدينا خطط
 واإللتزامات المعكوسة في المعلومات المالية المرحلية.

  النوايا األخرى التي سينجم عنها أية زيادة  أوط  الخط أوليس لدينا خطط لترك خطوط اإلنتاج
 مخزون قديم، كما  أنه ال يوجد مخزون مبين بمقدار مبلغ يزيد عن القيمة قابلة التحقق. أو

  أعباء على أصول المنشأة. أوالمنشأة تملك جميع األصول، وال توجد رهونات 

  والمحتملةفعلية أفصحنا حسبما هو مناسب عن جميع اإللتزامات ال أولقد سجلنا. 
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 [  أضف أية إقرارت إضافية متعلقة بمعايير المحاسبة الجديدة التي يتم تطبقها ألول مرة، وأنظر
 .[في أية إقرارت إضافية تتطلبها معايير التدقيق الدولية المناسبة للمعلومات المالية المرحلية

 
العمومية وحتى تاريخ هذا  حسب أفضل ما نعرفه ونعتقد به لم تقع أحداث بعد تاريخ الميزانية

 إفصاحا  في المعلومات المالية المرحلية المذكورة آنفا . أوالكتاب قد تتطلب تعديال  

 
 

 )المسئول التنفيذي األول(

 
 )المسئول المالي األول(
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 أمثلة على تقارير مراجعة للمعلومات المالية المرحلية
 

العام تم إعدادها وفقا  إلطار إعداد تقارير  هدفالذات  مجموعة كاملة من البيانات المالية
 )ط(( 43مالية مصمم لتحقيق العرض العادل )أنظر الفقرة 

 

 تقرير حول مراجعة المعلومات المالية المرحلية
 

 )المرسل إليه المناسب(
 

 مقدمة 
وبيانات الدخل  20 ×1 مارس 31لقد قمنا بمراجعة الميزانية العمومية المرفقة للمنشأة أ ب ج كما في 

والتغيرات في حقوق المساهمين والتدفقات النقدية لفترة األشهر الثالثة المنتهية في ذلك التاريخ، وملخصا  
التفسيرية األخرى. إن اإلدارة مسئولة عن اإلعداد والعرض  ۱للسياسات المحاسبية الهامة واإليضاحات

 .[أذكر إطار إعداد التقارير المالية المطبق]ـ العادل بهذه المعلومات المالية المرحلية وفقا  ل
 

 نطاق المراجعة 
"مراجعة المعلومات المالية المرحلية  2410قمنا بإجراء مراجعتنا وفقا  للمعيار الدولي لعمليات المراجعة

، ، وتتكون مراجعة المعلومات المالية المرحلية من إجراء إستفسارات۲التي يؤديها المدقق المستقل للمنشأة"
بشكل رئيسي من اأِلشخاص المسئولين عن األمور المالية والمحاسبية، وتطبيق إجراءات تحليلية 

حد كبير أقل في نطاقها من التدقيق الذي يتم أداؤه وفقا   إلىوإجراءات مراجعة أخرى، والمراجعة هي 
على علم بكافة  لمعايير التدقيق الدولية، ولذلك فهي ال تتيح لنا الحصول على تأكيد بأننا سنصبح

 األمور الهامة التي قد يتم تحديدها في التدقيق، وتبعا  لذلك فإننا ال نبدي رأي تدقيق.
 

 اإلستنتاج
علمنا أي شيء يجعلنا نعتقد أن المعلومات المالية المرحلية المرفقة ال  إلىبناء على مراجعتنا لم يصل 

المركز المالي يع النواحي الجوهرية"(، ال تعرض بعدالة من جم" أوتعطي صورة صحيحة وعادلة لـ )
وأداءها المالي وتدفقاتها النقدية لألشهر الثالثة المنتهية في ذلك  20×1مارس  31للمنشأة كما في 

بلد  أواإلختصاص  إلى، بما في ذلك إشارة [أذكر إطار إعداد التقارير المالية المطبق ]التاريخ وفقا  لـ 

                                      
 يعادلها التي تقدم لها المعلومات المالية المرحلية . ما أو ةقد يرغب المدقق في تحديد السلطة التنظيمي  ۱

علومات المالية المرحلية، فينبغي قراءة هذه الجملة كما يلـي: "لقـد قمنـا بمراجعتنـا عدا الم في حال مراجعة المعلومات المالية التاريخية   ۲
، والذي ينطبق علـى مراجعـة المعلومـات الماليـة التاريخيـة التـي قـام بهـا المـدقق المسـتقل 2410للمعيار الدولي لمعليات المراجعة  وفقا  

 وف.للمنشأة". وينبغي تعديل بقية التقرير حسب ما تستدعيه الظر 
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مرا
ال

عــة
ج

 

لمالية عندما ال يكون إطار إعداد التقارير المالية المستخدم هو المعايير المنشأ إلطار إعداد التقارير ا
 .[الدولية إلعداد التقارير المالية

 

 المدقق
 

 التاريخ
 العنوان 
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 ((ي) 43المعلومات المالية المرحلية األخرى )أنظر الفقرة 
 

 تقرير حول مراجعة المعلومات المالية المرحلية
 

 )المرسل إليه المناسب(
 

 مقدمة 
 

 20×1مارس   31لقد قمنا بمراجعة الميزانية العمومية )الموجزة( المرفقة للمنشأة أ ب ج كما في 
 ۳ات )الموجزة( للدخل والتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية لفترة األشهر الثالثة المنتهيةـوالبيان

أذكر إطار ]مات المالية المرحلية وفقا  لـ في ذلك الوقت. إن اإلدارة مسئولة عن إعداد وعرض هذه المعلو 
، ومسؤوليتنا هي إبداء إستنتاج حول هذه المعلومات المالية المرحلية بناء [إعداد التقارير المالية المطبق

 على مراجعتنا.
 

 نطاق المراجعة 
المالية التي  "مراجعة المعلومات 2410لقد قمنا بإجراء المراجعة وفقا  للمعيار الدولي لعلميات المراجعة 

، وتتكون مراجعة المعلومات المالية المرحلية من إجراء إستفسارات، 4يؤديها المدقق المستقل للمنشأة
بشكل خاص من األشخاص المسئولين  عن األمور المالية والمحاسبية، وتطبيق إجراءات تحليلية 

قيق الذي يتم وفقا  لمعايير حد كبير في نطاقها من التد إلىوإجراءات مراجعة أخرى، والمراجعة أقل 
التدقيق الدولية، ولذلك فهي ال تتيح لنا الحصول على تأكيد بأننا سنصبح على علم بكافة األمور الهامة 

 التي يمكن تحديدها في التدقيق، وتبعا  لذلك فإننا ال نبدي رأي تدقيق.
 

 اإلستنتاج 
أن المعلومات المالية المرحلية المرفقة لم يتم  علمنا أي أمر يجعلنا نعتقد إلىبناء على مراجعتنا لم يصل 

أذكر إطار إعداد التقارير المالية المطبق، بما في ذلك  ]إعدادها، من جميع النواحي الجوهرية، وفقا  لـِ 
بلد المنشأ إلطار إعداد التقارير المالية عندما ال يكون إطار إعداد التقارير  أواإلختصاص  إلىإشارة 

 .[م هو المعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةالمالية المستخد
 المدقق

 

 التاريخ
 العنوان

                                      
 .1أنظر المالحظة الهامشية  ۳

 . 2أنظر المالحظة الهامشية  ٤
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 5الملحق 
 

أمثلة على تقارير مراجعة ذات إستنتاج متحفظ بسبب الخروج عن إطار إعداد 
 التقارير المالية المطبق

 

الية العام أعدت وفقا  إلطار إعداد تقارير م هدفمجموعة كاملة من البيانات المالية ذات ال
 ط( 43مصمم لتحقيق العرض العادل )أنظر الفقرة 

 

 تقرير حول مراجعة المعلومات المالية المرحلية
 

 )المرسل إليه المناسب(
 

 مقدمة 
وبيانات الدخل  20×1مارس   31لقد قمنا بمراجعة الميزانية العمومية المرفقة للمنشأة أ ب ج كما في  

لنقدية لألشهر الثالثة المنتهية في ذلك الوقت، وملخصا  والتغير في حقوق المساهمين والتدفقات ا
التفسيرية األخرى. إن اإلدارة مسئولة عن اإلعداد والعرض  ۱تللسياسات المحاسبية الهامة واإليضاحا

، ومسؤوليتنا [أذكر إطار إعداد التقارير المالية المطبق ]العادل لهذه المعلومات المالية المرحلية وفقا  لـ 
 إستنتاج حول هذه المعلومات المالية المرحلية بناء على مراجعتنا. هي إبداء

 
 نطاق المراجعة 

"مراجعة المعلومات المالية  2410لقد قمنا بإجراء مراجعتنا وفقا  للمعيار الدولي لعلميات المراجعة 
حلية من إجراء ، وتتكون مراجعة المعلومات المالية المر ۲المرحلية التي يؤديها المدقق المستقل للمنشأة"

إستفسارات، وبشكل رئيسي من اأِلشخاص المسئولين عن األمور المالية والمحاسبية، وتطبيق إجراءات 
حد كبير في نطاقها من التدقيق الذي يتم وفقا   إلىتحليلية وإجراءات مراجعة أخرى، والمراجعة أقل 

كيد بأننا سنصبح على علم بكافة لمعايير التدقيق الدولية، ولذلك فهي ال تتيح لنا الحصول على تأ
 األمور الهامة التي قد يتم تحديدها في التدقيق، وتبعا  لذلك فإننا ال نبدي رأي تدقيق.

 
 أساس اإلستنتاج المتحفظ 

من  بناء على المعلومات المقدمة لنا من اإلدارة قامت المنشأة أ ب ج بإستثناء إلتزامات إيجار معينة
أذكر إطار إعداد التقارير ]، والتي نعتقد أنها يجب رسملتها لتتطابق مع جلالممتلكات والدين طويل األ

× 1مارس  31، وهذه المعلومات تدل على أنه لو تمت رسملة إلتزامات اإليجار هذه في [المالية المطبق

                                      
 . 4 من الملحق رقم 1 أنظر المالحظة الهامشية ۱
 . 4 من الملحق رقم 2 أنظر المالحظة الهامشية ۲
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ل( دوالر، وسيزيد )يق_____ دوالر،  والدين طويل األجل بمقدار  _____ الممتلكات ستزيد بمقدار  فإن 20
دوالر على التوالي لفترة _____  دوالر _____  دوالر _____  دوالر _____  صافي الدخل والربح للسهم بمقدار  

 األشهر الثالثة المنتهية في ذلك الوقت.
 

 إستنتاج متحفظ 
قد علمنا أي أمر يجعلنا نعت إلىبإستثناء األمر المبين في الفقرة السابقة لم يصل  فإنهبناء على مراجعتنا 

ال تعرض بعدالة، من جميع "  أوالمعلومات المرحلية المرفقة ال تعطي صورة صحيحة وعادلة لـ) بأن
وأداءها المالية وتدفقاتها النقدية  20× 1مارس  31"( المركز المالي للمنشأة كما في النواحي الجوهرية

عداد التقارير المالية المطبق، بما في أذكر إطار إ  ]لفترة األشهر الثالثة المنتهية في ذلك التاريخ وفقا  لـِ 
بلد المنشأ إلطار إعداد التقارير المالية عندما ال يكون إطار إعداد التقارير  أوذلك إشارة لإلختصاص 

 .[المالية المستخدم هو المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية
 

 المدقق
 

 التاريخ
 العنوان
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عــة
راج

الم
 

  ()ي( 43 )أنظر الفقرة المعلومات المالية المرحلية األخرى 
 

 تقرير حول مراجعة المعلومات المالية المرحلية
 

 )المرسل إليه المناسب(
 

 مقدمة 
 

 20×1مارس  31لقد قمنا بمراجعة الميزانية العمومية )الموجزة( المرفقة للمنشأة أ ب ج كما في 
لفترة األشهر الثالثة المنتهية في  والبيانات )الموجزة( للدخل والتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية

 ]. إن اإلدارة مسئولة عن اإلعداد والعرض العادل لهذه المعلومات المالية المرحلية وفقا  لـ۳ذلك الوقت
، ومسؤوليتنا هي إبداء إستنتاج حول هذه المعلومات المالية [أذكر إطار إعداد التقارير المالية المطبق

 المرحلية بناء على مراجعتنا.
 

 نطاق المراجعة 
"مراجعة المعلومات المالية المرحلية  2410قمنا بإجراء مراجعتنا وفقا  للمعيار الدولي لعمليات المراجعة 

، وتتكون مراجعة المعلومات المالية المرحلية من إجراء إستفسارات، 4التي يؤديها المدقق المستقل للمنشأة"
المالية والمحاسبية، وتطبيق إجراءات تحليلية وبشكل رئيسي من األشخاص المسئولين عن األمور 

حد كبير في نطاقها من التدقيق الذي يتم أداؤه وفقا  لمعايير  إلىوإجراءات مراجعة أخرى، والمراجعة أقل 
علمنا جميع األمور  إلىسيصل  بأنهالتدقيق الدولية، ولذلك فهي ال تتيح لنا الحصول على تأكيد معقول 

 دها في التدقيق، وتبعا  لذلك فإننا ال نبدي رأي تدقيق.الهامة التي يمكن تحدي
 

 أساس اإلستنتاج المتحفظ
بناء على المعلومات المقدمة لنا من اإلدارة قامت المنشأة أ ب ج بإستثناء إيجار معين من الممتلكات 

، [المطبقأذكر إطار إعداد التقارير المالية  ]والدين طويل األجل نعتقد أنها يجب رسملتها لتتفق مع 
 فإن 20×1مارس  31وهذه المعلومات تدل على أنه لو تمت رسملة إلتزامات اإليجار هذه في 

دوالر، وسيزيد )يقل( صافي  _______دوالر، والدين طويل األجل بمقدار  _______الممتلكات ستزيد بمقدار 
دوالر على التوالي  _______دوالر  _______دوالر  _______دوالر  _______الدخل واألرباح للسهم بمقدار 

 لألشهر الثالثة المنتهية في ذلك التاريخ.
 

 إستنتاج متحفظ 
نعتقد علمنا أي أمر يجعلنا  إلىبناء على مراجعتنا بإستثناء الموضوع المبين في الفقرة السابقة لم يصل 

أذكر إطار ]ية، وفقا  لـ المعلومات المالية المرحلية المرفقة لم يتم إعدادها، من جميع النواحي الجوهر  بأن

                                      
 .4 من الملحق رقم 1 أنظر المالحظة الهامشية ۳

 .4 من الملحق رقم 2 أنظر المالحظة الهامشية ٤
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بلد المنشأ إلطار إعداد التقارير  أواإلختصاص  إلىإعداد التقارير المالية المطبق، بما في ذلك إشارة 
 .[المالية عندما ال يكون إطار إعداد التقارير المالية المستخدم هو المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية

 المدقق
 

 التاريخ
 العنوان
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عــة
راج

الم
 

 6 الملحق
  

أمثلة على تقارير مراجعة ذات إستنتاج متحفظ بسبب تحديد للنطاق ليس مفروضا  
 من قبل اإلدارة

 

العام معدة وفقا  إلطار إعداد تقارير مالية  هدفمجموعة كاملة من البيانات المالية ذات ال
 ط( 43قرة فمصمم لتحقيق العرض العادل )أنظر ال

 

 ة المرحليةتقرير حول مراجعة المعلومات المالي
 

 )المرسل إليه المناسب(
 

 مقدمة 
وبيانات الدخل  20×1مارس  31لقد قمنا بمراجعة الميزانية العمومية المرفقة للمنشأة أ ب ج كما في 

والتغير في حقوق المساهمين والتدفقات النقدية لفترة األشهر الثالثة المنتهية في ذلك الوقت وملخصا  
التفسيرية األخرى. إن اإلدارة مسئولة عن اإلعداد والعرض  1اإليضاحاتاسات المحاسبية الهامة و للسي

، ومسؤوليتنا [أذكر إطار إعداد التقارير المالية المطبق ]العادل لهذه المعلومات المالية المرحلية وفقا  لـ 
 هي إبداء إستنتاج حول هذه المعلومات المالية المرحلية بناء على مراجعتنا.

 
 نطاق المراجعة 

 

بإستثناء ما هو موضح في الفقرة التالية قمنا بإجراء مراجعتنا وفقا  للمعيار الدولي لعمليات المراجعة 
، وتتكون مراجعة 2"مراجعة المعلومات المالية المرحلية التي يؤديها المدقق المستقل للمنشأة" 2410

اص المسئولين عن األمور المعلومات المالية المرحلية من إجراء إستفسارات، وبشكل رئيسي من األشخ
حد كبير في  إلىالمالية والمحاسبية، وتطبيق إجراءات تحليلية وإجراءات مراجعة أخرى، والمراجعة أقل 

نطاقها من التدقيق الذي يتم أداؤه وفقا  لمعايير التدقيق الدولية، ولذلك فهي ال تتيح لنا الحصول على 
امة التي قد يتم تحديدها في التدقيق، وتبعا  لذلك فإننا ال تأكيد بأننا سنصبح على علم بجميع األمور اله

 نبدي رأي تدقيق.
 

 أساس اإلستنتاج المتحفظ
نتيجة للحريق في مكتب فرع في )التاريخ( الذي أتلف سجالته الخاصة بالذمم المدينة لم نستطع إكمال 

في المعلومات المالية  دوالر متضمنة ______مراجعتنا لحسابات الذمم المدينة التي يبلغ مجموعها
كانت هذه السجالت  إذاالمرحلية، والمنشأة تقوم بإعادة إنشاء هذه السجالت، وهي ليست متأكدة ما 

                                      
 .4 من الملحق رقم 1 لهامشيةأنظر المالحظة ا ۱
 . 4 من الملحق رقم 2 أنظر المالحظة الهامشية ۲
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ستدعم المبلغ المبين أعاله ومخصص المبالغ المشكوك في تحصيلها، ولو إستطعنا إكمال مراجعتنا 
ا أمور تدل على أن التعديالت قد تكون علمن إلىكان من المحتمل أن يصل  فإنهلحسابات الذمم المدينة 

 ضرورية للمعلومات المالية المرحلية.
 

 إستنتاج متحفظ 
علمنا لوال   إلىبإستثناء التعديالت على المعلومات المالية المرحلية التي كان من الممكن أن تصل 

المعلومات  أنبعلمنا أي أمر يجعلنا نعتقد  إلىالوضع المبين أعاله، وبناء على مراجعتنا لم يصل 
"( ، من جميع النواحي الجوهرية"ال تعرض بعدالة أوالمالية المرحلية ال تعطي صورة صحيحة وعادلة )

وألدائها المالي وتدفقاتها النقدية لفترة األشهر الثالثة  20×1مارس   31المركز المالي للمنشأة كما في 
 إلىقارير المالية المطبق، بما في ذلك إشارة أذكر إطار إعداد الت ]المنتهية في ذلك التاريخ وفقا  لـ 

بلد المنشأ إلطار إعداد التقارير المالية عندما ال يكون إطار إعداد التقارير المالية  أواإلختصاص 
 .[المستخدم هو المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية

 

 المدقق
 

 التاريخ 
 العنوان
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عــة
راج

الم
 

 )ي(( 43ظر الفقرة المعلومات المالية المرحلية األخرى )أن
 

 تقرير حول مراجعة المعلومات المالية المرحلية
 

 )المرسل إليه المناسب(
 

 مقدمة 
 20×1مارس   31لقد قمنا بمراجعة الميزانية العمومية )الموجزة( المرفقة للمنشأة أ ب ج كما في 

فترة األشهر الثالثة المنتهية والبيانات )الموجزة( للدخل والتغيرات في حقوق المساهمين والتدفقات النقدية ل
أذكر  ]. إن اإلدارة مسئولة عن إعداد وعرض هذه المعلومات المالية المرحلية وفقا  لـ 3في ذلك التاريخ

، ومسؤوليتنا هي إبداء إستنتاج حول هذه المعلومات المالية المرحلية [إطار إعداد التقارير المالية المطبق
 على مراجعتنا. بناء  

 
 جعةنطاق المرا

 

بإستثناء ما هو موضح في الفقرة التالية قمنا بإجراء مراجعتنا وفقا  للمعيار الدولي لعمليات المراجعة 
، وتتكون مراجعة 4"مراجعة المعلومات المالية المرحلية التي يؤديها المدقق المستقل للمنشأة" 2410

الموظفين المسئولين عن األمور المعلومات المالية المرحلية من إجراء إستفسارات، وبشكل رئيسي من 
حد كبير في  إلىالمالية والمحاسبية، وتطبيق إجراءات تحليلية وإجراءات مراجعة أخرى، والمراجعة أقل 

نطاقها من التدقيق الذي يتم أداؤه ووفقا  لمعايير التدقيق الدولية، ولذلك فهي ال تتيح لنا الحصول على 
مور الهامة التي يمكن أن يحددها التدقيق، وتبعا  لذلك فإننا ال تأكيد بأننا سنصبح على علم بجميع األ

 نبدي رأي تدقيق.
 

 أساس اإلستنتاج المتحفظ
نتيجة للحريق في مكتب فرع في )التاريخ( الذي أتلف سجالته الخاصة بالذمم المدينة لم نستطع إكمال 

تضمنة في المعلومات المالية دوالر م _______مراجعتنا لحسابات الذمم المدينة التي يبلغ مجموعها
كانت هذه السجالت  إذاالمرحلية، وتقوم المنشأة بإعادة إنشاء هذه السجالت، وهي ليست متأكدة ما 

ستدعم المبلغ المبين أعاله ومخصص المبالغ المشكوك في تحصيلها، ولو إستطعنا إكمال مراجعتنا 
علمنا أمور تدل على أن التعديالت قد تكون  إلىكان من المحتمل أن يصل  فإنهلحسابات الذمم المدينة 

 ضرورية للمعلومات المالية المرحلية.
 

 إستنتاج متحفظ 
علمنا لوال   إلىبإستثناء التعديالت على المعلومات المالية المرحلية التي كان من الممكن أن تصل 

المعلومات  بأنتقد علمنا أي أمر يجعلنا نع إلىالوضع المبين أعاله، وبناء على مراجعتنا لم يصل 
أذكر إطار إعداد التقارير المالية ]المالية المرحلية لم يتم إعدادها،  من جميع النواحي الجوهرية، وفقا  لـ 

                                      
 .4 من الملحق رقم 1 أنظر المالحظة الهامشية ۳

 . 4 من الملحق رقم 2 أنظر المالحظة الهامشية ٤
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بلد المنشأ إلطار إعداد التقارير المالية عندما ال يكون  أواإلختصاص  إلىالمطبق، بما في ذلك إشارة 
 .[المعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةإطار إعداد التقارير المالية المستخدم هو 

 

 المدقق
 

 التاريخ 
 العنوان
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عــة
راج

الم
 

 7الملحق 
 

بسبب الخروج عن إطار إعداد  سلبيأمثلة على تقارير مراجعة ذات إستنتاج 
 التقارير المالية المطبق

 

 العام معدة وفقا  إلطار إعداد تقارير مالية هدفمجموعة كاملة من البيانات المالية ذات ال
 ((ط)43مصمم لتحقيق العرض العادل )أنظر الفقرة 

 

 تقرير حول مراجعة البيانات المالية المرحلية
 

 )المرسل إليه المناسب(
 

 مقدمة 
 20×1مارس   31لقد قمنا بمراجعة الميزانية العمومية )الموجزة( المرفقة للمنشأة أ ب ج كما في 

دفقات النقدية لفترة األشهر الثالثة المنتهية في ذلك وبيانات الدخل والتغيرات في حقوق المساهمين والت
التفسيرية األخرى. إن اإلدارة مسئولة عن  1التاريخ وملخص للسياسات المحاسبية الهامة واإليضاحات

، [أذكر إطار إعداد التقارير المالية المطبق ]إعداد وعرض هذه المعلومات المالية المرحلية وفقا  لـِ 
 ء إستنتاج حول هذه المعلومات المالية المرحلية بناء على مراجعتنا.ومسؤوليتنا هي إبدا

 

 نطاق المراجعة
 

"مراجعة المعلومات المالية المرحلية  2410قمنا بإجراء مراجعتنا وفقا  للمعيار الدولي لعمليات المراجعة 
ة من إجراء إستفسارات، وتتكون مراجعة المعلومات المالية المرحلي ۲التي يؤديها المدقق المستقل للمنشأة"،

وبشكل رئيسي من الموظفين المسئولين عن األمور المالية والمحاسبية، وتطبيق إجراءات تحليلية 
حد كبير في نطاقها من التدقيق الذي يتم أداؤه وفقا  لمعايير  إلىوإجراءات مراجعة أخرى، والمراجعة أقل 

تأكيد بأننا سنصبح على علم بجميع األمور الهامة  التدقيق الدولية، ولذلك فهي ال تتيح لنا الحصول على
 التي قد يتم تحديدها في التدقيق، وتبعا  لذلك فإننا ال نبدي رأي تدقيق.

 

 السلبيأساس اإلستنتاج 
إبتداء من هذه الفترة توقفت المنشأة عن تجميع البيانات المالية لشركاتها التابعة حيث أن اإلدارة تعتبر 

أذكر إطار ]بسبب وجود حصص جديدة كبيرة ليس لها سيطرة، وهذا ال يتفق مع  التجميع ليس مناسبا  
بلد المنشأ إلطار إعداد التقارير  أواإلختصاص  إلىإعداد التقارير المالية المطبق، بما في ذلك إشارة 

، [ارير الماليةالمالية عندما ال يكون إطار إعداد التقارير المالية المستخدم هو المعايير الدولية إلعداد التق

                                      
 . 4 من الملحق رقم 1 أنظر المالحظة الهامشية 1
 .4 من الملحق رقم 2 أنظر المالحظة الهامشية ۲
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كل حساب في المعلومات المالية المرحلية سيكون بالفعل  فإنولو تم إعداد البيانات المالية المجمعة 
 مختلفا  بشكل جوهري.

 
 سلبيإستنتاج 

تدل مراجعتنا على أنه بسبب عدم إجراء معالجة محاسبية على أساس مجمع لإلستثمار في الشركات 
هذه المعلومات المالية المرحلية ال تعطي صورة صحيحة  فإنرة السابقة، التابعة، كما هو مبين في الفق

مارس  31( المركز المالي للمنشأة كما في " ال تعرض بعدالة،  من جميع النواحي الجوهرية" أووعادلة )
ذكر إطار أ]وأداءها المالية وتدفقاتها النقدية لفترة األشهر الثالثة المنتهية في ذلك التاريخ وفقا  لـِ  20×1

بلد المنشأ إلطار إعداد التقارير  أواإلختصاص  إلىإعداد التقارير المالية المطبق، بما في ذلك إشارة 
 .[المالية عندما ال يكون إطار إعداد التقارير المالية المستخدم هو المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية

 المدقق
 

 التاريخ 
 العنوان
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عــة
راج

الم
 

 )ي(( 43مرحلية األخرى )أنظر الفقرة المعلومات المالية ال
 

 تقرير حول مراجعة المعلومات المالية المرحلية
 

 )المرسل إليه المناسب(
 

 مقدمة 
 20×1مارس   31لقد قمنا بمراجعة الميزانية العمومية )الموجزة( المرفقة للمنشأة أ ب ج كما في 

لتدفقات لنقدية لفترة األشهر الثالثة المنتهية والبيانات )الموجزة( للدخل والتغيرات في حقوق المساهمين وا
أذكر ]. إن اإلدارة مسئولة عن إعداد وعرض هذه المعلومات المالية المرحلية وفقا  لـِ ۳في ذلك الوقت

، ومسؤوليتنا هي إبداء إستنتاج حول هذه المعلومات المالية [إطار إعداد التقارير المالية المنطبق
 ا.المرحلية بناء على مراجعتن

 
 نطاق المراجعة

 

بإستثناء ما هو موضح في الفقرة التالية قمنا بإجراء مراجعتنا وفقا  للمعيار الدولي لعمليات المراجعة 
وتتكون مراجعة  18"مراجعة المعلومات المالية المرحلية التي يؤديها المدقق المستقل للمنشأة"، 2410

وبشكل رئيسي من الموظفين المسئولين عن األمور المعلومات المالية المرحلية من إجراء إستفسارات، 
حد كبير في  إلىالمالية والمحاسبية، وتطبيق إجراءات تحليلية وإجراءات مراجعة أخرى، والمراجعة أقل 

نطاقها من التدقيق الذي يتم أداؤه وفقا  لمعايير التدقيق الدولية، ولذلك فهي ال تتيح لنا الحصول على 
علم بجميع األمور الهامة التي يمكن أن يحددها التدقيق، وتبعا  لذلك فإننا ال  تأكيد بأننا سنصبح على

 نبدي رأي تدقيق.
 

 السلبيأساس اإلستنتاج 
إبتداء من هذه الفترة توقفت المنشأة عن تجميع البيانات المالية لشركاتها التابعة حيث أن اإلدارة تعتبر 

أذكر إطار ]رة ليس لها سيطرة، وهذا ال يتفق مع   التجميع ليس مناسبا  بسبب وجود حصص جديدة كبي
بلد المنشأ إلطار إعداد التقارير  أواإلختصاص  إلىإعداد التقارير المالية المنطبق، بما في ذلك إشارة 

، [المالية عندما ال يكون إطار إعداد التقارير المالية المستخدم هو المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية
كل حساب في المعلومات المالية المرحلية سيكون بالفعل  فإنإعداد البيانات المالية المجمعة ولو تم 

 مختلفا  بشكل جوهري.
 

 سلبيإستنتاج 
تدل مراجعتنا على أنه نظرا  ألنه لم يتم إجراء معالجة محاسبية إلستثمار المنشأة في الشركات التابعة 

هذه المعلومات المالية لم يتم إعدادها من جميع  فإنابقة، على أساس مجمع، كما هو مبين في الفقرة الس
                                      

 . 4 من الملحق رقم 1 ر المالحظة الهامشيةأنظ  ۳
 .4 من الملحق رقم 2 أنظر المالحظة الهامشية  ٤



 مراجعة المعلومات المالية المرحلية من قبل المدقق المستقل للمنشأة

   128 (7)الملحق 2410المعيار الدولي لعمليات المراجعة 

اإلختصاص  إلىأذكر إطار إعداد التقارير المالية المطبق، بما في ذلك إشارة ]النواحي الجوهرية  وفقا  لـِ 
بلد المنشأ إلطار إعداد التقارير المالية عندما ال يكون إطار إعداد التقارير المالية المستخدم هو  أو

 .[ايير الدولية إلعداد التقارير الماليةالمع
 

 المدقق
 

 التاريخ 
 العنوان
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أكي 
الت

 دــ

 )المنقح( 3000 التأكيدالمعيار الدولي لعمليات 
 المالية التاريخية" المعلومات التأكيد عدا عن عمليات تدقيق أو مراجعة"عمليات 

 أو بعد ذلك( 2015ديسمبر  15في  المؤرخة لتقارير التأكيد)نافذ المفعول 
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  ...............................................................رقابة الجودة 31-36
 ...................، والحكم المهني، ومهارات وتقنيات التأكيدالتشكيك المهني 37-39
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  ....................................................................التوثيق 79-83
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 مواد التطبيق والمواد اإليضاحية األخرى  
 .....................................................................مقدمة 1أ
 ...................................................................األهداف 2أ
 ..................................................................التعريفات 20أ-3أ
 .....................ر الدولي لعمليات التأكيداللمعي وفقا   التأكيدإجراء عملية  29أ-21أ
 .......................................................المتطلبات األخالقية 34أ-30أ
 ..........................................................تستمرارالقبول واإل 59أ-35أ
 ...............................................................رقابة الجودة 75أ-60أ
 .............................................هنيوالحكم الم التشكيك المهني 85أ-76أ
 ......................................................تخطيط العملية وأدائها 108أ-86أ
 .......................................................األدلةالحصول على  140أ-109أ
 ...........................................................األحداث الالحقة 142أ-140أ
 .........................................................المعلومات األخرى  143أ
 ....................................................المطبقةوصف المعايير  146أ-144أ
 .....................................................التأكيد إتستنتاجصياغة  158أ-147أ
   .........................................................إعداد تقرير التأكيد 188أ-159أ
 ..........................................ات المعدلة وغير المعدلةتستنتاجاإل 192أ-189أ
 ..................................................األخرى  اإلبالغمسؤوليات  199-193أ
  ....................................................................التوثيق 207أ-200أ

 والمسؤولياتالملحق: األدوار  
 

 

التأكيد عدا عن عمليات تدقيق عمليات  " )المنقح( 3000 التأكيدلعمليات معيار الدولي اليجب قراءة 
مقدمة المعايير الدولية بشأن رقابة الجودة  " باإلشتراك مع " المالية التاريخيةأو مراجعة المعلومات 

 ".  الخدمات ذات العالقةوالتدقيق والمراجعة وخدمات التأكيد األخرى وغيرها من 
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أكي 
الت

 دــ

 مقدمة
مات المعلو  ةمراجع عمليات تدقيق أو عمليات التأكيد األخرى عدا عنهذا المعيار الدولي  يتناول .1

على  يات المراجعةعمللالدولية والمعايير الدولية  التدقيق معايير التي تتطرق إليهاالمالية التاريخية، 
 (22أ-21أ اتالتوالي. )المرجع: الفقر 

 
 بقياس الممارس التي يقوم فيها طرف معين غيرعمليات اإلثبات  كال  من التأكيد تعملياتشمل  .2

الممارس  يهاف يقيسالتي العمليات المباشرة ، و الموضوعة المعايير وفق األتساتسيالموضوع  تقييمأو 
واد ممتطلبات و على المعيار هذا  وينص. الموضوعة المعايير وفق األتساتسيالموضوع م أو يقي  

طبق ي   ويمكن أن. محدودالو  لإثبات التأكيد المعقو  تخص عملياتأخرى  إيضاحيةمواد و تطبيق 
ة كما يمكن تعديله واإلضاف، المعقول والمحدود المباشرةعمليات التأكيد  على أيضا  المعيار هذا 
 .العمليةفي ظروف  حيث يلزم عليه

 
 :إلى األتسس التاليةالمعيار الدولي هذا  يستند .3

فيها تم ي لتيافريق العملية ومراجع رقابة جودة العملية )بالنسبة لتلك العمليات  يخضع أفراد (أ)
لصادرة ا السلوك األخالقي للمحاتسبين المهنيين قواعدمن  للجزأين "أ" و"ب"( مراجعتعيين 

 وأالمتعلقة بعمليات التأكيد للمحاتسبين و الدولية عن مجلس معايير السلوك األخالقي 
و القوانين أ المنصوص عليها في متطلباتغيرها من الالمتطلبات المهنية األخرى أو 

 و ؛على األقلتكون ملحة ، التي األنظمة

للمعيار الدولي لرقابة الجودة  خاضعةالممارس الذي يؤدي العملية هو عضو في مؤتسسة  (ب)
ين أو القوان المنصوص عليها في متطلباتغيرها من ال، أو لمتطلبات مهنية أخرى، أو 11

ى األقل عل تكون ، التي فيهاعن نظام رقابة الجودة  المؤتسسةمسؤولية  فيما يخص، األنظمة
 (66أ-61)المرجع: الفقرات أ .1لمعيار الدولي لرقابة الجودة مهمة بقدر أهمية ا

 
 متثالإلعمليات التأكيد وا تؤديرقابة الجودة داخل المؤتسسات التي هناك اعتراف واتسع النطاق بأن  .4

امة لمصلحة العهما أمران يصبان في ا، يةتستقالللمبادئ األخالقية، بما في ذلك متطلبات اإلل
 فخال المختص ممارسال اختارإذا و . ال يتجزأ من عمليات التأكيد عالية الجودة جزءا  ويشكالن 

عمليات ل اآلخر ر الدولييالمعلأو  المعيار لهذا متثالهإاإلقرار ب العام القطاعالمحاتسب المهني في 
في  اإلفتراض األتساتسيتعكس  متطلبات يشملالمعيار أن هذا بمن المهم أن ندرك إنه ف ،التأكيد

 الفقرة السابقة.
  

                                                           
رقابة الجودة للمؤتسسات التي تؤدي عمليات تدقيق ومراجعة للبيانات المالية، وعمليات التأكيد األخرى "  1المعيار الدولي لرقابة الجودة   1

 ".  والخدمات ذات العالقة
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 المعيار نطاق
المعلومات المالية مراجعة عمليات تدقيق أو  عدا عن عمليات التأكيدلدولي ا المعياريغطي هذا  .5

معيار  طيرتب حيثو . )إطار التأكيد( لعمليات التأكيدالتاريخية، كما هو موضح في اإلطار الدولي 
افة إلى باإلضالمعيار  ذلك طبق، ي  ةمحددعملية ل تساتسياألموضوع بال عمليات التأكيدل محدد دولي
 .(22أ-21أ)المرجع: الفقرة المعيار الدولي هذا 

 
متكررة العمليات األخرى الإذ تشمل الممارتسون هي عمليات تأكيد.  التي يؤديهاالعمليات  جميعليس  .6

أعاله )وبالتالي ال  )أ(12في الفقرة الوارد  حسب تعريفها التي ليست عبارة عن عمليات تأكيد،
 :ما يلي( الدولي لعمليات التأكيد المعيارشملها ي

(، مثل اإلجراءات ISRSsلخدمات ذات العالقة )لالمعايير الدولية  التي تغطيهاالعمليات  (أ)
 ؛2وعمليات الجمع والتصنيفالمتفق عليها 

 ؛ وتأكيد إتستنتاجعن أي  ي عب ر فيهاال  التيإعداد اإلقرارات الضريبية  (ب)

 .الضريبيةو ة ي، مثل اإلتستشارات اإلدار متعلقة بالمشورة(تستشارية )أو الإلالعمليات ا (ج)
 

كبر. جزء من عملية ألعمليات التأكيد هي  المعيار الدوليالمنجزة بموجب تكون عملية التأكيد  قد .7
من أكيد جزء التبفقط  ذات الصلةالدولي لعمليات التأكيد  المعياركون يفي مثل هذه الظروف، و 
 .لعمليةا

 
فيما ، عمليات تأكيد )أ(12في الفقرة  الوارد مع الوصف تنسجمالعمليات التالية، التي قد  ال تعتبر .8

 :الدولي لعمليات التأكيد بالمعيار يتعلق

الضرائب  وأالتدقيق  وأالمحاتسبة  فيما يخصاإلجراءات القانونية في دالء بشهادة إلاعمليات  (أ)
 و ؛أو غيرها من المسائل

ن أجهات نظر أو صياغة يمكن للمستخدم من خاللها و  وأالعمليات التي تشمل آراء مهنية  (ب)
 التالية: المتطلبات إتستيفاء جميعتم بعض التأكيد، إذا  يستمد

 ؛جماليةاإلعملية للعرضية نتيجة نظر أو الصياغة مجرد الوجهات  أو تلك اآلراء تكون  (1)

لمحددين ا المستهدفينالمستخدمين  على أي تقرير مكتوب صراحة  اتستخدام يقتصر  (2)
 في التقرير؛فقط 

  

                                                           
"، والمعيار  عمليات أداء اإلجراءات المتفق عليها فيما يخص المعلومات المالية " 4400المعيار الدولي للخدمات ذات العالقة   2

  ". عمليات الجمع )المنقح( " 4410الدولي للخدمات ذات العالقة 



  المالية التاريخية المعلومات التأكيد عدا عن عمليات تدقيق أو مراجعةعمليات 

)المنقح( 3000 لعمليات التأكيدالمعيار الدولي   133 

أكي 
الت

 دــ

أن لية العمال ي قصد من المحددين،  المستهدفينمع المستخدمين  تفاهم خطيبموجب  (3)
 و ؛تكون عملية تأكيد

 .المحاتسب المهني العملية كعملية تأكيد في تقريرال يتم تمثيل  (4)
 

 تاريخ النفاذ
 تي ي ؤر خ فيهاال عمليات التأكيدفيما يخص المفعول  نافذعمليات التأكيد لالمعيار الدولي هذا يكون  .9

 .ذلك أو بعد 2015ديسمبر  15في التأكيد تقرير 
 

 األهداف
 :فيما يليممارس لاأهداف  تتلخص، عملية التأكيدفي إجراء  .10

ت ما إذا كان بخصوص، حسبما يكون مناتسبا  محدود،  تأكيدلحصول على تأكيد معقول أو ا (أ)
 جوهرية.ال خطاءاألمن  تخلومعلومات الموضوع 

ل تقرير من خالاألتساتسي بشأن نتائج قياس أو تقييم الموضوع معين  إتستنتاج عن لتعبيرا (ب)
جع: الفقرة )المر  ؛تستنتاجاإل أتساسمحدود ويصف  تأكيد إتستنتاجأو  معقوال   ا  ينقل تأكيد خطي

 و (2أ
ت عمليال آخردولي  معياروأي المعيار هذا  بموجبالتواصل على النحو المطلوب  تعزيز (ج)

 الصلة. ذاتالتأكيد 
 

محدود، تأكيد تأكيد معقول أو  الحصول على األحوال،في جميع عندما ال يكون من الممكن،  .11
في  يير كافغ الممارسالخاص بتأكيد التقرير  المتحفظ في تستنتاجاإليكون ، و حسبما يكون مناتسبا  

 من عيارالمالتقارير إلى المستخدمين المستهدفين، يتطلب هذا  تقديمألغراض  المحددة ظروفال
 يكون اإلنسحاب، حيث (منها تستقالةإل)أو االعملية  اإلنسحاب منأو  تستنتاجاإل حجبالممارس 

 المعمول بها. األنظمةأو  القوانينبموجب  ا  ممكن
 

 التعريفات
لتالية ا يكون للمصطلحات، عمليات التأكيدل األخرى  المعايير الدوليةو المعيار الدولي ألغراض هذه  .12

 .(27أ)المرجع: الفقرة  لم ي شار إلى خالف ذلكما أدناه  لها المعاني المنسوبة

للحصول على أدلة كافية ومالئمة من  العملية التي يهدف فيها الممارس - عملية التأكيد (أ)
الطرف  نعدا علمستخدمين المستهدفين اتعزيز ثقة بغية  معين إتستنتاجأجل التعبير عن 

 لمعاييرا وفق األتساتسيلموضوع انتائج قياس أو تقييم أي معلومات الموضوع ) فيالمسؤول 
 (3أ: )المرجع: الفقرة إثنين بعدين ضمن عملية تأكيدصنف كل ت  و (. الموضوعة
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 : محدود عملية تأكيدتأكيد معقول أو  عمليةكإما  (1)
 طراخم فيها الممارس يقل صتأكيد عملية هي عبارة عن  -معقولالتأكيد ال عملية .أ

 تستنتاجإلكأتساس  العمليةمقبول في ظروف  بشكل   متدنيإلى مستوى  العملية
قييم نتائج قياس أو ت ه حولينقل رأي شكل  بالممارس  إتستنتاجعن وي عب ر  الممارس.
 .الموضوعة المعايير وفق األتساتسيالموضوع 

فيها الممارس مخاطر  يقل صعملية تأكيد هي عبارة عن  - محدودال تأكيدعملية ال .ب
قارنة كبيرة م تكون  المخاطرتلك لكن العملية إلى مستوى مقبول في ظروف العملية 

ا إذا قد بلغ مينقل  شكلب معين إتستنتاجكأتساس للتعبير عن  عملية التأكيد المعقولب
أن معلومات الموضوع ب عتقادمعينة تدفعه لإلمسألة )مسائل( إلى علم الممارس 

 ي تمالت واألدلة التي تم تأديتهااإلجراءات على  بناء  وذلك ، جوهريةتشوبها أخطاء 
ملية تأديتها في عتي يتم جراءات الاإل ونطاقطبيعة وتوقيت كما أن . اعليه الحصول

 لالضرورية في عملية التأكيد المعقو باإلجراءات محدودة مقارنة تكون التأكيد المحدود 
لتقدير ا وفق يكون هادف وذو معنىولكن يتم التخطيط للحصول على مستوى تأكيد 

وذو  هادف عليه الممارس يحصلمستوى التأكيد الذي ولكي يكون المهني للممارس. 
حول معلومات  المستهدفينثقة المستخدمين  فإنه من المحتمل أن يعزز ،معنى

 (.7أ-3أ)المرجع: الفقرة . مهمة بشكل واضحى درجة إلالموضوع 

 (8أ: )المرجع: الفقرة عملية مباشرة عملية إثبات أوكإما  (2)
لممارس ا بإتستثناءمعين فيها طرف  يقومتأكيد عملية هي عبارة عن  - عملية اإلثبات .أ

رف طوغالبا  ما يقوم  .الموضوعةالمعايير  وفقالموضوع األتساتسي  تقييمأو  بقياس
. عينم الناتجة في تقرير أو بيان الموضوع معلومات بعرضممارس ال بإتستثناء معين
 رفي تقري من قبل الممارس موضوعمعلومات ال قد ت عرضفي بعض الحاالت، لكن 

موضوع الما إذا كانت معلومات  عملية اإلثباتفي الممارس  إتستنتاجويتناول . التأكيد
 :من حيث اآلتيالممارس  إتستنتاج ةغاصي ومن الممكنجوهرية. الخطاء األمن  تخلو

 (181و أ 179الفقرتان أ)المرجع: 
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 ؛المعايير المطبقةالموضوع األتساتسي و  .1
 ؛ أوالمعايير المطبقةمعلومات الموضوع و  .2
ه .3  (.المناتسبة األطرافالطرف المناتسب ) بيان يعد 

 يقي مو أالممارس  فيها يقيس التي عملية التأكيدهي عبارة عن  - العملية المباشرة .ب
 الموضوع ممارس معلوماتال، ويعرض المعايير المطبقة وفقاألتساتسي ضوع المو 

 تطرق يالمباشرة،  العمليةفي و . كملحق مرفق به تقرير التأكيد أو من الناتجة كجزء  
 وفق ياألتساتسقياس أو تقييم الموضوع ل المبل غ عنهانتائج ال إلى الممارس إتستنتاج
 .الموضوعة المعايير

 م األدلةتقييو  جمع األدلةو  التخطيطوتقنيات  عبارة عن مهارات - التأكيد مهارات وتقنيات (ب)
موضوع الي الخبرة ف التأكيد والتي تختلف عنممارس  ي ظهرهاالتي  وإعداد التقاريرالتواصل و 

 (9أ. )المرجع: الفقرة هقياتسه أو تقييمالخبرة في أو ألي عملية تأكيد محددة  األتساتسي

لمعايير اأو تقييم الموضوع األتساتسي. و"لقياس  عبارة عن المقاييس التي ت ستخدم - معاييرال (ج)
 (10أ. )المرجع: الفقرة محددة عمليةفي " هي المعايير المستخدمة المطبقة

 اء  تسو  ؛العملية: شروط ويشمل عينةم عمليةحدد الذي يالسياق الواتسع  - العملية ظروف (د)
ير معايو  ،األتساتسيخصائص الموضوع و محدود،  تأكيد عمليةأو  ت عملية تأكيد معقولكان

ذات  الخصائصو  ،لمستخدمين المستهدفين من المعلوماتاحتياجات وإ ،قياس أو التقييمال
، أخرى  ئلومسا ؛وبيئتهطرف المكلف م، والأو المقي   ومسؤول القياسطرف المسؤول، لل الصلة

ر التي قد يكون لها تأثير كبي الظروف والممارتساتو  المعامالتو على تسبيل المثال األحداث 
 .العمليةعلى 

دائها، وأ العملية يتحمل مسؤولية المؤتسسةالشريك أو أي شخص آخر في  - العملية شريك (ه)
 ألمرإن لزم ا والذي يتمتع، المؤتسسةنيابة عن بالصدر ي الذيتقرير التأكيد  ومسؤولية
" العمليةك "شريوينبغي أن ي قرأ . ةأو تنظيمي ةقانوني مهنية أو هيئةمن  المناتسبة بالسلطات
 .مالئما   القطاع العام إن كان ما يقابله فيشير إلى يعلى أنه 
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 تشتمل ماغير مناتسب عند إتستنتاج عن الممارس أن يعب ر ةمخاطر  - العملية مخاطر (و)
 (14أ-11أ. )المرجع: الفقرة أخطاء جوهريةعلى  موضوعالمعلومات 

ع: . )المرجعملية التأكيد إلجراء التي تكلف الممارس( األطراف) الطرف - الطرف المكلف (ز)
 (15أالفقرة 

 المؤتسسة تكلفهم ، وأي أفراديؤدون العملية الذين جميع الشركاء والموظفين - العملية فريق (ح)
خارجي اليستثنى من هذا الخبير و . العملية فياإلجراءات  لتأدية ما شبكةضمن مؤتسسة أو 

 .ماشبكة ضمن مؤتسسة أو  المؤتسسة الذي تكلفهلممارس التابع ل

دلة األ وتشمل. معين إتستنتاجالممارس في التوصل إلى  التي يستخدمهاالمعلومات  - األدلة (ط)
المعلومات الواردة في نظم المعلومات ذات الصلة، إن وجدت، وغيرها من المعلومات. 

 (153أ-147الفقرات أ: )المرجع: عمليات التأكيدلالدولي  المعيارألغراض و 
 لكمية األدلة. ا  كفاية األدلة مقياتستعتبر  (1)
 لنوعية األدلة. ا  مالءمة األدلة مقياتستعتبر  (2)

من الممارتسين  ى خر أ منشأةأو شراكة أو شركة أو  وحيدممارس  عبارة عن – المؤتسسة (ي)
 م إن كانالقطاع العا ما يقابلها فيشير إلى ت ا" على أنهالمؤتسسة"وينبغي أن ت قرأ األفراد. 

 .مالئما  

 بمنشأةق فيما يتعل التي ي عب ر عنها ببنود ماليةمعلومات ال - المالية التاريخيةالمعلومات  (ك)
ادية ، حول األحداث االقتصالمنشأة لتلكمن النظام المحاتسبي  بشكل رئيسي وت ستمد، محددة
حل زمنية مرااالقتصادية في أو الظروف في فترات زمنية تسابقة أو حول األوضاع  تقعالتي 
 .تسابقة

التي تشارية تسواألنشطة اإل التأكيدالتي تنفذ أنشطة المنشأة  أحد أقسام -التدقيق الداخلي قسم (ل)
 .يهاف الرقابة الداخليةو إدارة المخاطر عمليات و  المنشأة إدارةتحسين فعالية لتقييم و تهدف 

أو مجموعة  (المؤتسسات) المؤتسسة( أو األفرادفرد )ال - ن و المستهدفن و المستخدم (م)
عض . في بالتأكيدتقرير  يستخدمون  بأنهم تسوف الممارسيتوقع التي  منهم( مجموعات)

ه إليهمأولئك الذين  غير مستهدفين الحاالت، قد يكون هناك مستخدمين . التأكيد يرتقر  ي وج 
 (37، أ18أ-16ات أ: الفقر )المرجع

 وفق األتساتسي الموضوع تقي مقيس أو ت التي( األطراف) الطرف - ممقي  الأو  مسؤول القياس (ن)
تساتسي. موضوع األالفي  بخبرة واتسعةم أو المقي   ويتمتع مسؤول القياس. الموضوعة المعايير

 (39، أ37فقرتان أال )المرجع:
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وع المناتسب أو للموض أو التقييم موضوع والقياسال الفرق بين معلومات - البيان الخاطئ (س)
 ، أوةأو غير مقصود ةمقصود الخاطئةالبيانات للمعايير. يمكن أن تكون  وفقا  األتساتسي 

 .الحذوفاتتشمل هي ، و ةأو كمي ةنوعي

 س لهالي التيخرى األالمعلومات  -(األخرى  معلوماتلا فيما يخص)لحقائق ل الخاطئبيان ال (ع)
شكل ب المبين أو المعروضمعلومات الموضوع أو تقرير التأكيد  الظاهرة فيعالقة بالمسائل 

مصداقية الوثيقة التي  إضعاف إلى في بيان الحقائق الجوهري  وقد يؤدي الخطأ. خاطئ
 تحتوي معلومات الموضوع.

لمتعلق االتأكيد موضوع وتقرير المعلومات  عدا عن) دالتي تر  معلوماتال -األخرى  المعلومات (ف)
في وثيقة تتضمن معلومات الموضوع وتقرير  األعرافأو  األنظمةأو  القوانين بموجب( بها

 .المتعلق بهاالتأكيد 

خرين آأفراد أو  العمليةما يكون شريك  )عادة  عملية ال التي تؤدي( األفرادالفرد ) -ممارسال (ص)
من  حة  صراالمعيار الدولي  اهذ يتطلبحيث و (. المؤتسسة، حيث أمكن ، أوالعمليةفريق  في

 " بدال  مليةالعستخدم مصطلح "شريك ي  ، معينةأو مسؤولية ما  متطلب اتستيفاءشريك العملية 
 (37أممارس". )المرجع: الفقرة المن "

الذي و ، يدالتأكآخر غير  مجالفي  الخبرة لكتتم هو فرد أو مؤتسسة -ممارسلل التابع الخبير (ق)
في الحصول على أدلة كافية ومالئمة.  لمساعدتهالمجال  ذلكفي  هاعمليستخدم الممارس 

أو  مؤتسسة الممارس فيشريك أو موظف داخلي ) خبير هولممارس ل التابع قد يكون الخبير
  .خارجي (، أو خبير، بما في ذلك الموظفين المؤقتينضمن شبكة مامؤتسسة 

 توفره الذيسياق ال ضمن، ات ذات الصلةالمعرفة والخبر و  لتدريباتطبيق  -المهني الحكم (ر)
تخاذ قرارات مستنيرة بشأن مسارات العمل التي إ، في معايير األخالقيةالمعايير التأكيد و 

 .العمليةتتناتسب مع ظروف 

يطرح األتسئلة ويكون متنبها للظروف التي يمكن أن  موقف يشمل ذهنا   -التشكيك المهني (ش)
 .لألدلة األتساتسيوالتقييم لة، إلى أخطاء محتمتشير 

( المسؤولة عن الموضوع األتساتسي. )المرجع: األطراف) هو الطرف - المسؤول الطرف (ت)
 (37أالفقرة 
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 قبل جوهريةأخطاء على معلومات الموضوع  اشتمال مخاطر - الجوهرية خطاءاألمخاطر  (ث)
 .العملية

، وعةالموض المعايير وفقتساتسي لموضوع األانتائج قياس أو تقييم  - الموضوعمعلومات  (خ)
 ةموضوع األتساتسي. )المرجع: الفقر ال علىالمعلومات التي تنتج عن تطبيق المعايير  أي

 (19أ
 م من خالل تطبيق المعايير.قي  قاس أو ت  ت   التيالظاهرة   - األتساتسيالموضوع  (ذ)

 
لى إينبغي قراءة اإلشارات  ،عمليات التأكيدل اآلخر الدولي والمعيارالمعيار الدولي  األغراض هذ .13

و أ مسؤول القياس"الطرف المسؤول،  على أنها(" فيما بعد المناتسبة األطراف)المناتسب الطرف "
 .(37أ، 20أ تانالفقر  )المرجع: "حسبما يكون مناتسبا  ، المكلفم، أو الطرف مقي  ال

 

 المتطلبات
 عمليات التأكيد لالدولي للمعيار  وفقا  عملية التأكيد  إجراء

 بالعمليةصلة اللمعايير ذات لمتثال اإل
 .يةبالعملصلة الذات عمليات التأكيد لدولي  معيار يألو المعيار الدولي لهذا يمتثل الممارس  .14

 
ثل متيما لم  عمليات التأكيدل آخر معيار دوليي ألأو المعيار لهذا  متثالهإبالممارس  ال يق ر .15

مرجع: )ال بالعمليةصلة الات ذعمليات التأكيد ل ة أخرى دولي معاييروأي المعيار متطلبات هذا ل
 .(171، أ22أ-21الفقرات أ
 

 المعيار نص 
إلى قه ، بما في ذلك تطبيعمليات التأكيدللمعيار الدولي للممارس النص الكامل ا ينبغي أن يفهم .16

-23أ تاأخرى، لفهم أهدافه وتطبيق متطلباته بشكل صحيح )المرجع: الفقر  إيضاحيةمواد جانب 
 .(28أ

 
 متثال للمتطلبات ذات الصلةاإل

عيار م أو أيالمعيار  متطلبات هذا لكافة يمتثلأن ممارس المع مراعاة الفقرة التالية، يجب على  .17
ية المتطلب في ظروف العمل ما لم يكنموضوع محدد، ب يتعلقعمليات التأكيد حول  ذو صلةدولي 
 علىط طبق فقالمتطلبات التي ت  وقد ع رضت . قائم الشرط غيرألنه مشروط و  عالقة بذيليس 

" Rمحدود( أو "ال تأكيدال" )Lعمودي مع حرف " بشكل  كيد المحدود أو التأكيد المعقول التأعمليات 
 .(29أمعقول( بعد رقم الفقرة )المرجع: الفقرة التأكيد ال)

 
معيار  يصلة ف يطلب ذتم الحياد عنتستثنائية، أنه من الضروري إفي ظروف  ،لممارسا قد يعتبر .18

جراءات إ تأديةممارس المثل هذه الظروف، يجب على في  .ما من المعايير الدولية لعمليات التأكيد
متطلب الللحياد عن الممارس  ومن المتوقع أن تنشأ حاجة .المتطلب ذلكبديلة لتحقيق الهدف من 
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أكي 
الت

 دــ

اإلجراء  لكذويعتبر  ،إجراء محدد يتعين القيام بهب متعلق المتطلب في حال كانفقط الصلة  يذ
 .المتطلبفعال في تحقيق الهدف من  غير للعملية محددةالظروف الفي 

 
 معين الفشل في تحقيق هدف

في معيار دولي آخر ذي صلة  أوالمعيار في هذا  ما هدف إن كان من غير الممكن تحقيق .19
ب من اإلنسحا أوه إتستنتاجتعديل  يقتضي منه هذاالممارس ما إذا كان  يقي م لعمليات التأكيد،

شل في الفيمثل و . المعمول بها( األنظمةأو  القوانينبموجب  ا  نسحاب ممكنإليكون ا)حيث العملية 
 لب توثيقهاتتطمسألة هامة  أحد المعايير الدولية ذات الصلة لعمليات التأكيدفي  معين تحقيق هدف

 . المعيار من هذا 79للفقرة  وفقا  
 

 المتطلبات األخالقية
 السلوك األخالقي للمحاتسبين المهنيين من قواعد للجزأين "أ" و "ب"ممارس ال يمتثلينبغي أن  .20

وص عليها المنص متطلباتغيرها من الالمتطلبات المهنية األخرى أو  وأالمتعلقة بعمليات التأكيد 
 .(60، أ34أ-30رات أ: الفق)المرجععلى األقل تكون ملحة ، التي القوانين أو األنظمة في

 

 ية تستمرار اإلالقبول و 
القات العمالء ع يةإتستمرار بقبول و  المتعلقةبأن اإلجراءات المناتسبة  العملية شريك ينبغي أن يقتنع .21

تم التوصل  لتيا اتتستنتاجاإلبأن يحدد أن ينبغي ، و المؤتسسةتباعها من قبل إتم قد  وعمليات التأكيد
 مناتسبة.ات إتستنتاجفي هذا الصدد هي  اإليه

 
 (34أ-30ت أا: الفقر فقط في الحاالت التالية: )المرجعبها أو يستمر عملية التأكيد الممارس يقبل  .22

ذات  خالقيةاألمتطلبات ال ه لن يتم إتستيفاءعتقاد بأنلإليدفعه ممارس تسبب ال يكون لدى ال (أ)
 ية؛تستقاللالصلة، بما في ذلك اإل

بشكل جماعي  العملية يتعين عليهم إجراءاألشخاص الذين  بأن أولئكممارس الاقتناع  (ب)
 (؛ و32الفقرة  أيضا   أنظرالكفاءة والقدرات المناتسبة )ب يتمتعون 

 :ما يلي من خالل العملية تسيتم بناء  عليه إجراءاألتساس الذي  على تفاقاإل (ج)

 (؛ و26-24 الفقرات أيضا   أنظر)لعملية التأكيد شروط مسبقة  تحديد وجود (1)

، مليةالع على شروط والطرف المكلف الممارستفاهم مشترك بين  على وجود التأكيد (2)
 .إعداد التقارير الخاصة بالممارسبما في ذلك مسؤوليات 
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 وفرتلو ت رفض العملية إلى مؤتسسةال تدفععلى معلومات من شأنها أن  العمليةشريك  حصلإذا  .23
 الفورات على تلك المعلوم بإبالغ العمليةشريك  يقومفإنه ينبغي أن تلك المعلومات في وقت تسابق، 

 اإلجراءات الالزمة. إتخاذ العمليةوشريك  المؤتسسة يمكن لكل من ، بحيثللمؤتسسة
 

  لعملية التأكيدمسبقة الشروط ال
المعرفة  علىبناء   -ممارسيجب على ال، قائمة لعملية التأكيدمسبقة الشروط ال تتحديد ما إذا كانل .24

جع: : )المر يليتحديد ما (، المناتسبة األطرافالطرف المناتسب ) ومناقشة العمليةظروف باألولية 
 (36أ-35أ اتالفقر 

 مناتسبة في الظروف أدوار ومسؤوليات أدوار ومسؤوليات األطراف المناتسبة هيما إذا كانت  (أ)
 (39أ-37أ اتالفقر ؛ و)المرجع: المحددة

 التالية:الخصائص  كافة تبرزالعملية ما إذا كانت  (ب)
 (44أ-40أ ات)المرجع: الفقر مناتسب؛ موضوع  وموضوع األتساتسي هال أن (1)
ممارس تطبيقها في إعداد معلومات الموضوع هي مناتسبة الالمعايير التي يتوقع  أن (2)

-45أ تاالفقر الخصائص التالية: )المرجع: تظهر  ا، بما في ذلك أنهالعمليةلظروف 
 (50أ

 .المالءمة .أ
 .اإلكتمال .ب
 الموثوقية. .ج
 .يةالحياد .د

 الفهم. قابلية .ه
 تاحتسوف تالمعايير التي يتوقع الممارس تطبيقها في إعداد معلومات الموضوع أن  (3)

 (52أ-51أ اتالفقر . )المرجع: المستهدفينللمستخدمين 
. هجإتستنتاقادر على الحصول على األدلة الالزمة لدعم أن يكون بيتوقع ممارس الأن  (4)

 (53أ – 55أ )المرجع: الفقرة
 مليةعمعقول أو التأكيد ال عمليةيالئم شكل بالممارس،  إتستنتاجأنه تسوف يتم دمج  (5)

 و ضمن تقرير خطي؛محدود، ال التأكيد
ون كيممارس يتوقع أن الأن بمحدود، ال التأكيد عملية ، في حالمنطقي يشملغرض  (6)

 (56أ. )المرجع: الفقرة التأكيدمن  مفيدعلى الحصول على مستوى  ا  قادر 
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أكي 
الت

 دــ

ممارس مناقشة هذه المسألة مع ال، يجب على قائمة لعملية التأكيدالشروط المسبقة  إن لم تكن .25
ن ال يقبل أمسبقة، يجب الشروط التلبية لإجراء تغييرات  وإن كان من غير الممكن. الطرف المكلف

ال ، . ومع ذلكاألنظمة على ذلكأو  القوانيننص تما لم  تأكيد عمليةعتبارها إب العملية ممارسال
لذلك، يجب  ا  وتبع .عمليات التأكيدلالدولي  المعيار الظروف مع تلكفي ظل  المنجزةالعملية تتوافق 

أو أي عيار ماللهذا  وفقا  التأكيد إلى العملية التي تم أداؤها الممارس أي إشارة في تقرير  يدمج أال  
 .أكيدعمليات التل األخرى المعايير الدولية من 

 
 العمليةنطاق قبل قبول القيود 

ا م عملية التأكيد المقترحةعلى نطاق عمل الممارس في شروط  ا  قيود الطرف المكلفإذا فرض  .26
معلومات  حول معين إتستنتاج قيامه بحجب ؤدي إلىتسوف ت القيود عتقاد بأنإلإلى االممارس  يدفع

نص تما لم  ،عملية تأكيد عتبارهاإب العمليةال يقبل هذه أن بممارس العلى  فإنه ينبغيموضوع، ال
  )ج((156أ. )المرجع: الفقرة ذلك األنظمة علىأو  القوانين

 
 على شروط العملية تفاقاإل

 المتفق عليهاالعملية شروط د حد  ت  و  .مع الطرف المكلف العمليةممارس على شروط ال يوافق .27
أو  ،يات الخطيةتفاقاإلشكل آخر مناتسب من في أو  العمليةخطاب  ضمنكافية ال بتفاصيلها

 (58أ-57قرات أ. )المرجع: الفنظام معين قانون أو ضمن، أو ةخطيالتأكيدات ال
 

ما إذا و  ةالعمليشروط  تنقيح المتكررة، ما إذا كانت الظروف تتطلب العملياتفي  ،الممارس يقي م .28
 .للعمليةشروط الحالية بال الطرف المكلفك حاجة لتذكير لهنا تكان

 
 قبول التغيير في شروط العملية

إذا و ك. مبرر معقول للقيام بذل عندما ال يتوفر العمليةتغيير في شروط أي الممارس على يوافق  ال .29
غيير. األدلة التي تم الحصول عليها قبل الت ممارسال يتجاهل ينبغي أن التم إجراء مثل هذا التغيير، 

 (59أ)المرجع: الفقرة 
 

 بموجب القوانين أو األنظمة عليه المنصوص التأكيدتقرير 
أو صياغة  على شكلالعالقة  يلإلختصاص ذ أو األنظمة القوانينتنص  في بعض الحاالت، .30

 :ما يليممارس ال يقي مفي هذه الظروف، و . التأكيدتقرير 

 و؛ التأكيد إتستنتاجما إذا كان المستخدمين المستهدفين قد يسيئون فهم  (أ)

 وء الفهممن تس التأكيدفي تقرير  تفسير إضافي ما إذا يمكن أن يخفف وجودكان كذلك،  وإن (ب)
 .المحتمل
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 لفهمخفف من تسوء ايال يمكن أن  التأكيدضافي في تقرير اإلالتفسير أن ممارس ال إتستنتجإذا 
العملية كون وال ت. األنظمة ذلكأو  القوانين تقتضي، ما لم العملية يقبل ال ينبغي أن فإنه، المحتمل
ال لذلك،  عا  وتب. عمليات التأكيدلالدولي  المعيارمع األنظمة منسجمة أو  القوانين هلهذ وفقا   المنجزة

أي ار أو لهذا المعي وفقا   العملية التي تم إجراؤهاإلى  التأكيد تقرير ضمنالممارس أي إشارة  يدمج
 (.71الفقرة  أيضا   أنظرعمليات التأكيد )لخرى األ ةالدولي ييرالمعامن 

 

 بة الجودةارق
 خصائص شريك العملية

 :شريك العملية يكون  .31
 المتطلبات المهنية تطبق ، أو1عيار الدولي لرقابة الجودة طبق المت مؤتسسةفي  عضوا   (أ)

همة معلى األقل  تكون ، التي نظام مافي قانون أو المنصوص عليها أو المتطلبات  األخرى 
 (66أ-60أ ات؛ )المرجع: الفقر 1المعيار الدولي لرقابة الجودة  بقدر أهمية

لتطبيق من خالل التدريب المكثف وا التي طورها التأكيد الكفاءة في مهارات وتقنياتب يتمتع (ب)
 (60أو)المرجع: الفقرة  ؛العملي

 إتستنتاجعن ية لقبول المسؤول هوقياتسه أو تقييم تساتسياألموضوع الكافية في الكفاءة بال يتمتع (ج)
 (68أ-67الفقرات أ. )المرجع: التأكيد

 
 فريقال تكليف

 (69أ: )المرجع: الفقرة شريك العمليةيكون  .32
الكفاءة ب عون يتمتالعملية بشكل جماعي  يتعين عليهم إجراءاألشخاص الذين  بأن أولئك مقتنعا   (أ)

 (71أ-70ات أ: )المرجع: الفقر للقيام بما يلي والقدرات المناتسبة
 و ؛مول بهاالمعللمعايير ذات الصلة والمتطلبات القانونية والتنظيمية  وفقا   العمليةأداء  (1)
 .المحددة في الظروف يكون مناتسبا   الذي التأكيد تقرير المساعدة على إصدار (2)

 :أعمالفي  المشاركةعلى  ا  كون قادر يتسوف  مقتنعا  بأن الممارس  (ب)
 (71أ-70ات أ)المرجع: الفقر  و الذي تسيتم اتستخدام عمله؛ ممارسلالتابع لخبير ال (1)
لخاص ا التأكيدعمل  تسيتم اتستخدام ، حيثالعمليةمن فريق  آخر، وليس جزءا   ممارس (2)

 (73أ-72ات أالفقر ، )المرجع: ممارسال ذلكب
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الت

 دــ

 ع.موضو المعلومات  بخصوص التأكيد إتستنتاج عنالمسؤولية  لقبول الحد الكافيإلى 
 

 مسؤوليات شريك العملية
 :ما يليمسؤولية هذا يشمل و . العمليةمسؤولية الجودة الشاملة في  العملية شريك يتحمل .33

 وعملياتهم؛ء عالقات العمال إتستمرارفيما يتعلق بقبول و  تأديتهااإلجراءات المناتسبة التي يتم  (أ)

 متثال( لإلنيواإلشراف المناتسب التوجيه)بما في ذلك  التي يتم التخطيط لها وتأديتها العملية (ب)
 ؛المعمول بهالمعايير المهنية والمتطلبات القانونية والتنظيمية ل

، ومراجعة ةالمؤتسسالمراجعة لدى لسياتسات وإجراءات  وفقا   تأديتهاالتي يتم  ةالمراجععمليات  (ج)
 (74أتأكيد. )المرجع: الفقرة الفي أو قبل تاريخ تقرير  العمليةوثائق 

تم  وأنه، تحقيق أهداف الممارس أدلة تثبتتقديم ل ي حتفظ بهاوثائق العملية المناتسبة التي  (د)
نونية الصلة والمتطلبات القاعمليات التأكيد ذات لالدولية  للمعايير وفقا   العمليةتنفيذ 

 والتنظيمية ذات الصلة؛ و

 دل.المسائل الصعبة أو المثيرة للج بشأنفريق العملية التي يجريها  التشاورات المناتسبة (ه)
 

ح طر من خالل المالحظة و  متنبها  ، العملية في كافة مراحل ،شريك العملية ينبغي أن يبقى .34
ت األخالقية ذات متطلبالل أفراد فريق العملية متثالإعدم  التي تثبت لألدلة، عند اللزوم اتاإلتستفسار 
شير إلى ي ه ماأو غير  المؤتسسة في رقابة الجودةنظام  عبرشريك العملية  بلغ إلى علمإذا و الصلة. 

، العمليةريك شفإنه ينبغي أن يحدد ، ذات الصلة األخالقية لمتطلباتل أفراد فريق العملية متثالعدم إ
 .اإلجراء المناتسب، المؤتسسةفي  األطراف األخرى مع  بالتشاور

 
 تعممهاات معلومفي أحدث  ةمثبت يهكما  المراقبة لدى المؤتسسةشريك العملية نتائج عملية  يبحث .35

 في تلك ت العيوب الملحوظةوما إذا كان ضمن الشبكةخرى األمؤتسسات ال، وإن أمكن، المؤتسسة
 .عملية التأكيدؤثر على ت يمكن أنالمعلومات 

 
 العملية مراجعة رقابة جودة 

أو ن وجدت، ، إاألنظمةأو  القوانين بموجبالجودة  رقابةمراجعة  ي طلب فيهاالتي  لعملياتلبالنسبة  .36
 :هو أمر مطلوبالجودة العملية  رقابةمراجعة بأن  المؤتسسة تحدد فيها العمليات التي

راجع مع م العمليةخالل  الناتجةالهامة  المسائلمناقشة لمسؤولية اللعملية شريك ا يتحمل (أ)
 ؛ ومراجعةال إلى أن ت ستكمل تلك التأكيدتقرير  وال ينبغي أن يؤرخ، رقابة جودة العملية
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فريق  أصدرهاالهامة التي  لألحكامتقييم موضوعي بإجراء  العملية جودة مراجع رقابة يقوم (ب)
 هذا التقييم مليش. التأكيدات التي تم التوصل إليها في صياغة تقرير تستنتاجإلل، و العملية
 (75أ: )المرجع: الفقرة ما يلي

 ؛الهامة مع شريك العملية المسائلمناقشة  (1)

 المقترح؛ التأكيدمعلومات الموضوع وتقرير  مراجعة (2)

العملية  فريق التي أصدرهاالهامة  والمتعلقة باألحكاممختارة الوثائق العملية  مراجعة (3)
 و ؛ات التي توصل إليهاتستنتاجواإل

ما إذا النظر فيو  التأكيد ات التي تم التوصل إليها في صياغة تقريرتستنتاجييم اإلتق (4)
 مناتسب. تقرير تأكيد المقترح هو الكان تقرير 

 

 التأكيد  المهني، ومهارات وتقنيات والحكمك المهني، يالتشك
وف قد ظر  بإمكانية وجود إدراكهك المهني، مع يكشتال بدرجة من ويؤديهاعملية للالممارس يخطط  .37

 (80أ-76ات أ. )المرجع: الفقر جوهرية أخطاءعلى موضوع المعلومات  تؤدي إلى اشتمال
 

لك تحديد ، بما في ذوتأديتهاعملية التأكيد لالمهني في التخطيط  الحكمممارس ال ينبغي أن يمارس .38
 (85أ-81أ اتجراءات. )المرجع: الفقر اإل ونطاقطبيعة وتوقيت 

 
 .منهجية ومكررة من عملية كجزء   التأكيدالممارس مهارات وتقنيات يطبق ينبغي أن  .39

 

 تخطيط وأداء العملية
 تخطيطال

 وتوجهوقيت تو بطريقة فعالة، بما في ذلك تحديد نطاق  يتم تأديتهاعملية بحيث للالممارس يخطط  .40
دف تنفيذها لتحقيق هالمطلوب و  لها المخططجراءات اإل ونطاق، وتحديد طبيعة وتوقيت العملية

 (89أ-86أ اتممارس. )المرجع: الفقر ال
 

ص ظهر الخصائ، بما في ذلك أنها ت  العمليةالممارس ما إذا كانت المعايير مناتسبة لظروف يحدد  .41
ددتالتي   (.2))ب(24في الفقرة  ح 
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، التأكيد أو أكثر من الشروط المسبقة لعملية واحدا   بأنه لم يتم اتستيفاءالعملية بعد قبول ا كتشف إذا  .42
ما  حدديو (، المناتسبة األطرافناقش هذه المسألة مع الطرف المناتسب )يينبغي أن ممارس فإن ال

 يلي:
 ؛الممارس بما يرضيالمسألة  ما إذا كان يمكن حل   (أ)
 و ؛في العملي تستمرارمن المناتسب اإلما إذا كان  (ب)
الغ كيفية اإلبكذلك،  وإن كان، أكيدألة في تقرير التالمس ينبغي اإلبالغ عنما إذا كان  (ج)

 .عنها
 

أو  بعضأن مالئمة أو  غير بعض أو جميع المعايير المطبقةبعد قبول العملية أن  ا كتشفإذا  .43
اإلنسحاب من إمكانية الممارس  يدرسلعملية التأكيد،  مالئما  الموضوع األتساتسي ليس  مجمل

المعمول بها. وإذا إتستمر الممارس  األنظمةأو  القوانينبموجب  ا  نسحاب ممكنالعملية، إذا كان اإل
يكون  ما، حسبتستنتاجإلا أن يحجبأو تسلبي، أو  متحفظ إتستنتاجعن فإنه ينبغي أن يعب ر بالعملية، 

 (91أ-90ات أ: الفقر . )المرجعالمحددة في الظروف مناتسبا  
 

  النسبيةاألهمية 
 (100أ-92ات أالمرجع: الفقر في الحاالت التالية: ) النسبيةاألهمية  اإلعتبار بعينالممارس  يأخذ .44

 ؛جراءاتإلا ونطاق، بما في ذلك عند تحديد طبيعة وتوقيت عملية التأكيد وتنفيذتخطيط  (أ)
 و

 جوهرية.الخطاء األمن  تخلوتقييم ما إذا كانت معلومات الموضوع  (ب)
 

 ألخرى ا العملية ظروفو  األتساتسي موضوعالفهم 
 :التالي ( بشأنالمناتسبة األطرافلطرف المناتسب )على اتستفسارات إالممارس  يطرح .45

بأي حالة  أو مزعومةأو  مشبوهة أو فعلية مقصودة أخطاء بأي معرفةما إذا كان لديهم  (أ)
رة ؛ )المرجع: الفقالموضوع التي تؤثر على معلومات واألنظمةقوانين لل متثالإلعدم ا من

 (102أ
مزيد من ال طرحكذلك،  وإن كانداخلي، التدقيق لل قسمالطرف المسؤول لدى ما إذا كان  (ب)

تعلق بمعلومات فيما ي الداخلي التدقيق لقسمنشطة والنتائج الرئيسية ألافهم لتستفسارات إلا
 و ؛موضوعال

 موضوع.الاتستخدم أي خبراء في إعداد معلومات قد ما إذا كان الطرف المسؤول  (ج)
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 الـتأكيد المعقول الـتأكيد المحدود

 

 اتسياألتسلموضوع الممارس ا ينبغي أن يفهم ل.46
 :بما يكفي لما يليخرى األوظروف العملية 

 من تحديدممارس التمكين  (أ)
 يمكن أن تنشأ فيهاالمجاالت التي 

ضمن معلومات جوهرية  أخطاء
 والموضوع؛ 

تنفيذ و  لتصميم أتساس وبالتالي توفير (ب)
لمعالجة المجاالت  معينة إجراءات
)أ( ل46في الفقرة  المحددة

محدود لدعم  تأكيدوالحصول على 
الممارس. )المرجع:  إتستنتاج

 (108أ، 104أ-101أ اتالفقر 
 

 األتساتسيلموضوع افي الحصول على فهم  ل.47
خرى بموجب الفقرة األظروف العملية و 

 بعينالممارس أن يأخذ ، يجب ل46
العملية المستخدمة إلعداد  اإلعتبار

 (107أموضوع. )المرجع: الفقرة المعلومات 

 

. ينبغي أن يفهم الممارس الموضوع ص46
األتساتسي وظروف العملية األخرى بما 

 يكفي لما يلي:
وتقييم  من تحديدممارس التمكين  (أ)

الجوهرية في  خطاءاألمخاطر 
 ؛ والموضوع معلومات

وبالتالي توفير أتساس لتصميم وتنفيذ  (ب)
المخاطر  إجراءات معينة لمواجهة

حصول على تأكيد معقول وال مةقي  الم
)المرجع: الممارس.  إتستنتاجلدعم 

 (108، أ105أ-101الفقرات أ
 

. في الحصول على فهم الموضوع األتساتسي ص47
وظروف العملية األخرى بموجب الفقرة 

ماهية ، يجب أن يفهم الممارس ص46
الرقابة الداخلية على إعداد معلومات 

ل . وهذا يشمالعمليةبذات الصلة  الموضوع
إجراء تقييم لتصميم أنظمة الرقابة تلك 

ها وتحديد ما إذا تم تنفيذ المتعلقة بالعملية
من خالل تأدية اإلجراءات باإلضافة إلى 

تستفسارات على الموظفين إلطرح ا
. المسؤولين عن معلومات الموضوع

 (106الفقرة أ)المرجع: 
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 الحصول على األدلة
 لها واإلتستجابةالمخاطر  بحث

 
 التأكيد المعقول المحدودالتأكيد 

الفقرة  أنظرعلى فهم الممارس ) . بناء  ل48
 بما يلي: فإنه ينبغي أن يقوم(، ل46

 (111أ-109أ ات)المرجع: الفقر 
يمكن أن التي  المجاالتتحديد  (أ)

جوهرية في فيها أخطاء  تنشأ
 معلومات الموضوع؛ و

معينة إجراءات تصميم وتنفيذ  (ب)
لمعالجة المجاالت المحددة في 

)أ( والحصول على ل48الفقرة 
 إتستنتاجمحدود لدعم  تأكيد

 الممارس.

 الفقرة أنظرص. بناء  على فهم الممارس )48
ص(، فإنه ينبغي أن يقوم بما يلي: 46

 (113أ-109)المرجع: الفقرات أ
تحديد وتقييم مخاطر األخطاء  (أ)

 الجوهرية في معلومات الموضوع؛ و
تصميم وتنفيذ إجراءات معينة  (ب)

لمواجهة المخاطر المقي مة 
والحصول على تأكيد معقول 

الممارس.  إتستنتاجلدعم 
وباإلضافة إلى أي إجراءات 
أخرى بشأن معلومات الموضوع 
المناتسبة في ظروف العملية، 

إجراءات الممارس تشمل 
الحصول على أدلة كافية ومالئمة 

 ةيفعالية التشغيلبخصوص ال
ذات الصلة على  ألنظمة الرقابة

لموضوع في الحاالت امعلومات 
 التالية:

عندما يشمل تقييم الممارس  .1
الجوهرية  خطاءألالمخاطر 

 يفيد يعمل أنظمة الرقابة اتوقع
 بشكل فعال، أو

جراءات اإلال يمكن أن توفر  .2
أنظمة ختبار عدا عن إوحدها 
 أدلة كافية ومالئمة.الرقابة 
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 التأكيد المعقول المحدودالتأكيد 
ضافية اإلجراءات اإلتحديد ما إذا كانت 

 المحدود التأكيد عمليةضرورية في 
 

 (مسائلممارس مسألة )ال بلغ إلى علم. إذا ل49
 بأن معلومات معينة تدفعه إلى االعتقاد

إنه فالموضوع قد تشوبها أخطاء جوهرية، 
ة إجراءات إضافي وينفذ ينبغي أن يصمم

 للحصول على مزيد من األدلة حتى
: )المرجع: الفقرات قادرا على يكون 

 (118أ-113أ

من غير  المسألةأن ب تستنتاجاإل )أ( 
أخطاء  ظهورتؤدي إلى المرجح أن 

 ؛ أوموضوعالفي معلومات  جوهرية

تؤدي ( المسائل)ب( تحديد أن المسألة )
إلى ظهور أخطاء جوهرية في 

 .الموضوعمعلومات 

يد تأكالتقييم المخاطر في عملية  مراجعة
 معقولال

 

مخاطر لتقييم الممارس يمكن أن يتغير  ص.49
موضوع الالجوهرية في معلومات  خطاءاأل

مع الحصول على المزيد ، خالل العملية
يها فيحصل  التيفي الظروف و . دلةاألمن 

مع األدلة  تتعارض أدلةعلى الممارس 
خاطر متقييم  إليها فيالتي تسبق واتستند 

فإنه ينبغي على األخطاء الجوهرية، 
تقييم وتعديل اإلجراءات تنقيح ال الممارس

لذلك. )المرجع: الفقرة  وفقا  المخطط لها 
 (113أ

 
مدى مالءمة وموثوقية  اإلعتبار بعين ممارسال ينبغي أن يأخذجراءات، اإلوتنفيذ  تصميمعند  .50

 . إذا:كأدلة التي تسوف ت ستخدمالمعلومات 

حصول تم الي تلك التي تتضارب مع معينتم الحصول عليها من مصدر ياألدلة التي كانت  (أ)
 آخر؛ أومصدر عليها من 

 ،ت ستخدم كأدلةتسالمعلومات التي  موثوقيةحول  ا  ممارس شكوكال لدى كان (ب)
 

ألة، هذه المس لحل   إلجراءاتالالزمة على االتغييرات أو اإلضافات  ةهيينبغي أن يحدد الممارس ماو 
 .العمليةتأثير هذه المسألة، إن وجدت، على جوانب أخرى من  اإلعتبار وأن يأخذ بعين
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اء األخطتلك  عدا عن العمليةخالل  تحديدهاغير المصححة التي تم  خطاءاأل بجمع الممارس يقوم .51
 (120أ-118الطفيفة بشكل واضح. )المرجع: الفقرات أ

 
 ممارس لالتابع ل يرالخب من قبل المنجز العمل

 اتلفقر : )المرجع: ابما يلي أيضا  ممارس يقوم ال، التابع للممارس الخبير عمل يتوجب اتستخدامعندما  .52
 (125أ-121أ
غراض أل والقدرات والموضوعية الالزمةالكفاءة ب يتمتعلممارس التابع لتقييم ما إذا كان الخبير  (أ)

فسار حول تستاإلموضوعية لاتقييم ممارس، يشمل لل التابع خارجيالخبير ال وفي حالالممارس. 
-126أ تا)المرجع: الفقر  ؛الخبير لموضوعيةتهديدا  يمكن أن تخلقالمصالح والعالقات التي 

 (129أ
 اتالمرجع: الفقر ) ؛لممارسالتابع لخبير التي يتمتع بها الخبرة المجال ل يالحصول على فهم كاف (ب)

 (131أ-130أ
لفقرة و)المرجع: ا ؛عمل الخبيرأهداف لممارس على طبيعة ونطاق و التابع ل مع الخبير تفاقاإل (ج)

 (133-132أ
 (135أ-134أ اتلممارس ألغراض الممارس. )المرجع: الفقر التابع ل تقييم كفاية عمل الخبير (د)

 
مدقق  م، أومقي  الأو  مسؤول القياس أومسؤول لطرف التابع لأو خبير ممارس آخر، من قبل  المنجزالعمل 
 (136أ)المرجع: الفقرة  داخلي

ألغراض  كافيالعمل  ذلكممارس ما إذا كان م اليقي  ، آخر ممارس يتوجب اتستخدام عملعندما  .53
 الممارس.

 
ول أو لطرف المسؤ الخبير التابع ل عمل كأدلة بإتستخدام تسوف ت ستخدمالتي  المعلومات تم إعدادإذا  .54

عين إلى الحد الالزم مع األخذ ب، القيام بما يلي ممارسلفإنه يتعين على ام، أو المقي   مسؤول القياس
 الخبير ألغراض الممارس:ذلك أهمية عمل  االعتبار

 ؛تهوموضوعي هقدراتذلك الخبير و كفاءة تقييم  (أ)
 ؛ ولخبيرذلك العمل لحصول على فهم ا (ب)
 .عتباره أدلةإب الخبير عمل مدى مالئمةتقييم  (ج)

 
 ما يلي:فإنه ينبغي أن يقي م الداخلي،  التدقيق قسمعمل تستخدام إليخطط  ممارسال كانإذا  .55

 الصلةات ذواإلجراءات السياتسات و التدقيق الداخلي  لقسم التنظيمي يدعم فيه الوضع الحد الذي (أ)
 ؛موضوعية المدققين الداخليين

 الداخلي؛ التدقيق قسمكفاءة مستوى  (ب)
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 ومنضبط، بما في ذلك رقابة الجودة؛ طبق منهج منظم و يالتدقيق الداخلي ما إذا كان قسم  (ج)

 .هو عمل كافي ألغراض العمليةالتدقيق الداخلي  قسمعمل ما إذا كان  (د)
 

 اإلقرارات الخطية
 :إقرارا  خطيا  ( األطراف المناتسبةطرف المناتسب )اليطلب الممارس من  .56

مأنه يفيد ب (أ) ( اتسبةالمن األطرافالطرف المناتسب ) يدرك ممارس جميع المعلومات التيلل قد قد 
 (139أ-137و أ 55أ-54قرات أ. )المرجع: الفبالعملية عالقةذات  أنها

 نه تم إظهارتأكيد أ، بما في ذلك المعايير المطبقة وفق األتساتسيقياس أو تقييم الموضوع  يؤكد (ب)
 موضوع.الجميع المسائل ذات الصلة في معلومات  كافة

 
المطلوبة، الحصول على واحد أو أكثر  اإلقرارات، باإلضافة إلى حدد الممارس أنه من الضروري  إذا .57

ديم يطلب تق تسوف فإنهموضوع، المعلومات بلدعم األدلة األخرى ذات الصلة  اإلقرارات الخطية من
 األخرى. هذه اإلقرارات الخطية

 
 لممارس:ا فإنه يتعين علىمعلومات الموضوع، ل مهمة بالنسبةمسائل اإلقرارات الخطية بتتعلق  عندما .58

ي ذلك تم الحصول عليها، بما فيمع األدلة األخرى التي  وإتساقها ة هذه اإلقراراتتقييم معقولي (أ)
 (؛ وخطيةية أو اإلقرارات األخرى )شفه

على  يدج ين بشكل  مطلع الذين يقدمون اإلقرارات أولئك يمكن أن ي توقع بأن ما إذا كان بحث (ب)
 .محددةمسائل 

 
 .هيس بعد، ولكن لأقرب ما يمكن إلى تاريخ تقرير التأكيد الخطيةاإلقرارات تاريخ  ينبغي أن يكون  .59

 
 الموثوقةأو غير  المقدمةغير  مطلوبةال اإلقرارات الخطية

مإذا  .60 افي أن هناك شك كبممارس ال إتستنتجإذا أو ة بو طلالم اإلقرارات الخطيةواحد أو أكثر من  لم ي قد 
رارات اإلق، أو أن همجتهادإأو  األخالقية قيمهم أو نزاهتمأو من يقدمون اإلقرارات الخطية كفاءة  حول

 (140أ: )المرجع: الفقرة ممارسال فإنه يتعين على، غير موثوقة الخطية

 (؛المناتسبة األطرافمناقشة المسألة مع الطرف المناتسب ) (أ)

قييم وت اإلقرارات الخطية تقديم ط لب منهموردت منهم أو األشخاص الذين  نزاهةإعادة تقييم  (ب)
 امة؛ وع بصورة( واألدلة الخطيةأو  الشفهية) اإلقراراتلذلك على موثوقية  المحتملتأثير ال
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 .التأكيدرير في تق تستنتاجتخاذ اإلجراءات المناتسبة، بما في ذلك تحديد التأثير المحتمل على اإلإ (ج)
 

 األحداث الالحقة
وضوع وعلى مالعلى معلومات األحداث حتى تاريخ تقرير التأكيد تأثير يأخذ الممارس بعين اإلعتبار  .61

 تبلغ إلى علمه التي للحقائق مناتسببشكل يستجيب عندما يكون ذلك مالئما للعملية، و ، التأكيدتقرير 
 .التأكيدقرير تتعديل  كانت تستدفعه إلى في ذلك التاريخ والتي لو علمها، التأكيدبعد تاريخ تقرير 

موضوع الهذه األحداث على معلومات  أن تؤثر األحداث الالحقة على إمكانية دراتسةويعتمد مدى 
لقيام بأي إجراءات اممارس مسؤولية ال ال يتحملالممارس. ومع ذلك،  إتستنتاجمالءمة  وعلى مدى

 (142أ-141التأكيد. )المرجع: الفقرات أموضوع بعد تاريخ تقرير المعلومات يخص فيما 
 

 معلومات أخرى 
معلومات لى ع ذي الصلة التأكيد موضوع وتقريرالالتي تحتوي على معلومات  الوثائقمل تعندما تش .62

، مع ، إن وجدتالهامة أوجه التضارب لتحديدالمعلومات األخرى  تلكالممارس يقرأ ينبغي أن أخرى، 
رجع: : )الماألخرى قام الممارس خالل قراءة تلك المعلومات ، وإذا التأكيدمعلومات الموضوع أو تقرير 

 (143أالفقرة 
 أو؛ دالتأكيموضوع أو تقرير الومعلومات  األخرى  المعلومات تلك بين هامتناقض  بتحديد (أ)

ل عالقة بالمسائ ليس لهالمعلومات األخرى  تلك ضمن في الحقائق إط لع على خطأ جوهري  (ب)
 ،التأكيدفي معلومات الموضوع أو تقرير  الظاهرة

 
راءات جاإل مزيد منال ويتخذ( المناتسبة األطرافالمسألة مع الطرف المناتسب )ممارس هذه ال تسيناقش

 .حسبما يكون مناتسبا  
 

المعايير المطبقةوصف   
. ل بهاالمعمو لمعايير ل يشير بشكل كافتتصف أو موضوع الممارس ما إذا كانت معلومات ال يقي م .63

 (146أ-144أ ات)المرجع: الفقر 
 

التأكيد إتستنتاج صياغة  
 ن لزم األمرإيحاول يتم الحصول عليها في تسياق العملية، و ممارس كفاية ومالءمة األدلة التي ال يقي م .64

دلة األ جميعفي  ممارسال وينبغي أن يبحثلحصول على المزيد من األدلة. ا المحددة في الظروف
تثبت أو تتعارض مع قياس أو تقييم الموضوع  هاما إذا كان يبدو أنذات الصلة، بغض النظر ع

إذا كان الممارس غير قادر على الحصول على المزيد من األدلة و . المطب قةالمعايير  وفقاألتساتسي 
رس في الفقرة االمم إتستنتاجفيما يخص اآلثار المترتبة  اإلعتبار يأخذ بعينينبغي أن فإنه الالزمة، 

 (153أ-147أ . )المرجع: الفقرات65
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. جوهريةال خطاءاألمن  تخلوموضوع الحول ما إذا كانت معلومات معين  إتستنتاجالممارس  صوغي .65
فيما يتعلق  64في الفقرة  الوارد هإتستنتاج اإلعتبار بعين الممارس يأخذ، تستنتاجاإل ذلك صياغةفي و 
مصححة غير ال البيانات تم الحصول عليها وتقييم ما إذا كانت أخطاءيكفاية ومالءمة األدلة التي ب

 (155أ-154أو  3أ ات. )المرجع: الفقر تسواء منفردة  أو مجتمعة  ، أخطاء هامةهي 
 

طاق نال ينشأ حينها قيد علىلحصول على أدلة كافية ومالئمة، ا على إذا كان الممارس غير قادر .66
كون ي، حيث ينسحب من العملية، أو تستنتاجاإل أو يحجب، متحفظ إتستنتاجعن  ممارساليعب ر و 

حسبما يكون مناتسبا . )المرجع: الفقرات المعمول بها،  األنظمةأو  القوانينبموجب  ا  ممكناإلنسحاب 
 (158أ-156أ

 
 إعداد تقرير التأكيد

ول معلومات الممارس ح إتستنتاجعن  ا  واضح ا  يتضمن تعبير أن و  ا  وبكتمتقرير التأكيد  يجب أن يكون  .67
 (161أ-159وأ 2أ اتالموضوع. )المرجع: الفقر 

 
لتأثير د منها اي قصالمعلومات أو التفسيرات التي ال  عنفصل بشكل واضح منالممارس  إتستنتاج يكون  .68

 محددةانب جو بمتعلقة أخرى أو نتائج  مسائل فقرة تأكيد أوالممارس، بما في ذلك أي  إتستنتاجعلى 
الصياغة  حتوضينبغي أن و . مشمولة في تقرير التأكيدتوصيات أو معلومات إضافية  أو العملياتمن 

ال ضافية اإلمعلومات الالتوصيات أو أو النتائج أو  المسائل األخرى  بأن فقرة التأكيد أوالمستخدمة 
 (161أ-159أ اتالممارس. )المرجع: الفقر  إتستنتاج إلنتقاص مني قصد منها ا

 
 محتوى تقرير التأكيد

 ، كحد أدنى، العناصر األتساتسية التالية:تقرير التأكيد يتضمن .69

 (162أالتقرير هو تقرير تأكيد مستقل. )المرجع: الفقرة  أن إلى عنوان يشير بوضوح (أ)

 (163أ. )المرجع: الفقرة االمرتسل إليهالجهة  (ب)

يكون  وحيث، موضوعالمعلومات و ، الممارس يحصل عليه الذي التأكيدمستوى لأو وصف  تحديد (ج)
لمناتسب الطرف ا يقدمهبيان بشكل الممارس  إتستنتاج عندما ي صاغو الموضوع األتساتسي.  مناتسبا  

ي تقرير ف أو يعاد إنتاجه فق تقرير التأكيديراينبغي أن بيان ال فإن ذلك(، المناتسبة األطراف)
 (164أ. )المرجع: الفقرة المستهدفينفيه إلى مصدر متاح للمستخدمين  ي شارالتأكيد أو 
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 (165أ. )المرجع: الفقرة المعايير المطبقة تحديد (د)

، ير المطبقةالمعايوفق لموضوع األتساتسي اهامة مرتبطة بقياس أو تقييم متأصلة وصف ألية قيود  (ه)
 (166أ)المرجع: الفقرة  حيث يكون مناتسبا  

 يجة لذلكلى هذه الحقيقة، وأنه نتالقراء إينب ه لغرض محدد، بيان  المعايير المطبقة ت صم معندما  (و)
 (168أ-167أ اتآخر. )المرجع: الفقر موضوع مناتسبة لغرض القد ال تكون معلومات 

هم مسؤوليات ويصف، كان مختلفا   م إنأو المقي   ومسؤول القياسالطرف المسؤول  بيان يحدد (ز)
 (169أومسؤوليات الممارس. )المرجع: الفقرة 

خاص د عمليات التأكيلدولي أو حيث يوجد معيار ، لهذا المعيار وفقا   العمليةإجراء ب يفيدبيان  (ح)
 (171أ-170أ ات. )المرجع: الفقر لذلك المعيار وفقا  ، محددموضوع ب

، 1دة المعيار الدولي لرقابة الجو  طبقت أحد أفرادهاالممارس يكون  التي المؤتسسة يفيد بأنبيان  (ط)
 كون ت، التي األنظمةأو  القوانينفي منصوص عليها متطلبات أخرى، أو  مهنيةأو متطلبات 
 ا  الممارس محاتسب لم يكنإذا و . 1ي لرقابة الجودة المعيار الدول مهمة بقدر أهميةعلى األقل 

ا في المنصوص عليهمتطلبات ال، أو المطبقة بيان المتطلبات المهنيةال يجب أن يحدد، ا  مهني
التي تكون على األقل مهمة بقدر أهمية المعيار الدولي لرقابة الجودة  المطبقة القوانين أو األنظمة

 (172أ. )المرجع: الفقرة 1

السلوك قواعد ي فاألخالقية األخرى المتطلبات و  يةتستقاللمتطلبات اإلل يفيد بامتثال الممارسبيان  (ي)
عليها  المنصوص، أو المتطلبات األخرى  ، أو المتطلبات المهنيةاألخالقي للمحاتسبين المهنيين

د قواع من "أ" و"ب"الجزأين  مهمة بقدر أهميةعلى األقل  تكون ، التي في القوانين أو األنظمة
 ا  ارس محاتسبالمم وإن لم يكن. بعمليات التأكيدذات الصلة السلوك األخالقي للمحاتسبين المهنيين 

ليها في المنصوص ع، أو المتطلبات المطبقة بيان المتطلبات المهنيةال ينبغي أن يحدد، ا  مهني
واعد و"ب" من ق الجزأين "أ"التي تكون على األقل مهمة بقدر أهمية  المطبقة القوانين أو األنظمة

   (173أ. )المرجع: الفقرة السلوك األخالقي للمحاتسبين المهنيين ذات الصلة بعمليات التأكيد

عملية  الممارس. وفي حال تستنتاجالمنجز كأتساس إل حول العمل غني بالمعلوماتملخص  (ك)
روري ضأتساتسي و أمر  المنفذةجراءات اإل ونطاقتقدير طبيعة وتوقيت يعتبر ، التأكيد المحدود

ما  المنجز عمليجب أن يذكر ملخص ال، عملية التأكيد المحدودفي و الممارس.  إتستنتاجلفهم 
 :يلي

ن عملية توقيتها عفي طبيعتها و تختلف  عملية التأكيد المحدودفي  المنفذةاإلجراءات أن  (1)
 كما أنها ذات نطاق أقل من عملية التأكيد المعقول؛ و، التأكيد المعقول
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أقل  حدودعملية التأكيد المالحصول عليه في  التأكيد الذي يتممستوى  يكون ذلك، ل وتبعا   (2)
 .لو تم إنجاز عملية التأكيد المعقول يتم الحصول عليهتس كان الذيبكثير من التأكيد 

 (178أ-174، أ6أ ات)المرجع: الفقر 

 (180أ-178، أ2الفقرات أالممارس: )المرجع:  إتستنتاج (ل)

لسياق لى ا، عحيثما يكون مناتسبا   ،تخدمين المستهدفينالمس أن يطلع تستنتاجلإل ينبغي (1)
 (180أالممارس. )المرجع: الفقرة  إتستنتاج الذي يتعين فيه قراءة

 (179أمعقول. )المرجع: الفقرة التأكيد عملية الفي بشكل إيجابي  تستنتاجي عب ر عن اإل (2)

علم  قد بلغ إلىما إذا  يوضح بشكل  ، عملية التأكيد المحدودفي ، تستنتاجي عب ر عن اإل (3)
مسألة  يأ ،عليها الحصولالتي تم  واألدلة التي تم تأديتهااإلجراءات  على بناءا، الممارس

ع: . )المرججوهريةأخطاء  تشتمل علىالموضوع معلومات بأن تدفعه لالعتقاد ( مسائل)
 (181أالفقرة 

لموضوع األتساتسي لمناتسبة تستخدام كلمات بإ( 3( أو )2)البند في  تستنتاجاإلينبغي صياغة  (4)
 :من حيث التالييصاغ أن  كما ينبغي ،العمليةظروف في ضوء  المعايير المطبقةو 

 (182أ)المرجع: الفقرة 

 ؛المعايير المطبقةالموضوع األتساتسي و  .أ

 ؛ أوالمعايير المطبقةموضوع و المعلومات  .ب

هبيان  .ج  (.المناتسبة األطرافالطرف المناتسب ) يعد 

 :يما يل يتضمن تقرير التأكيدينبغي أن ، معدل إتستنتاجالممارس عن  رما يعب  عند (5)

 و؛ تعديلال التي تؤدي إلى إجراء( المسائلمسألة )لل يقدم وصفا   قسم .أ

 (183ألممارس. )المرجع: الفقرة المعدل ل تستنتاجاإل يشمل قسم .ب

 (184أتوقيع الممارس. )المرجع: الفقرة  (م)

فيه حصل يريخ الذي تاال في أي وقت يسبقتقرير التأكيد خ ؤر  ي   ينبغي أنال . التأكيد تاريخ تقرير (ن)
أولئك  بولق التي تثبت األدلة، بما في ذلك هإتستنتاج يستند إليها فياألدلة التي  على الممارس

جع: موضوع. )المر الالمسؤولية عن معلومات  لتحملهممعترف بها  يتمتعون بصالحياتالذين 
 (185أالفقرة 

 .مهامه ممارسال الذي يمارس فيه صاإلختصافي  المحدد الموقع (س)
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 ممارس في تقرير التأكيدلالتابع ل الخبيرشارة إلى اإل
ينبغي ال  التقرير ذلك صياغة فإن ،التابع له في تقرير التأكيدخبير العمل ممارس إلى ال أشارإذا  .70

 تقلصتد قالتقرير  ذلكفي  ر عنهالمعب   تستنتاجإلعن اأن مسؤولية الممارس ب أن تفترض ضمنا  
 (188أ-186أ اتذلك الخبير. )المرجع: الفقر  مشاركةبسبب 

 
 بموجب القوانين أو األنظمة عليه المنصوصتقرير التأكيد 

محددة غة اأو صي محدد شكلاتستخدام بموجب القوانين أو األنظمة الممارس  يتوجب علىإذا كان  .71
الدولية األخرى  معاييرلل أوالمعيار الدولي لهذا  التأكيدتقرير  فإنه ينبغي أن يشير، التأكيد تقريرل
رة كحد أدنى، كل عنصر من العناصر المحددة في الفق ،التأكيد تقرير تضمنإذا  فقطعمليات التأكيد ل

69. 
 

 المعدلةغير ات المعدلة و تستنتاجاإل
 :يستنتجمعدل عندما ال تستنتاجاإلالممارس عن ر يعب   .72

معلومات الموضوع، من كافة النواحي الجوهرية،  يتم إعدادبأنه ، معقولعملية التأكيد ال في حال (أ)
 أو ؛للمعايير المعمول بها وفقا  

لحصول واألدلة التي تم ا التي تم تأديتهاعلى اإلجراءات  بناء  عملية التأكيد المحدود، و  في حال (ب)
عداد إ نه لم يتم أب دفعته لالعتقاد (مسائل) مسألةالممارس أي  لم يبلغ إلى علمأنه عليها، 

 للمعايير المعمول بها.  وفقا  ، من كافة النواحي الجوهرية، معلومات الموضوع
 

 من الضروري:أنه الممارس  ارتأىإذا  .73
موضوع لاعنها في معلومات  مفصحأو  مسألة معروضةإلى  المستخدمين المستهدفين نتباهإ لفت (أ)

لبحيث  على قدر من األهميةالممارس، وفق تقدير  وتعتبر،  همففي  ا  أتساتسي ا  أمر  تشك 
 (؛ أوالمسألة تأكيدفقرة موضوع )اللمعلومات  المستهدفين لمستخدمينا

وع موضالفي معلومات  ت عرض أو ي فصح عنهاتلك التي  عدا عن معينة مسألة اإلبالغ عن (ب)
 وأ عمليةللفهم المستخدمين المستهدفين  بالممارس، ذات صلة  تقديرتعتبر، وفق  التيو 

 ،أخرى( مسائلفقرة أو تقرير التأكيد )مسؤوليات الممارس 
 

ي فقرة ذلك فب القيام الممارس فإنه ينبغي على، القوانين أو األنظمة ولم يكن ذلك محظورا  بموجب
 معدل يرغ الممارس إتستنتاج أن إلى شير بوضوحتعنوان مناتسب،  ذات، معينة ضمن تقرير التأكيد

لى المعلومات فقرة فقط إال ينبغي أن تشير تلك، المسألةتأكيد فقرة  . وفي حالالمسألةبفيما يتعلق 
 موضوع.العنها في معلومات  المفصحأو  المعروضة
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 التالية: الظروففي  المعدل تستنتاجاإلممارس عن ال رعب  ي   .74

ه ذتأثير هويمكن أن يكون لممارس، لالمهني  الحكم وفق، عند وجود قيد معين على النطاق (أ)
 إتستنتاجممارس عن ال ريعب  ينبغي أن (. في هذه الحاالت، 66الفقرة  أنظر) هاما   المسألة

 .تستنتاجاإل أن يحجبمتحفظ أو 

 فيو . جوهريةأخطاء  علىلممارس، لالمهني  وفق الحكم، تشتمل معلومات الموضوع عندما (ب)
ع: الفقرة تسلبي. )المرج إتستنتاجأو  متحفظ إتستنتاجممارس عن ال ينبغي أن يعب رهذه الحاالت، 

 (191أ
 

 ال تكون اآلثار أو اآلثار المحتملة للمسألة، وفق الحكم عندما متحفظ إتستنتاجالممارس عن  ريعب   .75
ر عن عب  ي  و  .تستنتاجإلل حجبا  أو  ا  تسلبي ا  إتستنتاجتطلب لممارس، هامة وواتسعة جدا  بحيث تالمهني ل

التحفظ.  اهبيرتبط  التي للمسألة اآلثار أو اآلثار المحتملةمن " ا  تستثناءإ" بأنه المتحفظ تستنتاجاإل
 (190أ-189)المرجع: الفقرات أ

 
سألة م أيضا   لغ إلى علمهلكن بنطاق ال قيد علىمعدل بسبب وجود  إتستنتاجالممارس عن  رعب  إذا  .76

الممارس في  يجب أن يدمجفإنه ، موضوعمعلومات الأخطاء جوهرية في  وجودتؤدي إلى ( مسائل)
لومات شتمال معإ( التي تؤدي إلى المسائل) لمسألةلو  لقيود النطاق واضحا   تقرير التأكيد وصفا  

 .الموضوع على أخطاء جوهرية
 

هالبيان  يحددعندما  .77 أن ب مناتسب ويصف بشكل   (المناتسبة األطرافالطرف المناتسب ) الذي يعد 
 ممارس:ال فإنه يتعين على، جوهريةمعلومات الموضوع تشوبها أخطاء 

اتسي من حيث الموضوع األتس تتم صياغتهتسلبي  إتستنتاجأو  متحفظ إتستنتاجالتعبير عن  (أ)
 ؛ أوالمعايير المطبقةو 

الطرف   هالذي يعد   فيما يتعلق بالبيان تستنتاجاإل صياغة تحديدا   العمليةشروط إقتضت إذا  (ب)
المسألة  أكيدتفقرة شمل ي متحفظ لكنهغير  إتستنتاج(، التعبير عن المناتسبة األطرافالمناتسب )

( المناتسبة األطرافالطرف المناتسب ) المعد  من قبللى البيان إ التي تشيرو في تقرير التأكيد 
: . )المرجعجوهرية موضوع تشوبها أخطاءالأن معلومات ب تسليمبشكل  ويصف يحدد الذي

 (192أالفقرة 
 

 األخرى  اإلبالغمسؤوليات 
 ظروف العملية و  لشروط وفقا  ، قد بلغ إلى علمه ما إذا كان اإلعتبار بعينممارس ال ينبغي أن يأخذ .78
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الت

 دــ

 قي م أومالأو إلى الطرف المسؤول أو مسؤول القياس  يتعين اإلبالغ عنهاخرى، أي مسألة األ العملية
 (199أ-193أ. )المرجع: الفقرة و غيرهمأ أولئك المكلفين بالحوكمة وأ الطرف المكلف

 
 توثيقال

بحيث التأكيد  رتقري ألتساس تسجال  وفر ت التيوثائق العملية في الوقت المناتسب الممارس  ينبغي أن يعد   .79
من فهم  ،الذي ليس له أي صلة تسابقة بالعمليةالخبرة،  ذيممارس اللتمكين  ا  ومناتسب ا  كافي يكون 

 (204أ-200أ التالي: )المرجع: الفقرات

ات عمليات التأكيد ذلالدولي  المعيارمع متثال لإل المنجزة جراءاتإلا ونطاقطبيعة وتوقيت  (أ)
 ؛المعمول بهاالصلة والمتطلبات القانونية والتنظيمية 

 و ؛واألدلة التي تم الحصول عليها التي تم تأديتهانتائج اإلجراءات  (ب)

الشأن،  ذلكفي  إليها التوصلالتي تم ات تستنتاج، واإلالعمليةالمسائل الهامة الناشئة خالل  (ج)
 .اتتستنتاجاإلتلك  إلى التوصلفي  ا تخذتالتي الهامة المهنية  واألحكام

 
ممارس لا ينبغي أن يوث قبشأن مسألة هامة، النهائي  هإتستنتاجمع  تتضاربمعلومات ممارس ال حدد إذا .80

 .كيفية معالجته لذلك التناقض
 

ة النهائي تجميع ملف العمليلالعملية اإلدارية  ويستكملممارس وثائق العملية في ملف العملية ال يجمع .81
 (206أ-205أ ات. )المرجع: الفقر المناتسب بعد تاريخ تقرير التأكيدفي الوقت 

 
ائق تجاهل وثي أن ممارس أوال يحذف  ينبغي أنالمن تجميع ملف العملية النهائي،  نتهاءاإلبعد  .82

 (207أحتفاظ بها. )المرجع: الفقرة إلالعملية من أي نوع قبل نهاية فترة ا
 

لية بعد عمجديدة للمن الضروري تعديل وثائق العملية القائمة أو إضافة وثائق  هأن الممارسإذا وجد  .83
ت أو ، بغض النظر عن طبيعة التعديالهائي، فإنه يتعين عليهتجميع ملف العملية النمن  نتهاءاإل

 :ما يليتوثيق اإلضافات، 

 و ؛محددة إلجراء التعديالت أو اإلضافاتالتسباب األ (أ)

 .إجرائها ومراجعتها والجهة التي قامت بذلكوقت  (ب)
 

*** 
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 األخرى  اإليضاحيةتطبيق والمواد المواد 
 (6)المرجع: الفقرة مقدمة 

المعرفة. و  والخبراتالمالحظات و التعليم و  الفنية، المهارات تستشاريةعملية اإلالفي يطبق الممارس،  . 1أ
ما يلي: من األنشطة المتعلقة بما على مزيج  عادة  تنطوي ة عملية تحليلية يتستشار العمليات اإلتشمل 

لتوصيات ا وضعو تقييم البدائل، و  المشاكل أو الفرص، وتحديدتقصي الحقائق، و تحديد األهداف، 
في حال )موما  ع التقاريرت كتب المتابعة. و  التنفيذ النتائج، وأحيانا   وإبالغ ،بما في ذلك اإلجراءات

ام تستخدالعمل المنجز هو فقط إل عموما  ويكون ل"(. مطو  النموذج الالسرد )أو " بأتسلوب( إصدارها
 تحقق دمةوتعتبر أي خوالعميل.  الممارسبين  تفاقطبيعة ونطاق العمل باإل وت حدد. إفادتهالعميل و 
 .تأكيد عملية يه بل تستشاريةإليست عملية  هي عملية التأكيدتعريف 

 

 األهداف
 ((1)69، 65، 10ات )المرجع: الفقر  المكونة من عدة جوانب الموضوع معلومات التي تتضمن العمليات

كل  حولات منفصلة إتستنتاجموضوع من عدد من الجوانب، يمكن تقديم معلومات التتكون حيث  . 2أ
التأكيد. بل ى مستو نفس بمنفصلة الات تستنتاجهذه اإل كافة ترتبطوال ينبغي أن جوانب. الجانب من 

تشمل و . لمحدودالتأكيد امعقول أو عملية التأكيد العملية  يالئمشكل ب إتستنتاجعن كل ينبغي أن ي عب ر 
ند تقديم ع إتستنتاجهذا المعيار الدولي كل  الوارد في تقرير التأكيد ضمن تستنتاجإلى اإل اإلشارات

 ات منفصلة.إتستنتاج
 

 تعريفاتال
  )ط(()أ(12)المرجع: الفقرة  معقولوالالمحدود  عمليات التأكيد في نطاق اإلجراءاتطبيعة وتوقيت و 

ليه في ع هومحدود أقل مما ال عملية التأكيدالحصول عليه في تم يالتأكيد الذي مستوى  وحيث أن . 3أ
ختلف في ت  عملية التأكيد المحدودالممارس في التي يؤديها جراءات فإن اإل، عملية التأكيد المعقول

بين  يسيةالرئالفروق وتشمل . من، عملية التأكيد المعقول وهي أقل نطاقا   ،نطبيعتها وتوقيتها ع
 ما يلي: محدودالتأكيد الوعملية  معقولعملية التأكيد الفي اإلجراءات 

 على ا  إعتماد، اإلجراءات المختلفة كمصدر لألدلةالتركيز على طبيعة من المرجح أن يختلف  (أ)
 لمحددةاظروف المناتسب في ال منأنه ممارس ال يرتأيقد  العملية. على تسبيل المثال،ظروف 

المنشأة  موظفي على اتتستفسار اإل طرح على نسبيا  أكبر  بشكل  التركيز  محدودال تأكيدالعملية ل
 ة الرقابةأنظمختبار إ، إن وجد، على أقل نسبيا  بشكل تركيز الاإلجراءات التحليلية، و على و 

 .التأكيد المعقولبعملية  مقارنة  دلة من مصادر خارجية األوالحصول على 
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أكي 
الت

 دــ

 :أن مارس في عملية الـتأكيد المحدوديمكن للم (ب)

 أو لفحصها؛ أقل بنود يختار 

 المحددة وففي الظر فقط اإلجراءات التحليلية  تنفيذإجراءات أقل )على تسبيل المثال،  ينفذ 
 قول(.معال عملية التأكيدفي  اإلجراءات األخرى اإلجراءات التحليلية و كل من  تنفيذعند 

معقول، اليد تأكال عمليةفي ، لمخاطر العملية اإلجراءات التحليلية التي ت نفذ إتستجابة   تشمل (ج)
 كيدعملية التأفي أما . الجوهرية خطاءاأل لتحديدتوقعات دقيقة بما فيه الكفاية صياغة 

العالقات و االتجاهات ب المتعلقةلدعم التوقعات  اإلجراءات التحليليةم ، يمكن أن ت صم  محدودال
 معقول.لاتأكيد الالمتوقع في عملية  الدقة مستوى ب البيانات أخطاء تحديدوالنسب بدال من 

 يمكن الحصول على كبيرة،الفات تخإأو عالقات أو تحديد تقلبات  وعندعلى ذلك،  عالوة   (د)
 تردتي ال الردود ودراتسةاالتستفسارات  عن طريق طرحمحدود ال عملية التأكيدفي  ةمناتسبأدلة 

 في ضوء ظروف العملية المعروفة.

، لممارسمكن ليمحدود ال عملية التأكيداإلجراءات التحليلية في  تنفيذعند و باإلضافة إلى ذلك،  (ه)
 بدال من ةالفصليبيانات ال، مثل المجم عة إلى حد كبيرتستخدام البيانات إ ،على تسبيل المثال

قيتها جراءات منفصلة إلختبار موثو إل تخضعالبيانات الشهرية، أو اتستخدام البيانات التي لم 
 . معقولالتأكيد العملية كما في بالقدر نفسه 

 
 (ل47 )ب(،)أ()ط(12تان )المرجع: الفقر  الهادفمستوى التأكيد 

حديد تكما أن ، يالكم   للقياس عليهخطط الممارس للحصول الذي ي تأكيدالمستوى ال يخضع عادة   . 4أ
في ف. العملية ظروففي  لممارسا يقررهامهني حكم هي مسألة  كان مستوى التأكيد هادفا  ما إذا 
في  اإلجراءات الالزمةمع تلك  مقارنة   حدودةمإجراءات ممارس يؤدي المحدود، ال التأكيد عملية

ولكي . معنى هادف وذو تأكيدلحصول على مستوى ل، مع ذلك، لكنها تهدفمعقول التأكيد العملية 
ثقة ز أن يعز فإنه من المحتمل  ،ذو معنىهادف و الذي يحصل عليه الممارس مستوى التأكيد  يكون 

فقرات ال أيضا   أنظر)درجة مهمة بشكل واضح ل الموضوعحول معلومات المستخدمين المستهدفين 
 (.18أ-16أ

 
يمكن أن يختلف التأكيد الهادف والمفيد، عبر كافة عمليات التأكيد المحدود، من تأكيد ي حتمل أن  . 5أ

ى ما واضح إل يعزز ثقة المستخدمين المستهدفين حول معلومات الموضوع إلى درجة مهمة بشكل  
هو أقل من مجرد تأكيد معقول. وما هو هادف ومفيد في عملية محددة يمثل تقدير معين ضمن 
ذلك النطاق يعتمد على ظروف العملية، بما في ذلك إحتياجات المستخدمين المستهدفين كمجموعة 

 .لومات والمعايير والموضوع األتساتسي للعمليةمن المع
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 يحتوي  ،محدودالتأكيد العليه الممارس في عمليات  يحصلالتأكيد الذي مستوى  بسبب إختالفو  . 6أ
عتراف بأن تقدير ، مع اإلالمنجزةجراءات إلحول ابالمعلومات غني تقرير الممارس على موجز 

 نظرأالممارس ) إتستنتاجلفهم  وأتساتسي أمر ضروري  هو المنجزة نطاق اإلجراءاتطبيعة وتوقيت و 
 (.178أ-174أ)ك( و 69فقرات ال

 
 مليةعفي  هادف ومفيدل تأكيد بعض العوامل التي قد تكون ذات صلة في تحديد ما يشك   تشمل .7أ

 :، ما يلي، على تسبيل المثالمحددة

  لعمليات التأكيد دولي  معيارما إذا كان هناك أي الموضوع األتساتسي والمعايير، و خصائص
 .بالموضوع المحدد صلةذات 

 سعى ي الذيتأكيد الحول طبيعة  الطرف المكلفالتي يحددها خرى األمؤشرات التعليمات أو ال
ة إجراءات معينعلى العملية  قد تنص شروط. على تسبيل المثال، الممارس للحصول عليه

يرغب الطرف وضوع معلومات الممن  محددة جوانبضرورية أو  الطرف المكلفيعتبرها 
 أن اإلجراءات األخرى ممارس القد يعتبر  لكن. إجراءاتهالممارس عليها  ركزأن يبالمكلف 

 معنى.ذو هادف و للحصول على أدلة كافية ومالئمة للحصول على تأكيد  مطلوبة

 وعلمعلومات الموض بعمليات التأكيد، فيما يتعلق إن وجدت، عام المقبولة بشكل   الممارتسة 
 صلة.مماثلة أو ذات  أو معلومات موضوع ،المحددة

 ة، كلما زادت العواقبعام وبصورةلمستخدمين المستهدفين كمجموعة. لالمعلومات  إحتياجات 
معلومات شوب ت اعندم المستهدفينللمستخدمين  بالنسبة مالئمغير  إتستنتاجالناتجة عن تلقي 

لى تسبيل علهم. بالنسبة  معنى  ذويكون  لكي الالزم كلما زاد التأكيد، جوهريةأخطاء الموضوع 
لنسبة غير مالئم با إتستنتاجالعواقب الناتجة عن تلقي قد تكون المثال، في بعض الحاالت، 

 للممارسول معقالتأكيد العملية لهناك حاجة  بحيث تكون  ة جداكبير للمستخدمين المستهدفين 
 في هذه الظروف. هادف ومفيدللحصول على تأكيد 

 ولح محدودالتأكيد ال إتستنتاج تسوف يصوغأن الممارس ب لمستهدفيناالمستخدمين  توقع 
 .متدنيةموضوع في إطار زمني قصير وبتكلفة المعلومات 
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 )أ(((2))أ( 12)المرجع: الفقرة  عمليات اإلثباتأمثلة على 
 هذا المعيار ما يلي:إجرائها بموجب التي يمكن  العملياتمثلة على تشمل األ .8أ

هتقرير  حول معين تأكيدالحصول على تستدامة إلعملية اتشمل  -تستدامةاإل (أ) أو خبير  اإلدارة تعد 
 .للمنشأةأداء االتستدامة  بخصوصم( مقي  الأو  مسؤول القياساإلدارة )

تأكيد  ىالحصول علللقوانين أو األنظمة متثال عملية اإل تتضمن -للقوانين أو األنظمة متثالاإل (ب)
 اتذة للقوانين أو األنظم همتثالإيفيد ب( القياس أو المقي ممسؤول طرف آخر ) بيان معين حول

 الصلة.

ياس أو ق حولمعين تأكيد الحصول على عملية القيمة مقابل المال تشمل  -القيمة مقابل المال (ج)
 (.مسؤول القياس أو المقي متقييم القيمة مقابل المال من قبل طرف آخر )

 
 )ب((12)المرجع: الفقرة  التأكيد مهارات وتقنيات

 ما يلي:مهارات وتقنيات التأكيد تشمل  . 9أ

 المهني؛ والحكمك المهني كيشتتطبيق ال 

  ؛وتقييمها األدلة ، بما في ذلك الحصول علىعملية التأكيد وتنفيذتخطيط 

  ؛الرقابة الداخلية وقيودفهم نظم المعلومات ودور 

  ؛نطاق اإلجراءاتطبيعة وتوقيت و بالعملية  األهمية النسبية ومخاطر دراتسةربط 

  وإعادة التفتيش و  اإلتستفسارالتي قد تشمل و ) العملية حسبما يكون مناتسبا  علىتطبيق اإلجراءات
 واإلجراءات التحليلية(؛ و تأكيدالو  المالحظةوإعادة األداء و  الحساب

  التأكيد مهارات كتابة تقريرو ممارتسات التوثيق المنهجي . 
 
 )ج(، الملحق(12)المرجع: الفقرة  معاييرال

 ضمنعقول بشكل ثابت وملموضوع األتساتسي القياس أو تقييم  ا  مطلوبأمرا   مناتسبةالمعايير التعتبر . 10أ
ا  مفتوح اجإتستنتأي  يكون  مناتسبة،المعايير ال الذي توفره يمرجعالطار اإل دون و المهني.  الحكمتسياق 

أي أنها  لسياق،مسألة متعلقة بامعايير هي المالءمة  مسألة وتعد  لتفسير الفردي وتسوء الفهم. أما ا
. حتى بالنسبة لنفس الموضوع األتساتسي يمكن أن يكون هناك معايير العمليةفي تسياق ظروف  ت حدد

أو ياس قد يختار مسؤول الققياس أو تقييم مختلف. على تسبيل المثال، ينتج عنها مختلفة، والتي 
 ألتساتسيامعايير الموضوع واحدة من ك، لعميلا بما يرضي لتي تم حل هااعدد شكاوى العمالء م مقي  ال
لثالثة في األشهر ا المكررة المشترياتم آخر عدد أو مقي   مسؤول قياس آخر قد يختارو  رضا العمالء،ل

 مالئمةير معايير غكانت الإذا  أي، التأكيدمستوى بمعايير التأثر مالءمة تال و لشراء األولي. لالتالية 
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تشمل و  .صحيح، والعكس لعملية التأكيد المحدود مالئمةغير  أيضا  هي ف، معقولالتأكيد ال لعملية
 لعرض واإلفصاح.ا، معايير حيث يكون مالئما  مناتسبة، المعايير ال

 
 )و((12)المرجع: الفقرة  العمليةمخاطر 

ة الدعاي أو المقاضاةمن  الخسارةالممارس، مثل  أعمالمخاطر  ،تشملوال ، العملية مخاطرشير ت. ال 11أ
 .المحددةموضوع المعلومات ب الناتجة فيما يتعلق األخرى  السلبية أو األحداث

 
كون تتس رهذه العناص كافة أن ليس رغم العناصر التالية، بواتسطة يمكن تمثيل مخاطر العملية عموما  . 12أ

 :عمليات التأكيدلجميع  هامةأو  قائمةبالضرورة 
 :، والتي تتكون بدورها منمباشرة   عليهاالممارس  التي ال يؤثرالمخاطر  (أ)

صلة لارقابة ذات الأنظمة  بحثأية أخطاء جوهرية قبل ب الموضوعمعلومات  قابلية تؤثر .1
 (؛ والمتأصلة( )المخاطر المناتسبة األطرافالطرف المناتسب ) يطبقهاالتي 

الموضوع أو  المخاطر الكامنة في عدم منع األخطاء الجوهرية التي تحدث في معلومات .2
عدم اكتشافها وتصحيحها، في الوقت المناتسب من قبل نظام الرقابة الداخلية لدى الطرف 

 ؛ والمناتسب )األطراف المناتسبة( )مخاطر الرقابة(
مباشر، وهي مخاطرة أن اإلجراءات التي يقوم بها  المخاطر التي يؤثر الممارس عليها بشكل   (ب)

 .كتشاف(إل)مخاطرة االممارس لن تكشف عن أية أخطاء جوهرية 
 
 :إن درجة ارتباط كل من هذه المكونات بالعملية تتأثر بظروف العملية، وتحديدا  . 13أ

  طبيعة الموضوع األتساتسي ومعلومات الموضوع. على تسبيل المثال، قد يكون مفهوم مخاطر
ما م الرقابة أكثر فائدة عندما يتعلق الموضوع األتساتسي بإعداد المعلومات حول أداء المنشأة

هو عليه عندما يتعلق الموضوع األتساتسي بالمعلومات حول فعالية الرقابة أو وجود وضع 
 مادي.

  ما إذا كان يتم إجراء عملية تأكيد معقول أو عملية تأكيد محدود. على تسبيل المثال، قد يقرر
 رالممارس غالبا  في عمليات التأكيد المحدود الحصول على أدلة عبر وتسائل أخرى غير إختبا

أنظمة الرقابة، وفي هذه الحالة يعتبر بحث مخاطر الرقابة أقل أهمية مما هو عليه في عملية 
 التأكيد المعقول حول نفس معلومات الموضوع.
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 إن دراتسة المخاطر هي مسألة حكم مهني، وليس مجرد مسألة يمكن قياتسها بدقة.
 

، يمكن بلوغه أو نادرا  ما يكون متدني التكلفة إن تقليص مخاطر العملية إلى الصفر هو أمر نادرا  ما. 14أ
 وبالتالي فإن "التأكيد المعقول" هو أقل من التأكيد المطلق، نتيجة لعوامل معينة كالتالي:

 .إتستخدام االختبار اإلنتقائي 
 .القيود المتأصلة للرقابة الداخلية 
 اتسمة.حقيقة أن كثير من األدلة المتاحة للممارس هي مقنعة وليست نهائية وح 
 دلة.على تلك األ ات بناء  تستنتاجإتستخدام الحكم المهني في جمع وتقييم األدلة وصياغة اإل 
 وفق المعايير  عند قياتسه أو تقييمه في بعض الحاالت، خصائص الموضوع األتساتسي

 الموضوعة.
 

 )ز(، الملحق(12)المرجع: الفقرة  مكلفالطرف ال
 المسؤول طرفلدى ال المكلفين بالحوكمةدارة أو اإل هي ظروف مختلفة، في، المكلف لطرفقد يكون ا. 15أ

تلف م أو طرف ثالث مخمقي  الأو  مسؤول القياس أو مستخدمين المستهدفينأو هيئة تشريعية أو ال
 (.أخرى مختلفة أطراف)

 
 )م(، الملحق(12قرة )المرجع: الف ن و المستهدفن و المستخدم

ه لهم تقرير التأكيد. . 16أ في بعض الحاالت، قد يكون هناك مستخدمين مستهدفين غير أولئك الذين ي وج 
وقد ال يكون الممارس قادر على تحديد جميع أولئك الذين تسوف يقرؤون تقرير التأكيد، خصوصا  

 نفي تلك الحاالت، خصوصا  إذا كان مو عند إمكانية وصول عدد كبير من الناس لذلك التقرير. 
المحتمل أن لدى المستخدمين المحتملين مجموعة واتسعة من المصالح في الموضوع األتساتسي، فقد 
يقتصر المستخدمون المستهدفون على األطراف المعنية الرئيسية التي لها مصالح مشتركة وهامة. 

بين  تفاقيمكن تحديد المستخدمين المستهدفين بطرق مختلفة، على تسبيل المثال، عن طريق اإل
 . لممارس والطرف المسؤول أو الطرف المكلف، أو بموجب القوانين أو األنظمةا

 
قد يشارك المستخدمون المستهدفون أو ممثلوهم بشكل مباشر مع الممارس والطرف المسؤول . 17أ

)والطرف المكلف إن كان مختلفا ( في تحديد متطلبات العملية. وبغض النظر عن مشاركة اآلخرين، 
لى اإلجراءات ع لعملية اإلجراءات المتفق عليها )التي تتضمن اإلبالغ عن النتائج الواقعية بناء   وخالفا  

 ن(:معي إتستنتاجمن صياغة  المتفق عليها مع الطرف المكلف وأي أطراف ثالثة مناتسبة، بدال  
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 يكون الممارس مسؤوال  عن تحديد طبيعة وتوقيت ونطاق اإلجراءات؛ و (أ)

داء إجراءات إضافية إذا إط لع على معلومات تختلف اختالفا كبيرا عن قد يحتاج الممارس أل (ب)
-116الفقرات أ أنظر) تلك المعلومات التي تم على أتساتسها تحديد اإلجراءات المخطط لها

 (118أ
 
في بعض الحاالت، يفرض المستخدمون المستهدفون )على تسبيل المثال، المصرفيون والجهات . 18أ

معينا ، أو قد يطلبوا من الطرف المناتسب )األطراف المناتسبة( الترتيب ألداء عملية التنظيمية( متطلبا  
التأكيد لغرض محدد. وعندما تستخدم العمليات معايير مصممة لغرض محدد، يتضمن تقرير التأكيد 

 ةبيانا  ينب ه القراء إلى هذه الحقيقة. باإلضافة إلى ذلك، قد يعتبر الممارس أنه من المناتسب اإلشار 
حقق على ظروف العملية، يمكن أن يت إلى أن تقرير التأكيد موجه فقط لمستخدمين محددين. وإعتمادا  

 (.168أ-167أالفقرات  أنظر)ذلك من خالل تقييد توزيع تقرير التأكيد أو تقييد إتستخدامه 
 

 )خ(، الملحق(12)المرجع: الفقرة  موضوعمعلومات ال
داء أو أو أ عملية أحد جوانبم بيان يقي  عبارة عن موضوع ال. في بعض الحاالت، قد تكون معلومات 19أ

 بشكل "لشركة "سالرقابة الداخلية عمل نظام فيما يتعلق بالمعايير. على تسبيل المثال، " ما متثالإ
ص" "معايير لامع  الشركة "س"هيكل إدارة يتوافق " أو "....خالل الفترة "ص"معايير ال وفقفعال 

 ."خالل الفترة...
 

 ، الملحق(13)المرجع: الفقرة  (المناتسبة األطرافالطرف المناتسب )
والطرف ، مأو المقي   ومسؤول القياسالطرف المسؤول،  كل من قوم بهاي التياألدوار يمكن أن تختلف . 20أ

 اختالف المناطق والمنشآت،مع  والحوكمةاإلدارة هياكل  أيضا  وتختلف (. 37أالفقرة  أنظر) المكلف
مثل الخلفيات الثقافية والقانونية المختلفة، وحجم وخصائص الملكية.  معينة تأثيراتوهو ما يعكس 

 عملياتال فةكا فيعمليات التأكيد لالدولية  معاييرأن تحدد الأنه ليس من الممكن  يعني هذا التنوعو 
، همنم أو طلب اإلقرارات، فسارات عليهمتستإلطرح ا الممارس على الذي ينبغيالشخص )األشخاص( 

في بعض الحاالت، على تسبيل المثال، عندما و جميع الظروف.  فيخالف ذلك ب التواصل معهمأو 
 ديدفإن تح، ةكامل ةقانوني منشأةتسوى جزء من  ت( ليساألطراف المناتسبةيكون الطرف المناتسب )

تطلب ممارتسة يمعهم إنما التواصل  الذي ينبغي لئك المكلفين بالحوكمةو أ أو ينموظفي اإلدارة المناتسب
فيما بة مناتسال والمعرفة مسؤولياتبال الذين يتمتعون ( شخاصاألشخص )الالمهني لتحديد  الحكم
 .المسائل المعنية يخص
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 عمليات التأكيدلالدولي  للمعيار وفقا  كيد أعملية الت إجراء
 (15، 5، 1 ات)المرجع: الفقر  العمليةبمعايير ذات الصلة لل متثالاإل

 مراجعةتدقيق أو عمليات عدا عن ) 3طبق على عمليات التأكيد. يشمل هذا المعيار المتطلبات التي ت  21أ
الخاص  عمليات التأكيدلمعيار الدولي لل وفقا   العملياتالمعلومات المالية التاريخية(، بما في ذلك 

حدد الخاص بموضوع معمليات التأكيد ل المعيار الدولي يكون في بعض الحاالت، و . بموضوع محدد
لة الخاص بموضوع محدد ذو صعمليات التأكيد لالمعيار الدولي  ويعتبر. بالعملية أيضا  ذو صلة 

ي نافذ المفعول ويرتبط موضوع المعيار الدولعمليات التأكيد لالمعيار الدولي  بالعملية عندما يكون 
 .الجها المعيار الدولي قائمة ومتوفرةبالعملية وتكون الظروف التي يع

 
تدقيق  فيما يخص عملياتعمليات التأكيد لالمعايير الدولية و الدولية  التدقيق كتابة معايير ت. تم22أ

. ى عمليات التأكيد األخر طبق على ت  مالية التاريخية، على التوالي، وهي ال المعلومات ال ةومراجع
 ملية التأكيدعينفذون  نالذيلممارتسين ل ةعام وبصورةالعملية بفيما يتعلق  وقد توفر إرشادات معينة

 لهذا المعيار. وفقا  
 

 (16و 12 تان)المرجع: الفقر  نص المعيار
 المصممةات متطلبال، و ذلك المعيارإتباع ممارس في العمليات التأكيد أهداف لالدولي  المعيار تضمني .23أ

رشادات إ تلك المعايير تتضمنباإلضافة إلى ذلك، و تحقيق تلك األهداف.  علىممارس ال لمساعدة
هم فمالئم للتمهيدية توفر تسياق ومواد أخرى،  إيضاحيةمواد مواد تطبيق و شكل  صلة علىذات 
 .وتعريفات لعمليات التأكيد للمعايير الدولية السليم

 
 يه وضعفالسياق الذي يتم  يدعمليات التأكل ةالدولي المعاييرفي المنصوص عليها هداف األ توفر .24أ

 المساعدة في: إلى ، وتهدفتلك المعاييرمتطلبات 
  و ؛إنجازه ينبغيفهم ما  (أ)
 لتحقيق األهداف.ينبغي إنجاز المزيد ما إذا كان  تحديد (ب)

 
مارس عمليات التأكيد من قبل الملالدولي  المعيارلمتطلبات  السليمالتطبيق من المتوقع أن يوفر 

وعدم واتسع  لبشك التأكيد عملياتظروف  اختالف لكن بسببألهداف. بتحقيق ا يا  لقيامهكاف ا  أتساتس
عن  سؤوال  ميكون ممارس فإن العمليات التأكيد، لالدولي  المعيارفي  هذه الظروف إمكانية توقع كافة
هداف عمليات التأكيد ذات الصلة وتحقيق األلالدولي  المعيارمتطلبات  لتلبية الالزمةتحديد اإلجراءات 

يذ إجراءات تنفالممارس  من ، تتطلبالعمليةفي ظروف وقد يكون هناك مسائل معينة، . المذكورة فيها
ة لتحقيق عمليات التأكيد ذات الصللالدولي  المعيار يتطلبهاالتي  اإلجراءات باإلضافة إلى تلك معينة

 .ذلك المعياراألهداف المحددة في 
 

                                                           
ق التأكيد المعقول والمحدود. ويمكن أن ي طبيتضمن هذا المعيار متطلبات ومواد تطبيق ومواد إيضاحية أخرى خاصة بعمليات إثبات  3

 هذا المعيار أيضا على عمليات التأكيد المعقول والمحدود المباشرة، ويمكن تعديله واإلضافة عليه عند الضرورة في ظروف العملية.
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 ".Shallالمساعد الفعل تستخدام "بإعمليات التأكيد لالدولي  المعيارمتطلبات ي عب ر عن . 25أ
 
لبات متطلل اإليضاحاتمن  ا  عند الضرورة، مزيدتوفر مواد التطبيق والمواد اإليضاحية األخرى، . 26أ

 :ويمكن تحديدا  أن. تطبيقهاإرشادات و 
 الجوانب التي يغطيها؛ و وما هي معين متطلبما يعني  بدقةأكثر  توضح بشكل (أ)
 .المحددة في الظروف ةكون مناتسبتأمثلة قد تشمل  (ب)

 
بيق السليم تطبالذات صلة  إال أنها، معينا   متطلبا   احد ذاتهبتفرض ال  اإلرشاداتهذه أن في حين و 

المسائل  لحو خرى معلومات أتساتسية األ اإليضاحيةوالمواد  التطبيقمواد  أيضا   وفركما تللمتطلبات. 
ارات إضافية عتبإ يتم دمج ، وحيث يكون مناتسبا  . لعمليات التأكيد ةالدولي المعاييرفي  التي عولجت

 احيةاإليضالتطبيق والمواد  ضمن موادالصغيرة  المؤتسساتالقطاع العام أو  تدقيقمنظمات  تخص
لية لعمليات المعايير الدو في الواردة  المتطلباتضافية في تطبيق اإلهذه االعتبارات تساعد األخرى. 

عمليات لولي الد المعيارتطبيق متطلبات في ممارس التقلص مسؤولية أو من  تحد   الإال أنها . التأكيد
 .واإلمتثال لهاالتأكيد 

 
م. 27أ بشكل  لك المعيارذوتفسير  تطبيقالدولي لعمليات التأكيد للمساعدة في  المعيارتعريفات في ال ت قد 

 موجبب ألغراض أخرى، تسواء   يتم وضعهاالتي  التعريفاتجاوز منها ت، وليس المقصود متسق
 ذلك. غيرأو  األنظمةالقوانين أو 

 
حاألخرى.  اإليضاحيةوالمواد  مواد التطبيقمن  ل المالحق جزءا  . تشك  28أ خدام اإلتستالغرض و  وي وض 

ن أو ضمن العنوان والمقدمة م لعمليات التأكيد ذي الصلة معيار الدوليال متنملحق في لل المقصود
 نفسه. لحقالم

 
 (17لمتطلبات ذات الصلة )المرجع: الفقرة ل متثالاإل

د ق إال أنها، معقولعمليات التأكيد ال فيمطلوبة فقط  تكون  أن بعض اإلجراءات من رغمعلى ال. 29أ
 .محدودال عمليات التأكيدفي بعض  أيضا   ةتكون مناتسب

 
 )أ((22، 20 ،)أ(3ات )المرجع: الفقر المتطلبات األخالقية 

ة التي المبادئ األتساتسية التاليالمهنيين على للمحاتسبين  السلوك األخالقيمن قواعد  "أ"الجزء  ينص. 30أ
 :لها متثالاإلالممارس  يتوجب على

 ؛النزاهة (أ)
 ؛الموضوعية (ب)
 ؛الكفاءة المهنية والعناية الواجبة (ج)
 و؛ السرية (د)
 السلوك المهني. (ه)
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ينبغي  يمالمفاه من إطارعلى  أيضا  من قواعد السلوك األخالقي للمحاتسبين المهنيين  "أ"الجزء  ينص. 31أ
 :بغرض المهنيينلمحاتسبين أن يطبقه ا

و أكثر تهديدات في واحدة أال تندرجلمبادئ األتساتسية. ل متثالإلالمتعلقة با التهديدات تحديد (أ)
 من الفئات التالية:

 ؛المصلحة الشخصية .1
 ؛يةمراجعة الذاتال .2
 ؛التأييد .3
 و؛ التآلف .4
 ؛المضايقة .5

 التهديدات المحددة؛ وتقييم أهمية  (ب)

لى مستوى إ تقليصهاأو  ات، عند الضرورة، للقضاء على التهديداإلجراءات الوقائيةتطبيق  (ج)
 بأن التهديدات المهنيضرورية عندما يحدد المحاتسب وتكون اإلجراءات الوقائية مقبول. 

الظروف و كافة الحقائق  بعد تقديرطرف ثالث عاقل ومطلع،  قد يخلص معهاليست بمستوى 
 .متثال للمبادئ األتساتسيةإلإلى أنه لم يتم إضعاف ا ،المحددة والمتاحة له في ذلك الوقت

 
 لمفاهيم الواردا إطارمن قواعد السلوك األخالقي للمحاتسبين المهنيين كيفية تطبيق  "ب"الجزء  يصف. 32أ

 بما في ذلك:، القطاع العاملمحاتسبين المهنيين في على ا مواقف محددةفي الجزء )أ( في 
 ؛المهني التوظيف  
 ؛تضارب المصالح 
 ؛اآلراء الثانية 
 ؛األتعاب األخرى من نواعواأل الرتسوم 
 تسويق الخدمات المهنية؛ 
 ؛الهدايا والضيافة 
 ؛ليأصول العم حفظ 
 و ؛الموضوعية 
 يةتستقاللاإل. 

 
 الذهن يةلإتستقالتضم  على أنها يةتستقاللاإلقواعد السلوك األخالقي للمحاتسبين المهنيين ف تعر  . 33أ

ن تتأثر أمن دون  التأكيد إتستنتاج على صياغةالقدرة  يةتستقاللاإلإذ تصون المظهر.  يةإتستقاللو 
وتحري  هةية القدرة على التصرف بنزا تستقاللاإلوتعزز . تستنتاجاإل ذلك تضعفالتأثيرات التي قد ب
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قواعد  يف التي تم التطرق إليهالمسائل اتشمل و ك المهني. كيشتال تسلوكوالحفاظ على  الموضوعية
 ما يلي: يةتستقاللاإل يخصفيما السلوك األخالقي للمحاتسبين المهنيين 

 المصالح المالية؛ 
 القروض والضمانات؛    
 ؛العالقات التجارية 
  ؛الشخصيةو  يةاألتسر العالقات 
 التأكيد؛ الءعم لدى العمل 
  ؛التأكيد مع عميل جديدةخدمة 
 التأكيد؛عميل دى ل مسؤولكمدير أو  العمل 
 التأكيد؛كبار الموظفين مع عمالء لطويلة ال عالقةال 
 التأكيد؛ عمالءإلى  التأكيدب متعلقة توفير خدمات غير 
  ،الرتسوم الطارئة(؛الرتسوم متأخرة الدفعالرتسوم )الحجم النسبي ، 
 و ؛الهدايا والضيافة 
  د بهاهدمأو ال ةالفعليالمقاضاة.  

 
بقدر قل على األ مهمة أو األنظمة القوانين التي تفرضهاالمتطلبات المهنية أو المتطلبات تعتبر  .34أ

 لتأكيدبعمليات االمتعلقة قواعد السلوك األخالقي للمحاتسبين المهنيين من  "أ" و"ب"الجزأين  أهمية
اف لتزامات تحقق أهدإوتفرض  33أ-30أ الفقراتجميع المسائل المشار إليها في ل عندما تتطرق 

الجزأين "أ" و "ب" من قواعد السلوك األخالقي للمحاتسبين المهنيين المتطلبات المنصوص عليها في 
 .المتعلقة بعمليات التأكيد

 
 تستمرارواإلالقبول 

 (24)المرجع: الفقرة  للعمليةمسبقة الشروط ال
، م اتستيفائهاقد ت التأكيد بعض الشروط المسبقة لعملية أنيمكن أن ي فترض . في بيئة القطاع العام، 35أ

 على تسبيل المثال:
لمدرجة االحكومية  والمنشآتالقطاع العام  تدقيقأدوار ومسؤوليات منظمات يفترض أن تكون  (أ)

 ؛اتفي التشريع مناتسبة ألنها ترد عادة  عمليات التأكيد  ضمن نطاق
الحصول على في  القطاع العام تدقيقحق منظمات غالبا  ما تنص التشريعات على  (ب)

 ؛لتنفيذ العملية الالزمةالمعلومات 
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قول أو معالتأكيد اللعملية  مالئمشكل بالممارس،  إتستنتاجدمج  تتطلب التشريعات عموما   (ج)
 و ؛تقرير مكتوب ضمنمحدود، ال التأكيد عملية

  .تافي التشريع منصوص عليها العملية ألن ةعام بصورة قائما  الغرض العقالني يكون  (د)
 
 حددأن يلممارس بإمكان الكن لمجمل الموضوع األتساتسي مناتسبة ليست متاحة ال معاييرال كانت . إذا36أ

عملية  إجراءيمكن  فإنه، التي تناتسبها تلك المعاييرواحد أو أكثر من جوانب الموضوع األتساتسي 
 يوضحأن  ينبغيحد ذاته. في هذه الحاالت، بالجانب من الموضوع األتساتسي  يخص ذلكفيما التأكيد 

 مجمله.بموضوع األتساتسي األصلي الب بأن التقرير ال يرتبطتقرير التأكيد 
 

 )أ(، الملحق(24، 13، (5(12)ص(، 12)ن(، 12)م(، 12ات األدوار والمسؤوليات )المرجع: الفقر 
تتضمن جميع عمليات التأكيد على األقل ثالثة أطراف مستقلة: الطرف المسؤول والممارس . 37أ

  يضا  أالطرف المسؤول هو  ، قد يكون وفي العديد من عمليات اإلثباتوالمستخدمين المستهدفين. 
اط لالطالع على مناقشة كيفية إرتب الملحق أيضا   أنظر. الطرف المكل فو مسؤول القياس أو المقي م، 

 .كل من هذه األدوار بعملية التأكيد
 
مناتسبة فيما يتعلق بالمسؤولية عن الموضوع األتساتسي تثبت وجود عالقة أدلة يمكن الحصول على  .38أ

مشترك الفهم الأتساس  على أيضا  هذا اإلقرار  وينصالمسؤول.  الطرف إقرار يقدمهمن خالل 
 هو الشكل األنسب لتوثيق فهم الطرف الخطيويعد  اإلقرار ممارس. اللمسؤوليات الطرف المسؤول و 

ل العملية قبو من المناتسب للممارس لمسؤولية، قد يكون ال يزال ل اإلقرار الخطيفي غياب و المسؤول. 
المسؤولية. في حاالت  إلىما،  تشريع أو عقدأشارت مصادر أخرى، على تسبيل المثال، مثل  إذا

اإلفصاح عن الظروف في ظروف، أو دا على الإعتماأخرى، قد يكون من المناتسب رفض العملية 
 .تقرير التأكيد

 
ا مويعتمد موضوع. العن وجود أتساس معقول لمعلومات  م مسؤوال  مقي  الأو  يكون مسؤول القياس. 39أ

ت، خرى. في بعض الحاالاألعلى طبيعة الموضوع األتساتسي وظروف العملية  معقوال   ل أتساتسا  يشك  
 لقياسلمسؤول ا أتساس معقول لتوفير واتسعةداخلية  أنظمةقد تكون هناك حاجة إلى عملية رتسمية مع 

ممارس لا تقديمحقيقة كما أن جوهرية. ال خطاءاألمن  تخلوموضوع المعلومات  يثبت بأنم مقي  الأو 
 لتوفيرم ي  المقأو  مسؤول القياسعمليات عن بديال  ال تعتبرموضوع المعلومات  حول تقارير معينةل

 .موضوعالمعلومات لأتساس معقول 
 

 ((1))ب( 24األتساتسي )المرجع: الفقرة  مالءمة الموضوعمدى 
لمعايير ا ويمكن قياتسه أو تقييمه بشكل متسق وفق للتحديدالموضوع األتساتسي المناتسب قابل  يكون  .40أ

 حصول على أدلةمعينة للإلجراءات الناتجة الموضوع معلومات  بحيث يمكن أن تخضع المطبقة
 .يكون مناتسبا   مامحدود، حسبال تأكيدالأو  المعقول التأكيد إتستنتاجكافية ومالئمة لدعم 
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 الئما  مإذا كان الموضوع األتساتسي ليس  أي، التأكيد بمستوى  الموضوع األتساتسيتأثر مالءمة ت. ال 41أ
 .صحيح، والعكس لعملية التأكيد المحدود مالئمغير  أيضا  هو ف، لعملية التأكيد المعقول

 
معلومات لا تكون درجة  إلى أي خصائص مختلفة، بما في ذلكبالمختلفة  ةاألتساتسي تتسم المواضيع. 42أ

زمنية معينة  طةبنق، وتتعلق مستقبلية أووتاريخية  ،ذاتية أووموضوعية  ،كمية أونوعية  المتعلقة بها
 :ما يلي هذه الخصائص علىوتؤثر  .ما زمنية فترةأو تغطي 

 و ؛لمعاييرا وفقالموضوع األتساتسي  أو تقييم دقة قياس (أ)

 دلة المتاحة.ألاإقناع مدى  (ب)
 
 يالموضوع األتساتستقييم مدى مالءمة  فيالممارس يساعد آثارها  وبحثهذه الخصائص  إن تحديد. 43أ

 (.164أالفقرة  أنظر) التأكيد تحديد محتوى تقرير وكذلك في
 
وتسع ألا تساتسياألموضوع جزء واحد فقط من الب التأكيد عملية يمكن أن ترتبط. في بعض الحاالت، 44أ

 لمنشأةاممارس لتقديم تقرير عن جانب واحد من مساهمة ال قد يتم تكليف . على تسبيل المثال،نطاقا  
 وعندة. التي لها نتائج بيئية إيجابيو  المنشأةفي التنمية المستدامة، مثل عدد البرامج التي تديرها 

الموضوع األتساتسي المناتسب في هذه الحاالت، قد يكون  خاصية تعرضتحديد ما إذا كانت العملية 
نه مطلب الجانب الذي ي   حولما إذا كانت المعلومات  اإلعتبار أن يأخذ بعينمن المناتسب للممارس 

، ستخدمين المستهدفين كمجموعة من المعلوماتالمحتياجات إ لبيتمن المرجح أن  تقرير حوله تقديم
موضوع وتوزيعها، على تسبيل المثال، ما إذا كانت هناك برامج المعلومات  عرض أيضا  وكيف تسيتم 
 .تقارير حولهاالمنشأة  والتي ال تعد   مالئمةنتائج أقل ذات أكثر أهمية 

 
 معاييرالمالءمة وتوافر 

 ((2))ب(24المعايير )المرجع: الفقرة مالءمة 
 مناتسبة الخصائص التالية:المعايير ال ت ظهر. 45أ

تخاذ القرارات من قبل في إتساعد  موضوع معلومات المالئمةالمعايير ينتج عن : المالءمة (أ)
 المستخدمين المستهدفين.

لعوامل اعن لها  وفقا   ةالمعد  موضوع المعايير كاملة عندما ال تغفل معلومات تكون الكتمال: اإل (ب)
 لمتخذةامعقول أن تؤثر على قرارات المستخدمين المستهدفين  بشكل قد ي توقعذات الصلة التي 

 مقاييس، مالئما   حيث يكون كاملة، المعايير التشمل و . تلك على أتساس معلومات الموضوع
 لعرض واإلفصاح.ا
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معقول بما بشكل متسق و  لموضوع األتساتسياتقييم أو  قياسبموثوقة المعايير تسمح الالموثوقية:  (ج)
في ظروف مماثلة من قبل  عند اتستخدامها، العرض واإلفصاح، حيث يكون مالئما  ، في ذلك

 .ينممارتسين مختلف
 با  حسبما يكون مناتسمن التحيز  تخلوموضوع معلومات المعايير المحايدة تنتج عن : يةالحياد (د)

 .في ظروف العملية
مستخدمين من قبل ال اموضوع يمكن فهمهمعلومات  فهمتسهلة المعايير الينتج عن لفهم: قابلية ا (ه)

 المستهدفين.
 
 ة.مناتسب ا  معايير  فرديةتجارب  عنالصادرة  األحكاملتوقعات أو لغامضة الوصاف األ لال تشك   .46أ

 
تبر وتععلى ما إذا كانت تعكس الخصائص المذكورة أعاله.  محددة لعمليةمعايير المالءمة  تعتمد. 47أ

د عالوة على ذلك، قو . حكم مهنيهي مسألة  محددةلعملية بالنسبة األهمية النسبية لكل خاصية 
، ولكن قد ال تكون مناتسبة لمجموعة عمليةالمعايير مناتسبة لمجموعة معينة من ظروف التكون 

لجهات اتقديم التقارير إلى الحكومات أو يتطلب . على تسبيل المثال، عمليةمختلفة من ظروف ال
من المعايير، ولكن قد ال تكون هذه المعايير مناتسبة لمجموعة  محددةمجموعة تستخدام إ التنظيمية

 من المستخدمين. واتسعة
 
ن يمكن أمن الطرق، على تسبيل المثال،  مختلفةمجموعة ب معينةمعايير أو وضع  إختيار يمكن .48أ

 :المعايير كون ت
  اتالتشريعأو  القوانينمنصوص عليها في. 
 شفافأتسلوب عمل  تتبعو الخبراء  من معترف بهامفوضة أو  هيئاتعن  ادرةص. 
  أتسلوب عمل شفافمن قبل مجموعة ال تتبع  مشتركضعت بشكل و  قد. 
  شرت في المجالت العلمية أو الكتب.ن  قد 
  للبيع على أتساس الملكية. خصيصا   وضعتقد 
   للعمليةالمحددة موضوع في الظروف الرض إعداد معلومات لغ مصممة خصيصا. 

 
 ممارس لتقييم مدى مالءمتها.ال يجريهمعايير على العمل الذي ال وضع يةكيفتؤثر 

في و  .العمليةتستخدامها في إالواجب لمعايير ا تنص القوانين أو األنظمة على . في بعض الحاالت،49أ
 لحالها حاتسبة، مناهي معايير هذه المعايير بأن فترض ي  ذلك،  الفعلى خمؤشرات أي غياب 

ذا إ التي تتبع أتسلوب عمل شفافأو المعترف بها  الخبراء المفوضةهيئات المعايير الصادرة عن 
بأنها  معاييرال هذه وت عرفمن المعلومات. المستخدمين المستهدفين حتياجات إبكانت ذات صلة 

ن و لمستخدما قد يوافق، لموضوع أتساتسي معين مقررةحتى عند وجود معايير و . مقررةمعايير 
 تلفة أطر مخيمكن أن ت ستخدم محددة. على تسبيل المثال، ال همعلى معايير أخرى ألغراض ن و ددمحال
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ضع ، مع ذلك، و ينمحدداللمستخدمين وبإمكان التقييم فعالية الرقابة الداخلية.  مقررةمعايير ك
باإلشراف  المعلومات فيما يتعلق المحددة من همحتياجاتإتفصيال من المعايير التي تلبي  مجموعة أكثر

 كيد:التأتقرير فإن في مثل هذه الحاالت، و . الوقائي، على تسبيل المثال

أنه و  خاص ذات غرضلمعايير  وفقا  موضوع التم إعداد معلومات أنه قد  إلىالقراء  هينب   (أ)
 ((؛ وو) 69الفقرة  أنظرموضوع مناتسبة لغرض آخر )النتيجة لذلك، قد ال تكون معلومات 

وانين أو القأن المعايير ال تتجسد في إلى ، العمليةلظروف  مالئما   متى كان ذلك، يشيرقد  (ب)
تسلوب تتبع أوالتي لخبراء من اأو المعترف بها  المفوضةالهيئات  وال تصدر عن، األنظمة

 .عمل شفاف
 
ممت. إذا 50أ فإنها  ،للعملية المحددةموضوع في الظروف اللغرض إعداد معلومات  خصيصا  معايير ال ص 

 لمستخدمينلتأكيد مضلل موضوع مضللة أو تقرير معلومات  نتج عنهامناتسبة إذا  ال تكون 
معايير ال أنب اإلقرار المكلفأو الطرف  المستهدفينللمستخدمين بالنسبة  ومن المحبذالمستهدفين. 
 ثريمكن أن يؤ و مناتسبة ألغراض المستخدمين المستهدفين. معايير هي بشكل خاص الموضوعة 

مات المقدمة المعلو على القيام به لتقييم مدى مالءمة المعايير، و  يتعينعلى ما  اإلقرارغياب مثل هذا 
 .معايير الواردة في تقرير التأكيدحول ال

 
 ((3 ))ب(24ع: الفقرة معايير )المرجالتوافر 

 ياس أو تقييمق كيفيةفهم ب للسماح لهم ن المستهدفينلمستخدميلمعايير متاحة ال ينبغي أن تكون . 51أ
 الية:أو أكثر من الطرق الت ةواحدب المستهدفينالمعايير للمستخدمين  وت تاحالموضوع األتساتسي. 

 .علنا   (أ)

 واضح في عرض معلومات الموضوع. بشكل هامن خالل إدراج (ب)

 (.165أالفقرة  أنظرفي تقرير التأكيد )من خالل إدراجها بشكل واضح  (ج)

 بالساعات والدقائق. الزمنقياس م العام، على تسبيل المثال معيار الفه بواتسطة (د)
 
د، أو ، على تسبيل المثال شروط العقالمستهدفينفقط للمستخدمين  متاحة أيضا  . قد تكون المعايير 52أ

صلة  ألنها ذات ألولئك العاملين في الصناعة والمتاحة فقطة يصناع نقابةصادرة عن المعايير ال
القراء إلى هذه الحقيقة.  ينب ه ا  )و( بيان69الفقرة  تتطلب هذا هو الحال، وإن كانغرض محدد. بفقط 

فقط  مممص أنه من المناتسب اإلشارة إلى أن تقرير التأكيد قد يعتبر الممارسباإلضافة إلى ذلك، 
 (.168أ-167الفقرات أ أنظرلمستخدمين محددين )
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 ((4))ب(24ل إلى األدلة )المرجع: الفقرة الوصو 
 كمية ونوعية األدلة المتاحة

 :بما يلي. تتأثر كمية أو نوعية األدلة المتاحة 53أ
ول ي توقع الحصموضوع. على تسبيل المثال، قد اللموضوع األتساتسي أو معلومات اخصائص  (أ)

 وة؛ تاريخيوليست  ةيمعلومات الموضوع مستقبلتكون عندما  ةأدلة أقل موضوعي على

 ةغير متاحمعقول  بشكل   توقع وجودهاعندما تكون األدلة التي يمكن  ظروف أخرى، مثال   (ب)
نظم أو ، المستنداتحتفاظ باإلالمنشأة في تسياتسة أو ، توقيت تعيين الممارس، مثال  بسبب، 

 المسؤول.الطرف كافية، أو القيود المفروضة من قبل الالمعلومات غير 
 

 .وليست حاتسمة وقاطعةمقنعة األدلة  تكون  وعادة  ما
 

 (56الوصول إلى السجالت )المرجع: الفقرة 
مسؤولياته ل على إقراره وفهمه( المناتسبة لطرف المناتسب )األطرافاموافقة  السعي للحصول علىإن . 54أ

 ظهرت  ساعد الممارس في تحديد ما إذا كانت العملية ييمكن أن  بما يلي الممارس تزويدالمتمثلة في 
 األدلة: الوصول إلى خاصية

 أنها (المناتسبة طرف المناتسب )األطرافاليدرك جميع المعلومات التي  إلى الوصولإمكانية  (أ)
  ؛األخرى  المسائلو موضوع مثل السجالت والوثائق الإعداد معلومات بذات صلة 

اتسبة( المن الطرف المناتسب )األطراف يمكن أن يطلبها الممارس من المعلومات اإلضافية التي (ب)
 و لغرض العملية؛

 لذيا( المناتسبة الطرف المناتسب )األطراف قبل الوصول غير المقيد لألشخاص منإمكانية  (ج)
 .منهم لحصول على أدلةالضروري ا أنه منيحدد الممارس 

 
 لمكلفطرف ام، والأو المقي   ومسؤول القياسطبيعة العالقات بين الطرف المسؤول، يمكن أن تؤثر . 55أ

 أدلةك يطلبها التي قد األخرى  المعلوماتو على قدرة الممارس على الوصول إلى السجالت والوثائق 
ديد ما إذا تح عند صلة يذ ا  تكون إعتبار يمكن أن هذه العالقات  فإن طبيعة ،لذلكو . إلتمام العملية

التي تثير بعض الظروف على مثلة أ 140وتتضمن الفقرة أ. أو عدم قبول العمليةقبول  ينبغيكان 
  مشاكل معينة.طبيعة هذه العالقات  فيها
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 ((6))ب(24الفقرة المنطقي )المرجع: الغرض 
 عتبارات ذات الصلة ما يلي:، يمكن أن تشمل اإلمنطقي غرضلعملية ل . في تحديد ما إذا كان56أ

 لمعايير ا عند تصميم خصوصا  ن لمعلومات الموضوع وتقرير التأكيد )و ن المستهدفو المستخدم
وع موضالمعلومات حتمالية إتستخدام أو توزيع إ يكمن فيعتبار آخر إ هناك و لغرض خاص(. 

 التأكيد على نطاق أوتسع من المستخدمين المستهدفين. وتقرير
 ب ، وتسبعملية التأكيدموضوع من المعلومات معينة في جوانب  ما إذا كان ي توقع اتستبعاد

 .هاتستبعادإ
 لى ، عطرف المكلفوال مأو المقي   ومسؤول القياس صائص العالقات بين الطرف المسؤولخ

 وما إذا كانهو الطرف المسؤول، مسؤول القياس أو المقي م ال يكون تسبيل المثال، عندما 
الفرصة لمراجعة  له وتستتاح الموضوع تستخدام معلوماتإعلى تسيوافق الطرف المسؤول 

 عم مالحظات معينةتوزيع أو  المستهدفينموضوع قبل إتاحتها للمستخدمين المعلومات 
 معلومات الموضوع.

 ومقدار ،لقياس أو تقييم الموضوع األتساتسي المعايير الواجب تطبيقها الجهة التي اختارت 
إختار إذا  منطقيهدف  للعملية تحيز في تطبيقها. ومن األرجح أن يكون لوا األحكام

 .هاختيار إفي  شاركواأو معايير العملية ن و ن المستهدفو المستخدم
 على نطاق عمل الممارس. هامةقيود  ةأي 
  تسم الممارس مع الموضوع األتساتسي إ ربط ف ينوي لأن الطرف المكبممارس يعتقد الما إذا كان

 موضوع بطريقة غير الئقة.الأو معلومات 
 

 (27)المرجع: الفقرة  على شروط العملية تفاقاإل
وط الشر باإلبالغ خطيا عن الممارس  يقومأن بوالممارس  الطرف المكلف كال منمصلحة  يكون من. 57أ

ومضمون  شكليختلف و لعملية قبل بدء العملية للمساعدة في تجنب تسوء الفهم. لالمتفق عليها 
ت القوانين أ . على تسبيل المثال، إذااختالف ظروف العملية مكتوب معالأو العقد  تفاقاإل و نص 

تستثناء إكتوب، بم إتفاقفي  لتسجيلهاممارس اليحتاج  فال، ي على شروط العمليةبتفصيل كاف األنظمة
فهم يو  ق ري( المناتسبة الطرف المناتسب )األطراف وأن نافذة المفعولالقوانين أو األنظمة  ذهأن ه حقيقة

 .هذه القوانين أو األنظمةبموجب  همسؤوليات
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مكن ويمحدد  ممارستعيين  علىفي القطاع العام،  خصوصا  ، تنص القوانين أو األنظمةيمكن أن  .58أ
 )األطراف الطرف المناتسب إلى تسجالت لوصولا صالحيةمحددة، مثل  صالحيات توضح أن

وزير الإلى  مباشرة هتقرير  الممارس أن يقدم الطلب من، مثل همسؤولياتو  األخرى  همعلوماتو  (المناتسبة
لحد من نطاق ا( المناتسبة المناتسب )األطراف الطرف حاولالهيئة التشريعية أو الجمهور إذا  أو

 .العملية
 

 (29)المرجع: الفقرة  العمليةقبول التغيير في شروط 
 تعلقيتسوء فهم أي ، أو المستهدفينؤثر على متطلبات المستخدمين يفي الظروف  إن أي تغير. 59أ

 أكيدتفي العملية، على تسبيل المثال، من عملية معين تغيير إجراء برر طلب ي، قد العمليةطبيعة ب
عدم عتبر وال تد. محدو  تأكيدعملية ، أو من عملية تأكيد معقول إلى التأكيدمتعلقة ب غير عمليةإلى 

من  تغييرلل مقبوال   تأكيد معقول تسببا   إتستنتاج لصياغةالقدرة على الحصول على أدلة كافية ومالئمة 
 محدود. تأكيد عمليةإلى  قولعملية تأكيد مع

 
 بة الجودةارق

 )ب((-)أ(31، 20ات)المرجع: الفقر  القطاع العامفي  ن و ن المهنيو المحاتسب
تب. 60أ عمليات التأكيد في تسياق مجموعة من التدابير المتخذة لضمان جودة لهذا المعيار الدولي  ك 

 ر التي تتخذهاالتدابيالعام، مثل تلك  القطاعن في و ن المهنيو قوم بها المحاتسبيالتي  عمليات التأكيد
اإلتحاد  يف متثال الهيئات األعضاءإ مجبرنال وفقا  تحاد الدولي للمحاتسبين الهيئات األعضاء في اإل

 :ما يلي . تشمل هذه التدابيرلتزامات العضويةإوبيانات لي للمحاتسبين و الد

  المستمر  عضوية، والتطور المهنيالإلى  لالنضمام الخبرةو متطلبات الكفاءة، مثل معايير التعليم
 وكذلك متطلبات التعلم مدى الحياة.

  دة المعيار الدولي لرقابة الجو  طبقي  و  .المؤتسسةعبر  المنف ذةرقابة الجودة وإجراءات تسياتسات
 .لعالقةاوالخدمات ذات  التأكيدعمليات  يخصما المحاتسبين المهنيين في مؤتسساتعلى جميع  1

 أتسست التفصيلية، التي ت يةتستقالل، بما في ذلك متطلبات اإلالشاملة السلوك األخالقي قواعد
ية والسلوك السر و الكفاءة المهنية والعناية الواجبة و الموضوعية و على المبادئ األتساتسية للنزاهة 

 المهني. 
 

 )أ((31)ب(، 3تان )المرجع: الفقر  المؤتسسةمستوى رقابة الجودة على 
نظام رقابة الجودة لعمليات نشاء في إ المؤتسسةمسؤوليات  1المعيار الدولي لرقابة الجودة  يتناول .61أ

لمصممة اوضع السياتسات واإلجراءات في  المؤتسسةمسؤوليات  كما أنه يوضح .عليهوالحفاظ التأكيد 
ما في لمتطلبات األخالقية ذات الصلة، بيمتثلون لوموظفيها  المؤتسسةتأكيد معقول بأن ب لتزويدها

، من بين أمور 1للمعيار الدولي لرقابة الجودة  متثالاإل يتطلبو  .يةتستقاللاإلبذلك تلك المتعلقة 
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 تعالج إجراءاتيتضمن تسياتسات و الجودة  رقابةلعلى نظام بإنشاء والحفاظ المؤتسسة  تقومأخرى، أن 
 :ةالمؤتسسلموظفي  يوصلهاق تسياتساتها وإجراءاتها، و يوث  و كل عنصر من العناصر التالية، 

 المؤتسسة؛جودة داخل المتعلقة بالمسؤوليات القيادة  (أ)
 ؛متطلبات األخالقية ذات الصلةال (ب)
 محددة؛ال والعملياتعالقات العمالء  إتستمرارقبول و  (ج)
 الموارد البشرية؛ (د)
 وأداء العملية؛  (ه)
 .المراقبة (و)

 
أو المتطلبات التي تفرضها القوانين أو األنظمة والتي تتناول  ،تعتبر المتطلبات المهنية األخرى . 62أ

يار مهمة على األقل بقدر أهمية المع، رقابة الجودة والحفاظ عليهفي إنشاء نظام مسؤوليات المؤتسسة 
رض تفكما عندما تتطرق لجميع المسائل المشار إليها في الفقرة السابقة  1الدولي لرقابة الجودة 

إلتزامات على المؤتسسة تحقق أهداف المتطلبات المنصوص عليها في المعيار الدولي لرقابة الجودة 
1.  

 
شريك حمل ت، في تسياق أفراد فريق العمليةمناتسبة لبقية الرتسائل ال، و إن تصرفات شريك العملية. 63أ

داء في أ أمر أتساتسيحقيقة أن الجودة هي  تؤكد، في كل عمليةمسؤولية الجودة الشاملة لالعملية 
 :التأكيدعملية  ما يلي بالنسبة لجودةأهمية ، وفي عملية التأكيد

 التنظيمية.و  القانونيةعمل يتوافق مع المعايير المهنية والمتطلبات إنجاز  (أ)
 .حيث أمكن لمؤتسسةفي االجودة  رقابةسياتسات وإجراءات لمتثال إلا (ب)
 .المحددة في الظروف يكون مناتسبإصدار تقرير عن العملية  (ج)
 .األعمال اإلنتقامية خشيةدون  األمور المقلقةإثارة  علىقدرة فريق العملية  (د)

 
بأن يد يفتأكيد معقول ب لتزويد المؤتسسة تهدف رصدالجودة عملية  لرقابةفعال النظام ال. يشمل 64أ

 كافية وتعمل بفعالية.و  مالئمةالجودة هي  رقابةنظام بالسياتسات واإلجراءات المتعلقة 
 
خالف ذلك، يحق لفريق العملية  إلى ى أطراف أخر  أو المؤتسسة التي تقدمهاالمعلومات  وما لم تشر. 65أ

ظام فريق العملية على نقد يعتمد الجودة. على تسبيل المثال،  لرقابة المؤتسسةعتماد على نظام اإل
 :ما يليالجودة فيما يتعلق ب لرقابة المؤتسسة
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 كفاءة الموظفين من خالل التوظيف والتدريب الرتسمي. (أ)

 .ذات الصلة يةتستقاللاإلمعلومات جمع ونقل من خالل  يةتستقاللاإل (ب)

 .يةتستمرار واإلالعالقات مع العمالء من خالل نظم القبول  الحفاظ على (ج)

 .المتابعةالتنظيمية من خالل عملية القانونية و تزام بالمتطلبات إلا (د)
 

ية التي قد تؤثر على عملو  المؤتسسةرقابة الجودة لدى في نظام  المحددةجه القصور أو  وخالل بحث
 .كلمعالجة أوجه القصور تل المؤتسسةتخذتها إشريك العملية التدابير التي قد يبحث ، التأكيد

 
 تأديتهام يتم ل عملية التأكيدأن إلى بالضرورة  المؤتسسةرقابة الجودة لدى في نظام  القصور ال يشير. 66أ

كن يللمعايير المهنية والمتطلبات القانونية والتنظيمية المعمول بها، أو أن تقرير الممارس لم  وفقا  
 .ا  مناتسبتقريرا  

 
 )ج((31رة )المرجع: الفق هأوتقييم هالموضوع األتساتسي وقياتسبفيما يتعلق  اتالمعرفة والخبر و المهارات 

 ةياألتساتس المواضيعطلب من الممارس أداء عمليات التأكيد فيما يتعلق بمجموعة واتسعة من . قد ي  67أ
تلكها تلك التي يمعادة  متخصصة تتجاوز ومعرفة طلب البعض مهارات وقد يومعلومات الموضوع. 

 .شخص معين
 
الموافقة  القطاع العاممن المحاتسب المهني في  السلوك األخالقي للمحاتسبين المهنيينتتطلب قواعد  .68أ

 إتستنتاجعن  مسؤوال  بشكل منفردالممارس  ويكون . 4فقط بتأديتهاعلى تقديم الخدمات التي يختص 
إذا  لكن. ع لهالتابإتستخدام الممارس لعمل الخبير بالمسؤولية  وال تتقلص تلك ،ر عنهالتأكيد المعب  

 ل ذلكعمأن ب، لهذا المعيار مع إنتهاجه، التابع لهيستخدم عمل الخبير الذي الممارس  اتستنتج
ير المتعلقة ذلك الخب اتإتستنتاجفقد يقبل الممارس نتائج أو ألغراض الممارس،  هو عمل كافيالخبير 

 .بمجاله باعتبارها أدلة مالئمة
 

 الفريق تكليف
 (32الجماعية )المرجع: الفقرة ات والقدرات الكفاء

 إتستمرارمن المؤتسسة وضع تسياتسات وإجراءات لقبول و  1. يتطلب المعيار الدولي لرقابة الجودة 69أ
 قبل تمعقول بأنها تسوف تهدف لتزويد المؤتسسة بتأكيد  بحيث ،عالقات العمالء والعمليات المحددة

  

                                                           
 .210.6قواعد السلوك األخالقي للمحاتسبين المهنيين، الفقرة  4
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 القدراتبأداء العملية وتتمتع بالمؤتسسة مختصة  التي تكون فيهاالعالقات والعمليات  أو تستمر في
 .5الالزمة للقيام بذلك، بما في ذلك الوقت والموارد

 
 ((1))ب(32)أ(، 32تان لممارس )المرجع: الفقر التابع ل الخبير

خبراء أو أكثر من ال واحدبعض أعمال التأكيد من قبل فريق متعدد التخصصات يشمل يمكن تأدية . 70أ
اعدة ممارس لمسمن طرف الممارس. على تسبيل المثال، قد تكون هناك حاجة إلى خبير لل التابعين

لموضوع األتساتسي وظروف العملية األخرى أو في واحدة أو أكثر من المسائل االممارس في فهم 
عملية التأكيد  حالل )في 46( أو ص )في حالة عملية التأكيد المعقول46المذكورة في الفقرة 

 المحدود(.
 
 أداء بعض اإلجراءات، قد يكون من المناتسب لممارسالتابع لعمل الخبير  يتوجب اتستخدام. عندما 71أ

 .بها تستمرارقبول العملية أو اإلمرحلة  في 52المطلوبة بموجب الفقرة 
 

 ((2))ب(32ون )المرجع: الفقرة ن اآلخر و الممارتس
 نتاجإتست في التعبير عنممارس آخر  إليها قد اتستندلموضوع معلومات . يمكن أن تشمل معلومات ا72أ

ة إتستخدام األدل، ما حول معلومات الموضوع إتستنتاجعند التوصل إلى الممارس، وقد يقرر . معين
 .علق بمعلومات الموضوعأدلة فيما يتذلك الممارس اآلخر لتقديم  إتستنتاجعليها  التي قام

 
 الموضوع األتساتسي في مكان بعيد أو في إختصاصب، مثال  ، آخر فيما يتعلق ستخدم عمل ممارس. قد ي  73أ

لأجنبي.  قد تشمل اإلعتبارات ذات و . جزءا من فريق العمليةن و ن اآلخر تسو أولئك الممار  وال يشك 
 :ممارس آخر الصلة عندما يخطط فريق العملية إلتستخدام عمل

  ا إذا بالعملية، ومصلة الاألخالقية ذات المتطلبات ب ويتقيدما إذا كان الممارس اآلخر يفهم
 .كان مستقال  على وجه الخصوص

 الكفاءة المهنية للممارس اآلخر. 

  يق العملية في عمل الممارس اآلخرمدى مشاركة فر. 

   ذلك الممارس شرف بنشاط علىما إذا كان الممارس اآلخر يعمل في بيئة تنظيمية ت. 
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 )ج((33)المرجع: الفقرة  مراجعةمسؤوليات ال
 

المؤتسسة في مراجعة المسؤولية تسياتسات وإجراءات  ت حدد ،1. بموجب المعيار الدولي لرقابة الجودة 74أ
 .6رةكثر خبالفريق األ أفرادريق األقل خبرة تتم مراجعته من قبل فال أفرادعمل أتساس أن  على

 
 )ب((36)المرجع: الفقرة  جودة العمليةمراجعة رقابة 

 

 :راجعة رقابة جودة العملية ما يلياإلعتبار في م بعينؤخذ ت   يمكن أن. تشمل المسائل األخرى التي 75أ

  ؛العمليةبية المؤتسسة فيما يتعلق تستقاللتقييم فريق العملية إل (أ)

المسائل التي تنطوي على إختالفات في الرأي أو  حول حدثت أي مشاورات مالئمةما إذا  (ب)
 ات الناشئة عن تلك المشاورات؛ وتستنتاجالمثيرة للجدل، واإل الصعبة أو المسائلغيرها من 

 األحكامبللمراجعة تعكس العمل المنجز فيما يتعلق  التي اختيرتما إذا كانت وثائق العملية  (ج)
 .تم التوصل إليهاات التي تستنتاجالهامة وتدعم اإل

 
 المهنيوالحكم التشكيك المهني 

 (37)المرجع: الفقرة  التشكيك المهني
 

 :التنبه لما يلي، على تسبيل المثاليشمل  تسلوك. التشكيك المهني هو 76أ

  التي يتم الحصول عليهامع األدلة األخرى  التي تتضارباألدلة. 

 لةتستخدامها كأدإللى اإلتستفسارات المعلومات التي تشكك في مصداقية الوثائق والردود ع. 

  لمعيارا يتطلبهاباإلضافة إلى تلك التي معينة الحاجة إلى إجراءات  تشير إلىالظروف التي 
 .ذات الصلة الدولي لعمليات التأكيد

  البيانات. األوضاع التي قد تشير إلى أخطاء محتملة في 
 
، لممارسا  إذا كان يسعى اضروري ا  العملية أمر  مراحلالحفاظ على التشكيك المهني في جميع يعتبر . 77أ

 على تسبيل المثال، للحد من مخاطر:

 .تجاهل ظروف غير عادية 

 ات من المالحظاتإتستنتاجالزائد عند إتستخالص تعميم ال. 

  ائجها، وتقييم نتنطاق اإلجراءاتو طبيعة وتوقيت في تحديد  فرضيات غير مناتسبةإتستخدام. 
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األدلة  يالتشكيك فيشمل  وهذا ألدلة.األتساتسي للتقييم أمرا  ضروريا  في االتشكيك المهني ويعد . 78أ
كفاية  النظر في مدى أيضا  يشمل كما والردود على اإلتستفسارات.  المستنداتوموثوقية  المتضاربة

 .المحددةتم الحصول عليها في ضوء الظروف يومالءمة األدلة التي 
 
لسجالت الممارس افقد يقبل إذا كانت الوثائق أصلية،  يتعلق بما. ما لم تنطوي العملية على تأكيد 79أ

ين على الممارس يتع لكن. بخالف ذلكلإلعتقاد  يدفعه تسبب لديهأصلية ما لم يكن على أنها والوثائق 
 .التي تسوف ت ستخدم كأدلةالنظر في موثوقية المعلومات  50بموجب الفقرة 

 
ن يقدمون الذي أولئكصدق ونزاهة  بخصوصأن يتجاهل الممارس التجارب السابقة ب. ال يمكن التوقع 80أ

 يعفي ال يتصفون بالصدق والنزاهةعتقاد بأن أولئك الذين يقدمون األدلة إل، فإن امع ذلكو . األدلة
 .من ضرورة الحفاظ على التشكيك المهنيالممارس 

 
 (38)المرجع: الفقرة  المهني الحكم

ر المتطلبات ذلك ألن تفسيو . في التنفيذ السليم لعملية التأكيد يعتبر الحكم المهني أمرا  ضروريا  . 81أ
طوال  لوبةمستنيرة المطالقرارات الذات الصلة و  الدولي لعمليات التأكيد والمعياراألخالقية ذات الصلة 

ئع والظروف. الوقا ة علىالمناتسبوالمعرفة والخبرات دون تطبيق التدريب  العملية ال يمكن القيام به
 :القرارات حولب تحديدا   فيما يتعلق ا  المهني ضروري ويعتبر الحكم

 العملية األهمية النسبية ومخاطر. 
  التأكيد لعمليات الدولي المعيارجراءات المستخدمة لتلبية متطلبات اإل ونطاقطبيعة وتوقيت 

 ذات الصلة والحصول على األدلة.
  ،ق حقيلت وما إذا ينبغي إنجاز المزيدتقييم ما إذا كان قد تم الحصول على أدلة كافية مالئمة

 وتحديدا ،. خاص بموضوع محددعمليات التأكيد لدولي معيار أي أهداف أهداف هذا المعيار و 
المهني في تقييم ما إذا كان قد تم الحصول على  الحكم ي طلب، عملية التأكيد المحدود في حال
 ذو معنى.تأكيد هادف و مستوى 

 على األدلة التي تم الحصول عليها. بناء   التي ينبغي اتستخالصهاات المناتسبة تستنتاجاإل 
 
لذي امن الممارس هي قابلية ممارتسته من قبل الممارس المهني المتوقع  للحكمالسمة المميزة إن . 82أ

 .األحكام المعقولةتدريبه ومعرفته وخبرته في تطوير الكفاءات الالزمة لتحقيق تساعد 
 
ما أن ك. للممارسمعروفة والظروف الالحقائق  ىمحددة إل حالةالمهني في أي الحكم ممارتسة  تستند. 83أ

بين فريق  وأفريق العملية  ضمن تسواء  ، أو المثيرة للجدل أثناء العملية المسائل الصعبة حولالتشاور 
يساعد الممارس في إصدار  المؤتسسة أو خارجها،العملية واآلخرين على المستوى المناتسب داخل 
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 أحكامبفي معلومات الموضوع  محددةمستنيرة ومعقولة، بما في ذلك إلى أي مدى تتأثر بنود  أحكام
 .المناتسبة( لطرف المناتسب )األطرافا

 
بادئ مإليه يعكس تطبيق  التوصلالذي تم  الحكمالمهني على أتساس ما إذا كان  الحكم. يمكن تقييم 84أ

معروفة  الحقائق والظروف التي كانت في ضوءمناتسبا  وما إذا كان  بكفاءةالتقييم  القياس أوو لتأكيد ا
 ينسجم معها.، وبما للممارس حتى تاريخ تقرير التأكيد الخاص به

 
ي هذا فو بشكل مناتسب.  طوال مراحل العملية، كما ينبغي توثيقهالمهني  ينبغي ممارتسة الحكم. 85أ

والذي ال الخبرة،  يالممارس ذمن الممارس إعداد وثائق كافية لتمكين  79الصدد، تتطلب الفقرة 
 اتتستنتاجإفي التوصل إلى  التي تصدرالمهنية الهامة  األحكامفهم من ، بالعمليةصلة تسابقة  تربطه
مبرر إلتخاذ كالمهني  وال ينبغي اتستخدام الحكم. الهامة التي تنشأ خالل العملية بشأن المسائل معينة

 . دعمها أدلة كافية ومالئمةحقائق وظروف العملية أو ال ت قرارات ال تدعمها
 

  ئهاوأداالعملية تخطيط 
 (40)المرجع: الفقرة  التخطيط

أي خبراء ة، و في فريق العمليالرئيسيين اآلخرين  واألفراد، يشمل التخطيط قيام كل من شريك العملية .86أ
 هاوتوقيت ركيزهاتبوضع إتستراتيجية شاملة لنطاق العملية ومحاور رئيسي ال خارجيين تابعين للممارس

 اق اإلجراءاتنطتألف من منهج مفصل عن طبيعة وتوقيت و العملية التي ت خطةكما يشمل ، وتنفيذها
مناتسب على تكريس اإلهتمام ال المالئميساعد التخطيط و . اوأتسباب إختياره التي يتعين القيام بها

عملية يم وإدارة الوتنظمناتسب، في الوقت الالمشاكل المحتملة  وتحديد، الهامة من العمليةلمجاالت ل
على لممارس ا أيضا   المالئميساعد التخطيط كما . تنفيذها بطريقة فعالة وكفؤةبهدف  تسليمبشكل 
. تهامراجعو  أعمالهم واإلشراف عليهاتوجيه ألفراد فريق العملية بشكل صحيح، ويسه ل العمل إيكال 

ممارتسين قبل ال تنسيق العمل المنجز منفي ، حيث أمكن، التخطيط المالئم على ذلك، يساعد عالوة  و 
تعقيد  لمث، إختالف ظروف العمليةأنشطة التخطيط مع  ونطاقتختلف طبيعة و . اآلخرين والخبراء

عين اإلعتبار بتشمل األمثلة على المسائل الرئيسية التي يمكن أخذها و . الموضوع األتساتسي والمعايير
 : ما يلي

  ي خصائص الموضوع األتساتسبما في ذلك شروط العملية و  نطاقها، تحددخصائص العملية التي
 .والمعايير

  لإلتصاالت المطلوبة تانالمتوقعوالطبيعة التوقيت. 
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 خرى العمليات األ في، ما إذا كانت المعرفة المكتسبة وحيث أمكن، نتائج أنشطة قبول العملية
المناتسبة( هي معرفة مالئمة  لطرف المناتسب )األطرافصالح االمنجزة من قبل شريك العملية ل

 .وذات صلة
 أتسلوب العملية. 
 مل تشت، بما في ذلك مخاطر أن ا( وبيئتهالمناتسبة فهم الممارس للطرف المناتسب )األطراف

 .جوهريةأخطاء  علىمعلومات الموضوع 
 عناصر و األهمية النسبية  وبحثالمستخدمين المستهدفين واحتياجاتهم من المعلومات،  تحديد

 .عمليةمخاطر ال
  بالعمليةحتيال إلمخاطر ا رتباطإمدى. 
  ي ، مثل الموظفين ومتطلبات الخبرة، بما فلتنفيذ العملية الالزمةالموارد  ونطاقطبيعة وتوقيت

 .ذلك طبيعة ومدى مشاركة الخبراء
  قسم التدقيق الداخلي على العمليةتأثير. 

 
ير ( لتسهيل تسالمناتسبة المناتسب )األطرافالممارس مناقشة عناصر التخطيط مع الطرف  . قد يقرر87أ

وإدارة العملية )على تسبيل المثال، لتنسيق بعض اإلجراءات المخطط لها مع عمل موظفي الطرف 
تيجية إتسترا إال أنما تحدث،  على الرغم من أن هذه المناقشات غالبا  و . المناتسبة( المناتسب )األطراف

مناقشة المسائل المدرجة في وعند . لية الممارستبقى من مسؤو العملية الشاملة وخطة العملية 
 م إضعافال يتلكي  الالزمةالعناية  ه ينبغي بذل، فإنطة العمليةإتستراتيجية العملية الشاملة أو خ

ف مناقشة طبيعة وتوقيت اإلجراءات التفصيلية مع الطر قد تؤدي . على تسبيل المثال، فعالية العملية
ؤ قابلة للتنبمن خالل جعل اإلجراءات إضعاف فعالية العملية إلى ( المناتسبة المناتسب )األطراف

 .كبير بشكل  
 
وقد يحتاج . طوال العمليةعملية مستمرة ومتكررة  والتخطيط ليس مرحلة منفصلة، إنما هإن . 88أ

قيح تنل ،أو أدلة تم الحصول عليها تغيرات في الظروفأو الممارس، نتيجة أحداث غير متوقعة 
لناتجة المخطط ا نطاق اإلجراءاتتوقيت و و طبيعة تنقيح ، وبالتالي الشاملة وخطة العمليةتستراتيجية اإل
 .لها

 
غير مجملها من قبل فريق عملية صبقل تعقيدا، يمكن إجراء العملية األأو  الصغيرةعمليات الفي أما . 89أ

 أفراد( الذي يعمل من دون أي منفردممارس يك العملية )الذي قد يكون شر  منربما يتكون جدا، 
. ريق الصغيرضمن الفالفريق أتسهل  أفرادوالتواصل بين  ويكون التنسيقعملية. الفريق آخرين في 

ي ممارتسة هفي هذه الحاالت  الشاملةتستراتيجية العملية إممارتسة وضع  وليس من الضروري أن تكون 
عملية، ، ومدى تعقيد الف حجم المنشأةمع اختالختلف ؛ وهي تطويال   أو ممارتسة تستغرق وقتا   ةمعقد
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لعملية ا تسي والمعايير، وحجم فريق العملية. على تسبيل المثال، في حالبما في ذلك الموضوع األتسا
مراجعة ى الفترة السابقة، بناء  عل اتستكمال الموجزة التي يتم إعدادها عندمذكرة قد تعتبر الالمتكررة، 

ثها في الفترة تحديالتي يتم كملت للتو، و العملية التي أ  ح ددت في القضايا التي إبراز أوراق العمل و 
الموثقة فيما يخص  الحالية بناء على المناقشات مع األطراف المناتسبة، بمثابة إتستراتيجية العملية

 .العملية الحالية
 
 :43في الظروف الموصوفة في الفقرة الممارس بالعملية  اتستمر. إذا 90أ

بة المناتس غير المعايير المطبقةللممارس، بأن المهني  وفق الحكم، حيكون من المرج عندما (أ)
 نتاجتستيضلل المستخدمين المستهدفين، فإن اإل قدأو الموضوع األتساتسي غير المناتسب 

اد على عتمإلبا المحددة مناتسب في الظروف إتستنتاج يكون السلبي  تستنتاجأو اإل المتحفظ
 مسألة.ال وإنتشار مدى أهمية

تماد عإلهو أمر مناتسب با تستنتاجالمتحفظ أو حجب اإل تستنتاجيكون اإلفي حاالت أخرى،  (ب)
 .على مدى أهمية وإنتشار المسألة، وفق الحكم المهني للممارس

 
ؤدي إلى ي المعايير المطبقةأن تطبيق ب إكتشف الممارس بعد قبول العملية. على تسبيل المثال، إذا 91أ

 اجتستنتاإل يكون ، تحيز هام وكبيرتحيز معلومات الموضوع هو أن ، و ات موضوع متحيزةمعلوم
 مناتسب في الظروف المحددة. إتستنتاجالسلبي هو 

 
 (44)المرجع: الفقرة  األهمية النسبية

مستوى بال تتأثر  ها، ولكنة النسبية في ضوء الظروف المحيطةالمهنية حول األهمي تصدر األحكام. 92أ
النسبية لعملية  األهمية تكون  الغرض،نفس المستخدمين المستهدفين و لنفس أنه بالنسبة  أي ،أكيدالت

 ياجاتإحتمبنية على األهمية النسبية ألن  هي نفسها لعملية التأكيد المحدود التأكيد المعقول
 .من المعلومات المستخدمين المستهدفين

 
، ض معلومات الموضوعتسياق إعداد وعر مفهوم األهمية النسبية في  المعايير المطبقة. قد تناقش 93أ

المعايير ن على الرغم من أو األهمية النسبية للعملية.  بحثللممارس في  ا  مرجعي ا  بالتالي إطار توفر و 
 موما  عمفهوم األهمية النسبية يشمل  إال أنمختلفة،  من جوانبقد تناقش األهمية النسبية  المطبقة

ال تتضمن مناقشة  المعايير المطبقةإذا كانت و . 100أ-92أالمسائل التي نوقشت في الفقرتين 
 .إطارا  مرجعيا  للممارس توفر هذه الفقرات فإن مفهوم األهمية النسبية، ل

 
هامة إذا كان يمكن أن ي توقع بشكل معقول أنها ، بما في ذلك الحذوفات، تعتبر أخطاء البيانات. 94أ

خذة على المتين المستهدفين لمستخدمرارات ذات الصلة ل، على القمنفردة  أو مجتمعة  ، تسوف تؤثر
أثر تتو مهني،  حكمالممارس لألهمية النسبية هي مسألة  وتعد  دراتسة. أتساس معلومات الموضوع
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ذا وفي هإدراك الممارس إلحتياجات المعلومات المشتركة للمستخدمين المستهدفين كمجموعة. ب
 المستهدفين: أن يفترض بأن المستخدمينمن المعقول للممارس السياق، 

قدر ت الموضوع بدراتسة معلومال وهم على اتستعداد، لديهم معرفة معقولة بالموضوع األتساتسي (أ)
 .معقول من العناية

مستويات مناتسبة من األهمية النسبية،  وفقتم إعداد معلومات الموضوع  قد أنهب يفهمون  (ب)
 ؛المعايير المطبقةفي  مشمولةأية مفاهيم نسبية ويدركون 

 و قياس أو تقييم الموضوع األتساتسي؛كامنة في أي شكوك  يفهمون  (ج)
 .بمجملهاقرارات معقولة على أتساس معلومات الموضوع  يتخذون  (د)

 
عتبار إلين اال ي ؤخذ بع، المعلومات المعينة لمستخدمين محدديناحتياجات ت صم م العملية لتلبية ما لم 
 ناحتياجاتهم م تختلفالذين  المحددينمستخدمين الالمحتمل ألخطاء البيانات على  األثرعادة  

 (.18أ-16أ الفقرات أيضا   أنظر) على نطاق واتسعالمعلومات 
 
لعوامل ا في تسياق ،وحيث أمكنفي تسياق العوامل النوعية،  عتبارإلبعين ا األهمية النسبية ت ؤخذ. 95أ

ن ماألهمية النسبية في عملية محددة هي  بحثعوامل النوعية والكمية عند الهمية وتعتبر أ الكمية. 
 .مسائل الحكم المهني للممارس

 
 :أمورا  معينة كالتالي. يمكن أن تشمل العوامل النوعية 96أ

  المنشآت التي تأثرت بالموضوع األتساتسيعدد األشخاص أو. 
 العناصر المختلفة لمعلومات الموضوع عندما تتكون من عناصر متعددة التفاعل بين، 

 داء.التقرير الذي يتضمن العديد من مؤشرات األمثل  لهذه العناصر المختلفة،واألهمية النسبية 
  بشكل تسرديعنها  ي عب رالصياغة المختارة فيما يتعلق بمعلومات الموضوع التي. 
  قةالمعايير المطبمعلومات الموضوع عندما تسمح في  التي يتم إعتمادهاخصائص العرض 

 العرض. ذلكإختالفات في بوجود 
  عين م مقياسعن طبيعة أخطاء البيانات، على تسبيل المثال، طبيعة االنحرافات الملحوظة

 .بفعالية المقياسيفيد بيان عبارة عن تكون معلومات الموضوع عندما 
 للقوانين أو األنظمةعلى االمتثال  ما إذا كانت أخطاء البيانات تؤثر. 
  تعديل يؤثر على معلومات ثر أي أالموضوع األتساتسي،  حولتقارير دورية في حال إعداد

 .ةيأو الحالية أو من المحتمل أن يؤثر على معلومات الموضوع المستقبل السابقةالموضوع 
 غير مقصود. معمل مقصود أا كانت أخطاء البيانات هي نتيجة ما إذ 
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  فهم الممارس  عتبارإلهي أخطاء هامة مع األخذ بعين اما إذا كانت أخطاء البيانات
ة المتوقعة فيما يتعلق بالنتيج لإلتصاالت السابقة المعروفة للمستخدمين، على تسبيل المثال،

 .لقياس أو تقييم الموضوع األتساتسي
  م،و المقي  أ ومسؤول القياسالعالقة بين الطرف المسؤول، ب ترتبطما إذا كانت أخطاء البيانات 

 .ى أو الطرف المكلف أو عالقتهم مع أطراف أخر 
 اإلجراء تنحرف عن تلك القيمة ما إذا كانت نتيجة  ، مقياس معينأو  تحديد مستوى  عند. 
  ،جانب  ما إذا كانعندما يكون الموضوع األتساتسي هو برنامج حكومي أو منشأة قطاع عام

امج أو لبرنا وأهميةوضوح هو جانب هام فيما يتعلق بطبيعة و  المنشأةمن البرنامج أو  محدد
 .المنشأة

  ة للقوانين أو األنظمة، خطور اإلمتثال  معين حول إتستنتاجمات الموضوع بمعلو  ترتبطعندما
 .عواقب عدم اإلمتثال

 
ب من لمبالغ المعلنة لتلك الجوانمقارنة باالبيانات الواردة في خطاء األالعوامل الكمية بحجم  ترتبط. 97أ

 معلومات الموضوع، إن وجدت، التي:
   أو؛ ي عب ر عنها عدديا 
 لملحوظة عدد اإلنحرافات ايمكن أن يكون بالقيم العددية )على تسبيل المثال،  ترتبط بشكل آخر

يد يفبيان عبارة عن كمي مالئم عندما تكون معلومات الموضوع  هو عاملمعين  مقياسن ع
 .(المقياسبفعالية 

 
ف عن فقط للكش الذي يهدف لعمليةيغفل تخطيط ا. عندما تكون العوامل الكمية قابلة للتطبيق، 98أ

التي ال تعتبر مهمة بشكل فردي والتي لم يتم خطاء األحقيقة أن مجموع عن جوهرية الخطاء األ
معلومات الموضوع. لذلك قد يكون  أخطاء جوهرية في ظهورؤدي إلى ي والكشف عنها تصحيحها

أقل من  مقدارا  لممارس أن يحدد ا نطاق اإلجراءاتمن المناتسب عند التخطيط لطبيعة وتوقيت و 
 .نطاق اإلجراءاتاألهمية النسبية كأتساس لتحديد طبيعة وتوقيت و 

 
 بعض، عملية تغطي التقرير التأكيد. لذلك، عندما  التي يغطيهااألهمية النسبية بالمعلومات  ترتبط. 99أ
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 ينبعؤخذ األهمية النسبية حول الموضوع األتساتسي، ت   المعلنة، جوانب المعلومات جميعليس و 
 .الذي تغطيه العمليةذلك الجزء باإلعتبار فيما يتعلق فقط 

 
إلجراءات اتيجة ن المحددةبشأن األهمية النسبية ألخطاء البيانات  معين إتستنتاجيتطلب التوصل إلى . 100أ

 :حكما  مهنيا . على تسبيل المثالالمنجزة 

  معين فىمستشة مقابل المال لقسم الطوارئ في معملية القيفي  المعايير المطبقةقد تتضمن 
، معينةمناوبة وعدد المرضى الذين عولجوا خالل جودة الخدمات، و تسرعة الخدمات المقدمة، 

المعايير ذه ثة من هثال تم اتستيفاء. وإذا بمستشفيات أخرى مماثلة مقارنةوقياس تكلفة الخدمات 
م إلصدار حكحاجة  تكون هناكهامش صغير، ب تستيفاء معيار واحدإلم يتم ولكن  المطبقة

 قيمة مقابل المال. بمجمله مثليقسم الطوارئ في المستشفى كان ما إذا  تستنتاجمهني إل

  لكنها، ةي العالقذ النظاملقانون أو من ا نصوصتسعة ل المنشأةتمتثل في عملية  اإلمتثال، قد 
كانت  ما إذا تستنتاجمهني إلم إصدار حك ويتعين في هذه الحالة لنص واحد معين.تمتثل  ال

. على تسبيل المثال، قد يأخذ ات العالقة بمجملهاذلقوانين أو األنظمة لإمتثلت  المنشأة قد
 صالن، وكذلك عالقة هذا المنشأةالذي لم تمتثل له  النصاإلعتبار أهمية  بعينالممارس 

 .العالقة اتذ القوانين أو األنظمةالمتبقية من  بالنصوص
 

 (ص46-45)المرجع: الفقرات  ظروف العملية فهم
ي خبراء أرئيسيين اآلخرين في فريق العملية، و ال فرادواألين شريك العملية مناقشات بإن إجراء  . 101أ

 وهريةجأخطاء  علىمعلومات الموضوع اشتمال قابلية  حول، الرئيسيممارس خارجيين تابعين لل
تخطيط لافي  ، قد يساعد فريق العمليةالعملية حقائق وظروفعلى  المعايير المطبقةوتطبيق 

ي ، وألمليةأفراد فريق العإلى المسائل ذات الصلة  اإلبالغ عن أيضا  مفيد ال ومن. للعملية وتنفيذها
 .لم يشاركوا في النقاش خارجيين تابعين للممارسخبراء 

 
أ. قد يتحمل الممارس مسؤوليات إضافية بموجب القوانين أو األنظمة أو المتطلبات األخالقية ذات 102

العالقة فيما يتعلق بعدم امتثال منشأة ما للقوانين واألنظمة، والتي قد تختلف عن أو تتجاوز ما 
 يات: ورد في هذا المعيار الدولي لعمليات التأكيد، وفيما يلي أمثلة على تلك المسؤول

االتستجابة لعدم االمتثال المحدد أو المشكوك فيه للقوانين واألنظمة، بما في ذلك   (أ)
المتطلبات المتعلقة بحاالت معينة من التواصل مع اإلدارة والمكلفين بالحوكمة، ودراتسة 

 ما إذا كانت هناك حاجة التخاذ مزيد من اإلجراءات؛
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ثال المحدد أو المشكوك فيه للقوانين التواصل مع أحد المدققين بشأن حاالت عدم االمت (ب)
 ؛ و7واألنظمة

 متطلبات التوثيق المتعلقة بعدم االمتثال المحدد أو المشكوك فيه للقوانين واألنظمة. (ج)
 

قد يؤدي االلتزام بأية مسؤوليات إضافية إلى تقديم مزيد من المعلومات الهامة ذات العالقة بعمل 
األخرى الدولية لعمليات التأكيد )فيما يتعلق بنزاهة الطرف الممارس وفقا  لهذا المعيار والمعايير 

مزيدا  من  198أ-194المسؤول أو المكلفين بالحوكمة، على تسبيل المثال(. وتتناول الفقرات من أ
مسؤوليات الممارس بموجب القوانين، أو األنظمة أو المتطلبات األخالقية ذات العالقة فيما يتعلق 

 للقوانين واألنظمة واإلبالغ عنه.  ثال المحدد أو المشكوك فيهعدم االمتبالتواصل بشأن 
 
 حكماللممارتسة  امرجعيا إطار يوفر للممارس لموضوع األتساتسي وظروف العملية األخرى فهم ا إن. 103أ

 :المثال عند العملية، على تسبيل احلمر المهني في جميع 

  ؛لموضوع األتساتسياخصائص بعين اإلعتبار األخذ 

  مالءمة المعايير؛تقييم مدى 

  في توجيه جهود فريق المهني للممارس،  وفق الحكم، المهمةاإلعتبار العوامل  بعيناألخذ
لى الحاجة إ . على تسبيل المثال،ا  اإلعتبار الخاص ضرورييكون ، بما في ذلك حيث عملية

 عمل الخبير؛ إلى متخصصة أومهارات 

 (، با  حيث يكون مناتسة النسبية الكمية )مستويات األهميالمالءمة المستمرة لوتقييم  إثبات
 عوامل األهمية النسبية النوعية؛اإلعتبار  بعينواألخذ 

 وضع التوقعات إلتستخدامها عند تنفيذ اإلجراءات التحليلية؛ 

 و وتنفيذها؛جراءات اإل تصميم 

 ممارسالتي يستلمها ال والخطيةية هالشف اإلقرارات، بما في ذلك مدى معقولية تقييم األدلة. 
 
 مناألخرى للموضوع األتساتسي وظروف العملية  أقل عمقا   ا  فهمالممارس  ما يكون لدى عادة   .104أ

للموضوع األتساتسي وظروف  أقل عمقا   ا  لدى الممارس فهم أيضا  ما يكون  وعادة  الطرف المسؤول. 
قد ثال، ، على تسبيل المبعملية التأكيد المعقول مقارنة محدودالالعملية األخرى في عملية التأكيد 

ومات اخلية على إعداد معلعلى فهم للرقابة الديحصل الممارس في بعض عمليات التأكيد المحدود 
 في كثير من األحيان.ال يكون هذا هو الحال لكن ، الموضوع

 

                                                           
 من قواعد سلوك مجلس المعايير األخالقية الدولية للمحاسبين المهنيين.  225/48-225/44انظر على سبيل المثال، األقسام  7
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 إن تحديد المجاالت التي من المحتمل أن تنشأ فيها أخطاء جوهرية في معلومات الموضوع، ضمن. 105أ
يل . على تسبالمجاالتتلك  على تجراءااإلتركيز تساعد الممارس على ، أكيد المحدودالت يةعمل

كز اإلتستدامة، قد ير  تقرير عبارة عنمعلومات الموضوع  فيها تكون  التيالمثال، في العملية 
إجراءات  وينفذلممارس يصمم ا ويمكن أن. تستدامةإلمجاالت معينة من تقرير االممارس على 

ما أو عند مجال واحد فقطمعلومات الموضوع عندما تتكون معلومات الموضوع من  مجملعلى 
ضروري للحصول أمر  ومجاالت معلومات الموضوع ه بشأن كافة يكون الحصول على تأكيد

 .هادف وذي معنىعلى تأكيد 
 
في عملية التأكيد المعقول، يساعد فهم الرقابة الداخلية على معلومات الموضوع الممارس في   .106أ

 .الجوهرية في معلومات الموضوعخطاء األتحديد أنواع األخطاء والعوامل التي تؤثر على مخاطر 
ن مويحدد ما إذا كان قد تم تنفيذها،  الرقابة ذات الصلة تصميم أنظمةطلب من الممارس تقييم ي  و 

د الحكم ويع. الطرف المسؤول تستفسارات علىإلطرح اباإلضافة إلى معينة خالل تنفيذ إجراءات 
 ذات الصلة في ظروف العملية.أنظمة الرقابة لتحديد  المهني ضروريا  

 
ساعد ي، عملية التأكيد المحدود إن النظر في العملية المستخدمة إلعداد معلومات الموضوع، ضمن. 107أ

خطاء فيها أ نشأتمن المحتمل أن التي  المجاالت لمعالجةوتنفيذ اإلجراءات  تصميمالممارس في 
 مالحكعند النظر في العملية المستخدمة، يستخدم الممارس و . في معلومات الموضوعجوهرية 

ف المناتسب الطر  علىاإلتستفسارات  وقد يطرح، الصلة بالتدقيقالمهني لتحديد جوانب العملية ذات 
 .وانببخصوص تلك الج

 
تقييم  نتائج عملية أيضا  ، قد تساعد وعملية التأكيد المحدود عملية التأكيد المعقول وفي كل من. 108أ

 موضوع األتساتسي وظروف العملية األخرى.الممارس في فهم المنشأة لدى الالمخاطر 
 

 الحصول على األدلة
 ()ص(49-)ل(48)المرجع: الفقرات  نطاق اإلجراءاتطبيعة وتوقيت و 

تأكيد معقول أو تأكيد محدود، حسبما  يختار الممارس مجموعة من اإلجراءات للحصول على . 109أ
للعملية طيط التخ فيستخدم اإلجراءات المذكورة أدناه، على تسبيل المثال، يمكن أن ت  و . يكون مناتسبا  

 :طبق فيه من قبل الممارسعلى السياق الذي ت   بناء  ، تنفيذهاأو 
 التفتيش؛ 
 ؛المالحظة 
 تأكيد؛ال 
 إعادة الحساب؛ 
 ؛إعادة األداء 
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 و اإلجراءات التحليلية؛ 
 اإلتستفسار. 

 
مستوى و   لإلجراءات طبيعة الموضوع األتساتسي،. تشمل العوامل التي قد تؤثر على إختيار الممارس 110أ

ن م ين والطرف المكلفلمستخدمين المستهدفااحتياجات الذي يتم الحصول عليه، و التأكيد 
 .التكلفة ذات الصلةو  الوقتقيود ، بما في ذلك المعلومات

 
لبات متطلعمليات التأكيد الخاص بموضوع محدد معيار الدولي القد يشمل  . في بعض الحاالت،111أ

يار الدولي لمعا مثل هذا. على تسبيل المثال، قد يصف نطاق اإلجراءاتتؤثر على طبيعة وتوقيت و 
لذي االقيام بها أو مستوى التأكيد  ينبغياإلجراءات المحددة التي نطاق طبيعة أو السابق ذكره 

 تحديدال يعتبرحتى في مثل هذه الحاالت، و . اتالحصول عليه في نوع معين من العملي ي توقع
 .وتختلف من عملية إلى أخرى مهني حكم هي مسألة  نطاق اإلجراءاتطبيعة وتوقيت و ل الدقيق

 
ة جوهريفيها أخطاء  من المحتمل أن ينشأ مجاالتالممارس أي  يحدد. في بعض العمليات، قد ال 112أ

الممارس  يصمم، تم تحديد أي من هذه المجاالتما إذا وبغض النظر عمعلومات الموضوع. في 
 من التأكيد. ومفيدهادف لحصول على مستوى معينة ل وينفذ إجراءات

 
عن  بيرا  ك ختالفا  إختلف تمعلومات الممارس  وقد يبلغ إلى علمالتأكيد هي عملية متكررة، . عملية 113أ

ت يؤدي الممارس اإلجراءا وحيث. ا تستند إليها تحديد اإلجراءات المخطط لهاالتي  المعلومات تلك
. يةإلى تنفيذ إجراءات إضافالممارس  تدفعتم الحصول عليها قد يالمخطط لها، فإن األدلة التي 

 ددهايحم فحص المسألة التي أو المقي   مسؤول القياسيمكن أن تشمل هذه اإلجراءات الطلب من 
  .كان ذلك مناتسبا   ء تعديالت على معلومات الموضوع إنالممارس، وإجرا

 
  (ل49)المرجع: الفقرة  ت اإلجراءات اإلضافية ضرورية في عملية التأكيد المحدودتحديد ما إذا كان

عد ، بشير بوضوح إلى وجود أخطاء جوهريةال تأخطاء البيانات التي على الممارس  يط لع. قد 114أ
فيذ قد ال يكون من الضروري فيها تن الحاالت التيالمهني. توضح األمثلة التالية الحكم تطبيق 

 ال تشير بوضوحممارس، للالمهني  أخطاء البيانات المحددة، وفق الحكم إجراءات إضافية، ألن
 وجود أية أخطاء جوهرية: إلى

  100مقداره محتمل وجود خطأ ممارس الر قد  وحدة، و  10000تبلغ إذا كانت األهمية النسبية 
إضافية، ما لم تكن هناك عوامل نوعية  إجراءاتتنفيذ ل هناك حاجة عموما   ال يكون ، وحدة

من المرجح أن الجوهرية خطاء األ حدوث ، ألن مخاطرةبعين اإلعتبارأخذها  ينبغيأخرى 
 .العملية في ظروفة ولمقبمخاطرة كون ت
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  فيذتن خالل، تستفسارات كما هو متوقعإلم يكن الرد على إتستفسار واحد من بين عدة إذا 
قد فإنه أخطاء جوهرية،  أن تنشأ فيه من المرجح مجال معينمجموعة من اإلجراءات على 

الجوهرية، مع خطاء األ ة حدوثنت مخاطر جراءات إضافية إذا كاإلال تكون هناك حاجة 
 .ة في ضوء نتائج اإلجراءات األخرى في ظروف العملي ةمقبول هي مخاطرةذلك، 

 
أن  يمكنعتقاد بأن معلومات الموضوع لإل تدفعهمسائل( أي مسألة )الممارس  يبلغ إلى علم. قد 115أ

ضافية إلاجراءات اإل الحاالت التي تكون فيها. توضح األمثلة التالية جوهريةأخطاء على  تشتمل
اء أخط علىمعلومات الموضوع تشتمل أن  المحددة إلى احتماليةخطاء األتشير  ضرورية حيث

 جوهرية:

  عالقة ال تنسجم مع المعلومات أو  ا  تقلبيحدد الممارس اإلجراءات التحليلية، قد  تأديةعند
 المتوقعة.أو النسب عن المبالغ  بشكل كبيراألخرى ذات الصلة أو تختلف 

  الخارجية محتملة من مراجعة المصادرجوهرية  أخطاء علىالممارس  يط لعقد. 

  اختبار معين  واكتشف الممارس بناء  على ،%10بنسبة خطأ  المعايير المطبقةإذا تسمحت
 مخاطرةإجراءات إضافية ألن تنفيذ قد تكون هناك حاجة إلى ف ،%9 مقدارها خطأ نسبة

 في ظروف العملية. ةقبولممخاطرة كون تأخطاء جوهرية قد ال حدوث 

 تجاوز  من قريبة مع ذلك كانت إذا كانت نتائج اإلجراءات التحليلية ضمن التوقعات ولكنها
خطاء أحدوث إجراءات إضافية ألن مخاطرة  تنفيذ قد تكون هناك حاجة إلىفالقيمة المتوقعة، 

 .قد ال تكون مخاطرة مقبولة في ظروف العمليةجوهرية 
 
قاد عتلإل تدفعهمسائل( عملية التأكيد المحدود، أي مسألة ) الممارس، في حال بلغ إلى علمإذا  . 116أ

ب على الممارس بموج يتوجب، فإنه جوهريةأخطاء  تشتمل علىبأن معلومات الموضوع يمكن أن 
وتنفيذ إجراءات إضافية. يمكن أن تشمل اإلجراءات اإلضافية، على تسبيل  تصميم ل"49"الفقرة 

( أو تنفيذ إجراءات أخرى المناتسبة الطرف المناتسب )األطراف على اتاإلتستفسار طرح المثال، 
 .المحددة في الظروف حسبما يكون مناتسبا  

 
، الحصول ل"49الفقرة "اإلجراءات اإلضافية المطلوبة بموجب  تأديةبعد لم يستطع الممارس، إذا  . 117أ

بب في المرجح أن تتس غير من المعينة ل(مسائبأن المسألة )ال تستنتاجلإلعلى أدلة كافية ومالئمة 
 معلومات تتسبب في اشتمالأنها ب ليحددأخطاء جوهرية أو  على معلومات الموضوع اشتمال

لفقرة ا وت طب قالنطاق  على معين قيد يوجد في هذه الحالةفإنه ، جوهريةأخطاء  علىالموضوع 
66. 
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 لالزمةاضافية اإل نطاق اإلجراءاتطبيعة وتوقيت و  بشأن في حكمه وتقديره الممارسيسترشد . 118أ 
 يحدد من خاللها، أو جوهريةأخطاء  عدم احتمالية حدوث يستنتج من خاللهاللحصول على أدلة 

 :جوهرية، بما يلي على تسبيل المثالأخطاء  وجود

 ؛قا  المنجزة مسبتم الحصول عليها من تقييم الممارس لنتائج اإلجراءات التي يمعلومات ال 

  وال ط الذي تم اكتسابهللموضوع األتساتسي وظروف العملية األخرى  المحد ث ممارسالفهم
 وفترة العملية؛ 

  اد عتقلإل تدفعهألدلة الالزمة لمعالجة المسألة التي اإقناع مدى  بشأنوجهة نظر الممارس
 .جوهريةأخطاء  تشتمل علىبأن معلومات الموضوع يمكن أن 

 
 (65و 51 تان)المرجع: الفقر  المصححةأخطاء البيانات غير جمع 

 ما إذا كانت( لغرض تقييم 51الفقرة  أنظر) األخطاء غير المصححة خالل العمليةيتم جمع  . 119أ
 .الممارس إتستنتاجصياغة ، عند منفردة  أو مجتمعة  كانت  تسواء  ، أخطاء هامة

 
فة بشكل طفيالتي تقل عن هذا المبلغ األخطاء  معينا  بحيث تكون  ا  يمكن أن يحدد الممارس مبلغ . 120أ

ر هذه المبالغ لن يكون له تأثي بأن جمعألن الممارس يتوقع  وال تكون هناك حاجة لجمعهاواضح 
لعبارة  أخرى  صياغة"طفيفة بشكل واضح" وال تعد  عبارة على معلومات الموضوع.  واضح جوهري 

األهمية ب )أصغر( مقارنة   كليا   مختلفتكون ذات حجم طفيفة بشكل واضح الالمسائل ف ."هاما   "ليس
منفردة  أو  أ خذتبشكل واضح، تسواء  غير مهمةمسائل ، وتكون 44للفقرة  وفقا  نسبية المحددة ال

ود وفي حال وجالطبيعة أو الظروف. أو الحجم متعلقة بأي معايير مجتمعة ، وتسواء ق د رت وفق 
 المسألة ال تعتبر فإن يف بشكل واضح،هو طفمن البنود  واحد أو أكثر حول ما إذا كان شكوك

 .طفيفة بشكل واضح
 

 لممارس في العملية التابع ل الخبير يشاركاإلعتبارات عندما 
 (52)المرجع: الفقرة  نطاق اإلجراءاتطبيعة وتوقيت و 

 

يما يتعلق ف نطاق اإلجراءاتالمسائل التالية ذات صلة عند تحديد طبيعة وتوقيت و غالبا ما تكون . 121أ
ء واحد أو أكثر من الخبرابعض أعمال التأكيد بواتسطة إنجاز لممارس عند التابع ل بعمل الخبير

 :(70أالفقرة  أنظرممارس )لل التابعين
 (؛123أ-122أالفقرات  أيضا   أنظر)ذلك الخبير في تسياق العملية أهمية عمل  (أ)
  ؛عمل الخبيريرتبط بها طبيعة المسألة التي  (ب)
 التي يرتبط بها عمل ذلك الخبير؛خطاء الجوهرية في المسألة األمخاطر  (ج)
 من قبل ذلك الخبير؛ و المنجزالعمل السابق وخبرته في معرفة الممارس  (د)
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 نظرأفي مؤتسسة الممارس )جودة الما إذا كان ذلك الخبير يخضع لسياتسات وإجراءات رقابة  (ه)
 (.125أ-124الفقرات أ أيضا  

 
 لممارسالتابع ل دمج عمل الخبير

األتساتسية التي تتطلب مهارات  المواضيععمليات التأكيد على مجموعة واتسعة من  تأدية. يمكن 122أ
ق العملية والتي في فريخرين اآل تتجاوز تلك التي يمتلكها شريك العملية واألفرادمتخصصة ومعرفة 

التابع  يرالخب يتم التشاور مع. في بعض الحاالت، التابع للممارسعمل الخبير ي ستخدم فيها 
لممارس التابع للممارس لتقديم المشورة بشأن مسألة فردية، ولكن كلما زادت أهمية عمل الخبير ل

زء من فريق متعدد التخصصات الخبير كجيعمل أن  كلما كان من المرجحفي تسياق العملية، 
بير خالعمل  وكلما زاد دمج. مواضيع محددة وموظفين آخرين في مجال التأكيدخبراء في يضم 

لمتبادلة اتصاالت إلاكلما زادت أهمية ، جهود العمل الكليةمع  من حيث طبيعته وتوقيته ونطاقه
الفعال متبادل التصال إلاإذ يسه ل . التأكيد اآلخرين موظفيالتابع للممارس و  بين الخبير الةالفع  

 .في العمليةالتكامل السليم لعمل الخبير مع عمل اآلخرين 
 
لممارس، قد يكون من التابع لعمل الخبير  يتوجب اتستخدامعندما و ، 71أفي الفقرة  أ شير. كما 123أ

. بها تستمرارقبول العملية أو اإلمرحلة في  52المناتسب أداء بعض اإلجراءات التي تتطلبها الفقرة 
 عمالأ كامل مع  لممارس بشكل  التابع ل عندما يتم دمج عمل الخبير تحديدا  هذا هو الحال ويكون 

 س في المراحل المبكرة منلممار التابع لستخدم عمل الخبير وعندما ي   موظفي التأكيد اآلخرين
 .األولي وتقييم المخاطرالتخطيط  أثناء، على تسبيل المثال العملية

 
 مؤتسسة الممارس لدى تسياتسات وإجراءات رقابة الجودة 

 دى، لبما في ذلك موظف مؤقتشريك أو موظف، لممارس الداخلي التابع ل . قد يكون الخبير124أ
للمعيار  فقا  و بالتالي لسياتسات وإجراءات رقابة الجودة لتلك المؤتسسة هو يخضع مؤتسسة الممارس، و 
وانين في الق المنصوص عليهاأو المتطلبات  أو المتطلبات المهنية األخرى  1 الدولي لرقابة الجودة

بدال من و . 1معيار الدولي لرقابة الجودة ال بقدر أهميةعلى األقل مهمة  تعتبر، التي أو األنظمة
 ،هو شريك أو موظف، بما في ذلك موظف مؤقتلممارس التابع ل ذلك، قد يكون الخبير الداخلي

. رسمع مؤتسسة المماالتي قد تشارك تسياتسات وإجراءات رقابة الجودة و ، في مؤتسسة ضمن شبكة ما
ات وإجراءات لسياتس يخضع والفي فريق العملية  لممارس عضوا  التابع لالخبير الخارجي وال يكون 

 .1للمعيار الدولي لرقابة الجودة  وفقا  رقابة الجودة 
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لتي االمعلومات  ما لم تشر، رقابة الجودة لدى المؤتسسةاالعتماد على نظام  . يحق لفرق العملية125أ
اختالف عتماد مع إلاذلك  نطاقيختلف و المؤتسسة أو أطراف أخرى إلى خالف ذلك.  تقدمها

عينة مإجراءات الممارس فيما يتعلق بمسائل  ونطاقالظروف، ويمكن أن يؤثر على طبيعة وتوقيت 
 :كالتالي

 .الكفاءة والقدرات، من خالل برامج التوظيف والتدريب 

 لممارس ن لالداخلين التابعيخبراء ال. يخضع التابع للممارس تقييم الممارس لموضوعية الخبير
 .يةتستقاللفي ذلك تلك المتعلقة باإل ألخالقية ذات الصلة، بماللمتطلبات ا

  رامج بعلى تسبيل المثال، يمكن أن توفر . التابع للممارستقييم الممارس لكفاية عمل الخبير
ة خبراتهم مع عالقهم المناتسب للممارس الفالداخلييين التابعين لخبراء للالتدريبية المؤتسسة 

عمليات المؤتسسة األخرى، مثل على عتماد على هذا التدريب و االكما أن عملية جمع األدلة. 
عة وتوقيت ؤثر على طبيي، قد الخبراء الداخلييين التابعين للممارسعمل  تقييمبروتوكوالت 

 .التابع لهإجراءات الممارس لتقييم مدى كفاية عمل الخبير  ونطاق

  المراقبة والمتابعة ، من خالل عملياتالقانونية والتنظيميةاإللتزام بالمتطلبات. 

 التابع للممارس مع الخبير تفاقاإل. 
 

 تلبية متطلبات هذا المعيار.في هذا اإلعتماد من مسؤولية الممارس  يقلصال 
 )أ((52رة لممارس )المرجع: الفقالتابع ل لخبيراموضوعية كفاءة وقدرات و 

موعة ن مجمكفاءة وقدرات وموضوعية الخبير التابع للممارس  حولمعلومات يمكن الحصول على . 126أ
 :متنوعة من المصادر، مثل

 ذلك الخبيرعمل تسابق ل فيشخصية ال التجارب. 
 .المناقشات مع ذلك الخبير 
  ذلك الخبيرعمل ب لديهم معرفةالمناقشات مع ممارتسين آخرين أو غيرهم ممن. 
  رخصةأو ، نقابة صناعيةمهنية أو  هيئةفي عضوية الأو الخبير، ذلك معرفة مؤهالت 

 .غيرها من أشكال اإلعتراف الخارجيممارتسة، أو ال
  ذلك الخبير.التي أل فها األوراق المنشورة أو الكتب 
  (.125أ-124أالفقرات  أيضا   أنظرالمؤتسسة ) لدى جودةالتسياتسات وإجراءات رقابة 
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ي الممارس ف االتي يتمتع بهنفس الكفاءة التمتع بلممارس التابعين لخبراء ال ي طلب من. في حين ال 127أ
ج إلى ستخدم عمله قد يحتالممارس الذي ي  التابع ل الخبير إال أن ،أداء جميع جوانب عملية التأكيد

 لمساعدته على ربط األعمال الموكلة إليهعمليات التأكيد ذات الصلة لالدولي  للمعيار يفهم كاف
 .بهدف العملية

 
تمد عيمكن أن ي إلجراءات وقائيةك حاجة لما إذا كانت هناالموضوعية و تهديدات إن تقييم أهمية . 128أ

عض قد يكون هناك بو . همية عمل الخبير في تسياق العمليةلممارس وأ التابع ل على دور الخبير
لى مستوى مقبول، عالتهديدات إلى  التي ال يمكن فيها لإلجراءات الوقائية أن تقلصالظروف 

علومات في إعداد م هاما   ا  فرد لعب دور هو لممارس المقترح التابع لل المثال، إذا كان الخبير تسبي
 .الموضوع

 
 :من المالئمكون يقد ف، الخارجي التابع للممارسخبير ال. عند تقييم موضوعية 129أ

 معروفة عالقات ( عن أي مصالح أو المناتسبة لطرف المناتسب )األطرافمن اتستفسار إلا
 .على موضوعية الخبير التي قد تؤثرو لممارس الخارجي التابع لخبير المع لديهم 

 بخصوص أية إجراءات وقائية معمول بها، بما في ذلك أي متطلبات ذلك الخبير  مناقشة
يص التهديدات لتقلكافية اإلجراءات الوقائية طبق على ذلك الخبير، وتقييم ما إذا كانت مهنية ت  

ع الخبير م لمناقشتهاتشمل المصالح والعالقات التي قد تكون ذات صلة و  .إلى مستوى مقبول
 :ما يليلممارس التابع ل

o المصالح المالية. 
o األعمال والعالقات الشخصية. 
o  ير الخبكان  ما في ذلك من قبل المنظمة في حالأخرى من قبل الخبير، بتقديم خدمات

 .عبارة عن منظمةالخارجي 
 

من  إقرار خطيلحصول على للممارس ا أيضا  من المناتسب في بعض الحاالت، قد يكون 
 عالقات مع الطرف المناتسب )األطراف أي مصالح أو بخصوص الخارجي التابع لهخبير ال

 .التي يكون الخبير على علم بها( المناتسبة
 

 )ب((52قرة )المرجع: الفلممارس التابع للخبير الحصول على فهم لمجال خبرة ا
 :علىالممارس يساعد  إنما ممارسالتابع لللمجال خبرة الخبير  يفهم كاف إن الحصول على. 130أ

 ذلك الخبير ألغراضطبيعة ونطاق وأهداف عمل  على لممارسالتابع ل مع الخبير تفاقاإل (أ)
 والممارس؛ 

 العمل ألغراض الممارس. ذلكتقييم مدى كفاية  (ب)
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 :ما يلي فهم الممارسب فيما يتعلقلممارس التابع لمجال الخبير المحددة لجوانب ال. يمكن أن تشمل 131أ
  ذات صلة بالعمليةمجاالت تخصص  يشتمل علىإذا كان مجال الخبير ما. 
 ي معايير مهنية أو معايير أخرى وأي متطلبات تنظيمية أو قانونيةما إذا كان يتم تطبيق أ. 
 بير الخ التي يستخدمها حيث أمكن، ،واألتساليب، بما في ذلك النماذج الفرضيات ماهية

 ة في ظروفالخبير ومناتسبذلك مجال  ضمن لممارس، وما إذا كانت مقبولة عموما  التابع ل
 .العملية

  لممارس.التابع لالداخلية والخارجية التي يستخدمها الخبير أو المعلومات طبيعة البيانات 
 

 )ج((52التابع للممارس )المرجع: الفقرة مع  الخبير  تفاقاإل
عينة ممسائل  على أيضا   التابع لهالممارس مع الخبير  إتفاقأن يشتمل لمناتسب . قد يكون من ا132أ

 :كالتالي
 ؛المختلفة لكل من الممارس والخبيراألدوار والمسؤوليات  (أ)
 لتقاريرابين الممارس وذلك الخبير، بما في ذلك شكل  االتصاالت ونطاقطبيعة وتوقيت  (ب)

 الواجب تقديمها من قبل ذلك الخبير؛ و
 .بمتطلبات السريةلممارس التابع ل الخبير التزامضرورة  (ج)

 
 والصبغة الرتسميةصيل اعلى مستوى التف" 125"في الفقرة  أ شير إليها. يمكن أن تؤثر المسائل التي 133أ

 تفاقالمناتسب أن يكون اإل ، بما في ذلك ما إذا كان منالتابع لهبين الممارس والخبير  تفاقلإل
كتاب كل ش على هو التابع لهخبير الخارجي البين الممارس و  تفاقاإلوغالبا  ما يكون . مكتوبا  
 .تكليف

 
 )د((52التابع للممارس )المرجع: الفقرة  تقييم كفاية عمل الخبير

راض التابع للممارس ألغ . قد تكون المسائل التالية ذات صلة عند تقييم مدى كفاية عمل الخبير134أ
 :الممارس

 ؛الخبير، وإتساقها مع األدلة األخرى ات إتستنتاجأو نتائج مدى مالءمة ومعقولية  (أ)
لك معقولية تفرضيات وأتساليب هامة، مدى مالءمة و إتستخدام  يتضمنإذا كان عمل الخبير  (ب)

 ؛ والمحددةواألتساليب في الظروف  الفرضيات
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ءمة مال التي تعتبر مهمة لعمله،مصدر بيانات الإتستخدام  يتضمنإذا كان عمل الخبير  (ج)
 .تلك البياناتودقة  الوإكتم

 
احة الخيارات المت فإنألغراض الممارس، ا  ليس كافي التابع لهأن عمل الخبير . إذا حدد الممارس ب135أ

 للممارس تشمل ما يلي:
 ؛ أواألعمال األخرى التي تسيقوم بها ونطاقمع ذلك الخبير على طبيعة  تفاقاإل (أ)
 .المحددة القيام بإجراءات إضافية مناتسبة للظروف (ب)

 
، أو مالمقي   أو للطرف المسؤول أو مسؤول القياس التابع خبيرأو المن قبل ممارس آخر،  المنجزالعمل 

 (55-53 ات: الفقر )المرجع المدقق الداخلي
التابع في تسياق إتستخدام العمل الذي يقوم به الخبير  135أ-121أ. في حين تم كتابة الفقرات 136أ

إرشادات مفيدة فيما يتعلق بإتستخدام العمل الذي يقوم به ممارس آخر،  أيضا   توفر فهيلممارس، ل
 . م، أو المدقق الداخليأو المقي   مسؤول القياسلطرف المسؤول أو أو خبير تابع ل

 
 (56)المرجع: الفقرة  اإلقرارات الخطية

مناتسب والطرف الية من إحتمال تسوء الفهم بين الممارس هالشف لإلقرارات الخطيالتأكيد  يقل ص. 137أ
إقرارات الشخص )األشخاص( الذي يطلب منهم الممارس وعادة  ما يكون (. المناتسبة )األطراف

دارة عتماد على، مثال ، اإلإلوذلك با عليا أو أولئك المكلفين بالحوكمةاإلدارة ال أحد أفراد هو خطية
 مع اختالفختلف يي قد (، والذالمناتسبة لطرف المناتسب )األطرافدى ال الحوكمةهيكل و 
 لمختلفةوالقانونية اة يالثقافالخلفيات مثل  معينة ، مما يعكس تأثيراتات والمنشآتختصاصإلا

 الملكية.و حجم وخصائص ال
 
 :  ما يلياألخرى المطلوبة  اإلقرارات الخطيةيمكن أن تشمل . 138أ

 ( أن آثار أخطاء البيانات التي لم المناتسبة ما إذا كان يعتقد الطرف المناتسب )األطراف
ح    .علومات الموضوعمل بالنسبة، مجتمعة   وأ منفردة   تسواء  ، أخطاء غير مهمةهي ت صح 

 ؛باإلقرار هيتم إرفاقأو  اإلقرار الخطي هذه البنود فيوعادة  ما يتم دمج ملخص ب
 لة؛فرضيات معقو  هي هامةأي تقديرات  إجراءالهامة المستخدمة في  أن الفرضيات 
 ة أوجه القصور في الرقاب بكافةالممارس  قد أبلغ( المناتسبة الطرف المناتسب )األطراف أن

لطرف ا بشكل واضح ويكون طفيفة مهمة وغير  والتي تعتبرالعملية بالداخلية ذات الصلة 
 وبها؛ المناتسب )األطراف( على علم 

  الطرف المسؤول  أن، مالمقي   أو مسؤول القياسعندما يكون الطرف المسؤول مختلف عن
 عن الموضوع األتساتسي. تهمسؤولييقر  ب
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ارس المميتوقع  قد ( محل أدلة أخرى المناتسبة الطرف المناتسب )األطراف إقرارات يمكن أن تحل. ال 139أ
  أنهاإال، توفر أدلة ضرورية اإلقرارات الخطيةأن بشكل معقول أن تكون متاحة. وعلى الرغم من 

لى ذلك، ع عالوة  و . تتطرق إليهاحول أي من المسائل التي  بحد ذاتهاال توفر أدلة كافية ومالئمة 
ة األخرى األدل نطاق على طبيعة أو ؤثرتال  إقرارات خطية موثوقة قد تلقىفإن حقيقة أن الممارس 

 التي يحصل عليها الممارس.
 

 (60)المرجع: الفقرة وقة الموث المطلوبة غير المقدمة أو غير اإلقرارات الخطية
لى ، عما يلي إقرارات خطيةالحصول على  منالممارس  التي قد ال يتمكن فيهاالظروف تشمل . 140أ

 :يل المثالتسب
 ي وقت ويكلف ف ي الصلةالقياس أو التقييم ذ إلجراءطرف ثالث مع الطرف المسؤول  يتعاقد

. في بعض هذه الموضوع الناتجةكيد على معلومات الحق الممارس إلجراء عملية التأ
مسؤول لدى الطرف المسؤول عالقة مستمرة مع يكون ، على تسبيل المثال حيث الحاالت

يقدم  لكيعلى إتخاذ الترتيبات الالزمة  ا  يكون الطرف المسؤول قادر  قد، مأو المقي   القياس
ع لمسؤول في وض، أو قد يكون الطرف االمطلوبة اإلقرارات الخطية مسؤول القياس أو المقي م

ت أخرى في حاال إذا كان لديه أتساس معقول للقيام بذلك، ولكن هذه اإلقراراتنه من تقديم يمك  
 .قد ال يكون األمر كذلك

 الممارس إلجراء عملية التأكيد على المعلومات المتاحة  يكلف أحد المستخدمين المستهدفين
لب الطرف لط تستجابة ذلكإ منتضلديه عالقة مع الطرف المسؤول  ال يكون للجمهور ولكن 

 .تقديم إقرار خطيالممارس 
  د وقد يكون هذا هو الحال عن. مالمقي   أو مسؤول القياسرغبات  وفقعملية التأكيد إجراء يتم

ممارس  عندما ي فرض علىأمر من المحكمة، أو  بموجب، على تسبيل المثال، إجراء العملية
 .القيام بعملية محددةتسلطة مختصة أخرى  أو هيئة تشريعيةالقطاع العام من قبل 

 
مة الالز الوصول إلى األدلة من الممارس  يتمكن، قد ال في الظروف المماثلةفي هذه الظروف أو 

 .من هذا المعيار 66ت طبق الفقرة كان هذا هو الحال،  وإن. هإتستنتاجلدعم 
 

 (61: الفقرة )المرجعاألحداث الالحقة 
ضوع بسبب طبيعة المو  أمرا  مالئما  األحداث الالحقة في بعض عمليات التأكيد  دراتسةكون تقد ال . 141أ

إلحصائي ا التقريرحول دقة  ا  معينا  إتستنتاجاألتساتسي. على تسبيل المثال، عندما تتطلب العملية 
لتأكيد على ا تاريخ تقريرالمحدد و بين الوقت  تقعاألحداث التي قد ال تؤثر ، نقطة زمنية محددةفي 
 .التأكيد أو تقرير التقرير اإلحصائيفي عنها تتطلب اإلفصاح  كما ال تستنتاجاإل
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تعلق بمعلومات تأي إجراءات  لتأدية، ال يتحمل الممارس أية مسؤولية 61في الفقرة  أ شيركما و  . 142أ
د تاريخ بع عد تاريخ تقرير الممارس. لكن إذا أصبحت حقيقة معينة معلومة للممارس،الموضوع ب

قد ف، تقريرلكانت دفعته إلى تعديل ال الممارس، والتي لو علمها في تاريخ التقرير الخاص به تقرير
( أو إتخاذ إجراءات المناتسبة يحتاج الممارس لمناقشة هذه المسألة مع الطرف المناتسب )األطراف

 .المحددةفي الظروف  حسبما يكون مناتسبا  أخرى 
 

 (62لفقرة )المرجع: امعلومات أخرى 
 على إط لعأو ا  هاما  تناقضحدد الممارس  في حالالتي قد تكون مناتسبة األخرى . تشمل اإلجراءات 143أ

 :في الحقائق ما يلي، على تسبيل المثالجوهري خطأ 
 ( التشاور مع طرف ثالث مؤهل، مثل المناتسبة الطلب من الطرف المناتسب )األطراف

 .المناتسبة( للطرف المناتسب )األطراف التابع المستشار القانوني
  النتائج المتمخضة عن إجراءات عمل مختلفةالحصول على المشورة القانونية بشأن. 
  ،جهة تنظيمية ما(التواصل مع أطراف ثالثة )على تسبيل المثال. 
 حجب تقرير التأكيد. 
 المعمولة القوانين أو األنظمبموجب  ا  اإلنسحاب ممكن يكون ، حيث االنسحاب من العملية 

 .بها
  التأكيد. في تقرير الهاموصف التناقض 

 
 (63)المرجع: الفقرة  المعايير المطبقةوصف 

معلومات  عليه الذي ب نيتإلطار على االمستخدمين المستهدفين  المعايير المطبقةوصف  ي طلع. 144أ
لفة فيما مختال معاييرالهو مهم بشكل خاص عندما تكون هناك إختالفات كبيرة بين الموضوع، و 

 في معلومات الموضوع. محددةمسائل  التعامل مع يةيتعلق بكيف
 
ف هو وصمعمول بها لمعايير محددة  وفقا  بإعداد معلومات الموضوع  الذي يفيدالوصف يكون . 145أ

التي  تلك المعاييرلكافة المتطلبات ذات الصلة في إذا إمتثلت معلومات الموضوع مناتسب فقط 
 .تعتبر فعالة

 
تمتثل ثال، ")على تسبيل الم لغة تحفظ أو تقييد غير دقيقةالتي تحتوي  المعايير المطبقةوصف إن . 146أ

ستخدمي م ألنه قد يضلل كافيا   وصفا   ال يعتبر( "س"متطلبات للكبير  بشكلمعلومات الموضوع 
 .معلومات الموضوع
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 التأكيد إتستنتاج صياغة
 (64و (1)12)المرجع: الفقرتان  الءمة األدلةكفاية وم

ويتم الحصول  ابطبيعتهتراكمية  وهي. التأكيد تقريرالممارس و  إتستنتاجضرورية لدعم األدلة تعتبر  . 147أ
تم يعلومات م أيضا  تشمل  لكنها قدأثناء العملية.  التي ت نجزمن اإلجراءات  بشكل رئيسيعليها 

قد الممارس ما إذا يحدد الحصول عليها من مصادر أخرى مثل العمليات السابقة )شريطة أن 
 متها للعملية الحالية( أوئمال مدى تؤثر علىيمكن أن تغيرات منذ العملية السابقة حدثت أي 

 لىن الحصول عيمكو . همإتستمرار العمالء و قبول فيما يخص المؤتسسة لدى جودة الإجراءات رقابة 
المعلومات  وقد يتم إعداد(. المناتسبة دلة من مصادر داخل وخارج الطرف المناتسب )األطرافاأل

 ألطرافايتم تعيينه أو تكليفه من قبل الطرف المناتسب )خبير  بواتسطةدم كأدلة خستالتي يمكن أن ت  
معينة من معلومات الموضوع، وأي  وتثبت جوانب األدلة من معلومات تدعم تتكون  .المناتسبة(

معلومات تتعارض مع جوانب معينة من معلومات الموضوع. باإلضافة إلى ذلك، وفي بعض 
ي ستخدم غياب المعلومات )مثل رفض الطرف المناتسب )األطراف المناتسبة( تقديم اإلقرار  الحاالت،

 ياغةصمعظم عمل الممارس في  يتألف .أيضا  أدلة ل يشك  وهو بالتالي المطلوب( من قبل الممارس 
 .هاوتقييماألدلة التأكيد من الحصول على  جإتستنتا

 
تتأثر كمية  إذ. هو مقياس لكمية األدلةالكفاية ف. األدلة ومالئمتها ببعضها البعضكفاية ترتبط . 148أ

 المخاطر فكلما كانتمعلومات الموضوع )وجود أخطاء جوهرية في األدلة الالزمة بمخاطر 
 فكلما كانتنوعية هذه األدلة )ب وأيضا  مزيد من األدلة(، طلب المن المرجح كلما كان ، مرتفعة
ومع ذلك، فإن الحصول على المزيد من (. كلما كان من المرجح طلب أدلة أقل، مرتفعة الجودة

 األدلة ال يمكن أن يعوض عن ضعف جودتها. 
 اجتستنتإل في توفير الدعممالءمتها وموثوقيتها  أي مدى. المالءمة هي مقياس لنوعية األدلة؛ 149أ

فيها تم يلتي ا المختلفةمصدرها وطبيعتها، وتعتمد على الظروف باألدلة الممارس. وتتأثر موثوقية 
تعميمات ال هذهموثوقية أنواع مختلفة من األدلة، لكن  تعميمات حوليمكن إصدار الحصول عليها. 

الطرف حصول على األدلة من مصادر خارج حتى عندما يتم الو . تخضع إلتستثناءات مهمة
لمثال، . على تسبيل ايمكن أن تؤثر على موثوقيتهاظروف (، قد توجد المناتسبة المناتسب )األطراف

ير غموثوقة إذا كان المصدر  ليستتم الحصول عليها من مصدر خارجي يالتي  األدلةقد تكون 
عميمات الت تكون  يمكن أن، إتستثناءات معينة ي عترف بإمكانية وجود وبينما. مط لع أو غير موضوعي

 :موثوقية األدلة مفيدةالتالية حول 
  األدلة أكثر موثوقية عندما يتم الحصول عليها من مصادر خارج الطرف المناتسب تكون

 (.المناتسبة )األطراف
  لة أنظمة الرقابة ذات الصأكثر موثوقية عندما تكون  األدلة التي يتم توليدها داخليا  تكون

 فعالة.هي أنظمة 
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  ن مراقبةممن قبل الممارس )على تسبيل المثال،  يتم الحصول عليها مباشرة  األدلة التي تكون 
رة تم الحصول عليها بصورة غير مباشي( أكثر موثوقية من األدلة التي نظام رقابة ماتطبيق 

 (.نظام رقابة ماتستفسار حول تطبيق من اإلأو عن طريق اإلتستدالل )على تسبيل المثال، 
  لكترونية أو إورقية  ، تسواء  د وجودها على شكل وثائق ومستنداتعناألدلة أكثر موثوقية تكون

ع إجتما بالتزامن مع مكتوبالسجل يكون الاألخرى )على تسبيل المثال،  أو على وتسائط
 ما تم مناقشته(.ل اإلقرار الشفهي الالحقأكثر موثوقية من  هو عادة  معين 

 
تم الحصول عليها من يالتي  المتسقةتأكيد من األدلة المزيد من العلى  . يحصل الممارس عادة  150أ

. االعتبار ت ؤخذ منفردة  بعينألدلة التي عن بنود اذات طبيعة مختلفة التي تكون مصادر مختلفة أو 
ة طبيعالذات األدلة الحصول على األدلة من مصادر مختلفة أو قد يشير باإلضافة إلى ذلك، 

التي دة المؤيالمعلومات  قد تسهماألدلة. على تسبيل المثال، بنود أحد  عدم موثوقيةمختلفة إلى ال
 تأكيدلا في زيادة( المناتسبة ن الطرف المناتسب )األطرافيتم الحصول عليها من مصدر مستقل ع

العكس، عندما وب .المناتسبة( الطرف المناتسب )األطراف إقرارالممارس من يحصل عليه  الذي
من  تم الحصول عليهايي تعليها من مصدر واحد مع تلك التم الحصول ياألدلة التي  تتضارب

 .التضاربهذا  لحل   الالزمةاإلجراءات اإلضافية  ماهية، يحدد الممارس مصدر آخر
 
 لحصول علىاالحصول على أدلة كافية ومالئمة، ب من الصعب جدا بصورة عامة، فيما يتعلق. 151أ

ة في نقطة زمنيمعلومات الموضوع ب مقارنة معينة فترةتأكيد حول معلومات الموضوع تغطي 
 العمليات على الفترة التي حولات المقدمة تستنتاجاإلعادة   تقتصرمحددة. باإلضافة إلى ذلك، 

الطريقة بحول ما إذا كانت العملية تسوف تستمر  إتستنتاجال يقدم الممارس أي و  العملية؛تغطيها 
 .المحددة مستقبال  

 
ي لممارس ها إتستنتاج يستند إليهاالحصول على أدلة كافية ومالئمة ما إذا تم  تحديد تعتبر مسألة. 152أ

 .حكم مهنيمسألة 
 
ول التي يتوقع الحصمالئمة الكافية أو الدلة األ، على . قد ال يحصل الممارس، في بعض الظروف153أ

 أن األدلة التي تميعتبر الممارس بفي هذه الظروف، و من خالل اإلجراءات المخطط لها. عليها 
 ةصياغ بحيث يكون قادرا  على ومالئمةليست كافية  المنجزةالحصول عليها من اإلجراءات 

 :بما يليلممارس ا وقد يقوم. حول معلومات الموضوع معين إتستنتاج

 أو نطاق العمل المنجز؛ توتسيع 

  المحددة الممارس ضرورية في الظروف يعتبرهاتنفيذ إجراءات أخرى. 
 

 ا  الممارس قادر فلن يكون ، المحددة الظروفظل في  يكون أي من هذين البندين ممكنا  وحيث ال 
أ هذا قد ينشو . معين إتستنتاجبحيث يتمكن من صياغة على الحصول على أدلة كافية ومالئمة 
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ومات بأن معل قد تدفعه لالعتقادمسائل( أي مسألة )الممارس  حتى وإن لم يبلغ إلى علمالوضع 
 .ل49في الفقرة  حسبما نوقشأخطاء جوهرية،  على تشتملالموضوع 

 
 (65)المرجع: الفقرة  تقييم كفاية ومالءمة األدلة

 دفعتالممارس باإلجراءات المخطط لها، فخالل قيام  ي عملية تراكمية ومتكررة.التأكيد ه . إن عملية154أ
خطط األخرى الم اإلجراءاتنطاق  وأتوقيت  وأطبيعة إلى تغيير عليها الممارس  المتحصلاألدلة 

 ليهاإ اتستندتمعلومات تختلف كثيرا عما هو متوقع والتي الممارس  وقد يبلغ إلى علم. لها
 :المخطط لها. على تسبيل المثالجراءات اإل

  شأنبالمهني  حكمهإلى تغيير قد يؤدي البيانات التي يحددها الممارس في خطاء مدى األإن 
 .محددة للمعلوماتموثوقية مصادر 

  متضاربة أوعلى أدلة في المعلومات ذات الصلة، أو  على تناقضاتالممارس  يطل عقد 
 .مفقودة

 يمكن أن تشير نتائج تلك اإلجراءات  إلىفيذ إجراءات تحليلية في نهاية العمليةإذا تم تن ، 
 .الجوهريةخطاء من األ اتسابقغير معترف بها وجود مخاطر 

 
 إلى إعادة تقييم اإلجراءات المخطط لها.، قد يحتاج الممارس هذه الظروففي 

 :ئمة بعوامل معينة كالتاليل أدلة كافية ومالما يشك  بخصوص المهني للممارس  الحكم. يتأثر 155أ

 نفردة  متسواء ، على معلومات الموضوع تأثيرها الهاموإحتمال  ،أخطاء البيانات المحتملة أهمية 
 أخرى.محتملة مع أخطاء  جمعهاأو عند 

  اء خطألالمعروفة ل ( لمعالجة المخاطرالمناتسبة إتستجابة الطرف المناتسب )األطراففعالية
 الجوهرية.

  محتملة مماثلةتأكيد السابقة فيما يتعلق بأخطاء الالخبرة المكتسبة خالل عمليات. 

  معينة  أخطاء قد حددتبما في ذلك ما إذا كانت هذه اإلجراءات المنجزة، نتائج اإلجراءات
 البيانات. في

 لمعلومات المتاحة.مصدر وموثوقية ا 

  األدلةإقناع مدى. 

 ( وبيئته.المناتسبة فهم الطرف المناتسب )األطراف 
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 (66 و 26 تانقيود النطاق )المرجع: الفقر 
 :نطاق منال. قد تنشأ قيود 156أ

تم قد ي(. على تسبيل المثال، المناتسبة ظروف خارجة عن تسيطرة الطرف المناتسب )األطراف (أ)
 ها؛فحص ضروري ال أنه من الممارس إتالف وثائق يعتبرعرضيا  

ملية عقد تحصل . على تسبيل المثال، لقة بطبيعة أو توقيت عمل الممارسالظروف المتع (ب)
 أومراقبتها قبل عملية الممارس؛ من الضروري  أنهالممارس  مادية يعتبر

لى لطرف المكلف عم، أو اأو المقي   أو مسؤول القياس الطرف المسؤول، التي يفرضهاالقيود  (ج)
. حددةالم في الظروف ا  ضروريتأدية إجراء يعتبره ، الممارس من مثال  ، التي تمنع الممارس

 يةلمخاطر العملالممارس  بحث، مثل على العمليةلقيود من هذا النوع آثار أخرى وقد يكون ل
 ها.إتستمرار وقبول العملية و 

 
ل قيدا  علىال عدم القدرة على تنفيذ إجراء معين إن . 157أ لى ع نطاق إذا كان الممارس قادرا  ال يشك 

 .ئمة عن طريق تأدية إجراءات بديلةالحصول على أدلة كافية ومال
 
 ، محدودة مقارنة مع تلكهاتعريفعملية التأكيد المحدود، بحكم  في المنجزةاإلجراءات تعتبر . 158أ

ملية التي ي علم بوجودها قبل قبول عالقيود كما تعد  في عملية التأكيد المعقول.  اإلجراءات الالزمة
، اةط المسبقة لعملية التأكيد مستوفالشرو كانت عند تحديد ما إذا  ا  مالئم ا  إعتبار  التأكيد المحدود

(( 4))ب( 24الفقرة  أنظرإلى األدلة ) ظهر خصائص الوصولت  وخصوصا ، ما إذا كانت العملية 
تم فرض قيود أخرى من قبل  وإذا((. 6))ب( 24رة الفق أنظرمنطقي )غرض ما إذا كانت تبرز و 

 قد يكون من المناتسبف( بعد قبول عملية التأكيد المحدود، المناتسبة الطرف المناتسب )األطراف
 .المعمول بها القوانين أو األنظمة بموجب  ا  اإلنسحاب ممكنيكون ، حيث من العمليةاإلنسحاب 

 
 إعداد تقرير التأكيد

 (68-67 ات: الفقر )المرجع التأكيد شكل تقرير
وجود تقرير  دون ات تستنتاجإلوغيرها من أشكال التعبير عن ا ساء فهم الصيغة الشفهيةمكن أن ي  ي . 159أ

موز ر شفهية أو عن طريق اتستخدام  باإلبالغ بصورةالممارس  يقوم. لهذا السبب، ال خطي مساند
أو  الشفهي تقريرالبسهولة عندما يتم تقديم  يمكن إتاحته خطيتقرير تأكيد  أيضا  دون تقديم معينة 

إلى  للوصولالرمز . على تسبيل المثال، يمكن إضافة رابط تشعبي على أي رموزإتستخدام  عند
 اإلنترنت. الخطي عبرتقرير التأكيد 

 
من ذلك  بدال  بل يحدد . للتقارير في جميع عمليات التأكيد موحدة. ال يتطلب هذا المعيار صيغة 160أ

بحيث تالئم  تقارير التأكيدإذ ت صمم . التي ينبغي أن يتضمنها تقرير التأكيدالعناصر األتساتسية 
علق تت أدوات المحددة. ويمكن أن يستخدم الممارس العناوين أو أرقام الفقرات أوعملية الظروف 
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هولة قراءة ح وتسلنص، وغيرها من اآلليات لتعزيز وضو الخط الغامق ل، على تسبيل المثال بالطباعة
 تقرير التأكيد.

 
صل إعداد التقارير لتسهيل التوال" في الشكل المطو  " أو "الموجز الشكلتسلوب "أ. قد يختار الممارس 161أ

. فقطية العناصر األتساتسالشكل الموجز" تقارير " تشمل عادة   .مع المستخدمين المستهدفينالفعال 
ل" تقارير "في حين تشمل  لى منها أن تؤثر عقصد ال ي  أخرى إيضاحات معلومات و الشكل المطو 

صيل شروط المطولة بالتف باإلضافة إلى العناصر األتساتسية، قد تصف التقاريرو . الممارس إتستنتاج
تفاصيل و ، ليةمن العم محددةالنتائج المتعلقة بجوانب و ، المستخدمة المعايير المطبقةو ، العملية

صاح عن مستويات األهمية اإلفو ، لمشاركين في العمليةا وغيره منمؤهالت وخبرات الممارس 
قد يجد الممارس أنه من المفيد النظر في أهمية و . معينة توصيات في بعض الحاالتو  ،النسبية

 حسبما تتطلبو . المعلومات من احتياجات المستخدمين المستهدفينتلبية مثل هذه المعلومات ل تقديم
توضح قة بطري وت صاغالممارس  إتستنتاجالمعلومات اإلضافية بشكل واضح عن  ت فصل، 68الفقرة 

 .تستنتاجاالنتقاص من ذلك اإل اقصد منهال ي   أنه
 

 التأكيد  محتوى تقرير
 )أ((69العنوان )المرجع: الفقرة 

ن قبل زه عن التقارير الصادرة مطبيعة تقرير التأكيد، وتميييساعد العنوان المناتسب في تحديد . 162أ
متثل لها التي يمتثال لنفس المتطلبات األخالقية اإل ال يتعين عليهمآخرين، مثل أولئك الذين 

 .الممارس
 

 )ب((69)المرجع: الفقرة  االمرتسل إليهالجهة 
دة  ما يتم وعا. ذين يتم توجيه تقرير التأكيد لهمالطرف أو األطراف ال االمرتسل إليهالجهة حدد ت. 163أ

خدمين ون هناك مستفي بعض الحاالت، قد يك إلى الطرف المكلف، ولكنتقرير التأكيد  توجيه
 .مستهدفين آخرين

 
 )ج((69لومات الموضوع والموضوع األتساتسي )المرجع: الفقرة مع

ما  ،الموضوع األتساتسي، وحيث يكون مناتسبا  ، يمكن أن يشمل تحديد ووصف معلومات الموضوع. 164أ
 :على تسبيل المثاليلي 
  ألتساتسي.تقييم الموضوع ا بها قياس أو يرتبطالتي  المحددة أو الفترة الزمنيةالزمنية النقطة 
 يرتبط به الموضوعالطرف المسؤول الذي  أحد عناصر، إتسم الطرف المسؤول أو حيث أمكن 

 .األتساتسي
 يط لع عليهاموضوع األتساتسي أو معلومات الموضوع التي يجب أن توضيح خصائص ال 

وكيف يمكن أن تؤثر هذه الخصائص على دقة قياس أو تقييم ون، ن المستهدفو المستخدم
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ل . على تسبيألدلة المتاحةاإقناع على مدى  ، أوالمعايير المطبقة وفقالموضوع األتساتسي 
 :المثال
o  مات الموضوع نوعية مقابل كمية، أو موضوعية مقابل ذاتيةمعلو تكون إلى أي درجة، 

 .ليةمستقبأو تاريخية مقابل 
o  ابلية قالتغييرات في الموضوع األتساتسي أو ظروف العملية األخرى التي تؤثر على

 .علومات الموضوع من فترة إلى أخرى مقارنة م
 

 )د((69المعايير المطبقة )المرجع: الفقرة 
ألتساتسي بحيث الموضوع ا ييمالمعايير المطبقة والتي يتم وفقا  لها قياس أو تقتقرير التأكيد  يحدد. 165أ

المعايير  يتضمن تقرير التأكيد وقديمكن للمستخدمين المستهدفين فهم أتساس إتستنتاج الممارس. 
ف خالمتاحة بفي معلومات الموضوع أو إذا كانت  مشمولةإذا كانت  ايشير إليهقد المطبقة، أو 

اح اإلفص في هذه الظروف من المالئمكون يقد و ذلك من مصدر يمكن الوصول إليه بسهولة. 
 :عما يلي

  في القوانين أو األنظمة،  مجسدة، وما إذا كانت المعايير المطبقة المعايير المطبقةمصدر
ضةهيئات  عنأو صادرة  ما ي أشفاف، أتسلوب عمل  وتتبعخبراء من الأو معترف بها  مفو 

باب ألتس وصفا  لم تكن كذلك،  نتساتسي )وإألفي تسياق الموضوع ا راتسخة معايير تإذا كان
 مناتسبة(. معايير اعتبارها

  أتساليب القياس أو التقييم المستخدمة عندما تسمح المعايير المطبقة باإلختيار بين عدد من
 األتساليب.

 .ضعت في تطبيق المعايير المطبقة في ظروف العملية  أي تفسيرات هامة و 
  المستخدمة.ما إذا كانت هناك أي تغييرات في أتساليب القياس أو التقييم 

 
 )ه((69القيود المتأصلة )المرجع: الفقرة 

مين من قبل المستخد بينما ي توقع في بعض الحاالت أن تكون القيود المتأصلة مفهومة جيدا    . 166أ
المستهدفين لتقرير التأكيد، قد يكون من المناتسب في حاالت أخرى اإلشارة إليها بشكل واضح في 
تقرير التأكيد. على تسبيل المثال، قد يكون من المناتسب في تقرير التأكيد المتعلق بفعالية الرقابة 

لمخاطرة أن  را  بالفترات المستقبلية نظ الداخلية اإلشارة إلى أن التقييم التاريخي للفعالية ال يرتبط
الرقابة الداخلية قد تصبح غير كافية بسبب التغيرات في األوضاع، أو أن درجة اإلمتثال للسياتسات 

 أو اإلجراءات قد تتدهور.
 

 )و((69الغرض المحدد )المرجع: الفقرة 
حدد. وع األتساتسي لغرض م. في بعض الحاالت، قد ت صمم المعايير المطبقة لقياس أو تقييم الموض167

على تسبيل المثال، قد تتطلب جهة تنظيمية ما من منشآت معينة إتستخدام معايير مطبقة محددة 
ألغراض تنظيمية. ولتجنب تسوء الفهم، ينبه الممارس قر اء تقرير التأكيد لهذه الحقيقة، وأن معلومات 

 الموضوع تستكون بالتالي غير مناتسبة لغرض آخر. 
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)و(، قد يعتبر الممارس أنه من المناسب اإلشارة 69. باإلضافة إلى التنبيه المطلوب بموجب الفقرة 168أ
إلى أن تقرير التأكيد مصمم فقط لمستخدمين محددين. وباإلعتماد على ظروف العملية، على 

المثال، القوانين أو األنظمة في إختصاص معين، يمكن تحقيق ذلك عن طريق الحّد من سبيل 
توزيع أو إستخدام تقرير التأكيد. وبينما قد يتم تقييد تقرير التأكيد بهذه الطريقة، ال يشير غياب 
القيود فيما يتعلق بمستخدم محدد أو غرض محدد بحد ذاته إلى أن المسؤولية القانونية تقع على 
الممارس فيما يتعلق بذلك المستخدم أو ذلك الغرض. ويعتمد تحّمل المسؤولية القانونية على 

 الظروف القانونية لكل حالة واإلختصاص ذي الصلة.
 

 )ز((69المسؤوليات النسبية )المرجع: الفقرة 
ن يتحمل م. إن تحديد المسؤوليات النسبية ُيعلم المستخدمين المستهدفين بأن الطرف المسؤول هو 169أ

مسؤولية الموضوع األساسي، وأن مسؤول القياس أو المقّيم هو من يتحمل مسؤولية قياس أو تقييم 
ستقل عن م الموضوع األساسي وفق المعايير المطبقة، وأن دور الممارس يكمن في التعبير بشكل  

 إستنتاج معين حول معلومات الموضوع.
 

للمعيار الدولي لعمليات  )المنقح( ووفقا   3000ات التأكيد للمعيار الدولي لعملي تأدية العملية وفقا  
 )ح((69محدد )المرجع: الفقرة  التأكيد الخاص بموضوع  

 
ن واحد فقط م . حيثما ُيطبق المعيار الدولي لعمليات التأكيد الخاص بموضوع محدد على جزء  170أ

معلومات الموضوع، قد يكون من المناسب ذكر ذلك المعيار الخاص بموضوع محدد باإلضافة 
 إلى هذا المعيار.

 
. إن أي عبارة تشتمل على لغة متحفظة أو مقيدة غير دقيقة )على سبيل المثال "تم إجراء العملية 171أ

يمكن أن تؤدي إلى تضليل مستخدمي  قح()المن 3000بالرجوع إلى المعيار الدولي لعمليات التأكيد 
 تقارير التأكيد.

 
 )ط((69متطلبات رقابة الجودة المطبقة )المرجع: الفقرة 

 . فيما يلي توضيح لعبارة معينة في تقرير التأكيد بشأن متطلبات رقابة الجودة المطبقة:172أ
ام شامل لرقابة الجودة يشمل سياسات ، وتحافظ بالتالي على نظ1تطبق المؤسسة المعيار الدولي لرقابة الجودة 

 متثال للمتطلبات األخالقية والمعايير المهنية والمتطلبات القانونية والتنظيمية المعمول بها.إلوإجراءات موثقة بشأن ا
 

 )ي((69متثال لمتطلبات اإلستقاللية والمتطلبات األخالقية األخرى )المرجع: الفقرة إلا
 متثال للمتطلبات األخالقية:إلمعينة في تقرير التأكيد بشأن ا. فيما يلي توضيح لعبارة 173أ

ألخالقي قواعد السلوك امتثلنا لمتطلبات اإلستقاللية والمتطلبات األخالقية األخرى المنصوص عليها في إلقد 
ئ دالصادرة عن مجلس معايير السلوك األخالقي الدولية للمحاسبين، والتي تأسست على المبا للمحاسبين المهنيين

 األساسية للنزاهة والموضوعية والكفاءة المهنية والعناية الواجبة والسرية والسلوك المهني.
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 )ك((69، 6ملخص العمل المنجز )المرجع: الفقرتان أ
. يساعد ملخص العمل المنجز المستخدمين المستهدفين على فهم إستنتاج الممارس. وبالنسبة للعديد 174أ

اإلختالفات الالنهائية في اإلجراءات أمرا  ممكنا  من الناحية النظرية. من عمليات التأكيد، تعتبر 
ختالفات بوضوح ودون غموض إلأما في التطبيق العملي، فإنه من الصعب اإلبالغ عن هذه ا

ولبس. وقد تكون البيانات الرسمية األخرى الصادرة عن مجلس معايير التدقيق والـتأكيد الدولية 
 ن في إعداد الملخص.بيانات مفيدة للممارسي

 
. حيث ال يقدم أي معيار دولي محدد لعمليات التأكيد إرشادات حول اإلجراءات الخاصة بموضوع 175أ

أساسي معين، يمكن أن يشمل الملخص وصفا  أكثر تفصيال  للعمل المنجز. وقد يكون من المناسب 
 قة.ءمة المعايير المطبأن يتضمن الملخص بيانا  يفيد بأن العمل المنجز يشمل تقييم مدى مال

 
. عادة  ما يكون ملخص العمل المنجز في عملية التأكيد المحدود هو ملخص أكثر تفصيال  مقارنة  176أ

بعملية التأكيد المعقول، وعادة  ما يحدد القيود المفروضة على طبيعة وتوقيت ونطاق اإلجراءات. 
هو أمر أساسي لفهم إستنتاج معين  وذلك ألن تقدير طبيعة وتوقيت ونطاق اإلجراءات المنجزة

مصاغ بشكل ينقل ما إذا قد بلغ إلى علم الممارس، بناء  على اإلجراءات المنجزة، أي مسألة 
)مسائل( هامة دفعته لإلعتقاد بأن معلومات الموضوع قد تشتمل على أخطاء جوهرية. وقد يكون 

جراءات التي لم يتم أداهها من المناسب أيضا  اإلشارة في ملخص العمل المنجز إلى بعض اإل
أن يتم تأديتها في عملية التأكيد المعقول. لكن التحديد الكامل لجميع هذه  والتي ُيتوقع عادة  

اإلجراءات قد ال يكون أمرا  ممكنا  ألن فهم الممارس المطلوب ودراسة مخاطر العملية هي أقل مما 
 هو عليه في عملية التأكيد المعقول.

 
لعوامل التي ينبغي أخذها بعين اإلعتبار عند تحديد مستوى التفاصيل التي يتعين تقديمها . قد تشمل ا177أ

 في ملخص العمل المنجز ما يلي:

  الظروف الخاصة بالمنشأة )على سبيل المثال، الطبيعة المختلفة ألنشطة المنشأة مقارنة مع
 تلك األنشطة التقليدية في القطاع(.

  ثر على طبيعة ونطاق اإلجراءات المنجزة.ظروف العملية المحددة التي تؤ 

   توقعات المستخدمين المستهدفين بشأن مستوى التفاصيل التي يتعين تقديمها في التقرير، بناء
 على ممارسة السوق أو وفقا  للقوانين أو األنظمة المعمول بها.
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أكي 
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. من المهم أن يتم كتابة الملخص بطريقة موضوعية تسمح للمستخدمين المستهدفين بفهم العمل 178أ
المنجز كأساس إلستنتاج الممارس. في معظم الحاالت، ال ينطوي هذا على تفاصيل خطة العمل 
بأكملها، لكن من المهم من ناحية أخرى بأن ال يكون الملخص موجزا  جدا  بحيث يكون غامضا ، 

 ن ُيكتب بطريقة منمقة أو مبالغ فيها.وال أ
 

 )ط((69)أ()ط()أ(،  12إستنتاج الممارس )المرجع: الفقرتان 
 . تشمل أمثلة اإلستنتاجات المعّبر عنها بشكل مالئم لعملية التأكيد المعقول ما يلي:179أ

 قد لستنتاجات من حيث الموضوع األساسي والمعايير المطبقة، "في رأينا، إلعند التعبير عن ا
 متثلت المنشأة، في كافة النواحي الجوهرية، للقانون )س("؛إ

 ستنتاجات من حيث معلومات الموضوع والمعايير المطبقة، "في رأينا، يتم إلعند التعبير عن ا
لمعايير ل إعداد تقديرات األداء المالي للمنشأة بشكل صحيح، في كافة النواحي الجوهرية، وفقا  

 )س("؛ أو

  ستنتاجات من حيث البيان الذي يعّده الطرف المناسب، "في رأينا، يعتبر إلاعند التعبير عن
 بيان ]الطرف المناسب[ الذي يفيد بإمتثال المنشأة للقانون )س( هو بيان معروض بشكل  

عادل في كافة النواحي الجوهرية" أو "في رأينا، يعتبر بيان ]الطرف المناسب[ الذي يفيد 
ي كافة عادل ف للمعايير )س( هو بيان معروض بشكل   ة وفقا  بعرض مؤشرات األداء الرئيسي

 النواحي الجوهرية".
 
. قد يكون من المناسب إطالع المستخدمين المستهدفين على السياق الذي يتعين فيه قراءة إستنتاج 180أ

الممارس عندما يتضمن تقرير التأكيد توضيحا  لخصائص معينة للموضوع األساسي الذي يجب 
المستخدمين المستهدفين على علم به. ويمكن أن يتضمن إستنتاج الممارس، على سبيل أن يكون 

المثال، صياغة معينة كالتالي: "تم صياغة هذا اإلستنتاج بناء  على المسائل المبينة في أماكن 
 أخرى من تقرير التأكيد المستقل".

 
 التأكيد المحدود ما يلي: مالئم لعملية . تشمل أمثلة اإلستنتاجات المعّبر عنها بشكل  181أ

 لى ع ستنتاجات من حيث الموضوع األساسي والمعايير المطبقة، "بناء  إلعند التعبير عن ا
اإلجراءات التي تم تأديتها واألدلة التي تم الحصول عليها، لم يبلغ إلى علمنا ما يدفعنا 

 )س(".لالعتقاد بأن ]المنشأة[ لم تمتثل، في جميع النواحي الجوهرية، للقانون 
 لى ع ستنتاجات من حيث معلومات الموضوع والمعايير المطبقة، "بناء  إلعند التعبير عن ا

اإلجراءات التي تم تأديتها واألدلة التي تم الحصول عليها، لم نّطلع على أي تعديالت هامة 
 للمعايير )س(". ينبغي إجراهها في تقييم مؤشرات األداء الرئيسية لتكون وفقا  
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  لى ع ستنتاجات من حيث البيان الذي يعّده الطرف المناسب، "بناء  إلعن اعند التعبير
دفعنا ما ياإلجراءات التي تم تأديتها واألدلة التي تم الحصول عليها، لم يبلغ إلى علمنا 

عتقاد بأن بيان ]الطرف المناسب[ الذي يفيد بإمتثال ]المنشأة[ للقانون )س(، لم ُيعرض لإل
 واحي الجوهرية".عادل في كافة الن بشكل  

 
. تشمل أشكال التعبير التي قد تكون مفيدة للمواضيع األساسية، على سبيل المثال، واحد أو مزيج 182أ

 مما يلي:

 لـ". متثال مع" أو "وفقا  إل"في ا -بالنسبة لعمليات اإلمتثال 

  بالنسبة للعمليات التي تصف فيها المعايير المطبقة عملية أو منهجية إلعداد أو عرض
 سليم". " أُعدت بشكل   -معلومات الموضوع 

 ُعرضت   - بالنسبة للعمليات التي تتجسد فيها مبادئ العرض العادل في المعايير المطبقة"
 عادل". بشكل  

 
. إن إدراج عنوان معين فوق الفقرات التي تحتوي على اإلستنتاجات المعدلة، والمسألة )المسائل( 183أ

د في سهولة فهم تقرير الممارس. وتشمل األمثلة على العناوين التي ينتج عنها التعديل، يساع
المناسبة "اإلستنتاج المتحفظ" أو "اإلستنتاج السلبي" أو "حجب اإلستنتاج " و"أساس اإلستنتاج 

 المتحفظ" و"أساس اإلستنتاج السلبي"، حسبما يكون مناسبا .
 

 )م((69توقيع الممارس )المرجع: الفقرة 
لممارس إما بإسم مؤسسة الممارس أو بإسم الممارس الفرد أو كالهما، بما يتناسب . يكون توقيع ا184أ

مع اإلختصاص المحدد. وباإلضافة إلى توقيع الممارس، قد ُيطلب من الممارس في بعض 
لطة عتراف المهني من قبل سإلاإلختصاصات تقديم إقرار ضمن تقريره حول األلقاب المهنية أو ا

 لك اإلختصاص.الترخيص المناسبة في ذ
 

 )ن((69التاريخ )المرجع: الفقرة 
عتباره تأثير إ. إن تضمين تاريخ تقرير التأكيد ُيعلم المستخدمين المستهدفين بأن الممارس قد أخذ ب185أ

 األحداث التي وقعت حتى ذلك التاريخ على معلومات الموضوع وعلى تقرير التأكيد.
 

 (70)المرجع: الفقرة  تقرير التأكيداإلشارة إلى الخبير التابع للممارس في 
. في بعض الحاالت، قد تقتضي القوانين أو األنظمة اإلشارة إلى عمل الخبير التابع للممارس في 186أ

تقرير التأكيد، على سبيل المثال، ألغراض الشفافية في القطاع العام. قد يكون من المناسب أيضا  
عة التعديل على إستنتاج الممارس، أو متى في ظروف أخرى، على سبيل المثال، توضيح طبي

 يكون عمل الخبير جزءا  ال يتجزأ من النتائج الواردة في تقرير مطّول.
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 ستنتاج المعّبر عنه، وال تتقلص تلك المسؤوليةإل. ومع ذلك، يتحمل الممارس مسؤولية منفردة عن ا187أ
يد المهم في حال أشار تقرير التأكعبر إستخدام الممارس لعمل الخبير التابع له. لذلك فإنه من 

إلى الخبير التابع للممارس، بأن ال تشير صياغة ذلك التقرير إلى تقليص مسؤولية الممارس عن 
 اإلستنتاج المعّبر عنه بسبب مشاركة ذلك الخبير.

 
ائها ر . من غير المحتمل أن ُيساء فهم اإلشارة العامة في التقرير المطول إلى العملية، التي يتم إج188أ

من قبل موظفين مؤهلين تأهيال  مناسبا  بما في ذلك خبراء الموضوع وإخصائيي التأكيد، بأنها 
تقليص للمسؤولية. لكن إحتمالية سوء الفهم تكون أعلى في حال التقارير الموجزة، حيث يمكن 

لممارس لعرض الحد األدنى من المعلومات المتعلقة بالسياق، أو عند اإلشارة إلى الخبير التابع 
باإلسم. لذلك، قد تكون هناك حاجة إلى صياغة إضافية في مثل هذه الحاالت بحيث يمتنع تقرير 
 التأكيد عن اإلشارة إلى تقلص مسؤولية الممارس عن اإلستنتاج المعّبر عنه بسبب مشاركة الخبير.

 
 ، الملحق(77-74)المرجع: الفقرات اإلستنتاجات المعدلة وغير المعدلة 

يصف مصطلح "واسع االنتشار" آثار أخطاء البيانات على معلومات الموضوع أو اآلثار المحتملة . 189أ
ألخطاء البيانات على معلومات الموضوع، إن وجدت، والتي لم ُتكتشف بسبب عدم القدرة على 
الحصول على أدلة كافية ومالئمة. واآلثار واسعة اإلنتشار على معلومات الموضوع هي تلك 

 لتي، وفق الحكم المهني للممارس:اآلثار ا
 ال تقتصر على جوانب محددة من معلومات الموضوع؛ (أ)
 إذا اقتصرت على ذلك، تمثل أو يمكن أن تمثل نسبة كبيرة من معلومات موضوع؛ أو (ب)
فيما يتعلق باإلفصاحات، تعتبر أساسية في فهم المستخدمين المستهدفين لمعلومات  (ج)

 الموضوع.
 
ة، وتقدير الممارس إزاء مدى إنتشار اآلثار أو اآلثار المحتملة على معلومات . تؤثر طبيعة المسأل190أ

 الموضوع، على نوع اإلستنتاج الذي ينبغي التعبير عنه.
 
 . فيما يلي أمثلة على اإلستنتاجات المتحفظة والسلبية وعلى حجب اإلستنتاج:191أ

  (تشتمل على أخطاء جوهريةاإلستنتاج المتحفظ )مثال على عمليات التأكيد المحدود التي- 
على اإلجراءات التي تم تأديتها واألدلة التي تم الحصول عليها، بإستثناء تأثير المسألة  "بناء  

المبينة في قسم أساس اإلستنتاج المتحفظ من تقريرنا، لم يبلغ إلى علمنا ما يدفعنا لإلعتقاد 
النواحي الجوهرية، إمتثال بأن بيان ]الطرف المناسب[ ال يعرض بصورة عادلة، في جميع 

 المنشأة للقانون )س(".
  اإلستنتاج السلبي )مثال على األخطاء الهامة وواسعة اإلنتشار لكل من عمليات التأكيد

ألهمية المسألة المبينة في قسم أساس اإلستنتاج  "نظرا   -المعقول وعمليات التأكيد المحدود(
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 اسب[ بصورة عادلة إمتثال المنشأة للقانون السلبي من تقريرنا، ال يعرض بيان ]الطرف المن
 )س(".

  حجب اإلستنتاج )مثال على قيود النطاق الهامة وواسعة اإلنتشار لكل من عمليات التأكيد
"نظرا ألهمية المسألة المبينة في قسم أساس حجب  -المعقول وعمليات التأكيد المحدود

نتاج أدلة كافية ومالئمة لصياغة إستاإلستنتاج من تقريرنا، فإننا لم نتمكن من الحصول على 
 معين حول بيان ]الطرف المناسب[. وتبعا  لذلك، فإننا ال نبدي أي إستنتاج حول ذلك البيان".

 
. في بعض الحاالت، قد يحدد مسؤول القياس أو المقّيم ويصف بشكل مالئم بأن معلومات الموضوع 192أ

صف مسؤول القياس أو المقّيم في عملية تشتمل على أخطاء جوهرية. على سبيل المثال، قد ي
من  76إمتثال معينة حاالت عدم اإلمتثال بشكل صحيح. وفي مثل هذه الظروف، تتطلب الفقرة 

الممارس لفت إنتباه المستخدمين المستهدفين لوصف األخطاء الجوهرية، إما من خالل التعبير 
لى غير متحفظ ولكن التأكيد ع عن إستنتاج متحفظ أو سلبي أو من خالل التعبير عن إستنتاج

 المسألة عبر اإلشارة إليها بشكل محدد في تقرير التأكيد.
 

 (78)المرجع: الفقرة  مسؤوليات اإلبالغ األخرى 
. تشمل المسائل التي قد يكون من المناسب اإلبالغ عنها للطرف المسؤول، أو مسؤول القياس أو 193أ

االحتيال أو االحتيال المشتبه به، والتحيز في إعداد معلومات المقّيم، أو الطرف المكلف أو غيرهم 
 الموضوع.

 
 التواصل مع اإلدارة والمكلفين بالحوكمة

. قد تشمل المتطلبات األخالقية ذات العالقة مطلبا  إلبالغ مستوى مالئم من اإلدارة أو المكلفين 194أ
واألنظمة. وفي بعض دوائر االختصاص، بالحوكمة عن عدم امتثال محدد أو مشتبه به للقوانين 

قد تمنع القوانين أو األنظمة تواصل الممارس بشأن بعض المسائل مع الطرف المسؤول، أو 
قد تمنع القوانين أو األنظمة بشكل محدد التواصل، أو أية إجراءات اإلدارة أو المكلفين بالحوكمة. و 

 شكوكمفي وقوع تصرف غير قانوني محدد أو  مختصةأخرى قد تمس بسير تحقيق تجريه سلطة 
، بما في ذلك تنبيه المنشأة في حال كان من المطلوب من الممارس أن يبلغ سلطة مختصة فيه

مكافحة غسيل األموال، على سبيل المثال. وفي  لقانون عن عدم امتثال محدد أو مشتبه به وفقا  
ول على الحص الممارسمعقدة وقد يأخذ  رسالمماتلك الحاالت، قد تكون المسائل التي ينظر فيها 

 قانونية بعين االعتبار. استشارة
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 إبالغ سلطة مختصة خارج المنشأة عن عدم االمتثال المحدد أو المشكوك فيه للقوانين واألنظمة
 قد تتطلب القوانين أو األنظمة أو المتطلبات األخالقية ذات العالقة ما يلي: . 195أ

موجبها أن يبلغ السلطات المعنية خارج المنشأة بعدم االمتثال قد يطلب من الممارس ب (أ)
 المحدد أو المشكوك فيه للقوانين واألنظمة.

قد تحدد المسؤوليات التي يكون بموجبها إبالغ سلطة مختصة خارج المنشأة مالئما  في  (ب)
  8ظروف معينة.

 
ة أو مشتبه به للقوانين واألنظمقد يكون إبالغ سلطة مختصة خارج المنشأة عن عدم امتثال محدد . 196أ

 مطلوبا  أو مناسبا  في بعض الحاالت لألسباب التالية:
تتطلب القوانين أو األنظمة أو المتطلبات األخالقية ذات العالقة من الممارس أن يبلغ عن  (أ)

 عدم االمتثال؛
أو دد محالمتثال العدم ايكون الممارس قد قرر أن اإلبالغ هو التصرف المالئم استجابة ل (ب)

 المشكوك فيه وفقا  للمتطلبات األخالقية ذات العالقة؛ أو
 الممارس حق اإلبالغ.القوانين أو األنظمة أو المتطلبات األخالقية ذات العالقة تمنح  (ج)

 
 و األنظمةقوانين أوفقا  لل قوانين أو األنظمةلل عدم امتثال محدد أو مشتبه به. قد يشمل اإلبالغ عن 197أ

أو المتطلبات األخالقية ذات العالقة عدم االمتثال للقوانين أو األنظمة التي تمر أمام الممارس أو 
التي يكون على دراية بها عند أداء العملية ولكنها قد ال تؤثر على معلومات الموضوع. وبموجب 

لقوانين الفهم لهذا المعيار الدولي لعمليات التأكيد، ال ُيتوقع أن يكون لدى الممارس مستوى من 
واألنظمة يتجاوز فهم القوانين واألنظمة التي تؤثر على معلومات الموضوع. ومع ذلك، قد ُيتوقع 

فة، أن يستخدم المعر القوانين أو األنظمة أو المتطلبات األخالقية ذات العالقة من الممارس بموجب 
 أو جهة قضائية معنية فيوالحكم المهني والخبرة في االستجابة لعدم االمتثال. وتحدد محكمة 

 نهاية المطاف ما إذا كان أحد التصرفات يمثل عدم امتثال فعلي. 
 

د أو محدالمتثال االعدم . في بعض الحاالت، قد ُيمنع إبالغ السلطات المهنية خارج المنشأة عن 198أ
القوانين أو األنظمة أو المشكوك فيه نتيجة لواجب السرية المفروض على الممارس بموجب 

. وفي حاالت أخرى، ال يعد إبالغ السلطات المختصة خارج المتطلبات األخالقية ذات العالقة
المشكوك فيه انتهاكا  لمبدأ السرية وفقا  للمتطلبات األخالقية محدد أو المتثال االعدم المنشأة عن 
  9ذات العالقة.

  

                                                           
 .من قواعد سوك مجلس المعايير األخالقية للمحاسبين المهنيين 225/52إلى  225/1انظر على سبيل المثال األقسام  ٨

 

 .من قواعد سلوك مجلس المعايير األخالقية للمحاسبين المهنيين 225/53والقسم  140/7انظر على سبيل المثال القسم  ٩
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شركة أو الشركة ضمن شبكة(، . قد ينظر الممارس في الحصول على استشارة داخلية )من داخل ال199أ
أو في الحصول على استشارة قانونية ليتسنى له فهم التداعيات المهنية أو القانونية المترتبة على 
اتخاذ مسار معين من اإلجراءات، أو في الحصول على استشارة سرية من جهة تنظيمية أو مهنية 

  10لم يؤدي إلى انتهاك مبدأ السرية(. )ما لم يكن ذلك ممنوعا  بموجب القوانين أو األنظمة أو إذا
 

 (83-79)المرجع: الفقرات التوثيق 
بأسباب الممارس في كافة المسائل الهامة التي تتطلب ممارسة الحكم المهني  . يشمل التوثيق سجال  200أ

ذات الصلة. وعند وجود مسائل صعبة من حيث المبدأ أو الحكم المهني، يمكن  واإلستنتاجات
للوثائق التي تتضمن الحقائق ذات الصلة التي كان الممارس يعلمها في الوقت الذي تم فيه 

 التوصل لإلستنتاج أن تساعد في إثبات معرفة الممارس.
 
. ُتبحث أو حكم مهني ُيتخذ خالل أي عملية. ليس من الضروري وال العملي أن يتم توثيق كل مسألة 201أ

وعالوة  على ذلك، ليس من الضروري للممارس أن يوثق بشكل منفصل )في قائمة مراجعة ما، 
على سبيل المثال( اإلمتثال لمسائل معينة والذي يتم إثباته عبر الوثائق المدرجة في ملف العملية. 

في ملف العملية المسودات  المستبدلة ألوراق وعلى نحو مماثل، ال يحتاج الممارس إلى أن يدرج 
العمل، والمالحظات التي تعكس تفكيرا  غير مكتمل أو أولي، والنسخ السابقة من الوثائق التي تم 

 تصحيح األخطاء المطبعية أو أخطاء أخرى فيها، ونسخ طبق األصل عن الوثائق والمستندات.
 
رس ثائق التي ينبغي إعدادها واإلحتفاظ بها، قد يأخذ المما. في تطبيق الحكم المهني لتقييم نطاق الو 202أ

بعين اإلعتبار ما هو ضروري لتوفير فهم العمل المنجز وأساس القرارات الرئيسية المتخذة )ولكن 
ليس الجوانب التفصيلية للعملية( إلى ممارس آخر ليس لديه أي خبرة سابقة في العملية. ويمكن 

فهم الجوانب التفصيلية للعملية فقط عن طريق مناقشتها مع  لذلك الممارس اآلخر أن يكتسب
 الممارس الذي قام بإعداد الوثائق.

 
 . يمكن أن تشمل الوثائق سجال  لما يلي، على سبيل المثال:203أ

 الخصائص المميزة للبنود أو المسائل المحددة التي تم إختبارها؛ 

 ذلك العمل؛ الجهة التي قامت بإنجاز عمل العملية وتاريخ إكتمال 
  

                                                           
 من قواعد سلوك مجلس المعايير األخالقية للمحاسبين المهنيين.  225/55انظر على سبيل المثال، القسم  ١٠
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 الجهة التي قامت بمراجعة العمل المنجز في العملية وتاريخ ونطاق تلك المراجعة؛ و 

  مناقشات المسائل الهامة مع الطرف المناسب )األطراف المناسبة( وغيرهم، بما في ذلك طبيعة
 المسائل الهامة التي نوقشت ومتى ومع من تم إجراء المناقشات.

 
 ثائق سجال  لما يلي، على سبيل المثال:. يمكن أن تشمل الو 204أ

 .القضايا المحددة فيما يتعلق باالمتثال للمتطلبات األخالقية ذات الصلة وكيفية حّلها 
  اإلستنتاجات بشأن االمتثال لمتطلبات االستقاللية التي ُتطبق على العملية، وأي مناقشات

 ذات صلة مع المؤسسة تدعم هذه اإلستنتاجات.
  اإلستنتاجات التي تم التوصل إليها فيما يتعلق بقبول وإستمرار عالقات العمالء وعمليات

 التأكيد.
 .طبيعة ونطاق المشاورات التي تجري خالل العملية، واإلستنتاجات الناتجة عنها 

 
 تجميع ملف العملية النهائي 

)أو المتطلبات المهنية األخرى، أو المتطلبات المنصوص  1. يتطلب المعيار الدولي لرقابة الجودة 205أ
عليها في القوانين أو األنظمة التي تعتبر مهمة على األقل بقدر أهمية المعيار الدولي لرقابة 

 تستكمال تجميع ملفات العملية في الوقإل( من المؤسسات وضع سياسات وإجراءات 1الجودة 
. وعادة  ما يكون الوقت المناسب الذي يمكن خالله إستكمال تجميع ملف العملية 11المناسب

 .۲1النهائي ال يزيد عن ستين يوما بعد تاريخ تقرير التأكيد
 
تجميع ملف العملية النهائي بعد تاريخ تقرير التأكيد هي عملية إدارية ال تتضمن  . يعّد إستكمال206أ

تأدية إجراءات جديدة أو صياغة إستنتاجات جديدة. ومع ذلك، قد يتم إجراء تغييرات على الوثائق 
خالل عملية التجميع النهائي إذا كانت التغييرات إدارية بطبيعتها. وتشمل األمثلة على هذه 

 ات ما يلي:التغيير 

 .حذف الوثائق المستبدلة أو التخلص منها 

 .فرز ومقارنة أوراق العمل واإلشارة المرجعية لها 

 .توقيع قوائم التحقق من اإلستكمال فيما يخص عملية تجميع الملف 
  

                                                           
 . 45، الفقرة 1المعيار الدولي لرقابة الجودة  ١١
 .54، الفقرة أ1المعيار الدولي لرقابة الجودة  ۲١
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  توثيق األدلة التي حصل عليها الممارس، وتم مناقشتها واإلتفاق عليها مع األعضاء ذوي
 لية قبل تاريخ تقرير التأكيد.الصلة من فريق العم

 
در بقعلى األقل  تعتبر مهمة)أو المتطلبات الوطنية التي  1. يتطلب المعيار الدولي لرقابة الجودة 207أ

 حتفاظلإل معينة ( من المؤسسات وضع سياسات وإجراءات1المعيار الدولي لرقابة الجودة  أهمية
خمس سنوات من تاريخ  عن عمليات التأكيد عادة  في فترة اإلحتفاظ وال تقل . ۳1وثائق العملية ب

 .14التأكيد تقرير
 

 

                                                           
  47، الفقرة 1المعيار الدولي لرقابة الجودة  ۳١

  61الفقرة أ ،1المعيار الدولي لرقابة الجودة  ١٤
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أكي 
الت

 دــ

 الملحق
 (38أ-36، أ16، أ11، أ8، أ2)المرجع: الفقرات 

 األدوار والمسؤوليات
 

 
 
 

تنطوي جميع عمليات التأكيد على ثالثة أطراف على األقل: الطرف المسؤول والممارس والمستخدمين  .1
لقياس أو ا المستهدفين. وباإلعتماد على ظروف العملية، قد يكون هناك أيضا  دور منفصل لمسوهل

 المقّيم، أو للطرف المكلف.
 

 يوضح الرسم البياني أعاله كيفية ارتباط األدوار التالية بعملية التأكيد: .2

 يكون الطرف المسؤول مسؤوال  عن الموضوع األساسي. (أ)

يستخدم مسؤول القياس أو المقّيم المعايير لقياس أو تقييم الموضوع األساسي وهو ما ينتج  (ب)
 الموضوع.عنه معلومات 

 يوافق الطرف المكلف على شروط العملية مع الممارس. (ج)
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يحصل الممارس على أدلة كافية ومالئمة بغية التعبير عن إستنتاج مصمم لتعزيز درجة ثقة  (د)
 المستخدمين المستهدفين عدا عن الطرف المسؤول بمعلومات الموضوع.

وضوع. والمستخدمون يتخذ المستخدمون المستهدفون القرارات بناء  على معلومات الم (ه)
المستهدفون هم فرد )أفراد( أو منظمة )منظمات( أو مجموعة )مجموعات( منهم التي يتوقع 

 الممارس أنهم سيستخدمون تقرير التأكيد.
 

 . يمكن إبداء المالحظات التالية حول هذه األدوار:3
  ،افة باإلضتنطوي كل عملية تأكيد على األقل على طرف مسؤول ومستخدمين مستهدفين

 إلى الممارس.
 .ال يمكن أن يكون الممارس هو الطرف المسؤول أو الطرف المكلف أو المستخدم المستهدف 
 .في العملية المباشرة، يكون الممارس هو أيضا  مسؤول القياس أو المقّيم 
  في عملية اإلثبات، يمكن أن يكون الطرف المسؤول، أو أي شخص آخر، ولكن ليس

 القياس أو المقّيم. الممارس، هو مسؤول
  عندما يقيس الممارس أو يقّيم الموضوع األساسي وفق المعايير، تعتبر العملية هي عملية

مباشرة. وال يمكن تغيير خاصية تلك العملية إلى عملية إثبات من قبل طرف آخر يتحمل 
يان ب مسؤولية القياس أو التقييم، على سبيل المثال، عن طريق قيام الطرف المسؤول بإرفاق

 بمعلومات الموضوع يقبل فيه تلك المسؤولية.
 .يمكن أن يكون الطرف المسؤول هو الطرف المكلف 
  في العديد من عمليات اإلثبات، يمكن أن يكون الطرف المسؤول هو أيضا  مسؤول القياس

أو المقّيم، والطرف المكلف. ومثال على ذلك هو عندما تكلف المنشأة الممارس ألداء عملية 
ستدامة الخاصة بها. ومن األمثلة على إلد بخصوص تقرير أعّدته حول ممارسات اتأكي

الحاالت التي يختلف فيها الطرف المسؤول عن مسؤول القياس أو المقّيم هو عند تكليف 
الممارس إلجراء عملية تأكيد بخصوص تقرير أعّدته منظمة حكومية حول ممارسات 

 اإلستدامة لشركة خاصة.
 ات، عادة  ما يقدم مسؤول القياس أو المقّيم للممارس إقرارا  خطيا  حول معلومات في عملية اإلثب

الموضوع. في بعض الحاالت، قد ال يتمكن الممارس من الحصول على مثل هذا اإلقرار، 
 على سبيل المثال، عندما ال يكون الطرف المكلف هو مسؤول القياس أو المقّيم.

 لمستخدمين المستهدفين، ولكن ليس المستخدم الوحيد.يمكن أن يكون الطرف المسؤول أحد ا 
  قد يكون الطرف المسؤول، ومسؤول القياس أو المقّيم، والمستخدمين المستهدفين من منشآت

مختلفة أو من نفس المنشأة. وكمثال على الحالة األخيرة، قد يسعى مجلس اإلشراف والمراقبة 
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أكي 
الت

 دــ

ول على تأكيد حول المعلومات التي في هيكل مجلس اإلدارة المكون من مستويين للحص
يقدمها المجلس التنفيذي في تلك المنشأة. وينبغي النظر في العالقة بين الطرف المسؤول 
ومسؤول القياس أو المقّيم والمستخدمين المستهدفين في سياق عملية محددة ويمكن أن 

أن تكلف  يمكنتقليدي. على سبيل المثال،  تختلف عن مستويات المسؤولية المحددة بشكل  
اإلدارة العليا للمنشأة )مستخدم مستهدف( ممارس معين ألداء عملية التأكيد على جانب 
محدد من أنشطة المنشأة التي تقع مسؤوليتها المباشرة على مستوى متدني في اإلدارة )الطرف 

 المسؤول(، لكن تكون اإلدارة العليا مسؤولة عنها في نهاية المطاف.
 لذي ال يكون أيضا  طرف مسؤول قد يكون هو المستخدم المستهدف.إن الطرف المكلف ا 

 
 . يمكن صياغة إستنتاج الممارس من حيث التالي:4

 الموضوع األساسي والمعايير المطبقة؛ 
 معلومات الموضوع والمعايير المطبقة؛ أو 
 .البيان الذي يعّده الطرف المناسب 

 
لى الدولي لعمليات التأكيد ع المعياريمكن أن يوافق الممارس والطرف المسؤول على تطبيق مبادئ  . 5

العملية عندما ال يكون هناك مستخدمين مستهدفين عدا عن الطرف المسؤول لكن حين يتم إستيفاء 
ير ر لدولي لعمليات التأكيد. في مثل هذه الحاالت، يتضمن تقللمعيار اجميع المتطلبات األخرى 

 الممارس بيانا  يحّد من إستخدام التقرير بحيث يقتصر على الطرف المسؤول.
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كيـد
التأ

 

 ةـمقدمال
 

فحص حول مهام  إرشا اتهو وضع معايير وتوفير لتدقيق ل الدوليمن هذا المعيار  هدفال إن .1
ات إفتراضلفحص المعلومات المالية المستقبلية وتقديم تقرير حولها، والمتضمنة إجراءات اختبار 

المعلومات تدقيق عل  لتدقيق ل الدولينَية. وال يطبق هذا المعيار ظات الفتراضإل، واألفضلاالتقدير 
 ارة إلمناقشات ا ، كالتي توجد فيخفيفة أوالمالية المستقبلية والتي يعبر عنها بعبارات عامة 

د يكون الدليل ق هذا كثيرًا من اإلجراءات الوار ة في بأنللمنشأة، علمًا  السنوي وتحليل التقرير 
 . ا الفحصمالئمًا لمثل هذ

 

المعلومات المالية المستقبلية، على أدلة تدقيق أن يحصل، عند قبوله لمهمة المدقق يجب على  .2
 -كانت: إذااثبات كافية ومالئمة فيما 

دارة، والتي تستند عليها المعلومات المالية إلالتي وضعتها ا األفضلات التقدير إفتراض 
ات فتراضإلهذه ا إننَية، ظات الفتراضإلحالة ا ير معقولة، وفليست غي يالمستقبلية ه
  ؛المعلومات هدفمتماشية مع 

  ؛اتفتراضإلبشكل مناسب على أساس ا إعدادهاالمعلومات المالية المستقبلية قد تم  
ات الجوهرية قد فتراضإلجميع ا وأنالمعلومات المالية المستقبلية قد عرضت بشكل مالئم،  

ات إفتراضكانت  إذاواضحة فيما  إشارةبالشكل المناسب، ومن ضمنها  عنها اإلفصاحتم 
  ؛ ونّيةظات إفتراضكانت  أو، األفضلقدير الت

متماثلة مع البيانات المالية  أسسعلى  إعدادهاالمعلومات المالية المستقبلية قد تم  
 التاريخية، مستخدمين مبادئ محاسبية مناسبة. 

 

قد تحدث  ألحداثات إفتراضالمعلومات المالية المستندة عل   يتعن "ةالمعلومات المالية المستقبلي" .3
يتطلب بذل  إعدا ها وأنمحتملة للمنشأة. وه  تات طبيعة غير موضوعية  وأفعالفي المستقبل 

 أوتوقع  أوما عل  شكل تنبؤ، أاجتها ات كثيرة ويمكن أن تكون المعلومات المالية المستقبلية 
 لخمس سنوات. توقع تنبؤ لسنة واحدة مع ، مثاًل ثنينإلمزيج من ا

 

مستقبلية تتوقع  ألحداثات إفتراض أساسالمعلومات المالية المستقبلية عل   إعدا  ييعن "التنبؤ" .4
ات التقدير إفتراضتاريخ إعدا  المعلومات )  ارة المتوقع اتخاتها فيإل ارة حصولها ولتصرفات اإلا

 (. األفضل
 

 -التالية: األسسات المالية المستقبلية عل  المعلوم إعدا  ييعن" التوقع" .5
 

 ارة والتي ال يتوقع حدوثها بالضرورة، مثل إلمستقبلية ولتصرفات ا ألحداثنّية ظات إفتراض 
عل  طبيعة  جوهري تغيير  إجراءالتي تدرس  أو يلو مراحل تأسيسها األ بعض المشاريع في

  أو ؛نشاطها
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 َنية. ظات الراضفتإلوا األفضلات التقدير إفتراضمزيج من  
 

 إعدا تاريخ  تصرفات في أوحالة حدوث حاالت  مثل هذه المعلومات تصور النتائج المحتملة في
 (. " إتا)مشهد " ماتا يحدث  هذه المعلومات

 

من  أكثر أوعل  واحد  أوتحتو  المعلومات المالية المستقبلية عل  البيانات المالية  أنيمكن  .6
 -:إعدا هاد يتم عناصر البيانات المالية، وق

 

 أو ؛تقييم استثمار رأسمالي محتمل ، مثاًل للمساعدة فيلإل ارة اخلية  كأ اة  

 -لتوزيعها عل  اطراف ثالثة في: 
  .نشرة لتوفير معلومات للمستثمرين المحتملين حول التوقعات المستقبلية 
  األخر . المهتمة  ولألطرافلتوفير معلومات للمساهمين ولل هات النظامية  سنوي تقرير 
 يوثيقة معلومات للمقرضين والتي قد تتضمن، مثاًل، توقعات التدفق النقد. 

 

 ارة ومن ضمنها تشخيص إلوعرض المعلومات المالية المستقبلية هو من مسؤوليات ا إعدا ن إ .7
اختبار المعلومات المالية المدقق عنها. وقد يطلب من  واإلفصاحعليها،  أسستات التي فتراضإلا

حالة النية الستخدامها من قبل  تعزيز مصداقيتها، وتلك في هدفة وتقديم تقرير حولها لالمستقبلي
  اخلية.  هدافأل أوطرف ثالث 

 

 ثقة المدقق بالمعلومات المالية المستقبلية 
 

وقد ال تحدث. وبالرغم من  اآلنلم تحدث لحد  وأفعال بأحداثتتعلق المعلومات المالية المستقبلية  .8
ات التي استندت عليها المعلومات المالية المستقبلية، إال أن هذه األ لة فتراضإلا توفر أ لة لدعم

متضاربة بطبيعتها، وهذا ما يميزها عن األ لة  فهيتات وجهة مستقبلية عامة، ولذا  هينفسها 
وضع  ليس فيالمدقق  فإنالمعلومات المالية التاريخية. لذا تدقيق عملية  عتيا ية المتوفرة فيإلا

كانت النتائج التي تظهرها المعلومات المالية المستقبلية سوف يمكن  إتارأي فيما  إبداءنه من يمك
 تحقيقها. 

 

ات التي استندت عليها المعلومات فتراضإلاأل لة المتوفرة لتقييم ا أنواعلذلك، وبموجب  إضافة .9
لقناعة كاٍف الحصول عل  مستو  من االمدقق المالية المستقبلية، فقد يكون من الصعب عل  

عل  تلك  ات خالية من معلوميات خاطئة جوهرية. وبناءً فتراضإلا بأن يرأي إي اب إبداءلتوفير 
،  ارةإلات اإفتراضتقرير حول صواب بتقديم المدقق قيام  فإن، لتدقيقل الدوليوفي هذا المعيار 

قد تحَصل عل   أنهب مدقق سيوفر مستو  معتداًل من الثقة فقط. ومع تلك، وفي حالة وجو  رأي لل
ي ابية بما يتعلق بهذه إلثقته ا إبداءتلك ال يمنعه من  فإنمستو  مناسب من القناعة، 

 ات. فتراضإلا
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أكي  
الت

 دــ

 قبول المهمة
 

عليه  راسة عد  من  فإنالمعلومات المالية المستقبلية فحص عل  قبول مهمة المدقق قبل موافقة  .10
 -، من بينها ما يلي:األمور

 ؛من أجله هذه المعلومات ستستخدم الذي هدفال  
  ؛محد اً  أوكان توزيع المعلومات شاماًل  إتافيما  
 ؛نّيةظات إفتراض أو األفضلات التقدير إفتراضكانت  إتافيما  أيات، فتراضإلطبيعة ا 
 و ؛العناصر التي سوف تتضمنها المعلومات 
 الفترة التي تغطيها المعلومات.  

 

ات غير واقعية فتراضإلحالة كون ا ب من المهمة، فينسحاإل ا أوعدم قبول، المدقق يجب على  .11
المعلومات المالية المستقبلية سوف ال تكون مناسبة  بأنالمدقق  إعتقادعند  أوبشكل جلي، 

 من اجله. أعدتالذي  هدفلل
 

حيث أن من مصلحة كل من المنشأة والعميل أن يتفقـا على شروط المهمة. المدقق يجب على  .12
سيساعد عل  ت نب سوء الفهم  كتاب الموافقية عل  التعيين، الذي بإرسالقق المديقوم أن المدقق و 

(، 10المذكورة في الفقرة ) األمورلطبيعة هذه المهمة  وسينصب كتياب الموافقة عل  التعيين، عل  
بكافة المعلومات ومصا ر المدقق ات، ولتزويد، فتراض ارة بالنسبة لإلإلوعل  عرض مسؤوليات ا

 ات. فتراضإلا إعدا ستخدمة في البيانات الم
 

 معرفة طبيعة العمل 
 

كانت  إذاأن يحصل على مستوى معرفة كاٍف لطبيعة العمل ليستطيع تقييم فيما المدقق على  .13
. كذلك المعلومات المالية المستقبلية قد تم تحديدها إلعدادات المهمة والمطلوبـة فتراضإلكافة ا
المعلومات المالية المستقبلية  إلعدا ل  إجراءات المنشأة طالع عإلن يكون حسن األالمدقق يحتاج 

 -وتلك بدراسة، عل  سبيل المثال ما يلي:
 

  المعلومات المالية المستقبلية، وخبرة  إعدا الضوابط الداخلية عل  النظام المستخدم في
 المعلومات المالية المستقبلية.  إعدا القائمين عل   األشخاصومعرفة 

 ارة. إلات اإفتراض عم  هدفلمعد من قبل المنشأة لطبيعة التوثيق ا  
  المساندة للحاسوب.  واألساليبوالرياضية  اإلحصائيةمد  استعمال التقنيات 
 ات. فتراضإلالطر  المستعملة لتطوير وتطبيق ا 
 اية انحرفات مهمة.  وأسبابفترات سابقة   قة المعلومات المالية المستقبلية المعدة في 
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. عتماد على المعلومات المالية التاريخية للمنشأة مبررا  إلن يراعى مدى كون اعلى المدقق أ .14
كانت المعلومات  إتاويتطلب من المدقق معرفة بالمعلومات المالية التاريخية للمنشأة لتقدير فيما 

منس مية مع المعلومات المالية التاريخية، وتوفير  أسسالمالية المستقبلية قد تمت تهيئتها عل  
كانت  إتاأن يقتنع، مثاًل، فيما  إل  ارة. وسوف يحتاج المدقق إلات اإفتراضلدراسة  تاريخياس مقي

تم استعمال مبا ئ  إتاطالع عليها، وفيما إلا أوقها يدقتالمعلومات التاريخية تات العالقة قد تمت 
 . إعدا هامحاسبية مقبولة عند 

 
 أن أوالمالية التاريخية لفترات سابقة مقيدًا،  طالع للمعلوماتإلا أوالتدقيق في حالة كون تقرير  .15

عتبار الحقائق المحيطة وتأثيرها إلأن يأخذ بعين االمدقق مرحلة بدء التأسيس، فعل   المنشأة في
 المعلومات المالية المستقبلية. فحص عل  

 

 الفترة المشمولة 
 

حيث أن  .المستقبليةها المعلومات المالية مراعاة الفترة الزمنية التي تشملالمدقق على  .16
 ارة لعمل إلن قابلية األتضاربًا كلما امتدت الفترة الزمنية المشمولة، وتلك  أكثرات تصبح فتراضإلا

الفترة سوف ال تمتد ألبعد من الوقت  بأنتقل كلما طالت الفترة. علمًا  األفضلات التقدير إفتراض
بعض العوامل المالئمة العتبارات  ناهوأ ات. فتراضإلمعقولة لهذه ا أسس ارة إليكون لد  ا الذي

  -حول الفترة المشمولة بالمعلومات المالية المستقبلية:المدقق 
 

 الوقت المطلوب الن ياز المشروع  فإنضخم،  نشائيإحالة مشروع   ورة التشغيل، مثاًل، في
 قد تحد  الفترة المشمولة. 

 الفترة  فإنقوم بتقديم منتوج جديد كانت المنشأة ت إتاعتما  عل  الفرضيات، مثاًل، إل رجة ا
. وبدياًل أشهر أو سابيعكأصغيرة،  أجزاء إل المستقبلية المشمولة قد تكون قصيرة ومقسمة 

 فإن، األجلمتالك العقار بعقو  إي ار طويلة إحالة كون العمل األوحد للمنشأة هو  لذلك، في
 فترة مستقبلية أطول نوعًا ما قد تكون معقولة. 

  طلب  هدافألالبيانات، فمثاًل، قد تعد المعلومات المالية المستقبلية  ستخدميماحتياجات
 فإنالكافية للتسديد، وبدياًل لذلك،  األموالقرض لفترة من الوقت المطلوب للحصول عل  

ستعمال إلا إليضاحللمستثمرين بخصوص بيع سندات وتلك  إعدا هاالمعلومات قد يتم 
 فترات الحقة.  داتها فيستخدام عائإالقيام به ب المنوي 

 

 الفحصإجراءات 
، ما الفحص، عند تحديد طبيعة وتوقيت ومدى إجراءات المدققعتبارات التي يراعيها إلتتضمن ا .17

 -:ييل
  ؛احتمال وجود معلومات خاطئة جوهرية 
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 دــ

  ؛المعرفة التي تم الحصول عليها خالل المهمات السابقة 

  ؛المالية المستقبليةالمعلومات  بإعداددارة المتعلقة إلكفاءة ا 
 و  ؛دارةإلمدى تأثر المعلومات المالية المستقبلية باجتهادات ا 

 المعلومات الجوهرية.  موثوقيةو كفاية   (ه)     
 

.  ارةإلالمقدم من ا األفضللتقدير ات اإفتراضبتقييم مصدر وموثوقية األ لة التي تدعم المدقق يقوم  .18
ات من مصا ر  اخلية فتراضإلويتم الحصول عل  األ لة الكافية والمالئمة لدعم مثل هذه ا

كانت  إتاضوء المعلومات التاريخية، وتقييم فيما  ات فيفتراضإلوخارجية، ومن ضمنها مراعاة ا
 ات قد استندت عل  خطط يمكن للمنشأة تحقيقها من خالل قدراتها المتوفرة. فتراضإلهذه ا

 

تم اخذ جميع المضامين  إتافيما  يأن يراعالمدقق عل   فإننّية، ظات الفتراضإللة استخدام احا يف .19
از يا  ح م المبيعات وت اوزه  إفتراضحاليية  عتبار، مثاًل، فيإلات بعين افتراضإلالمهمة لهذه ا

ن أن تتضم إل المعلومات المالية المستقبلية سوف تحتاج  فإن، يلطاقة مصنع المنشأة الحال
بديلة لم ابهة المبيعات كلفة الوسائل ال أوللمصنع،  اإلضافيةستثمارات الضرورية للطاقة إلا

 ، كعقو  المنت ين الثانويين. المتوقعة
 

يحتاج المدقق ال أن إنّية، ظات الفتراضإلصول عل  أ لة تدعم ابالرغم من عدم وجو  حاجة للح .20
نه ال يوجد ألمعلوميات المالية المستقبلية، و ا أهدافمنس مة مع  بأنهاأن يحصل عل  قناعة  إل 

 غير واقعية.  بأنها عتقا هناك ما يدعو لإل
 

بشكل  إعدا هاالمعلومات المالية المستقبلية قد تم  بأنحصوله عل  قناعة  هدف، لالمدققيحتاج  .21
ت فحص الثواب أواحتساب  كإعا ة، القيام مثاًل باختبارات كتابية  ارةإلات اإفتراضمناسب من 
نه ال أ ارة القيام بها منس مة مع بعضها البعض، و إلالتي تنو  ا عمالألا، هل أن يإالداخلية، 

 الفائدة.  أسعارتوجد هناك أية  الئل عل  عدم انس ام للمبالغ المستندة عل  متغيرات عامة مثل 
 

غييرات عل  أن يركز عل  مد  التأثير األساسي للمناطيق تات الحساسيية الخاصة للتالمدقق عل   .22
 يالنتائج التي تظهرها المعلومات المالية المستقبلية. حيث أن تلك سوف يؤثر عل  المد  الذ

المدقق . كذلك سوف تؤثر هذه المناطق عل  تقييم للحصول عل  أ لة مالئمةالمدقق  إليهسيسع  
 . اإلفصاحلمالئمة وكفاية 

 

علومات المالية المستقبلية كأحد عدة عناصر من الم أوعنصر واحد بفحص حالة تكليفه  يف .23
بين األجزاء األخر  في  المتبا لةبمراعاة العالقة المدقق من المهم قيام  فإنالبيانات المالية، 
 البيانات المالية. 

 

  يعل فإنجزء قد تم انقضاؤه من الفترة الحالية من المعلومات المالية المستقبلية،  أيحالة وجو   يف .24
اإلجراءات  بأنتطبيق اإلجراءات عل  المعلومات التاريخية. علمًا  إل حاجة ة مد  اليالمدقق  راس

 المدة التي انقضت من الفترة المستقبلية.  يسوف تتباين حسب الظروف، مثاًل، كم ه
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للمعلومات  المنوي ستخدام إلدارة تتعلق باإلأن يحصل على إقرارات تحريرية من االمدقق على  .25
دارة لمسؤوليتها حول المعلومات إل، وقبول الإلدارةات المهمة فتراضإلا المالية المستقبلية، وكمال

 المالية المستقبلية. 
 

  واإلفصاحعرض المعلومات 
 

سوف يحتاج، المدقق  فإنعن المعلومات المالية المستقبلية،  واإلفصاحفي حالة تقييم عرض،  .26
عتبار إلاألخذ بعين ا إل قة، ومعايير مهنية تات عال وأنظمةمتطلبات خاصة لقوانين  ألية إضافة
 -كان: إتافيما 

  ؛وليس مضلالً بشكل إعالمي عرض المعلومات المالية المستقبلية  
عنها بشكيل واضح في المالحظات المرفقة بالمعلومات  اإلفصاحالسياسات المحاسبية قد تم  

  ؛المالية المحاسبية
ت المرفقة بالمعلومات المالية عنها بشكل مالئم في المالحظا اإلفصاحات قد تم فتراضإلا 

 األفضلتقديرات ات تمثل الفتراضإلكانت ا إتافيما  لإليضاحهناك حاجة  إنالمستقبلية. 
مناطق مهمة ومعرضة لدرجة  ات قد جرت فيفتراضإلنّية. وفي حالة كون اظأنها  أو لإل ارة

  ؛مناسب إفصاح إل هذا الشك وما يتبعه من حساسية النتائج تحتاج  فإنعالية من الشك، 
تأييد كون  إل  ارة إلالمعلومات المالية المستقبلية. وتحتاج ا إعدا عن تاريخ  اإلفصاح 
تلك التاريخ، بالرغم من أن المعلومات األساسية قد تكون  ات كانت مناسبة فيفتراضإلا

  ؛م ّمعة خالل فترة من الزمن
المد   وأنبشكل واضح،  إليهاشارة إلت اوضع مواقع لمد  محد  قد تم المعتمدة في األسس  (ه)     

حالة كون النتائج الظاهرة في المعلومات  مضّللة، وتلك في أولم يتم اختياره بطريقة متحّيزة 
 و ؛المالية المستقبلية قد تم التعبير عنها بلغة المد 

خية، عن آخر بيانات مالية تاري اإلفصاحهناك أية تغييرات في السياسة المحاسبية منذ أن تم  
 التغيير وتأثيره عل  المعلومات المالية المستقبلية.  أسبابمع بيان 

  

 المعلومات المالية المستقبلية فحص تقرير حول 
المعلومات المالية المستقبلية على فحص حول المدقق يجب أن يحتوى التقرير المقدم من قبل  .27

 -يلي:ما 
  ؛عنوان التقرير 

   ؛التقرير إليهاالجهة التي يوجه  
 ؛تعريف بالمعلومات المالية المستقبلية 
الممارسات الوطنية المطبقة على  أوالمعايير  أولتدقيق المعايير الدولية ل إلىشارة إلا 

   ؛المعلومات المالية المستقبليةفحص 
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أكي  
الت

 دــ

ات التي فتراضإلدارة مسؤولة عن المعلومات المالية المستقبلية ومن ضمنها اإلا بأنبيان  (ه)     
   ؛يهااعتمدت عل

التوزيع المحدود للمعلومات المالية  أومن و/ هدفشارة للإلعندما يكون مالئما ، ا 
 ؛المستقبلية

ات توفر أساسا  معقوال  للمعلومات المالية فتراضإلكانت ا إذابيان بثقة سالبة حول فيما  
   ؛المستقبلية

، اتفتراضم استنادا  لإلبشكل مالئ المعلومات المالية المستقبلية إعدادتم  إذارأي حول فيما  
   ؛المناسب للتقارير المالية لإلطاروانه قد تم عرضها وفقا  

  ؛بالمعلومات المالية المستقبلية إليها أشيربلوغ النتائج التي  بإمكانيةتحذير مناسب يتعلق  
   ؛يجب أن يكون هو تاريخ انجاز اإلجراءات الذيتاريخ التقرير  
 و   ؛المدققعنوان  
 . ققالمدتوقيع  

 

 -مثل هذا التقرير سوف: 

 

  أثارقد  ءيش أيكان هناك  إتاات، فيما فتراضاختبار األ لة المؤيدة لإل إل ًا يبين، استنا 
ات ال توفر أساسًا فتراضإلهذه ا بأنالمدقق  إعتقا  إل  يمن شأنه أن يؤ  والذيالمدقق انتباه 

 معقواًل لمعلومات مالية مستقبلية. 
 

  بشكل مناسب وعل   إعدا هاكانت المعلومات المالية المستقبلية قد تم  اإتيبد  رأيًا فيما
 التقارير المالية المالئم.  إلطارات، وتم عرضها وفقًا فتراضإلأساس ا

 

  بأنيّبين:- 
 

O  األحداثمن المحتمل أن تختلف النتائج الفعلية عن المعلومات المالية المستقبلية لكون 
ختالف قد يكون جوهريًا. وبطريقة مماثلة إلا وأنو متوقع المتوقعة ال تحدث غالبًا كما ه

 بأنهيبّين  أني ب  فإنهالمعلومات المالية المستقبليية عل  شكل مد ،  إظهارعندما يتم 
 و ؛النتائج الفعلية سوف تقع ضمن تلك المد  بأنال يوجد هناك ثقة 

  

O  (هدفلي )يذكر ال عدا هاإ المعلومات المالية المستقبلية قد تم  فإن، اإلسقاطفي حالة ،
مستقبلية  إلحداثنّية ظات إفتراضات التي تتضمن فتراضإلاباستخدام م موعة من 

سيتم تحذير  فإنه ارة والتي ال يتوقع أن تحدث بالضرورة. وبناء عليه، إلولتصرفات ا
 . وفصالمو  هدفالقراء بعدم استخدام المعلومات المالية المستقبلية إال لل
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 -من تقرير غير مقّيد حول التنبؤ: مقتبساً  مثاالً  وأ ناه .28

 

بفحص المتعلقة لتدقيق وفقًا للمعايير الدولية ل 1التنبؤبفحص لقد قمنا 
يتضمن  الذي ارة مسؤولة عن التنبؤ إلا إنالمعلومات المالية المستقبلية. 

 ستنا  عليها. إلالتي تم ا× ات الظاهرة في المالحظة فتراضاإل
 

 أيلم يكن هناك  فإنهات، فتراضإل لة التي تدعم هذه الأل لفحصنااستنا ًا 
هذه  بأننا إعتقا  إل  ييؤ  أنمن شأنه  والذيقد أثار انتباهنا  ءيش
التنبؤ  فإنلذلك وحسب رأينا  إضافةات ال توفر أساسًا معقواًل للتنبؤ. فتراضإلا

 ...ات، كما تم عرضه وفقًا ليفتراضإلبشكل مناسب عل  أساس ا إعدا هقد تم 
2 
 

 األحداثومن المحتمل أن تختلف النتائج الفعلية عن المتنبأ بها لكون 
 ختالف قد يكون جوهريًا.إلا وأنالمتوقعة ال تحدث غالبًا كما هو متوقع، 

 
 -:التوقعمثااًل مقتبسًا من تقرير غير مقيد حول  أ ناه .29

 

فحص بالمتعلقة لتدقيق وفقًا للمعايير الدولية ل 3بفحص التوقعلقد قمنا 
 يتضمن يالذالتوقع  ارة مسؤولة عن إلا إنالمعلومات المالية المستقبلية. 

 ستنا  عليها. إلالتي تم ا× ات الظاهرة في المالحظةفتراضإلا
 

 (. وبالنظر لكون المنشأة فيهدفال يذكر لي ) إعدا هقد تم التوقع هذا  إن
ات فتراضإلاة باستخدام م موع إعدا هقد تم التوقع  فإنمرحلة بدء التأسيس 

 ارة والتي ال إلمستقبلية ولتصرفات ا إلحداثنّية ظات إفتراضالتي تتضمن 
قد ال التوقع هذا  بأنيتوقع أن تحدث بالضرورة. وبناء عليه فإننا نحذر القراء 

 . أعالهتم وضعه  الذي هدفلل إال يكون مالئماً 
 

 أيم يكن هناك ل فإنه، اتفتراضإللأل لة التي تدعم هذه الفحصنا ستنا ًا إو 
هذه  بأننا إعتقا  إل من شأنه أن يؤ    والذينتباهنا إ أثارقد  ءيش
 إل شارة إلا أوان ) بي إفتراض، عل  للتوقعات ال توفر أساسًا معقواًل فتراضإلا

                                                           
 بت ديد الكشوفات المنفر ة. أوالصفحات  أرقام إل  رةكاإلشاسم المنشأة والفترة المشمولة بالتنبؤ وتوفير تحديد مالئم إيدرج  1
 .ماليةالمالئم للتقارير ال اإلطار إل  يشار 2
 .بت ديد الكشوفات المنفر ة أو الصفحات أرقام إل  كاإلشارةوتوفير تحديد مالئم بالتوقع المنشأة والفترة المشمولة  اسم يدرج 3
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أكي  
الت

 دــ

بشكل  إعدا هقد تم التوقع  فإنلذلك وحسب رأينا  إضافةنّية(. ظات الفتراضإلا
 . 4...  تم عرضه وفقًا لي ات، كمافتراضإلمناسب وعل  أساس ا

 

قد  أعالهنَية الموصوفة ظات الفتراضإلالمتوقعة حسب ا حداثاألن أوحت  لو 
نظرًا التوقع ن تكون النتائج الفعلية مختلفة عن أنه من المحتمل أال إحدثت، 
ختالف قد إلن اأالمتوقعة ال تحدث غالبًا كما هو متوقع و  األحداثلكون 

 يكون جوهريًا.
 

، عنها لم يكن كافيا   واإلفصاحعرض المعلومات المالية المستقبلية  بأنالمدقق  إعتقاد في حالة .30
، ول المعلومات المالية المستقبليةتقريره ح رأي سلبي في أورأي متحفظ  إبداءالمدقق على  فإن

 إفصاححالة عدم  . وكمثال عل  تلك هو فينسحاب من المهمة حسبما هو مالئمإل ا أو
 ات تات طبيعة عالية من الحساسية. إفتراضلية بشكل مناسب عن تبعات اية المعلومات الما

 

عدد منها ال توفر أساسا  معقوال   أوات المهمة فتراضإلا إحدى بأنالمدقق  إعتقادفي حالة  .31
احد  أن أو، األفضلات التقدير إفتراضللمعلومات المالية المستقبلية المّعدة على أساس 

ية المستقبلية حسب د منها ال توفر أساسا  معقوال  للمعلومات المالعد أوالمهمة  اتفتراضإلا
تقريره حول المعلومات المالية  ن يبدى رأيا  سلبيا  فيأما إالمدقق على  فإننّية، ظات الفتراضإلا

 نسحاب من المهمة.إل ا أوالمستقبلية 
 

ها والتي تعتبر عدد من أو تااإلجراءحد أبحاالت تمنع تطبيق الفحص في حالة تأثر عملية  .32
ن يمتنع عن أ أوما أن ينسحب من المهمة إالمدقق على  فإنمثل تلك الظروف،  ضرورية في

الرأي، مع قيامه بوصف لتحديدات النطاق ضمن تقريره حول المعلومات المالية  إبداء
 المستقبلية. 

 
 
 
 

                                                           
 .2 أنظر المالحظة الهامشية 4
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كيـد
التأ

 

 ةـمقدمال
 

فحص حول مهام  إرشا اتهو وضع معايير وتوفير لتدقيق ل الدوليمن هذا المعيار  هدفال إن .1
ات إفتراضلفحص المعلومات المالية المستقبلية وتقديم تقرير حولها، والمتضمنة إجراءات اختبار 

المعلومات تدقيق عل  لتدقيق ل الدولينَية. وال يطبق هذا المعيار ظات الفتراضإل، واألفضلاالتقدير 
 ارة إلمناقشات ا ، كالتي توجد فيخفيفة أوالمالية المستقبلية والتي يعبر عنها بعبارات عامة 

د يكون الدليل ق هذا كثيرًا من اإلجراءات الوار ة في بأنللمنشأة، علمًا  السنوي وتحليل التقرير 
 . ا الفحصمالئمًا لمثل هذ

 

المعلومات المالية المستقبلية، على أدلة تدقيق أن يحصل، عند قبوله لمهمة المدقق يجب على  .2
 -كانت: إذااثبات كافية ومالئمة فيما 

دارة، والتي تستند عليها المعلومات المالية إلالتي وضعتها ا األفضلات التقدير إفتراض 
ات فتراضإلهذه ا إننَية، ظات الفتراضإلحالة ا ير معقولة، وفليست غي يالمستقبلية ه
  ؛المعلومات هدفمتماشية مع 

  ؛اتفتراضإلبشكل مناسب على أساس ا إعدادهاالمعلومات المالية المستقبلية قد تم  
ات الجوهرية قد فتراضإلجميع ا وأنالمعلومات المالية المستقبلية قد عرضت بشكل مالئم،  

ات إفتراضكانت  إذاواضحة فيما  إشارةبالشكل المناسب، ومن ضمنها  عنها اإلفصاحتم 
  ؛ ونّيةظات إفتراضكانت  أو، األفضلقدير الت

متماثلة مع البيانات المالية  أسسعلى  إعدادهاالمعلومات المالية المستقبلية قد تم  
 التاريخية، مستخدمين مبادئ محاسبية مناسبة. 

 

قد تحدث  ألحداثات إفتراضالمعلومات المالية المستندة عل   يتعن "ةالمعلومات المالية المستقبلي" .3
يتطلب بذل  إعدا ها وأنمحتملة للمنشأة. وه  تات طبيعة غير موضوعية  وأفعالفي المستقبل 

 أوتوقع  أوما عل  شكل تنبؤ، أاجتها ات كثيرة ويمكن أن تكون المعلومات المالية المستقبلية 
 لخمس سنوات. توقع تنبؤ لسنة واحدة مع ، مثاًل ثنينإلمزيج من ا

 

مستقبلية تتوقع  ألحداثات إفتراض أساسالمعلومات المالية المستقبلية عل   إعدا  ييعن "التنبؤ" .4
ات التقدير إفتراضتاريخ إعدا  المعلومات )  ارة المتوقع اتخاتها فيإل ارة حصولها ولتصرفات اإلا

 (. األفضل
 

 -التالية: األسسات المالية المستقبلية عل  المعلوم إعدا  ييعن" التوقع" .5
 

 ارة والتي ال يتوقع حدوثها بالضرورة، مثل إلمستقبلية ولتصرفات ا ألحداثنّية ظات إفتراض 
عل  طبيعة  جوهري تغيير  إجراءالتي تدرس  أو يلو مراحل تأسيسها األ بعض المشاريع في

  أو ؛نشاطها
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 َنية. ظات الراضفتإلوا األفضلات التقدير إفتراضمزيج من  
 

 إعدا تاريخ  تصرفات في أوحالة حدوث حاالت  مثل هذه المعلومات تصور النتائج المحتملة في
 (. " إتا)مشهد " ماتا يحدث  هذه المعلومات

 

من  أكثر أوعل  واحد  أوتحتو  المعلومات المالية المستقبلية عل  البيانات المالية  أنيمكن  .6
 -:إعدا هاد يتم عناصر البيانات المالية، وق

 

 أو ؛تقييم استثمار رأسمالي محتمل ، مثاًل للمساعدة فيلإل ارة اخلية  كأ اة  

 -لتوزيعها عل  اطراف ثالثة في: 
  .نشرة لتوفير معلومات للمستثمرين المحتملين حول التوقعات المستقبلية 
  األخر . المهتمة  ولألطرافلتوفير معلومات للمساهمين ولل هات النظامية  سنوي تقرير 
 يوثيقة معلومات للمقرضين والتي قد تتضمن، مثاًل، توقعات التدفق النقد. 

 

 ارة ومن ضمنها تشخيص إلوعرض المعلومات المالية المستقبلية هو من مسؤوليات ا إعدا ن إ .7
اختبار المعلومات المالية المدقق عنها. وقد يطلب من  واإلفصاحعليها،  أسستات التي فتراضإلا

حالة النية الستخدامها من قبل  تعزيز مصداقيتها، وتلك في هدفة وتقديم تقرير حولها لالمستقبلي
  اخلية.  هدافأل أوطرف ثالث 

 

 ثقة المدقق بالمعلومات المالية المستقبلية 
 

وقد ال تحدث. وبالرغم من  اآلنلم تحدث لحد  وأفعال بأحداثتتعلق المعلومات المالية المستقبلية  .8
ات التي استندت عليها المعلومات المالية المستقبلية، إال أن هذه األ لة فتراضإلا توفر أ لة لدعم

متضاربة بطبيعتها، وهذا ما يميزها عن األ لة  فهيتات وجهة مستقبلية عامة، ولذا  هينفسها 
وضع  ليس فيالمدقق  فإنالمعلومات المالية التاريخية. لذا تدقيق عملية  عتيا ية المتوفرة فيإلا

كانت النتائج التي تظهرها المعلومات المالية المستقبلية سوف يمكن  إتارأي فيما  إبداءنه من يمك
 تحقيقها. 

 

ات التي استندت عليها المعلومات فتراضإلاأل لة المتوفرة لتقييم ا أنواعلذلك، وبموجب  إضافة .9
لقناعة كاٍف الحصول عل  مستو  من االمدقق المالية المستقبلية، فقد يكون من الصعب عل  

عل  تلك  ات خالية من معلوميات خاطئة جوهرية. وبناءً فتراضإلا بأن يرأي إي اب إبداءلتوفير 
،  ارةإلات اإفتراضتقرير حول صواب بتقديم المدقق قيام  فإن، لتدقيقل الدوليوفي هذا المعيار 

قد تحَصل عل   أنهب مدقق سيوفر مستو  معتداًل من الثقة فقط. ومع تلك، وفي حالة وجو  رأي لل
ي ابية بما يتعلق بهذه إلثقته ا إبداءتلك ال يمنعه من  فإنمستو  مناسب من القناعة، 

 ات. فتراضإلا
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 قبول المهمة
 

عليه  راسة عد  من  فإنالمعلومات المالية المستقبلية فحص عل  قبول مهمة المدقق قبل موافقة  .10
 -، من بينها ما يلي:األمور

 ؛من أجله هذه المعلومات ستستخدم الذي هدفال  
  ؛محد اً  أوكان توزيع المعلومات شاماًل  إتافيما  
 ؛نّيةظات إفتراض أو األفضلات التقدير إفتراضكانت  إتافيما  أيات، فتراضإلطبيعة ا 
 و ؛العناصر التي سوف تتضمنها المعلومات 
 الفترة التي تغطيها المعلومات.  

 

ات غير واقعية فتراضإلحالة كون ا ب من المهمة، فينسحاإل ا أوعدم قبول، المدقق يجب على  .11
المعلومات المالية المستقبلية سوف ال تكون مناسبة  بأنالمدقق  إعتقادعند  أوبشكل جلي، 

 من اجله. أعدتالذي  هدفلل
 

حيث أن من مصلحة كل من المنشأة والعميل أن يتفقـا على شروط المهمة. المدقق يجب على  .12
سيساعد عل  ت نب سوء الفهم  كتاب الموافقية عل  التعيين، الذي بإرسالقق المديقوم أن المدقق و 

(، 10المذكورة في الفقرة ) األمورلطبيعة هذه المهمة  وسينصب كتياب الموافقة عل  التعيين، عل  
بكافة المعلومات ومصا ر المدقق ات، ولتزويد، فتراض ارة بالنسبة لإلإلوعل  عرض مسؤوليات ا

 ات. فتراضإلا إعدا ستخدمة في البيانات الم
 

 معرفة طبيعة العمل 
 

كانت  إذاأن يحصل على مستوى معرفة كاٍف لطبيعة العمل ليستطيع تقييم فيما المدقق على  .13
. كذلك المعلومات المالية المستقبلية قد تم تحديدها إلعدادات المهمة والمطلوبـة فتراضإلكافة ا
المعلومات المالية المستقبلية  إلعدا ل  إجراءات المنشأة طالع عإلن يكون حسن األالمدقق يحتاج 

 -وتلك بدراسة، عل  سبيل المثال ما يلي:
 

  المعلومات المالية المستقبلية، وخبرة  إعدا الضوابط الداخلية عل  النظام المستخدم في
 المعلومات المالية المستقبلية.  إعدا القائمين عل   األشخاصومعرفة 

 ارة. إلات اإفتراض عم  هدفلمعد من قبل المنشأة لطبيعة التوثيق ا  
  المساندة للحاسوب.  واألساليبوالرياضية  اإلحصائيةمد  استعمال التقنيات 
 ات. فتراضإلالطر  المستعملة لتطوير وتطبيق ا 
 اية انحرفات مهمة.  وأسبابفترات سابقة   قة المعلومات المالية المستقبلية المعدة في 
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. عتماد على المعلومات المالية التاريخية للمنشأة مبررا  إلن يراعى مدى كون اعلى المدقق أ .14
كانت المعلومات  إتاويتطلب من المدقق معرفة بالمعلومات المالية التاريخية للمنشأة لتقدير فيما 

منس مية مع المعلومات المالية التاريخية، وتوفير  أسسالمالية المستقبلية قد تمت تهيئتها عل  
كانت  إتاأن يقتنع، مثاًل، فيما  إل  ارة. وسوف يحتاج المدقق إلات اإفتراضلدراسة  تاريخياس مقي

تم استعمال مبا ئ  إتاطالع عليها، وفيما إلا أوقها يدقتالمعلومات التاريخية تات العالقة قد تمت 
 . إعدا هامحاسبية مقبولة عند 

 
 أن أوالمالية التاريخية لفترات سابقة مقيدًا،  طالع للمعلوماتإلا أوالتدقيق في حالة كون تقرير  .15

عتبار الحقائق المحيطة وتأثيرها إلأن يأخذ بعين االمدقق مرحلة بدء التأسيس، فعل   المنشأة في
 المعلومات المالية المستقبلية. فحص عل  

 

 الفترة المشمولة 
 

حيث أن  .المستقبليةها المعلومات المالية مراعاة الفترة الزمنية التي تشملالمدقق على  .16
 ارة لعمل إلن قابلية األتضاربًا كلما امتدت الفترة الزمنية المشمولة، وتلك  أكثرات تصبح فتراضإلا

الفترة سوف ال تمتد ألبعد من الوقت  بأنتقل كلما طالت الفترة. علمًا  األفضلات التقدير إفتراض
بعض العوامل المالئمة العتبارات  ناهوأ ات. فتراضإلمعقولة لهذه ا أسس ارة إليكون لد  ا الذي

  -حول الفترة المشمولة بالمعلومات المالية المستقبلية:المدقق 
 

 الوقت المطلوب الن ياز المشروع  فإنضخم،  نشائيإحالة مشروع   ورة التشغيل، مثاًل، في
 قد تحد  الفترة المشمولة. 

 الفترة  فإنقوم بتقديم منتوج جديد كانت المنشأة ت إتاعتما  عل  الفرضيات، مثاًل، إل رجة ا
. وبدياًل أشهر أو سابيعكأصغيرة،  أجزاء إل المستقبلية المشمولة قد تكون قصيرة ومقسمة 

 فإن، األجلمتالك العقار بعقو  إي ار طويلة إحالة كون العمل األوحد للمنشأة هو  لذلك، في
 فترة مستقبلية أطول نوعًا ما قد تكون معقولة. 

  طلب  هدافألالبيانات، فمثاًل، قد تعد المعلومات المالية المستقبلية  ستخدميماحتياجات
 فإنالكافية للتسديد، وبدياًل لذلك،  األموالقرض لفترة من الوقت المطلوب للحصول عل  

ستعمال إلا إليضاحللمستثمرين بخصوص بيع سندات وتلك  إعدا هاالمعلومات قد يتم 
 فترات الحقة.  داتها فيستخدام عائإالقيام به ب المنوي 

 

 الفحصإجراءات 
، ما الفحص، عند تحديد طبيعة وتوقيت ومدى إجراءات المدققعتبارات التي يراعيها إلتتضمن ا .17

 -:ييل
  ؛احتمال وجود معلومات خاطئة جوهرية 
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  ؛المعرفة التي تم الحصول عليها خالل المهمات السابقة 

  ؛المالية المستقبليةالمعلومات  بإعداددارة المتعلقة إلكفاءة ا 
 و  ؛دارةإلمدى تأثر المعلومات المالية المستقبلية باجتهادات ا 

 المعلومات الجوهرية.  موثوقيةو كفاية   (ه)     
 

.  ارةإلالمقدم من ا األفضللتقدير ات اإفتراضبتقييم مصدر وموثوقية األ لة التي تدعم المدقق يقوم  .18
ات من مصا ر  اخلية فتراضإلويتم الحصول عل  األ لة الكافية والمالئمة لدعم مثل هذه ا

كانت  إتاضوء المعلومات التاريخية، وتقييم فيما  ات فيفتراضإلوخارجية، ومن ضمنها مراعاة ا
 ات قد استندت عل  خطط يمكن للمنشأة تحقيقها من خالل قدراتها المتوفرة. فتراضإلهذه ا

 

تم اخذ جميع المضامين  إتافيما  يأن يراعالمدقق عل   فإننّية، ظات الفتراضإللة استخدام احا يف .19
از يا  ح م المبيعات وت اوزه  إفتراضحاليية  عتبار، مثاًل، فيإلات بعين افتراضإلالمهمة لهذه ا

ن أن تتضم إل المعلومات المالية المستقبلية سوف تحتاج  فإن، يلطاقة مصنع المنشأة الحال
بديلة لم ابهة المبيعات كلفة الوسائل ال أوللمصنع،  اإلضافيةستثمارات الضرورية للطاقة إلا

 ، كعقو  المنت ين الثانويين. المتوقعة
 

يحتاج المدقق ال أن إنّية، ظات الفتراضإلصول عل  أ لة تدعم ابالرغم من عدم وجو  حاجة للح .20
نه ال يوجد ألمعلوميات المالية المستقبلية، و ا أهدافمنس مة مع  بأنهاأن يحصل عل  قناعة  إل 

 غير واقعية.  بأنها عتقا هناك ما يدعو لإل
 

بشكل  إعدا هاالمعلومات المالية المستقبلية قد تم  بأنحصوله عل  قناعة  هدف، لالمدققيحتاج  .21
ت فحص الثواب أواحتساب  كإعا ة، القيام مثاًل باختبارات كتابية  ارةإلات اإفتراضمناسب من 
نه ال أ ارة القيام بها منس مة مع بعضها البعض، و إلالتي تنو  ا عمالألا، هل أن يإالداخلية، 

 الفائدة.  أسعارتوجد هناك أية  الئل عل  عدم انس ام للمبالغ المستندة عل  متغيرات عامة مثل 
 

غييرات عل  أن يركز عل  مد  التأثير األساسي للمناطيق تات الحساسيية الخاصة للتالمدقق عل   .22
 يالنتائج التي تظهرها المعلومات المالية المستقبلية. حيث أن تلك سوف يؤثر عل  المد  الذ

المدقق . كذلك سوف تؤثر هذه المناطق عل  تقييم للحصول عل  أ لة مالئمةالمدقق  إليهسيسع  
 . اإلفصاحلمالئمة وكفاية 

 

علومات المالية المستقبلية كأحد عدة عناصر من الم أوعنصر واحد بفحص حالة تكليفه  يف .23
بين األجزاء األخر  في  المتبا لةبمراعاة العالقة المدقق من المهم قيام  فإنالبيانات المالية، 
 البيانات المالية. 

 

  يعل فإنجزء قد تم انقضاؤه من الفترة الحالية من المعلومات المالية المستقبلية،  أيحالة وجو   يف .24
اإلجراءات  بأنتطبيق اإلجراءات عل  المعلومات التاريخية. علمًا  إل حاجة ة مد  اليالمدقق  راس

 المدة التي انقضت من الفترة المستقبلية.  يسوف تتباين حسب الظروف، مثاًل، كم ه
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للمعلومات  المنوي ستخدام إلدارة تتعلق باإلأن يحصل على إقرارات تحريرية من االمدقق على  .25
دارة لمسؤوليتها حول المعلومات إل، وقبول الإلدارةات المهمة فتراضإلا المالية المستقبلية، وكمال

 المالية المستقبلية. 
 

  واإلفصاحعرض المعلومات 
 

سوف يحتاج، المدقق  فإنعن المعلومات المالية المستقبلية،  واإلفصاحفي حالة تقييم عرض،  .26
عتبار إلاألخذ بعين ا إل قة، ومعايير مهنية تات عال وأنظمةمتطلبات خاصة لقوانين  ألية إضافة
 -كان: إتافيما 

  ؛وليس مضلالً بشكل إعالمي عرض المعلومات المالية المستقبلية  
عنها بشكيل واضح في المالحظات المرفقة بالمعلومات  اإلفصاحالسياسات المحاسبية قد تم  

  ؛المالية المحاسبية
ت المرفقة بالمعلومات المالية عنها بشكل مالئم في المالحظا اإلفصاحات قد تم فتراضإلا 

 األفضلتقديرات ات تمثل الفتراضإلكانت ا إتافيما  لإليضاحهناك حاجة  إنالمستقبلية. 
مناطق مهمة ومعرضة لدرجة  ات قد جرت فيفتراضإلنّية. وفي حالة كون اظأنها  أو لإل ارة

  ؛مناسب إفصاح إل هذا الشك وما يتبعه من حساسية النتائج تحتاج  فإنعالية من الشك، 
تأييد كون  إل  ارة إلالمعلومات المالية المستقبلية. وتحتاج ا إعدا عن تاريخ  اإلفصاح 
تلك التاريخ، بالرغم من أن المعلومات األساسية قد تكون  ات كانت مناسبة فيفتراضإلا

  ؛م ّمعة خالل فترة من الزمن
المد   وأنبشكل واضح،  إليهاشارة إلت اوضع مواقع لمد  محد  قد تم المعتمدة في األسس  (ه)     

حالة كون النتائج الظاهرة في المعلومات  مضّللة، وتلك في أولم يتم اختياره بطريقة متحّيزة 
 و ؛المالية المستقبلية قد تم التعبير عنها بلغة المد 

خية، عن آخر بيانات مالية تاري اإلفصاحهناك أية تغييرات في السياسة المحاسبية منذ أن تم  
 التغيير وتأثيره عل  المعلومات المالية المستقبلية.  أسبابمع بيان 

  

 المعلومات المالية المستقبلية فحص تقرير حول 
المعلومات المالية المستقبلية على فحص حول المدقق يجب أن يحتوى التقرير المقدم من قبل  .27

 -يلي:ما 
  ؛عنوان التقرير 

   ؛التقرير إليهاالجهة التي يوجه  
 ؛تعريف بالمعلومات المالية المستقبلية 
الممارسات الوطنية المطبقة على  أوالمعايير  أولتدقيق المعايير الدولية ل إلىشارة إلا 

   ؛المعلومات المالية المستقبليةفحص 
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ات التي فتراضإلدارة مسؤولة عن المعلومات المالية المستقبلية ومن ضمنها اإلا بأنبيان  (ه)     
   ؛يهااعتمدت عل

التوزيع المحدود للمعلومات المالية  أومن و/ هدفشارة للإلعندما يكون مالئما ، ا 
 ؛المستقبلية

ات توفر أساسا  معقوال  للمعلومات المالية فتراضإلكانت ا إذابيان بثقة سالبة حول فيما  
   ؛المستقبلية

، اتفتراضم استنادا  لإلبشكل مالئ المعلومات المالية المستقبلية إعدادتم  إذارأي حول فيما  
   ؛المناسب للتقارير المالية لإلطاروانه قد تم عرضها وفقا  

  ؛بالمعلومات المالية المستقبلية إليها أشيربلوغ النتائج التي  بإمكانيةتحذير مناسب يتعلق  
   ؛يجب أن يكون هو تاريخ انجاز اإلجراءات الذيتاريخ التقرير  
 و   ؛المدققعنوان  
 . ققالمدتوقيع  

 

 -مثل هذا التقرير سوف: 

 

  أثارقد  ءيش أيكان هناك  إتاات، فيما فتراضاختبار األ لة المؤيدة لإل إل ًا يبين، استنا 
ات ال توفر أساسًا فتراضإلهذه ا بأنالمدقق  إعتقا  إل  يمن شأنه أن يؤ  والذيالمدقق انتباه 

 معقواًل لمعلومات مالية مستقبلية. 
 

  بشكل مناسب وعل   إعدا هاكانت المعلومات المالية المستقبلية قد تم  اإتيبد  رأيًا فيما
 التقارير المالية المالئم.  إلطارات، وتم عرضها وفقًا فتراضإلأساس ا

 

  بأنيّبين:- 
 

O  األحداثمن المحتمل أن تختلف النتائج الفعلية عن المعلومات المالية المستقبلية لكون 
ختالف قد يكون جوهريًا. وبطريقة مماثلة إلا وأنو متوقع المتوقعة ال تحدث غالبًا كما ه

 بأنهيبّين  أني ب  فإنهالمعلومات المالية المستقبليية عل  شكل مد ،  إظهارعندما يتم 
 و ؛النتائج الفعلية سوف تقع ضمن تلك المد  بأنال يوجد هناك ثقة 

  

O  (هدفلي )يذكر ال عدا هاإ المعلومات المالية المستقبلية قد تم  فإن، اإلسقاطفي حالة ،
مستقبلية  إلحداثنّية ظات إفتراضات التي تتضمن فتراضإلاباستخدام م موعة من 

سيتم تحذير  فإنه ارة والتي ال يتوقع أن تحدث بالضرورة. وبناء عليه، إلولتصرفات ا
 . وفصالمو  هدفالقراء بعدم استخدام المعلومات المالية المستقبلية إال لل
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 -من تقرير غير مقّيد حول التنبؤ: مقتبساً  مثاالً  وأ ناه .28

 

بفحص المتعلقة لتدقيق وفقًا للمعايير الدولية ل 1التنبؤبفحص لقد قمنا 
يتضمن  الذي ارة مسؤولة عن التنبؤ إلا إنالمعلومات المالية المستقبلية. 

 ستنا  عليها. إلالتي تم ا× ات الظاهرة في المالحظة فتراضاإل
 

 أيلم يكن هناك  فإنهات، فتراضإل لة التي تدعم هذه الأل لفحصنااستنا ًا 
هذه  بأننا إعتقا  إل  ييؤ  أنمن شأنه  والذيقد أثار انتباهنا  ءيش
التنبؤ  فإنلذلك وحسب رأينا  إضافةات ال توفر أساسًا معقواًل للتنبؤ. فتراضإلا

 2 .ات، كما تم عرضه وفقًا ليفتراضإلبشكل مناسب عل  أساس ا إعدا هقد تم 
 

 األحداثومن المحتمل أن تختلف النتائج الفعلية عن المتنبأ بها لكون 
 ختالف قد يكون جوهريًا.إلا وأنالمتوقعة ال تحدث غالبًا كما هو متوقع، 

 
 -:التوقعمثااًل مقتبسًا من تقرير غير مقيد حول  أ ناه .29

 

ص بفحالمتعلقة لتدقيق وفقًا للمعايير الدولية ل 3بفحص التوقعلقد قمنا 
 يتضمن يالذالتوقع  ارة مسؤولة عن إلا إنالمعلومات المالية المستقبلية. 

 ستنا  عليها. إلالتي تم ا× ات الظاهرة في المالحظةفتراضإلا
 

 (. وبالنظر لكون المنشأة فيهدفال يذكر لي ) إعدا هقد تم التوقع هذا  إن
ات فتراضإلاباستخدام م موعة  إعدا هقد تم التوقع  فإنمرحلة بدء التأسيس 

 ارة والتي ال إلمستقبلية ولتصرفات ا إلحداثنّية ظات إفتراضالتي تتضمن 
قد ال التوقع هذا  بأنيتوقع أن تحدث بالضرورة. وبناء عليه فإننا نحذر القراء 

 . أعالهتم وضعه  الذي هدفلل إال يكون مالئماً 
 

 أييكن هناك لم  فإنه، اتفتراضإللأل لة التي تدعم هذه الفحصنا ستنا ًا إو 
هذه  بأننا إعتقا  إل من شأنه أن يؤ    والذينتباهنا إ أثارقد  ءيش
 إل شارة إلا أوان ) بي إفتراض، عل  للتوقعات ال توفر أساسًا معقواًل فتراضإلا

                                                           
 بت ديد الكشوفات المنفر ة. أوالصفحات  أرقام إل  كاإلشارةسم المنشأة والفترة المشمولة بالتنبؤ وتوفير تحديد مالئم إيدرج  1
 .ماليةالمالئم للتقارير ال اإلطار إل  يشار 2
 .بت ديد الكشوفات المنفر ة أو الصفحات أرقام إل  كاإلشارةوتوفير تحديد مالئم بالتوقع المنشأة والفترة المشمولة  اسم يدرج 3
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أكي  
الت

 دــ

بشكل  إعدا هقد تم التوقع  فإنلذلك وحسب رأينا  إضافةنّية(. ظات الفتراضإلا
 . 4...  م عرضه وفقًا ليات، كما تفتراضإلمناسب وعل  أساس ا

 

قد  أعالهنَية الموصوفة ظات الفتراضإلالمتوقعة حسب ا حداثاألن أوحت  لو 
نظرًا التوقع ن تكون النتائج الفعلية مختلفة عن أنه من المحتمل أال إحدثت، 
ختالف قد إلن اأالمتوقعة ال تحدث غالبًا كما هو متوقع و  األحداثلكون 

 يكون جوهريًا.
 

، عنها لم يكن كافيا   واإلفصاحعرض المعلومات المالية المستقبلية  بأنالمدقق  عتقادإفي حالة  .30
، ول المعلومات المالية المستقبليةتقريره ح رأي سلبي في أورأي متحفظ  إبداءالمدقق على  فإن

 إفصاححالة عدم  . وكمثال عل  تلك هو فينسحاب من المهمة حسبما هو مالئمإل ا أو
 ات تات طبيعة عالية من الحساسية. إفتراضة بشكل مناسب عن تبعات اية المعلومات المالي

 

عدد منها ال توفر أساسا  معقوال   أوات المهمة فتراضإلا إحدى بأنالمدقق  إعتقادفي حالة  .31
احد  أن أو، األفضلات التقدير إفتراضللمعلومات المالية المستقبلية المّعدة على أساس 

ية المستقبلية حسب منها ال توفر أساسا  معقوال  للمعلومات المالعدد  أوالمهمة  اتفتراضإلا
تقريره حول المعلومات المالية  ن يبدى رأيا  سلبيا  فيأما إالمدقق على  فإننّية، ظات الفتراضإلا

 نسحاب من المهمة.إل ا أوالمستقبلية 
 

والتي تعتبر  عدد منها أو تااإلجراءحد أبحاالت تمنع تطبيق الفحص في حالة تأثر عملية  .32
ن يمتنع عن أ أوما أن ينسحب من المهمة إالمدقق على  فإنمثل تلك الظروف،  ضرورية في

الرأي، مع قيامه بوصف لتحديدات النطاق ضمن تقريره حول المعلومات المالية  إبداء
 المستقبلية. 

 
 
 
 

                                                           
 .2 أنظر المالحظة الهامشية 4
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 3402المعيار الدولي لعمليات التأكيد 
 في مؤسسات الخدمات أنظمة الرقابةتقارير التأكيد حول 

 على تقارير التأكيد الخاصة بمدققي الخدمات التي تغطي  نافذ المفعول)
 أو بعد ذلك( 2011يونيو  15الفترات المنتهية في 

 
 المحتويات

 الفقرة  
  المقدمة

 6-1 ت التأكيد هذا.........................................المعيار الدولي لعمليانطاق 
 7 ......................................................................تاريخ النفاذ
 8 .........................................................................األهداف
 9 .......................................................................التعريفات
  المتطلبات

 10 ..................................)المنقح(. 3000المعيار الدولي لعمليات التأكيد 
 11 .............................................................المتطلبات األخالقية

 12 .....................................بالحوكمة............مكلفين ال أؤلئكاإلدارة و 
 14-13 ................................................................تستمرارواإل القبول

 18-15  .......................................................تقييم مدى مالئمة المعايير
 19 ........................................................................الجوهرية

 20 ..........................................نظام مؤتسسة الخدمةفهم الحصول على 
 22-21 ليل يتعلق بالوصف..............................................الحصول على د

 23 ..................................أنظمة الرقابةلق بتصميم الحصول على دليل يتع
 29-24 .......................نظمة الرقابةالحصول على دليل يتعلق بالفاعلية التشغيلية أل

 37-30 ........................................................عمل قسم التدقيق الداخلي
 40-38 ................................................................اإلقرارات الخطية

 42-41 ...............................................................المعلومات األخرى 
 44-43 .................................................................األحداث الالحقة

 52-45 ..........................................................................التوثيق
 55-53 .........................................إعداد تقرير التأكيد الخاص بمدقق الخدمة

 

 56 ......................................................مسؤوليات التواصل األخرى 
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أكي  
الت

دــ
 التوضيحية األخرى  لمادةواالتطبيق  

 2أ-1أ المعيار الدولي لعمليات التأكيد هذا.........................................نطاق 
 4أ-3أ .......................................................................التعريفات

 5أ .............................................................المتطلبات األخالقية
 6أ ........................................بالحوكمة.........المكلفين  أؤلئكاإلدارة و 

 12أ-7أ ................................................................تستمرارالقبول واإل
 15أ-13أ ..............................ئمة المعايير.........................تقييم مدى مال

 18أ-16أ ........................................................................الجوهرية
 20أ-19أ .........................................الحصول على فهم لنظام مؤتسسة الخدمة

 24أ-21أ ..............................................الحصول على دليل يتعلق بالوصف
 27أ-25أ ..................................أنظمة الرقابةالحصول على دليل يتعلق بتصميم 

 36أ-28أ .......................نظمة الرقابةالحصول على دليل يتعلق بالفاعلية التشغيلية أل
 41أ-37أ  ........................................................عمل قسم التدقيق الداخلي

 43أ-42أ ................................................................اإلقرارات الخطية
 45أ-44أ ...............................................................المعلومات األخرى 

 46أ ..........................................................................التوثيق
 52أ-47أ .........................................إعداد تقرير التأكيد الخاص بمدقق الخدمة

 53أ ......................................................مسؤوليات التواصل األخرى 
  ات مؤتسسة الخدمةتإثبا: مثال على 1الملحق 
  : مثال على تقارير التأكيد الخاصة بمؤتسسة الخدمة2الملحق 
  : مثال على تقارير التأكيد المعدلة الخاصة بمدقق الخدمة 3الملحق 

 
مع  "في مؤتسسات الخدمات أنظمة الرقابةتقارير التأكيد حول " 3402معيار التدقيق الدولي  قراءة ينبغي

والخدمات ذات  األخرى  التأكيد وعملياتالدولية لرقابة الجودة والتدقيق والمراجعة "مقدمة إلى المعايير 
 .الدولي لعمليات المراجعة المعيارالعالقة"، التي تبين تطبيق تسلطة 
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 المقدمة 
 نطاق المعيار الدولي لعمليات التأكيد هذا 

منشآت الم تقرير تستخدمه لتقدي ۱الممارسيعالج هذا المعيار عمليات التأكيد التي يقوم بها  .1
من للمنشآت المستخدمة ة تقدم خدمة على مؤتسسة خدم أنظمة الرقابةحول ومدققوها  مةالمستخد

من حيث صلته بإعداد  للمنشآت المستخدمةالمرجح أن يكون ذات عالقة بالرقابة الداخلية 
لهذا المعيار قادرة  وفقا  ، من حيث أن التقارير التي تعد ۲ 402وهو يكمل المعيار التقارير المالية.

 (.1. )المرجع: الفقرة أ204على توفير البرهان المناتسب بموجب  معيار التدقيق الدولي 
 

ينص اإلطار الدولي لعمليات التأكيد )إطار التأكيد( على أن عملية التأكيد قد تكون عملية "تأكيد  .2
عملية تصديق أو عملية  معقول" أو عملية "تأكيد محدود" وأن عملية التأكيد قد تكون إما

 4فقط عمليات تصديق التأكيد المعقول. المعيار . يتناول هذا3"مباشرة"
 

نظمة يطبق هذا المعيار فقط عندما تكون مؤتسسة الخدمة مسؤولة عن التصميم المناتسب أل .3
 د:وال يتعامل هذا المعيار مع عمليات التأكيحولها.  قائمةلذلك قادرة على عمل  ، أو خالفا  الرقابة

، في مؤتسسة الخدمة مطبقة كما هو وارد أنظمة الرقابةإلعداد تقارير حول ما إذا كانت  (أ)
  و

في مؤتسسة الخدمة عدا تلك المتعلقة بالخدمة  أنظمة الرقابةإلعداد تقارير فقط حول  (ب)
حيث أنها المنشآت المستخدمة التي من المرجح أن تكون ذات صلة بالرقابة الداخلية في 

التي تؤثر على اإلنتاج أو  أنظمة الرقابة، مثال  د التقارير المالية )ذات عالقة بإعدا
 (.المنشآت المستخدمةالجودة في  الرقابة على

 

المعيار الدولي غير أن هذا المعيار يقدم بعض اإلرشادات لهذه العمليات التي تنفذ بموجب 
 (2. )المرجع: الفقرة أ)المنقح(  3000لعمليات التأكيد

 

في  أيضا  ، يمكن أن يشارك مدقق الخدمة أنظمة الرقابةدار تقرير التأكيد حول إضافة إلى إص .4
 تقدير تقارير مثل التقارير التالية، والتي ال يعالجها هذا المعيار:

 أو األرصدة التي تحتفظ بها مؤتسسة الخدمة؛ أو  ةمنشأة المستخدمالتقرير حول معاملة  (أ)

 في مؤتسسة الخدمة. بةأنظمة الرقاتقرير إجراءات متفق عليها حول  (ب)
 

                                                     

 
 ." الية التاريخيةالم المعلومات التأكيد عدا عن عمليات تدقيق أو مراجعة"عمليات  )المنقح( 3000 التأكيدالمعيار الدولي لعمليات   ۱
 ." خدمية مؤتسساتالتي تستعمل  بالمنشآتالتدقيق المتعلقة  اعتبارات " 402معيار التدقيق الدولي   ۲
 .12)المنقح(، الفقرة  3000المعيار الدولي لعمليات التدقيق   3
 )ك( من هذا المعيار. 53و 13الفقرة    4
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أكي  
الت

دــ
)المنقح( والبيانات المهنية األخرى والمتطلبات  3000العالقة مع المعيار الدولي لعمليات التأكيد  

 األخرى 
عند إجراء  )المنقح( 3000متثال للمعيار الدولي لعمليات التأكيد إليتوجب على مدقق الخدمة ا .5

ويأتي هذا المعيار مكّمال  للمعيار الدولي عمليات التأكيد على أنظمة الرقابة في مؤتسسة خدمات. 
تطبيق  )المنقح( لكن ال يحل محله، كما يتوتسع هذا المعيار في كيفية 3000لعمليات التأكيد 

)المنقح( في عملية التأكيد المعقول إلعداد التقارير حول  3000المعيار الدولي لعمليات التأكيد 
 أنظمة الرقابة في مؤتسسة خدمات.

 

متثال إل)المنقح(، من بين أمور أخرى، ا 3000للمعيار الدولي لعمليات التأكيد  تثاليتطلب االم .6
للجزأين "أ" و"ب" من قواعد السلوك األخالقي للمحاتسبين المهنيين الصادرة عن مجلس معايير 
السلوك األخالقي الدولية للمحاتسبين المتعلقة بعمليات التأكيد، أو المتطلبات المهنية األخرى، أو 

متطلبات المفروضة بموجب القوانين واألنظمة، التي تكون على األقل على نفس القدر من ال
كما يتطلب أيضا  من شريك العملية أن يكون عضوا  في إحدى الشركات  5 األهمية واإللحاح.

أو غيره من المتطلبات المهنية، أو المتطلبات  6،1المعيار الدولي لرقابة الجودة  التي تطبق
ليها في القوانين أو األنظمة، التي تكون على األقل بنفس أهمية وإلحاح المعيار المنصوص ع

 . 1الدولي لرقابة الجودة 
 

 تاريخ النفاذ
المفعول لتقارير التأكيد الخاصة بمدققي الخدمة عن الفترات التي تبدأ في  نافذالمعيار  يعتبر هذا .7

 أو بعد ذلك.  2011يونيو  15
 

 األهداف 

 الخدمة هي:  إن أهداف مدقق .8

 مبنيا   حول ما إذا كان ما يلي، من كافة الجوانب الجوهرية، الحصول على تأكيد معقول (أ)
 على معايير مناتسبة:

 بصورة عادلة كما هو مصمم النظام وصف مؤتسسة الخدمة لنظامها يعرض  (1)
من التقارير، كما في تاريخ  1الفترات المحددة )أو في حالة النوع  طوالومطبق 
 محدد(؛ 

في وصف مؤتسسة الخدمة لنظامها  الواردةالمرتبطة بأهداف الرقابة  ظمة الرقابةأن (2)
من التقارير،  1الفترات المحددة )أو في حالة النوع  طوالمصممة بصورة مالئمة 

 كما في تاريخ محدد(؛
                                                     

 
 .34و 20)أ( و3، الفقرات )المنقح( 3000المعيار الدولي لعمليات التأكيد   5
رقابة الجودة للشركات  " 1)أ(. المعيار الدولي لرقابة الجودة 31)ب( و3)المنقح(، الفقرتان  3000المعيار الدولي لعمليات التأكيد   6

 ." التي تؤدي عمليات تدقيق ومراجعة للبيانات المالية وعمليات التأكيد األخرى والخدمات ذات العالقة
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المطبقة بصورة فاعلة لتوفير تأكيد  أنظمة الرقابةعند ضمها في نطاق العملية،  (3)
في وصف مؤتسسة الخدمة لنظامها متحققة في  الواردةرقابة معقول بأن أهداف ال

 الفترة المحددة. 

 لنتائج مدقق الخدمة. وفقا  إعداد تقارير حول المسائل الواردة في )أ( أعاله  (ب)

 
 التعريفات

 هذا المعيار، يكون للمصطلحات التالية المعاني المحددة لها:  هدافأل .9

تعامل مع الخدمات المقدمة من قبل ب أتسلو -(Carve-out method) تستثناءاإل أتسلوب (أ)
مؤتسسة خدمة من الباطن، حيث يشمل وصف مؤتسسة الخدمة لنظامها طبيعة الخدمات 
المقدمة من قبل مؤتسسة الخدمة من الباطن، غير أن أهداف الرقابة الهامة وعناصر 
الرقابة ذات العالقة الخاصة بمؤتسسة الخدمة من الباطن تكون مستثناة من وصف 

لخدمة لنظامها ومن نطاق عملية مدقق الخدمة. ويشمل وصف مؤتسسة الخدمة مؤتسسة ا
لنظامها ونطاق عملية مدقق الخدمة عناصر الرقابة على مؤتسسة الخدمة لمراقبة فاعلية 
عناصر الرقابة على مؤتسسة الخدمة من الباطن، والتي يمكن أن تشمل مراجعة مؤتسسة 

 على مؤتسسة الخدمة من الباطن. أنظمة الرقابةالخدمة لتقرير التأكيد حول 

 (Complementary user entity controls)أنظمة رقابة المنشأة المستخدمة التكميلية (ب)
أنظمة الرقابة التي تفترض مؤتسسة الخدمة، في تصميم خدمتها، أنها تستطبق من قبل  –

نظامها، إذا كانت ضرورية لتحقيق المنشأة المستخدمة والتي يتم تحديدها في وصف 
 . الرقابة الواردة في وظف مؤتسسة الخدمة لنظامها هدافأ 

من جانب معين من أنظمة  هدفالغاية أو ال (Control Objective) أهداف الرقابة (ج)
 الرقابة. وترتبط أهداف الرقابة بالمخاطر التي تسعى أنظمة الرقابة إلى التخفيف منها.

 -(Controls at the service organization) الرقابة على مؤتسسة الخدمةأنظمة  (د)
أنظمة الرقابة على تحقيق هدف الرقابة المشمول في تقرير التأكيد الخاص بمدقق 

 (.3الخدمة. )المرجع: الفقرة أ

 Control at a subservice) أنظمة الرقابة على مؤتسسة الخدمة من الباطن ( هـ)

organization)-  تأكيد معقول أنظمة الرقابة على مؤتسسة الخدمة من الباطن لتوفير
 بشأن تحقيق هدف الرقابة.

هي المقاييس المستخدمة لتقييم أو قياس الموضوع األتساتسي.  -(Criteria)المعايير (و)
 و"المعايير المطبقة" هي تلك المعايير المستخدمة في عملية محددة.
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أكي  
الت

دــ
أتسلوب تعامل مع الخدمات المقدمة من قبل  -(Inclusive method) الشاملاألتسلوب  (ز) 

من الباطن، حيث يشمل وصف مؤتسسة الخدمة لنظامها طبيعة الخدمات  مؤتسسة خدمة
أهداف الرقابة الهامة وعناصر الرقابة وتكون المقدمة من قبل مؤتسسة الخدمة من الباطن، 

وصف مؤتسسة الخدمة  مشمولة فيذات العالقة الخاصة بمؤتسسة الخدمة من الباطن تكون 
 أ(.4رجع: الفقرة )الملنظامها ومن نطاق عملية مدقق الخدمة. 

هو قسم في المنشأة ينفذ أنشطة  -(Internal audit function) قسم التدقيق الداخلي (ح)
التأكيد واألنشطة االتستشارية التي تهدف إلى تقييم وتحسين حوكمة المنشأة وإدارة المخاطر 

 وعملية الرقابة الداخلية فيها.

لذين يؤدون نشاطات وظيفة التدقيق األفراد ا -(Internal auditors) المدققون الداخليون  (ط)
 الداخلي. ويمكن أن ينتمي المدققون الداخليون إلى دائرة التدقيق الداخلي أو دائرة مماثلة. 

لمعيار تقرير حول وصف وتصميم أنظمة الرقابة كمؤتسسة خدمات )يشار إليها في هذا ا (ي)
 Repot on the description and design of controls) (1التقرير من النوع  إتسمب

at a service organization (referred to in this ISAE as a "type 1 report") 
 تقرير يتألف من:

 ؛وصف أعدته إدارة مؤتسسة الخدمات لنظامها (1)

خطي من مؤتسسة الخدمة بأن ما يلي، من كافة الجوانب الجوهرية، مبني على  بيان (2)
 معايير مناتسبة:

 فيتسسة الخدمة كما هو مصمم ومطبق وصف يعرض بصورة عادلة نظام مؤ  .أ
 محدد؛  تاريخ

في وصف مؤتسسة الخدمة  الواردةأنظمة الرقابة ذات العالقة بأهداف الرقابة  .ب
 تاريخ محدد؛ و فيلنظامها مصممة بصورة مالئمة 

حول المسائل الواردة  معقول تأكيدإتستنتاج تقرير التأكيد الخاص بمدقق الخدمة ينقل  (3)
 .()أ( و)ب( أعاله2في )

ألنظمة الرقابة في مؤتسسة الخدمة )يشار والفاعلية التشغيلية  والتصميم وصفال حولتقرير  (ك)
 تقرير يتألف من: :(اريرالتقمن  2النوع إليها في هذا المعيار ب

 ؛ وارة مؤتسسة الخدمات لنظامهاوصف أعدته إد (1)

خطي من مؤتسسة الخدمة بأن ما يلي، من كافة الجوانب الجوهرية، مبني  بيان (2)
 معايير مناتسبة: على

وصف يعرض بصورة عادلة نظام مؤتسسة الخدمة كما هو مصمم ومطبق  .أ
 فترة محددة؛  طوال

في وصف مؤتسسة الخدمة  الواردةأنظمة الرقابة ذات العالقة بأهداف الرقابة  .ب
 فترة محددة؛ و طواللنظامها مصممة بصورة مالئمة 
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ي وصف مؤتسسة الخدمة ف الواردةأنظمة الرقابة ذات العالقة بأهداف الرقابة  .ج
 فترة محدد؛ و طواللنظامها المطبقة بفاعلية 

 :تقرير من مدقق الخدمة يهدف إلى إيصال تأكيد معقول يشمل (3)

 ()أ( و)ج( أعاله؛ وiiحول المسائل الواردة في ) معقوال   تأكيدا   .أ

التي أجراها مدقق الخدمة على أنظمة الرقابة والنتائج التي  اتختبار وصف لإل .ب
 ا. توصل إليه

بناء  على طلب مؤتسسة الخدمة، و يقوم  ممارس -(Service auditor) مدقق الخدمة (ل)
 بتوفير تقرير تأكيد حول أنظمة الرقابة في مؤتسسة الخدمة.

مؤتسسة طرف ثالث )أو قطاع في مؤتسسة  -(Service organization) مؤتسسة الخدمة (م)
ن تكون ذات عالقة من المرجح أطرف ثالث( تقوم بتوفير خدمات للمنشآت المستخدمة 

 ذات العالقة بإعداد التقارير المالية.المنشآت المستخدمة و  بالرقابة الداخلية في

ات خطية حول إثبات -(Service organization's assertion) ات مؤتسسة الخدمةإثبات (ن)
من  1( في حالة النوع 2) ()ي9( )أو الفقرة 2)ك()9المسائل المشار إليها في الفقرة 

 التقارير(.

 Service organization's system (or the) )أو النظام(نظام مؤتسسة الخدمة  (س)

system)-  السياتسات واإلجراءات التي صممتها وطبقتها وحافظت عليها مؤتسسة الخدمة
ويشمل وصف  لتزويد المنشآت المستخدمة بالخدمات التي يغطيها تقرير مدقق الخدمة.

من  1لمشمولة أو الفترة أو في حالة النوع مؤتسسة الخدمة لنظامها تحديد الخدمات ا
 ، التاريخ ذو العالقة بالوصف وأهداف الرقابة وأنظمة الرقابة ذات العالقة. التقارير

مؤتسسة خدمة تستخدمها  -(Subservice organization) مؤتسسة الخدمة من الباطن (ع)
التي من مؤتسسة خدمة أخرى للقيام ببعض الخدمات المقدمة إلى المنشآت المستخدمة 

المرجح أن تكون ذات عالقة بالرقابة الداخلية في المنشآت المستخدمة وذات العالقة بإعداد 
 التقارير المالية.

إجراء مصمم لتقييم الفاعلية التشغيلية ألنظمة  -(Test of controls) أنظمة الرقابة إختبار (ف)
 مها.في وصف مؤتسسة الخدمة لنظا الواردةالرقابة لتحقيق أهداف الرقابة 

مدقق يقوم بتدقيق البيانات المالية لمنشاة مستخدمة  -(User auditorالمدقق المستخدم ) (ص)
 .7وإعداد تقارير حولها

 منشأة تستخدم مؤتسسة خدمة. -(User entity) المنشأة المستخدمة (ق)
                                                     

 
ؤتسسة الخدمة من الباطن، يكون مدقق الخدمة لمؤتسسة الخدمة التي تستخدم مؤتسسة خدمة من الباطن هو أيضا  المدقق في حالة م  7

 المستخدم. 
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 المتطلبات
 )المنقح( 3000المعيار الدولي لعمليات التأكيد 

ا المعيار إال إذا امتثل مدقق الخدمة بمتطلبات هذا المعيار لهذ متثالال يتعهد مدقق الخدمة باإل .10
  )المنقح(. 3000يار الدولي لعمليات التأكيد والمع

 

 المتطلبات األخالقية 
متثال للجزأين "أ" و"ب" من قواعد السلوك األخالقي للمحاتسبين إليتعين على مدقق الخدمة ا .11

ي الدولية للمحاتسبين المتعلقة بعمليات المهنيين الصادرة عن مجلس معايير السلوك األخالق
متثال للمتطلبات المهنية األخرى، أو المتطلبات المفروضة بموجب القوانين إلالتأكيد، أو ا

 (5واألنظمة، التي تكون على األقل على نفس القدر من األهمية واإللحاح. )المرجع: الفقرة أ
 

  حوكمةالمكلفون بال أؤلئكاإلدارة و 
عن مؤتسسة الخدمة أو طلب تعهدات  تستعالمالمعيار من مدقق الخدمة اإل عندما يقتضي هذا .12

لذلك التعامل معها، يجب على مدقق الخدمة أن يحدد  منها أو التواصل معها أو خالفا  
الذين يتعامل معهم. األشخاص المناتسبين في الهيكل اإلدارة أو الرقابي في مؤتسسة الخدمة 

ألشخاص الذين يتولون المسؤوليات المالئمة والمعرفة ويشمل هذا األمر النظر في من هم ا
 (.6حول المسائل ذات العالقة. )المرجع: الفقرة أ

 

 ستمرارواإل القبول

 فيها، يجب على مدقق الخدمة: تستمرارقبل الموافقة على قبول عملية أو اإل .13

 تحديد ما إذا: (أ)

 (؛ و7الفقرة ألمرجع: كان مدقق الخدمة يتمتع بالقدرات والمؤهالت للقيام بالعملية: )ا (1)

المعايير التي يتوقع الممارس تطبيقها من قبل مؤتسسة الخدمات إلعداد وصف  (2)
 لنظامها هي معايير مناتسبة وتسوف تتاح للمنشآت المستخدمة ومدققيها؛ و

نطاق العملية ووصف مؤتسسة الخدمات لنظامها لن يكونا محدودين جدا بحيث أنه  (3)
 .منشآت المستخدمة ومدققيهامن غير المرجح أن يكونا مفيدان لل

 الحصول على موافقة مؤتسسة الخدمة بإقرارها وفهمها لمسؤوليتها: (ب)

اكتمال  في ذلك، بما  الخدماتمؤتسسة ل والبيان المرافقنظامها لإعداد وصف  عن (1)
 (8؛ )المرجع: الفقرة أثباتودقة وطريقة عرض ذلك الوصف واإل

مصاحبة لوصف نظامها؛ ات مؤتسسة الخدمة الثباتعن وجود أتساس معقول إل (2)
 (؛ 9)المرجع: الفقرة أ
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ات مؤتسسة إثباتعن إدراج المعايير التي تستخدمها إلعداد وصف نظامها في  (3)
 الخدمة؛ 

 عن إدراج ما يلي في وصف نظامها: (4)

 أهداف الرقابة؛ و .أ

، مثال  عند تحديدها بموجب القانون أو التنظيم أو من قبل طرف آخر ) .ب
 ة(، الطرف الذي قام بتحديدها؛ مجموعة مستخدمة أو هيئة مهني

في وصف نظامها  الواردةالتي تهدد تحقيق أهداف الرقابة عن تحديد المخاطر  (5)
وتصميم وتطبيق أنظمة الرقابة لتوفير تأكيد معقول بأن تلك المخاطر ال تمنع 

 الواردةفي وصف نظامها، وبالتالي أن أهداف الرقابة  الواردةتحقيق أهداف الرقابة 
 (10)المرجع: الفقرة أ حقق؛ وتتست

 :بما يلي خدماتالمدقق  تزويدعن  (6)

، مثل السجالت والتوثيق والمسائل إمكانية وصول إلى كافة المعلومات .أ
مستوى الخدمة التي تدرك مؤتسسة الخدمة بأنها  إتفاقياتاألخرى، بما فيها 

 مؤتسسة الخدمة المصاحبة؛ و وبيانمهمة لوصف نظام مؤتسسة الخدمة 

ضافية التي مكن أن يطلبها مدقق الخدمة من مؤتسسة الخدمة المعلومات اإل .ب
 لغايات عملية التأكيد؛ و

إمكانية وصول غير محدودة إلى األشخاص في مؤتسسة الخدمة الذين يقرر  .ج
 مدقق الخدمة ضرورة الحصول على براهين منهم.

 

 قبول تغيير بنود العملية
مها، فيجب أن يقتنع مدقق الخدمة إذا طلبت مؤتسسة الخدمة تغيير نطاق العملية قبل إتما .14

 (12أ-11بوجود مبرر معقول لذلك التغيير. )المرجع: الفقرات أ

 
 مدى مالئمة المعايير تحديد

في إعداد وصف نظامها مدقق الخدمة ما إذا اتستخدمت مؤتسسة الخدمة معايير مناتسبة  يحدد .15
، في تقييم الفاعلية التقاريرمن  2حالة النوع وفي تقييم مدى مالئمة تصميم أنظمة الرقابة، وفي 

 التشغيلية ألنظمة الرقابة.
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إذا ، يحدد مدقق الخدمة مدى مالئمة المعايير لتقييم وصف مؤتسسة الخدمة لنظامها تحديدعند  .16
 :بحد أدنىتشمل، كانت المعايير 

إمكانية عرض الوصف لكيفية تصميم وتطبيق نظام مؤتسسة الخدمة، بما في ذلك،  (أ)
 حسبما هو مالئم:

 المنجزة؛  ، حسبما هو مالئم، فئات المعامالتالخدمات المقدمة، بما فيهانواع أ (1)

 وفقا  اإلجراءات، في تقنية المعلومات واألنظمة اليدوية، التي يتم تقديم الخدمات  (2)
البدء بالمعامالت  لها وفقا   يتملها، بما فيها، حسبما هو مالئم، اإلجراءات التي 

إلى التقارير والمعلومات ب الضرورة، ونقلها ا وتصحيحها حسإنجازهوتسجيلها و 
 خرى المعدة للمنشآت المستخدمة؛ األ

السجالت ذات العالقة المعلومات المساندة، بما فيها، حسبما هو مالئم، السجالت  (3)
المحاتسبية، والمعلمات المساندة والحسابات المحددة التي تستخدم لبدء وتسجيل 

ها. ويشمل هذا تصحيح المعلومات الخاطئة وانجاز المعامالت وإعداد التقارير ب
خرى المعدة للمنشآت وكيفية نقل المعلومات إلى التقارير والمعلومات األ

 المستخدمة؛ 

 والظروف الهامة؛ عدا المعامالت؛ كيفية تعامل نظام مؤتسسة الخدمة مع األحداث  (4)

 دمة؛ والعملية المستخدمة إلعداد التقارير والمعلومات األخرى للمنشآت المستخ (5)

بة المصممة لتحقيق تلك وأنظمة الرقاأهداف الرقابة المحددة وأنظمة الرقابة  (6)
 األهداف؛ 

عند تصميم  عتبارأنظمة رقابة المنشاة المستخدمة التكميلية المأخوذة بعين اإل (7)
 أنظمة الرقابة؛ و

لبيئة الرقابة في مؤتسسة الخدمات وعملية تقييم المخاطر ونظام الجوانب األخرى  (8)
وأنشطة  تصاالتواإل ومات )بما في ذلك العمليات التجارية ذات العالقة(المعل

 الرقابة وأنظمة المراقبة ذات العالقة بالخدمات المقدمة.

، ما إذا كان الوصف يشمل تفاصيل التغيير الهامة في من التقارير 2حالة النوع في  (ب)
 نظام مؤتسسة الخدمة خالل الفترة المشمولة في الوصف. 

الوصف يحذف أو يشوه المعلومات ذات العالقة بنطاق نظام مؤتسسة الخدمة  ما إذا كان (ج)
الموصوف، مع اإلقرار بأن الوصف معد ليلبي الحاجات المشتركة لمجموعة كبيرة من 

يمكن أن يشمل كافة جوانب نظام مؤتسسة ال ومدققيها وبالتالي  المنشآت المستخدمة
في بيئتها  مة منفردة ومدققها مهمةها كل منشأة مستخديمكن أن تعتبر التي الخدمة 

 الخاصة. 
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يحدد مدقق الخدمة إذا كانت مدى مالئمة المعايير لتقييم تصميم أنظمة الرقابة  تحديدأثناء  .17
 :بحد أدنىالمعايير تشمل، 

في  الواردةإمكانية تحديد مؤتسسة الخدمة للمخاطر التي تهدد تحقيق أهداف الرقابة  (أ)
 وصف نظامها؛ و

ر أنظمة الرقابة المحددة في ذلك الوصف، إذا كانت مطبقة حسب ما هو إمكانية توفي  (ب)
 .الواردةموصوف، لتأكيد معقول بأن تلك المخاطر ال تمنع تحقيق أهداف الرقابة 

 
 لية ألنظمة الرقابة في توفير تأكيدلتقييم الفاعلية التشغيمدى مالئمة المعايير  تحديدأثناء  .18

تستتحقق، يحدد مدقق الخدمة إذا كانت المعايير تشمل، بحد  الواردةبأن أهداف الرقابة معقول 
أدنى، ما إذا كانت أنظمة الرقابة مطبقة بصورة متسقة كما هي مصممة طوال الفترة المحددة. 
ويشمل هذا إمكانية تطبيق أنظمة الرقابة اليدوية من قبل األفراد الذين يتمتعون بالكفاءة 

 (15أ-13رة أوالصالحيات المناتسبة. )المرجع: الفق
 

 الجوهرية

الجوهرية فيما يتعلق بالعرض  عتبارمدقق الخدمة بعين اإل أخذعند التخطيط للعملية وتنفيذها، ي .19
من التقارير، الفاعلية  2العادل للوصف ومدى مالئمة تصميم أنظمة الرقابة و، في حالة النوع 

 (18أ-16التشغيلية ألنظمة الرقابة. )المرجع: الفقرات أ
 

 ام مؤسسة الخدمةفهم لنظ

يفهم مدقق الخدمة نظام مؤتسسة الخدمة، بما فيه أنظمة الرقابة المشمولة في نظاق العملية.  .20
 (20أ-19)المرجع: الفقرات أ

 

 الحصول على دليل يتعلق بالوصف 
 يحصل مدقق الخدمة على وصف مؤتسسة الخدمة لنظامها ويقرؤه ويقيم ما إذا كانت جوانب  .21

ق العملية معروضة بصورة عادلة، بما في ذلك: )المرجع: الفقرات الوصف المشمولة في نطا
 (22أ-21أ

في وصف مؤتسسة الخدمة لنظامها معقولة في  الواردةما إذا كانت أهداف الرقابة  (أ)
 ؛(23الظروف؛ و )المرجع: الفقرة أ

 ما إذا كانت أنظمة الرقابة المحددة في الوصف مطبقة؛  (ب)

 وة بصورة كافية؛ ـة، إن وجدت، موصوفدمة التكميلية المنشأة المستخـما إذا كانت أنظم (ج)
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ما إذا كانت الخدمات المنجزة من قبل مؤتسسة خدمة من الباطن، إن وجدت، موصوفة  (د)
فيما  تستثناءاألتسلوب الشامل أو أتسلوب اإل إتستخدامبصورة كافية، بما في ذلك إمكانية 

 يتعلق بها. 
 

ات، ما إذا كان نظام تستعالمإلى جانب اإليحدد مدقق الخدمة، من خالل اإلجراءات األخرى  .22
مالحظة الطريقة التي يعمل بها نظام مؤتسسة الخدمة مطبقا. وتشمل تلك اإلجراءات األخرى 

مؤتسسة الخدمة وتطبيق أنظمة الرقابة إلى جانب التفتيش في السجالت والوثائق األخرى. 
 (24)المرجع: الفقرة أ

 

 لرقابةالحصول على دليل يتعلق بتصميم أنظمة ا

يحدد مدقق الخدمة أي من أنظمة الرقابة في مؤتسسة الخدمة هي الضرورية لتحقيق أهداف  .23
في وصف مؤتسسة الخدمة لنظامها، ويقيم ما إذا كانت أنظمة الرقابة مصممة  الواردة الرقابة

 (27أ-25بصورة مالئمة. ويشمل هذا التحديد: )المرجع: الفقرة أ

في وصف مؤتسسة الخدمة  الواردةأهداف الرقابة تحديد المخاطر التي تهدد تحقيق  (أ)
 لنظامها؛ و

تقييم الرابط بين أنظمة الرقابة نصوص عليها في وصف مؤتسسة الخدمة لنظامها وتلك  (ب)
 المخاطر. 

 

 الحصول على دليل يتعلق بالفاعلية التشغيلية ألنظمة الرقابة 
بة التي حدد أنها ضرورية من التقارير، يخبر مدقق الخدمة أنظمة الرقا 2عند تقديم النوع  .24

، وتقييم الفاعلية التشغيلية على في وصف مؤتسسة الخدمة لنظامها الواردة لتحقيق أهداف الرقابة
وال يوفر الدليل الذي تم الحصول عليه من عمليات تسابقة حول األداء المقنع طول الفترة. 

بدليل تم  لو كان مكمال  ، حتى ختبارلتقليل اإل ألنظمة الرقابة في الفترات السابقة أتساتسا  
 ( 32أ-28الحصول عليه خالل الفترة الحالية. )المرجع: الفقرة أ

 

 أنظمة الرقابة، يجب على مدقق الخدمة: اتإختبار عند تصميم وتنفيذ  .25

 للحصول على دليل حول: تستعالمتنفيذ اإلجراءات األخرى إلى جانب اإل (أ)

 كيفية تطبيق الرقابة؛ و (1)

 ؛ وفي تطبيق الرقابة نسجاماإل (2)

 الرقابة؛ الطرف أو الطريقة التي طبقت  (3)

ها معتمدة على أنظمة الرقابة األخرى إختبار تحديد ما إذا كانت أنظمة الرقابة التي تسيتم  (ب)
الرقابة غير المباشرة( وإن كان كذلك، ما إذا كانت ضرورية للحصول على دليل )أنظمة 

 ( و34أ-33المرجع: الفقرات أيدعم الفاعلية التشغيلية ألنظمة الرقابة غير المباشرة؛ )



 تقارير التأكيد حول أنظمة الرقابة في مؤتسسات الخدمات

  240 3402الدولي لعمليات التأكيد المعيار

. )المرجع: الفقرات اإلجراءالفاعلة في تحقيق أهداف  ختباربنود اإل إختيارتحديد وتسائل  (ج)
 (36أ-35أ

 
المسائل التي  عتبارمدقق الخدمة بعين اإل أخذيأنظمة الرقابة،  اتإختبار عند تحديد مقدار  .26

بة وتكرار تطبيقها ة أنظمة الرقاها والتي تضم طبيعإختبار تشمل خصائص المجموعة التي تسيتم 
 المتوقع. نحرافأو عدد المرات في اليوم الواحد( ومعدل اإل و يوميا  أ ، شهريا  مثال  )

 

 العينات أخذ

 (36أ-35العينات، فعلى مدقق الخدمة: )المرجع: الفقرات أ خذمدقق الخدمة أل إتستخدامعند  .27

منها العينة عند تصميم  أخذدراتسة الغاية من اإلجراء وخصائص المجموعة التي تست (أ)
 العينة؛ و

 العينات إلى مستوى منخفض مقبول؛  أخذتحديد حجم عينة كافي لتقليل مخاطر  (ب)

 ؛ ختياربنود من العينة بطريقة تمنح كل وحدة من وحدات العينات فرصة اإل إختيار (ج)

 وإن لم ينطبق إجراء التدقيق على البند المختار، يؤدي المدقق اإلجراء على بند بديل؛  (د)

إن لم يتمكن المدقق من تطبيق إجراءات التدقيق المصممة، أو إجراءات بديلة مناتسبة،  ( هـ)
 .إنحرافعلى أحد البنود المختارة، ينبغي أن يعامل المدقق ذلك البند على أنه 

 

 نحرافطبيعة وأتسباب اإل
بتحديد ما ات يتم تحديدها وأن يقوم إنحرافأي  ينبغي على المدقق أن يحقق في طبيعة وأتسباب .28

 إذا: 

؛ وبالتالي فإن ومقبولة نحرافات المحددة ضمن المعدل المتوقع لإلنحرافكانت اإل (أ)
أن الرقابة تعمل بصورة فاعلة طوال  تستنتاجإل مناتسبا   الذي أجري يوفر أتساتسا   ختباراإل

 أو الفترة؛ 

 إتستنتاج للوصول إلى  اإلضافي للرقابة أو أنظمة الرقابة األخرى ضروريا   ختباركان اإل (ب)
حول عمل أنظمة الرقابة ذات العالقة بهدف الرقابة بصورة فاعلة طوال الفترة المحددة؛ 

 ( 25أو )المرجع: الفقرة أ

أن الرقابة ال تعمل بصورة  تستنتاجإل مالئما   الذي تم تنفيذه يوفر أتساتسا   ختباركان اإل (ج)
 فاعلة طوال الفترة المحددة. 

 

الذي تم اكتشافه في عينة  نحرافر مدقق الخدمة اإلفي ظروف نادرة الحدوث، عندما يعتب .29
أن هدف الرقابة  إتستنتاجالتدقيق شذوذا ، ولم يتم تحديد أنظمة رقابة أخرى تسمح لمدقق الخدمة ب

يعمل بصورة فاعلة طوال الفترة المحددة، ينبغي على مدقق الخدمة التأكد بدرجة عالية من كون 



 تقارير التأكيد حول أنظمة الرقابة في مؤتسسات الخدمات
 

 3402المعيار الدولي لعمليات التأكيد 241 

أكي  
الت

دــ
مدقق الخدمة من ذلك عن طريق أداء إجراءات تدقيق ال يمثل المجموعة. ويتأكد  نحرافاإل 

 ال يؤثر على باقي المجموعة. نحرافإضافية للحصول على أدلة تدقيق مناتسبة وكافية بأن اإل
 

 ٨عمل قسم التدقيق الداخلي
 فهم وظيفة التدقيق الداخلي

إذا كان لدى مؤتسسة الخدمة قسم تدقيق داخلي، فينبغي على مدقق الخدمة فهم طبيعة  .30
بهدف تحديد عالقة قسم التدقيق تي يتم تنفيذها ال مسؤوليات قسم التدقيق الداخلي والنشاطات

 (37الداخلي بالعملية. )المرجع: الفقرة أ
 

 عمل المدققين الداخليين إتستخدامتحديد إمكانية ومقدار 

 يحدد مدقق الخدمة: .31

 العملية؛ و هدافأل ما إذا كان من المرجح أن يكون عمل المدققين الداخليين كافيا   (أ)

إن كان كذلك، التأثير المخطط لعمل المدققين الداخليين على طبيعة أو توقيت أو حد  (ب)
 إجراءات مدقق الخدمة.

 
العملية،  هدافعند تحديد ما إذا كان من المرجح أن يكون عمل المدققين الداخليين كافيا أل .32

 يقوم مدقق الخدمة بتقييم:

 موضوعية قسم التدقيق الداخلي؛ و (أ)

 لكفاءة الفنية للمدققين الداخليين؛ وا (ب)

 ما إذا كان من المرجح أن يتم تنفيذ عمل المدققين الداخليين برعاية مهنية؛ و (ج)

 ما إذا كان من المرجح أن يوجد تواصل فاعل بين المدققين الداخليين ومدقق الخدمة.  (د)
 

أو حد إجراءات عند تحديد التأثير المخطط لعمل المدققين الداخليين على طبيعة أو توقيت  .33
 (38مدقق الخدمة، يدرس مدقق الخدمة: )المرجع: الفقرة أ

 ، من قبل المدققين الداخليين؛ وإنجازهاق العمل المحدد المنجز، أو الذي تسيتم ـطبيعة ونط (أ)

                                                     

 
ال يتعامل هذا المعيار مع الحاالت التي يوفر فيها المدققون الداخليون المختلفون مساعدة مباشرة إلى مدقق الخدمة في تنفيذ   8

 اإلجراءات. 
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 ات مدقق الخدمة؛ وتستنتاجأهمية ذلك العمل إل (ب)

م تلك داخلة في تقييم الدليل الذي تم الحصول عليه لدعدرجة الموضوعية ال  (ج)
 ات. تستنتاجاإل

 

 عمل قسم التدقيق الداخلي إستخدام
ذلك العمل ويطبق  يقيمللمدققين الداخليين، فعليه أن  محددا   حتى يستخدم مدقق الخدمة عمال   .34

 (39قق الخدمة. )المرجع: الفقرة أمد هدافعليه اإلجراءات لتحديد كفايته أل
 

اخليون لغايات مدقق الخدمة، فعلى مدقق الذي قام به المدققون الد لتحديد كفاية عمل محدد .35
 الخدمة تقييم ما إذا:

تم انجاز العمل من قبل المدققين الداخليين الذين يتمتعون بتدريب وكفاءات تدريبية  (أ)
 وفنية؛ 

 تم اإلشراف على العمل ومراجعته وتوثيقه بصورة مالئمة؛  (ب)

ات إتستنتاجصول إلى تم الحصول على براهين كافية لتمكين المدققين الداخليين من الو  (ج)
 معقولة؛

ات التي تم التوصل إليها مالئمة في الظروف وكانت أي تقارير أعدها تستنتاجكانت اإل (د)
 المدققون الداخليون منسجمة مع نتائج العمل المنجز؛ و

ذات عالقة بالعملية أو تم حل المسائل غير العادية من  اتتستثناءتم اإلفصاح عن اإل ( هـ)
 يين بصورة مالئمة.قبل المدققين الداخل

 

 تأثير تقرير التأكيد الخاص بمدقق الخدمة
عمل قسم التدقيق الداخلي، فال يقوم مدقق الخدمة بعمل إشارات إلى ذلك  إتستخدامفي حال  .36

العمل في القسم الذي يورد رأي مدقق الخدمة في تقرير التأكيد الخاص بمدقق الخدمة. 
 (40)المرجع: الفقرة أ

 

 اتإختبار عمل قسم التدقيق الداخلي في تنفيذ  إتستخدامن التقارير، إذا تم م 2في حالة النوع  .37
أنظمة الرقابة ونتائج في تقرير  اتإختبار أنظمة الرقابة، فيجب أن يشمل الجزء الذي يصف 

لعمل المدقق الداخلي وإجراءات مدقق الخدمة فيما يتعلق  التأكيد الخاص بمدقق الخدمة وصفا  
 (41قرة أبالعمل. )المرجع: الف

 

 اإلقرارات الخطية

 (42يطلب مدقق الخدمة من مؤتسسة الخدمة توفير إقرارات خطية: )المرجع: الفقرة أ .38

 النظام؛  المرافقة لوصف البيانعلى  تؤكد مجددا   (أ)



 تقارير التأكيد حول أنظمة الرقابة في مؤتسسات الخدمات
 

 3402المعيار الدولي لعمليات التأكيد 243 

أكي  
الت

دــ
 ؛ و9بأنها قدمت لمدقق الخدمة كافة المعلومات المهمة تسبل الوصول المتفق عليها (ب) 

 لي مما لها به علم:أنها أفصحت لمدقق الخدمة عن أي مما ي (ج)

 غير المصححةات نحرافأو اإل حتيالوالتعليمات أو اإل للقانون  متثالعدم اإل (1)
المنسوبة إلى مؤتسسة الخدمة التي يمكن أن تؤثر على واحدة أو أكثر من 

 المنشآت المستخدمة؛ و

 عيوب التصميم في أنظمة الرقابة؛ و (2)

 ذكور؛ والحاالت التي لم تعمل فيها أنظمة الرقابة كما هو م (3)

أية أحداث الحقة للفترة المشمولة بوصف مؤتسسة الخدمة لنظامها وحتى تاريخ  (4)
تقرير التأكيد الخاص بمدقق الخدمة والتي يمكن أن يكون لها تأثير جوهري على 

 تقرير التأكيد الخاص بمدقق الخدمة. 
 

إلقرارات تكون اإلقرارات الخطية بصورة خطاب إقرار موجه لمدقق الخدمة. ويكون تاريخ ا .39
 ما يمكن لتاريخ تقرير التأكيد الخاص بمدقق الخدمة ولكن ليس بعد ذلك. أقربالخطية 

 

إذا لم تقدم مؤتسسة الخدمة، بعد مناقشة تلك المسألة مع مدقق الخدمة، واحد أو أكثر من  .40
)أ( و)ب( من هذا المعيار، يجب على مدقق الخدمة 38للفقرة  وفقا  اإلقرارات الخطية المطلوبة 

 (43جب الرأي. )المرجع: الفقرة أح
 

 المعلومات األخرى 

المعلومات األخرى، إن وجدت، المشمولة في المستند المحتوي على وصف يقرأ مدقق الخدمة  .41
الجوهري،  نسجاموتقرير التأكيد الخاص بمدقق الخدمة، لتحديد عدم اإلمؤتسسة الخدمة لنظامها 

، يمكن الجوهري  نسجاملغاية تحديد عدم اإلخرى إن وجد، مع الوصف. عند قراءة المعلومات األ
أن يصبح مدقق الخدمة على علم باألخطاء الواضحة في الحقائق الواردة في تلك المعلومات 

 األخرى.
 

إذا حدد مدقق الخدمة تناقضا كبيرا أو اّطلع على خطأ واضح في الحقائق ضمن المعلومات  .42
مؤتسسة الخدمة. وإذا اتستنتج مدقق الخدمة فعلى مدقق الخدمة مناقشة المسألة مع  األخرى،

جوهري أو خطأ واضح في الحقائق الواردة في المعلومات األخرى ترفض  إنسجاموجود عدم 
-44اإلجراءات مناتسبة اإلضافية. )المرجع: الفقرات أ إتخاذمؤتسسة الخدمة تصحيحه، فعليه 

 (45أ
 

                                                     

 
 ( من هذا المعيار.v)ب()31الفقرة   9
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 األحداث الالحقة 

سة الخدمة على علم بأية أحداث الحقة للفترة المشمولة يستعلم مدقق الخدمة عما إذا كانت مؤتس .43
بوصف مؤتسسة الخدمة لنظامها حتى تاريخ تقرير التأكيد الخاص بمدقق الخدمة يمكن أن 

. وإذا كان مدقق الخدمة على تقرير التأكيد الخاص بمدقق الخدمة جوهري على  أثريكون لها 
لمفصح عنها من قبل مؤتسسة الخدمة، علم بهذا الحدث والمعلومات حول ذلك الحدث غير ا

 فيقوم مدقق الخدمة باإلفصاح عن ذلك في تقرير التأكيد الخاص بمدقق الخدمة. 
 

بتنفيذ اإلجراءات المتعلقة بوصف مؤتسسة الخدمة لنظامها أو  اإلتزامال يتحمل مدقق الخدمة  .44
ير التأكيد الخاص مدى مالئمة تصميم أنظمة الرقابة أو فاعليتها التشغيلية، بعد تاريخ تقر 

 بمدقق الخدمة.
 

 التوثيق
يّعد مدقق الخدمة في الوقت المناتسب وثائق العملية التي توفر تسجال  ألتساس تقرير  أنينبغي  .45

التأكيد الذي يعتبر كافيا  ومناتسبا  لمساعدة مدقق الخدمة الذي يتمتع بخبرة واتسعة، والذي لم تكن 
 له صلة تسابقة بالعملية، في فهم ما يلي:

لهذا المعيار والمتطلبات القانونية  متثالبيعة وتوقيت وحد إجراءات المنفذة لإلط (أ)
 والتنظيمية المطبقة؛ و

 نتائج اإلجراءات المنفذة والبراهين التي تم الحصول عليها؛ و (ب)

ات التي تم التوصل إليها والتقديرات تستنتاجالمسائل الجوهرية الناجمة خالل العملية، واإل (ج)
 ات.تستنتاجتي تتم للوصول إلى تلك اإلالمهنية الهامة ال

 
 عند توثيق طبيعة وتوقيت وحد إجراءات المنفذة، يجب على مدقق الخدمة أن يسجل: .46

 ها؛ وإختبار تحديد خصائص البنود المحددة أو المسائل التي يتم  (أ)

 من قام بالعمل وتاريخ تنفيذ العمل؛ و (ب)

 عة. من قام بمراجعة العمل المنفذ وتاريخ ومقدار تلك المراج (ج)
 

ات التي تم تستنتاجللمدققين الداخليين، فعليه توثيق اإل محددا   إذا اتستخدم مدقق الخدمة عمال   .47
التوصل إليها والمتعلقة بتقييم كفاية عمل المدققين الداخليين واإلجراءات المنفذة من قبل مدقق 

 الخدمة لذلك العمل. 
 

مع مؤتسسة الخدمة واآلخرين بما في  يقوم مدقق الخدمة بتوثيق النقاشات حول المسائل الهامة .48
 ذلك طبيعة المسائل الجوهرية التي تم مناقشتها ومتى تم ذلك ومع من تم ذلك.
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أكي  
الت

دــ
النهائي لمدقق الخدمة فيما يتعلق  تستنتاجإذا حدد مدقق الخدمة معلومات غير منسجمة مع اإل .49 

 .نسجامبمسألة هامة، فعلى المدقق توثيق كيفية معالجتيه لعدم اإل

 

مدقق الخدمة بتجميع الوثائق في ملف العملية وإتمام عملية التجميع اإلدارية لملف العملية يقوم  .50
 .10النهائي على أتساس زمني بعد تاريخ تقرير التأكيد الخاص بمدقق الخدمة

 

بعد إتمام تجميع ملف العملية النهائي، يجب على مدقق الخدمة عدم حذف أو مستندات أو  .51
 (46ترة اإلبقاء عليها. )المرجع: الفقرة أالتخلص منها قبل نهاية ف

 

نه من الضروري تعديل مستندات العملية الحالية أو إضافة مستندات أإذا وجد مدقق الخدمة  .52
جديدة بعد إتمام تجميع ملف العملية النهائي وكانت المستندات ال تؤثر على تقرير مدقق 

 وثيق:الخدمة، فعليه، بغض النظر عن التعديالت أو اإلضافات، ت

 األتسباب المحددة للقيام بذلك؛ و (أ)

 متى ومع من تم عملها ومراجعتها.  (ب)

 

 إعداد تقرير التأكيد الخاص بمدقق الخدمة
 محتوى تقرير التأكيد الخاص بمدقق الخدمة

: )المرجع: الفقرة كحد أدنى يشمل تقرير التأكيد الخاص بمدقق الخدمة العناصر األتساتسية التالية .53
 (47أ

وح إلى أن التقرير عبارة عن تقرير تأكيد مستقل الخاص بمدقق عنوان يشير بوض (أ)
 الخدمة.

 الجهة الموجه إليها. (ب)

 تحديد لما يلي: (ج)

مؤتسسة الخدمة، الذي يشمل المسائل  وبيانوصف مؤتسسة الخدمة لنظامها  (1)
من  1( للنوع 2)ي()9من التقارير أو الفقرة  2( للنوع 2)ك()9الواردة في الفقرة 

 التقارير.

زاء من وصف مؤتسسة الخدمة لنظامها، إن وجدت، غير المشمولة برأي تلك األج (2)
 مدقق الخدمة.

تكميلية،  منشأة مستخدمةإذا كان الوصف يشير إلى الحاجة إلى أنظمة رقابة  (3)
أنظمة رقابة المنشأة بيان بأن مدقق الخدمة لم يقم بتقييم مدى مالئمة تصميم 

نه يمكن تحقيق أهداف الرقابة أو  ،أو فاعليتها التشغيليةالمستخدمة التكميلية 
في وصف مؤتسسة الخدمة لنظامها فقط إذا كانت أنظمة رقابة المنشأة  الواردة

                                                     

 
 إرشادات اضافية. 1من المعيار الدولي لرقابة الجودة  55أ-54وفر الفقرات أت 10



 تقارير التأكيد حول أنظمة الرقابة في مؤتسسات الخدمات

  246 3402الدولي لعمليات التأكيد المعيار

المستخدمة التكميلية مصممة بصورة مالئمة أو تعمل بصورة فاعلة، إلى جانب 
 أنظمة رقابة مؤتسسة الخدمة.

ات المقدمة إذا تم تأدية الخدمات من قبل مؤتسسة خدمة من الباطن، طبيعة الخدم (4)
من مؤتسسة الخدمة من الباطن كما هي واردة في وصف مؤتسسة الخدمة لنظامها 

فيما يخصها. وإذا تم  تستثناءاألتسلوب الشامل أو أتسلوب اإل إتستخداموما إذا تم 
بيان بأن وصف مؤتسسة الخدمة لنظامها يستثني ، تستثناءأتسلوب اإل إتستخدام

ة لدى مؤتسسة الخدمة من الباطن، وان أهداف الرقابة وأنظمة الرقابة ذات العالق
إجراءات مدقق الخدمة ال تشمل أنظمة الرقابة لدى مؤتسسة الخدمة من الباطن. 

بيان بأن وصف مؤتسسة الخدمة لنظامها األتسلوب الشامل،  إتستخداموإذا تم 
يتضمن أهداف الرقابة وأنظمة الرقابة ذات العالقة لدى مؤتسسة الخدمة من 

مدقق الخدمة تشمل أنظمة الرقابة لدى مؤتسسة الخدمة من  الباطن، وان إجراءات
 الباطن.

 والطرف الذي يحدد أهداف الرقابة. المعمول بها تحديد المعايير  (د)

الرقابة يستهدفان  اتإختبار من التقارير، وصف  2بيان بأن التقرير و، في حالة النوع  ( هـ)
في لدراتسته، إلى جانب ومدققيها، ممن يتمتعون بفهم كافقط المنشآت المستخدمة 

المعلومات األخرى المشمولة في المعلومات حول أنظمة الرقابة المطبقة لدى المنشآت 
المستخدمة نفسها، عند تقييم مخاطر األخطاء الجوهرية في البيانات المالية للمنشآت 

 (48المستخدمة. )المرجع: الفقرة أ

 بيان بأن مؤتسسة الخدمة مسؤولة عن: (و)

كتمال ودقة وطريقة عرض إالمصاحب، بما فيها  والبيانا إعداد وصف نظامه (1)
 ؛ والبيانذلك الوصف 

 توفير الخدمات المشمولة بوصف مؤتسسة الخدمة لنظامها؛  (2)

، أو طرف تحديد أهداف الرقابة )عندما ال تكون محددة بموجب القانون أو التنظيم (3)
 آخر، مثل مجموعة مستخدمة أو هيئة مهنية(؛ و

في وصف مؤتسسة  الواردةالرقابة لتحقيق أهداف الرقابة  تصميم وتطبيق أنظمة (4)
 الخدمة لنظامها. 

بيان بأن مسؤولية مدقق الخدمة هي التعبير عن رأيه بشأن وصف مؤتسسة الخدمة  (ز)
و، في  وحول تصميم أنظمة الرقابة ذات العالقة بأهداف الرقابة الواردة في الوصف

على إجراءات مدقق  ة لتلك األنظمة، بناء  من التقارير، الفاعلية التشغيلي 2حالة النوع 
 الخدمة.
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أكي  
الت

دــ
بيان يفيد بأن الشركة التي يكون الممارس عضوا  فيها ُتطبق المعيار الدولي لرقابة  (ح) 

، أو المتطلبات المهنية األخرى، أو المتطلبات المنصوص عليها في القوانين 1الجودة 
. 1عيار الدولي لرقابة الجودة أو األنظمة، التي تكون على األقل بنفس أهمية وإلحاح الم

إذا لم يكن الممارس محاتسبا  مهنيا ، ينبغي أن يحدد البيان المتطلبات المهنية أو 
المتطلبات المنصوص عليها في القوانين أو األنظمة التي ُطّبقت والتي تكون على األقل 

 .1بنفس أهمية وإلحاح المعيار الدولي لرقابة الجودة 

س يمتثل لمتطلبات االتستقاللية والمتطلبات األخالقية األخرى من بيان يفيد بأن الممار  (ط)
قواعد السلوك األخالقي للمحاتسبين المهنيين، أو المتطلبات المهنية األخرى، أو 
المتطلبات المفروضة بموجب القوانين أو األنظمة، التي تكون على األقل بنفس أهمية 

قي للمحاتسبين المهنيين المتعلقة وإلحاح الجزأين "أ" و"ب" من قواعد السلوك األخال
بعمليات التأكيد. إذا لم يكن الممارس محاتسبا  مهنيا ، ينبغي أن يحدد البيان المتطلبات 
المهنية أو المتطلبات المفروضة بموجب القوانين أو األنظمة التي ُطّبقت والتي تكون 

ألخالقي للمحاتسبين على األقل بنفس أهمية وإلحاح الجزأين "أ" و"ب" من قواعد السلوك ا
 المهنيين المتعلقة بعمليات التأكيد.  

" تقارير التأكيد حول ، 3402للمعيار الدولي لعمليات التأكيد  وفقا  بيان بأن العملية تمت  (ي)
مدقق الخدمة التخطيط  من، الذي يقتضي أنظمة الرقابة في مؤتسسات الخدمات"

ض وصف مؤتسسة الخدمة لإلجراءات وتنفيذها للحصول على تأكيد معقول حول عر 
لنظامها، من كافة النواحي الجوهرية، بصورة عادلة ومدى مالئمة تصميم أنظمة الرقابة 

 .من التقارير، الفاعلية التشغيلية ألنظمة الرقابة 2و، في حالة النوع 

للحصول على تأكيد معقول وبيان العتقاد مدقق الخدمة ملخص إلجراءات مدقق الخدمة  (ك)
تم الحصول عليه كافي ومالئم لتوفير أتساس لرأي مدقق الخدمة و، في بأن الدليل الذي 

بيان بأن مدقق الخدمة لم يقم بأي إجراءات تتعلق بالفاعلية  من التقارير، 1حالة النوع 
 التشغيلية ألنظمة الرقابة وبالتالي لم يتم التعبير عن رأي فيها.

بمخاطر توقع أي تقييم تقارير، من ال 2بيان بضوابط أنظمة الرقابة و، في حالة النوع  (ل)
 للفاعلية التشغيلية ألنظمة الرقابة في الفترات المستقبلية.
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رأي مدقق الخدمة، المعبر عنه بصورة ايجابية، حول ما إذا كان ما يلي، من كافة  (م)
 على معايير مالئمة: النواحي الجوهرية، مبنيا  

 من التقارير: 2في حالة النوع  (1)

ظام مؤتسسة الخدمة المصمم والمطبق طوال وصف يعرض بصورة عادلة ن .أ
 ؛الفترة المحددة

أنظمة الرقابة المرتبطة بأهداف الرقابة الواردة في وصف مؤتسسة الخدمة  .ب
 صورة مالئمة طوال الفترة المحددة؛ ولنظامها مصممة ب

ها، وهي تلك الضرورية لتوفير تأكيد معقول بان إختبار أنظمة الرقابة التي تم  .ج
لواردة في وصف مؤتسسة الخدمة لنظامها متحققة، تعمل أهداف الرقابة ا

 بصورة فاعلية طوال الفترة المحددة. 
 

 من التقارير: 1في حالة النوع  (2)

وصف يعرض بصورة عادلة نظام مؤتسسة الخدمة المصمم والمطبق في  .أ
 ؛ وتاريخ محدد

أنظمة الرقابة المرتبطة بأهداف الرقابة الواردة في وصف مؤتسسة الخدمة  .ب
 ا مصممة بصورة مالئمة في تاريخ محدد.لنظامه

تاريخ تقرير التأكيد الخاص بمدقق الخدمة، الذي ال يجب أن يسبق التاريخ الذي يحصل  (ن)
 فيه مدقق الخدمة على األدلة التي يستند إليها في تكوين رأيه. 

 . ختصاصوالمكان الذي يمارس فيه مدقق الخدمة عمله في نطاق اإل مدقق الخدمة إتسم (س)
 

بعد الرأي،  منفصال   يشمل تقرير التأكيد الخاص بمدقق الخدمة قسما  من التقارير،  2لنوع حالة ا .54
. عند وصف اتختبار أنظمة الرقابة التي تم إجراؤها ونتائج تلك اإل اتإختبار يصف  أو ملحقا  

ها إختبار ما هي أنظمة الرقابة التي تم أنظمة الرقابة، يصرح مدقق الخدمة بوضوح  اتإختبار 
منها ويشير  ها تمثل كافة البنود في المجموعة أو جزء  إختبار ما إذا كانت البنود التي تم  ويحدد

لتمكين المدققين المستخدمين من تحديد تأثير هذه  بصورة مفصلة وكافية اتختبار إلى طبيعة اإل
ات، يشمل مدقق الخدمة نطاق إنحرافعلى تقييمهم للمخاطر. في حال تحديد وجود  اتختبار اإل
 إتستخدامات )بما فيها حجم العينة عند نحرافالذي تم إجراؤه والذي أدى إلى تحديد اإل ختباراإل

ات التي تم مالحظتها. ويقوم مدقق الخدمة باإلبالغ عن نحرافالعينات( وعدد وطبيعة اإل أخذ
ن أهداف الرقابة ذات العالقة إالتي تمت،  اتختبار على اإل تستنتج، بناء  إات حتى لو نحرافاإل
 (49وأ 18تحققة. )المرجع: الفقرات أم
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أكي  
الت

دــ
 اآلراء المعدلة 

 (52أ-50إذا اتستنتج مدقق الخدمة أن: )المرجع: الفقرة أ .55

وصف نظام مؤتسسة الخدمة ال يعرض بصورة عادلة، من كافة النواحي الجوهرية،  (أ)
 ؛ النظام المصمم والمطبق

ليست خدمة لنظامها أنظمة الرقابة المرتبطة بأهداف الرقابة الواردة في وصف مؤتسسة ال (ب)
 من كافة النواحي الجوهرية؛  ،مصممة بصورة مالئمة

ها، وهي تلك الضرورية لتوفير إختبار من التقارير، أنظمة الرقابة التي تم  2حالة النوع  (ج)
تأكيد معقول بان أهداف الرقابة الواردة في وصف مؤتسسة الخدمة لنظامها متحققة، ال 

 حي الجوهرية؛ أو تعمل بصورة فاعلية، من كافة النوا

 على الحصول على دليل كافي ومالئم.مدقق الخدمة غير قادر  (د)

تقرير التأكيد الخاص بمدقق الخدمة  ويجب أن يتضمنفيتم تعديل رأي مدقق الخدمة 
 وصف واضح لكافة أتسباب التعديل.قسما  مع 

 

 مسؤوليات التواصل األخرى 
أو  والنظام للقانون  متثالى علم بعدم اإلعلبموجب القانون واللوائح إذا أصبح مدقق الخدمة  .56

ها إعتبار ات غير المصححة المنسوبة إلى مؤتسسة الخدمة التي ال يمكن نحرافأو اإل حتيالاإل
غير هامة والتي يمكن أن تؤثر على واحدة أو أكثر من المنشآت المستخدمة، فيجب أن يحدد 

يحة إلى المنشآت المستخدمة مدقق الخدمة ما إذا تم اإلبالغ عن هذا الموضوع بصورة صح
ة. وإذا لم يتم إيصال الموضوع وكانت مؤتسسة الخدمة غير راغبة بالقيام بذلك، فعلى أثر المت

 (53اإلجراءات المناتسبة. )المرجع: الفقرة أ إتخاذمدقق الخدمة 

*** 
 

 التوضيحية األخرى  والمادةالتطبيق 
 (3و 1الفقرات  )المرجع: المعيار الدولي لعمليات التأكيد هذانطاق 

الرقابة الداخلية عبارة عن عملية مصممة لتوفير تأكيد معقول بشأن تحقيق األهداف المتعلقة  .1أ
ويمكن أن . واللوائحللقوانين  متثالبموثوقية إعداد التقارير المالية وفاعلية وكفاءة العمليات واإل

ذات عالقة بالرقابة  المتثتكون أنظمة الرقابة المرتبطة بعمليات مؤتسسة الخدمة وأهداف اإل
الداخلية للمنشاة المستخدمة من حيث عالقتها بإعداد التقارير المالية. ويمكن أن ترتبط هذه 

ات حول العرض واإلفصاح المرتبطين بأرصدة الحسابات أو فئات المعامالت ثباتاألنظمة باإل
أو يستخدمه عند ، أو يمكن أن ترتبط بالدليل الذي يقيمه المدقق المستخدم فصاحاتأو اإل

يمكن أن تكون أنظمة الرقابة لدى مؤتسس خدمة تطبيق إجراءات التدقيق. فعلى تسبيل المثال، 
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معالجة جداول الرواتب المرتبطة بالتحويل في الوقت الصحيح القتطاعات الرواتب إلى الهيئات 
مل فائدة الحكومية ذات عالقة بالمنشأة المستخدمة حيث أن التحويالت المتأخرة يمكن أن تح

على المنشأة المستخدمة. وعلى نحو مماثل، يمكن أن تعتبر أنظمة  إلتزاموغرامات ينتج عنها 
ذات عالقة  الرقابة لدى مؤتسس خدمة على قبول معامالت االتستثمار من منظور تنظيمي

وأرصدة حساباتها في بياناتها المالية.  لمنشاة المستخدمةعن معامالت ا بالعرض واإلفصاح
أنظمة الرقابة في المنشاة المستخدمة المرتبطة  إرتباطتحديد ما إذا كان من المرجح  ويعتبر

بالرقابة الداخلية للمنشآت المستخدمة من حيث عالقتها بإعداد التقارير  متثالبالعمليات واإل
المالية مسألة تقدير مهني، بالنظر إلى أهداف الرقابة المحددة من قبل مؤتسسة الخدمة ومدى 

 المعايير.  مالئمة
 

عندما  مثال   أن النظام مصمم بصورة مالئمة إثباتيمكن أن ال تكون مؤتسسة الخدمة قادرة على  .2أ
عليه في عقد  تم تصميمه من قبل منشأة مستخدمة أو كان منصوصا   تشغل المؤتسسة نظاما  

 وبسبب الرباط المحتوم بين التصميم المالئم ألنظمةبين منشاة مستخدمة ومؤتسسة الخدمة. 
فيما يتعلق بمدى مالئم التصميم تسيعيق مدقق  البيانفإن غياب الرقابة وفاعليتها التشغيلية، 

بأن أهداف الرقابة قد تم تحقيقها  بأن أنظمة الرقابة توفر تأكيد معقوال   تستنتاجالخدمة من اإل
يختار وكحل بديل، يمكن أن وبالتالي من تكوين رأي حول الفاعلية التشغيلية ألنظمة الرقابة. 

أنظمة الرقابة، أو عملية تأكيد بموجب  إختبارالممارس قبول عملية إجراءات متفق عليها للقيام ب
أنظمة  إختبارعلى  ما إذا تم، بناء   تستنتاجلإل)المنقح(  3000المعيار الدولي لعمليات التأكيد

 الرقابة، تشغيل أنظمة الرقابة كما مذكور. 
 

 ز(()9و )د(9)المرجع: الفقرات  التعريفات
يشمل تعريف "أنظمة الرقابة في مؤتسسة الخدمة" جوانب من أنظمة المعلمات في المنشآت  .3أ

أو أكثر من جوانب  واحدا   أيضا  المستخدمة الموجود لدى مؤتسسة الخدمة ويمكن أن تشمل 
فعلى تسبيل المثال، يمكن أن تشمل المكونات األخرى للرقابة الداخلية في مؤتسسة الخدمة. 

يئة الرقابة في مؤتسسة الخدمة والمراقبة وأنشطة الرقابة عندما تتعلق بالخدمات جوانب من ب
المقدمة. غير أنها ال تشمل أنظمة الرقابة في مؤتسسة الخدمة التي ال ترتبط بتحقيق أهداف 
الرقابة الواردة في وصف مؤتسسة الخدمة لنظامها، مثل أنظمة الرقابة المتعلقة بإعداد البيانات 

 اصة بمؤتسسة الخدمة. المالية الخ
 

على الخدمات المقدمة من  أيضا  األتسلوب الشامل، تنطبق متطلبات هذا المعيار  إتستخدامعند  .4أ
قبل مؤتسسة الخدمة من الباطن، بما في ذلك الحصول على موافقة فيما يتعلق بالمسائل الواردة 

مثل مؤتسسة وليس ( كما هي مطبقة على مؤتسسة الخدمة من الباطن 5)ب()ط()13في الفقرة 
الخدمة. ويفرض تنفيذ اإلجراءات في مؤتسسة الخدمة من الباطن التنسيق والتواصل بين مؤتسسة 
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الخدمة ومؤتسسة الخدمة من الباطن ومدقق الخدمة. ويكون األتسلوب الشامل ذو جدوى عموما  

فقط إذا كانت مؤتسسة الخدمة ومؤتسسة الخدمة من الباطن مرتبطتين، أو إذا كان العقد بين 
 ه.إتستخدامتسسة الخدمة ومؤتسسة الخدمة من الباطن ينص على مؤ 

 

 (11)المرجع: الفقرة  المتطلبات األخالقية
يخضع مدقق الخدمة لمتطلبات االتستقاللية ذات العالقة، والتي تشكل عادة األجزاء )أ( و)ب(  .5أ

رامة. الدولي للمحاتسبين إلى جانب المتطلبات المحلية التي تعتبر أكثر ص تحادمن قواعد اإل
الدولي للمحاتسبين من مدقق  تحادلهذا المعيار، ال تقتضي قواعد اإل وفقا  عند تأدية عملية ما 

 الخدمة أن يكون مستقال عن كل منشأة مستخدمة.
 

 (12)المرجع: الفقرة  حوكمةبال المكلفون  أؤلئكاإلدارة و 
أ، مما يعكس تأثيرات والمنش ختصاصلنطاق اإل وفقا   حوكمةبال المكلفون  أؤلئكتختلف اإلدارة و  .6أ

مثل الخلفيات الثقافية والقانونية المختلفة وخصائص الحجم والملكية. ويعني هذا التنوع انه من 
مدقق الخدمة  معهمأن يحدد لكافة العمليات األشخاص الذين يتعامل غير الممكن لهذا المعيار 

من مؤتسسة طرف  ، يمكن أن تشكل مؤتسسة الخدمة قطاعا  فيما يخص مسائل معينة. فمثال  
ثالث وليس منشاة قانونية مستقلة. وفي هذه الحاالت، يتطلب تحديد موظفي اإلدارة المالئمين 

 الذين تطلب منهم اإلقرارات الخطية ممارتسة التقدير المهني. حوكمةالمكلفون بال أؤلئكأو 
 

 ستمرارالقبول واإل
 ((1())أ13)المرجع: الفقرة  العملية القدرات والكفاءة على تنفيذ

 تشمل القدرات والكفاءة على تنفيذ العملية مسائل مثل ما يلي: .7أ

  المعرفة بالصناعة المعنية؛ 

  فهم تقنية وأنظمة المعلومات؛ 

 الخبرة في تقييم المخاطر من حيث عالقتها بالتصميم المالئم ألنظمة الرقابة؛ و 

  أنظمة الرقابة وتقييم النتائج.  اتإختبار الخبرة في تصميم وتنفيذ 
 

 (1)ب( 13)المرجع: الفقرة  مؤتسسة الخدمة بيان
خطي بعد االتفاق مع مدقق الخدمة على قبول العملية  بيانيمثل رفض مؤتسسة الخدمة تقديم  .8أ

مدقق الخدمة من العملية. وإذا لم يسمح  إنسحابفيها حدودا للنطاق تؤدي إلى  تستمرارأو اإل
 لعملية، فعلى مدقق الخدمة حجب رأيه.من ا نسحابالقانون أو األنظمة لمدقق الخدمة باإل
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 ((2)ب() 13)المرجع/ الفقرة  مؤتسسة الخدمة لبياناألتساس المعقول 
المتعلقة بأن أنظمة الرقابة  امؤتسسة الخدمة بيان بيان، يشمل 2في حالة التقارير من النوع  .9أ

رة المحددة. بأهداف الرقابة الواردة في وصف مؤتسسة الخدمة لنظامها تعمل بفاعلية طوال الفت
على نشاطات المراقبة في مؤتسسة الخدمة. مراقبة أنظمة الخدمة  البيانيمكن أن يستند هذا 

وهي تشمل تقييم فاعلية أنظمة عملية تهدف إلى تقييم فاعلية أنظمة الرقابة مع مرور الوقت. 
سة الخدمة الرقابة على أتساس زمني وتحديد العيوب واإلبالغ عنها إلى األفراد المعنيين في مؤتس

وتنفذ مؤتسسة الخدمة مراقبة أنظمة الرقابة من خالل اإلجراءات التصحيحية المناتسبة.  إتخاذو 
النشاطات المستمرة والتقييمات المستقلة أو كليهما. وكلما زادت درجة فاعلية أنشطة الرقابة 

تضمنة عادة وتكون أنشطة الرقابة المستمرة م المستمرة، قلت الحاجة إلى التقييمات المستقلة.
لمؤتسسة الخدمة وتشمل اإلدارة المنتظمة والنشاطات  عتياديةفي النشاطات المتكررة اإل

اإلشرافية. ويمكن أن يساهم المدققون الداخلين أو الموظفون الذين يؤدون مهام مماثلة في 
المعلومات التي  إتستخدامأن تشمل أنشطة المراقبة مراقبة نشاطات مؤتسسة الخدمة. ويمكن 

مها األطراف الخارجيون، مثل شكاوى العمالء أو تعليقات الجهات التنظيمية، والتي تشير يقد
وال تعتبر حقيقة أن مدقق الخدمة أو تبرز النواحي التي تحتاج إلى التحسين.  إلى وجود مشاكل

عن عمليات مؤتسسة الخدمة نفسها  تسيقوم باإلبالغ عن الفاعلية التشغيلية ألنظمة الرقابة بديال  
 . لبيانهاتوفير أتساس معقول ل

 

 (4)ب() 13)المرجع: الفقرة  تحديد المخاطر
)ج(، ترتبط أهداف الرقابة بالمخاطر التي تسعى أنظمة الرقابة التي 9كما هو مالحظ في الفقرة  .10أ

تخفيفها. فعلى تسبيل المثال، يمكن التعبير عن مخاطر تسجيل معاملة بميلغ خاطئ أو في فترة 
اف الرقابة بأن يتم تسجيل المعامالت بالمبلغ الصحيح والفترة الصحيحة. خاطئة كهدف من أهد

وتكون مؤتسسة الخدمة مسؤولة عن تحديد المخاطر التي تهدد تحقيق أهداف الرقابة الواردة في 
وصف مؤتسسة الخدمة لنظامها. وقد يكون لدى مؤتسسة الخدمة عملية رتسمية أو غير رتسمية 

ويمكن أن تشمل العملية الرتسمية تقييم أهمية المخاطر المحددة لتحديد المخاطر ذات العالقة. 
وتقييم احتمالية وقوعها وتقرير إجراءات معالجتها. لكن، بما أن أهداف الرقابة ترتبط بالمخاطر 
التي تسعى أنظمة الرقابة إلى تخفيفها، يمكن أن يشكل التحديد الواعي ألهداف الرقابة عند 

 لخدمة بحد ذاته عملية غير رتسمية لتحديد المخاطر ذات العالقة. تصميم وتنفيذ نظام مؤتسسة ا
 

 (14)المرجع: الفقرة  قبول التغيير في بنود العملية
أهداف  إتستثناءقد ال يكون لطلب تغيير نطاق العملية مبرر منطقي عندما يهدف الطلب إلى  .11أ

الخدمة، أو عدم تزويد ، من نطاق العملية بسبب احتمالية تعديل رأي مدقق مثال  رقابة معنية، 
لتنفيذ العملية بموجب المعيار  خطي وكان الطلب مقدما   ببيانمؤتسسة الخدمة لمدقق الخدمة 

 .)المنقح( 3000الدولي لعمليات التأكيد 
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من العملية  تستثناءقد يكون لطلب تغيير نطاق العملية مبرر منطقي عندما يهدف الطلب إلى اإل .12أ
ما ال تستطيع مؤتسسة الخدمة ترتيب وصول مدقق الخدمة، مؤتسسة الخدمة من الباطن عند

وعند تغيير الطريقة المستخدمة للتعامل مع الخدمات المقدمة من مؤتسسة الخدمة من الباطن 
 . تستثناءتلك من األتسلوب الشامل إلى أتسلوب اإل

 

 (18-15)المرجع: الفقرات  تقييم مدى مالئمة المعايير
مؤتسسة  بيانتحتاج المعايير إلى أن تتوفر للمستخدمين المعنيين للسماح لهم بفهم أتساس أ .13أ

الخدمة حول العرض العادل لوصفها للنظام ومدى مالئمة تصميم أنظمة الرقابة و، في حالة 
 ، الفاعلية التشغيلية ألنظمة الرقابة المرتبطة بأهداف الرقابة. 2التقارير من النوع 

 
)المنقح( من مدقق الخدمة، من بين أمور أخرى،  3000الدولي لعمليات التأكيد  يتطلب المعيار .14أ

تحديد ما إذا كانت المعايير التي تسوف ُتستخدم هي معايير مناتسبة، وتحديد مدى مالئمة 
والموضوع األتساتسي هو ظرف أتساتسي ذو أهمية للمستخدمين  11الموضوع األتساتسي.

جدول التالي الموضوع والحد األدنى من المعايير لكل من المقصودين في تقرير التأكيد. يحدد ال
 .1والنوع  2اآلراء الواردة في التقارير من النوع 

 

 التعليقات المعايير الموضوع 
الــــــــــرأ  حــــــــــول 
العـــــرا العـــــادل 
لوصــف مؤسســة 
الخدمـــة لنظامهـــا 
)التقـــــــارير مـــــــ  

 (2و 1النوع 

مــــــــــــن المــــــــــــرجح أن 
يكــون نظــام مؤتسســة 
الخدمــــــــة ذا عالقــــــــة 

ة الداخليــة فــي بالرقابــ
المنشآت المسـتخدمة 

ه إرتباطـــــمـــــن حيـــــث 
بإعــــــــــــداد التقـــــــــــــارير 
الماليــة وهــو مشــمول 
ــــــر التأكيــــــد  فــــــي تقري
الخــــــــــــاص بمـــــــــــــدقق 

 .الخدمة

بصـــورة عادلـــة  يكـــون الوصـــف معروضـــا  
 إذا: 

)أ( عــــرض كيفيــــة تصـــــميم وتنفيــــذ نظـــــام 
بما فـي ذلـك، حسـبما الخدمة مؤتسسة 

هو مالئـم، المسـائل الـواردة فـي الفقـر 
  .(8)-(1أ())16

ـــــوع  ـــــارير مـــــن الن ـــــة التق ، 2)ب( فـــــي حال
شـــــــــــــمل التفاصـــــــــــــيل ذات العالقـــــــــــــة 
بـــــــــالتغييرات علـــــــــى نظـــــــــام مؤتسســـــــــة 
ــــرة المشــــمولة فــــي  الخدمــــة خــــالل الفت

 الوصف. 
)ج( لـــم يحـــذف أو يشـــوه المعلومـــات ذات 

العالقـة بنطــاق نظــام مؤتسســة الخدمــة  
الموصوف، مع اإلقـرار بـأن الوصـف 

كة معــــــــد ليلبـــــــــي الحاجــــــــات المشـــــــــتر 
لمجموعــــــــة واتســــــــعة مــــــــن المنشــــــــآت 
المســــــتخدمة وال يمكــــــن، بالتــــــالي، أن 
يشــــــمل كــــــل جانــــــب لنظــــــام مؤتسســــــة 
الخدمـــة يمكـــن أن تعتبـــره كـــل منشـــأة 

للمعــــايير  ةقـــد تحتــــاج الصـــياغة المحــــدد
ـــى أن تكـــون مصـــممة  فـــي هـــذا الـــرأي إل

 وفقـــــا  لتتناتســـــب مـــــع المعـــــايير المحـــــددة 
ون أو األنظمــــــــة أو المجموعــــــــات للقــــــــان

. وتتـوفر مـثال  المستخدمة أو هيئة مهنية 
األمثلـــــة علـــــى معـــــايير هـــــذا الـــــرأي فـــــي 

التوضــيحي لمؤتسســة الخدمــة فــي  البيــان
 24أ-21. تقــــــــدم الفقــــــــرات أ1الملحـــــــق 

إرشـــادات حـــول تحديـــد مـــا إذا تـــم  أيضـــا  
تلبيــة تلــك المعــايير. )بالنســبة لمتطلبــات 

 3000التأكيــد المعيــار الــدولي لعمليــات 
الموضـــوع  12، تعتبـــر معلومـــات)المـــنقح(

لهــذا الــرأي هــي وصــف مؤتسســة الخدمــة 
مؤتسســـــة الخدمـــــة بـــــأن  وبيـــــانلنظامهـــــا 

 الوصف معروض بصورة عادلة(. 

                                                      
 41.)ب( و 24، الفقرات )المنقح( 3000المعيار الدولي لعمليات التأكيد   11
علومات التي تنتج عن تطبيق "معلومات الموضوع" هي نتائج قياس أو تقييم الموضوع األتساتسي وفق المعايير المحددة، أي الم 12

 المعايير على الموضوع األتساتسي.
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مســـــــــتخدمة منفـــــــــردة مهمـــــــــا لبيئتهـــــــــا 
 الخاصة.

 التعليقات المعايير الموضوع 
الرأ  حول مدى 
مالئمة التصميم 

والفاعلية 
التشغيلية 

)التقارير م  
 (2النوع 

مدى مالئمة 
والفاعلية التصميم 

التشغيلية ألنظمة 
الرقابة الضرورية 
لتحقيق أهداف 
الرقابة الواردة في 
وصف مؤتسسة 

 الخدمة لنظامها.

تكون أنظمة الرقابة مصممة بصورة 
مالئمة وفاعلية من الناحية التشغيلية 

 إذا: 
)أ( حددت مؤتسسة الخدمة المخاطر 
التي تهدد تحقيق أهداف الرقابة 

الخدمة الواردة في وصف مؤتسسة 
 لنظامها. 

)ب( وفرت أنظمة الرقابة الواردة في 
الوصف، إذا طبقت كما هو وارد، 
تأكيد معقول بأن تلك المخاطر ال 

 . الرقابة الواردة تمنع تحقيق أهداف
)ج( تم تطبيق أنظمة الرقابة بشكل 
منسجم حسب التصميم طوال الفترة 
المحددة. ويشمل هذا ما إذا تم 

دوية من قبل تطبيق أنظمة رقابة ي
أفراد يتمتعون بالكفاءة 

 والصالحيات المناتسبة.

عند تحقيق 
معايير هذا 
الرأي، توفر 
أنظمة الرقابة 

بأن  معقوال   تأكيدا  
أهداف الرقابة 
ذات العالقة قد 
تحققت طوال 
الفترة المحددة. 

)بالنسبة 
لمتطلبات 

المعيار الدولي 
لعمليات التأكيد 

، )المنقح( 3000
 تعتبر معلومات

الموضوع لهذا 
 بيانالرأي هي 

مؤتسسة الخدمة 
بأن أنظمة 
الرقابة مصممة 
بصورة مالئمة 
وتعمل بصورة 

 فاعلة(.

تعتبر أهداف 
الرقابة الواردة في 
وصف مؤتسسة 
الخدمة لنظامها 
جزء من معايير 
تلك اآلراء. 
وتختلف األهداف 
الواردة من عملية 
إلى أخرى. إذا 
اتستنتج مدقق 
الخدمة، كجزء من 

وين الرأي حول تك
الوصف، أن 
أهداف الرقابة 
الواردة غير 
معروضة بصورة 
عادلة، عندئذ ال 
تكون تلك األهداف 
مناتسبة كجزء من 
معايير تكوين رأي 
حول التصميم أو 
الفاعلية التشغيلية 

 ألنظمة الرقابة. 
الرأ  حول مدى 
مالئمة التصميم 
)التقارير م  

 (1النوع 

مدى مالئمة 
لية التصميم والفاع

التشغيلية ألنظمة 
الرقابة الضرورية 
لتحقيق أهداف 
الرقابة الواردة في 
وصف مؤتسسة 

 الخدمة لنظامها.

تكون أنظمة الرقابة مصممة بصورة 
 مالئمة إذا: 

حددت مؤتسسة الخدمة المخاطر )أ( 
التي تهدد تحقيق أهداف الرقابة 
الواردة في وصف مؤتسسة الخدمة 

 لنظامها. 
قابة الواردة في )ب( وفرت أنظمة الر 

الوصف، إذا طبقت كما هو وارد، 
تأكيد معقول بأن تلك المخاطر ال 

 تمنع تحقيق أهداف الرقابة الواردة.

ال يوفر تحقيق 
هذه األهداف، 
بحد ذاته، أي 
تأكيد بأن أهداف 
الرقابة ذات 
العالقة قد 
تحققت ألنه لم 
يتم الحصول 
على أي تأكيد 
حول عمل 
أنظمة الرقابة 

النسبة تلك. )ب
لمتطلبات 

المعيار الدولي 
لعمليات التأكيد 
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أكي  
الت

دــ
  ،)المنقح( 3000 

تعتبر معلومات 
الموضوع لهذا 

 بيانالرأي هي 
مؤتسسة الخدمة 
بأن أنظمة 
الرقابة مصممة 

 بصورة مالئمة(.
 
المشمولة في وصف مؤتسسة الخدمة لنظامها كما هو )أ( عددا من العناصر 16تحدد الفقرة  .15أ

يعالج المعامالت  هذه العناصر مالئمة إذا لم يكن النظام الموصوف نظاما  مالئم. وقد ال تكون 
إذا كان النظام يرتبط بأنظمة رقابة عامة على اتستضافة برنامج تقنية معلومات ولكن ليس  مثال  

 أنظمة الرقابة المتضمنة البرنامج نفسه. 
 

 (54و 19)المرجع: الفقرات  الجوهرية
نظمة الرقابة لدى مؤتسسة الخدمة، يرتبط مفهوم الجوهرية بالنظام في عملية إلعداد تقرير حول أ .16أ

ي تعد التقارير عنه، وليس البيانات المالية للمنشآت المستخدمة. ويخطط مدقق الخدمة ذال
بصورة عادلة  لإلجراءات وينفذها لتحديد ما إذا كان وصف مؤتسسة الخدمة لنظامها معروضا  

كانت أنظمة الرقابة لدى مؤتسسة الخدمة مصممة بصورة  من كافة النواحي الجوهرية، وما إذا
، ما إذا كانت أنظمة الرقابة 2مالئمة من كافة النواحي الجوهرية و، في حالة التقارير من النوع 

مفهوم الجوهرية  أخذلدى مؤتسسة الخدمة تعمل بصورة فاعلية من كافة النواحي الجوهرية. وي
المؤتسسة لتلبية  إلتزاملخاص بمدقق الخدمة لمعلومات حول توفير تقرير التأكيد ا عتباربعين اإل

المعلومات المشتركة لمجموعة واتسعة من المنشآت المستخدمة ومدققيها الذين  إحتياجات
 يفهمون الطريقة التي يستخدم بها النظام. 

 

تشمل الجوهرية فيما يتعلق بالعرض العادل لوصف مؤتسسة الخدمة لنظامها، وفيما يتعلق  .17أ
ات العوامل النوعية مثل ما إذا كان الوصف يشمل إعتبار أنظمة الرقابة، بشكل رئيسي  بتصميم

الجوانب الهامة لمعالجة المعامالت الهامة؛ وما إذا كان الوصف يحذف أو يشوه المعلومات 
ذات العالقة؛ وقدرة أنظمة الرقابة، حسب تصميمها، على توفير تأكيد معقول بأن أهداف الرقابة 

وتشمل الجوهرية فيما يخص رأي مدقق الخدمة حول الفاعلية التشغيلية  قة قد تحققت.ذات العال
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ات العوامل النوعية والكمية مثل المعدل المسموح والمعدل المالحظ إعتبار ألنظمة الرقابة 
 مالحظ )مسألة نوعية(.  إنحراف)مسألة كمية( وطبيعة وتسبب أي  نحرافلإل

 

عن نتائج تلك أنظمة الرقابة،  اتإختبار ، في وصف فصاحال ينطبق مفهوم الجوهرية عند اإل .18أ
قد يتمتع بأهمية، في  نحرافات. ويعزى هذا إلى أن اإلنحرافحيث تم تحديد اإل اتختبار اإل

ظروف معينة لمنشأة مستخدمة محددة أو مدقق مستخدم محدد، تتجاوز إمكانية الحيلولة دون 
يمكن أن يكون نظام الرقابة فعلى تسبيل المثال، عمل نظام الرقابة بفاعلية، حسب رأي المدقق. 

في منع نوع معين من األخطاء التي يمكن أن تكون  تحديدا   مهما   نحرافالذي يرتبط به اإل
 جوهرية في ظروف معينة للبيانات المالية للمنشأة المستخدمة. 

 

 فهم نظام مؤسسة الخدمةالحصول 
ظمة الرقابة المشمولة في نطاق العملية، مدقق يساعد فهم نظام مؤتسسة الخدمة، بما في ذلك أن .19أ

 الخدمة في: 
 .تحديد حدود ذلك النظام وكيفية ترابطه مع األنظمة األخرى 

  تقييم ما إذا كان وصف مؤتسسة الخدمة لنظامها يعرض النظام بصورة عادلة كما هو مصمم
 ومطبق.

 .الحصول على فهم للرقابة الداخلية على إعداد بيان مؤتسسة الخدمات 

  تحديد أي من أنظمة الرقابة هي الضرورية لتحقيق أهداف الرقابة الواردة في وصف مؤتسسة
 الخدمة لنظامها.

 .تقييم ما إذا كانت أنظمة الرقابة مصممة بصورة مالئمة 

  تعمل بصورة فاعلة.2تقييم ما إذا كانت أنظمة الرقابة، في حالة التقارير من النوع ، 
 

 جل الفهم ما يلي:أالخدمة من يمكن أن تشمل إجراءات مدقق  .20أ
 ممن هم في مؤتسسة الخدمة والذين قد يملكون، برأي مدقق الخدمة، معلومات  تستعالماإل

 ذات عالقة.

 لكترونيةمالحظة العمليات والتحقق من المستندات والتقارير والسجالت المطبوعة واإل 
 لمعالجة المعاملة.

 لخدمة والمنشآت المستخدمة لتحديد بين مؤتسسة ا تفاقياتالتفتيش على مجموعة من اإل
 شروطها المشتركة.

 .إعادة تنفيذ إجراءات الرقابة 
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أكي  
الت

دــ
 الحصول على دليل يتعلق بالوصف 

يمكن لدراتسة األتسئلة التالية مساعدة مدقق الخدمة في تحديد ما إذا كانت جوانب الوصف  .21أ
 ة:المشمولة في نطاق العملية معروضة بصورة عادلة من كافة النواحي الجوهري

  هل يعالج الوصف الجوانب الرئيسية للخدمة المقدمة )ضمن نطاق العملية( والتي يمكن أن
المشتركة لمجموعة واتسعة من  حتياجاتُيتوقع بصورة معقولة أن تكون ذات عالقة باإل

المدققين المستخدمين في التخطيط لعمليات التدقيق على البيانات المالية للمنشآت 
 المستخدمة؟

 د الوصف على مستوى من التفصيل بحيث يكون من المتوقع بصورة معقولة أن هل تم إعدا
 وفقا  يوفر لمجموعة واتسعة من المدققين المستخدمين معلومات كافية لفهم الرقابة الداخلية 

ال يحتاج الوصف إلى معالجة كل جانب من . )المنقح( 13 315لمعيار التدقيق الدولي
خدمات المقدمة إلى المنشآت المستخدمة، وال يحتاج أو ال جوانب معالجة مؤتسسة الخدمة

إلى التفصيل بالنسبة الحتمالية السماح للقارئ بإضعاف األمن أو أنظمة الرقابة األخرى في 
 مؤتسسة الخدمة.

  هل تم إعداد الوصف بطريقة ال تحذف أو تشوه المعلومات التي يمكن أن تؤثر على
، هل يحتوي لمدققين المستخدمين. فمثال  المشتركة لمجموعة واتسعة من ا حتياجاتاإل

 الوصف على أي تقصير أو عدم دقة جوهرية في المعالجة يعلم بها مدقق الخدمة؟

  بعض أهداف الرقابة الواردة في وصف مؤتسسة الخدمة لنظامها من نطاق  إتستثناءحيث تم
 العملية، هل يحدد الوصف بوضوح األهداف المستثناة؟ 

 ابة الواردة في الوصف؟هل تم تنفيذ أنظمة الرق 

 في بصورة كافية؟  ، إن وجدت،هل تم وصف أنظمة رقابة المنشاة المستخدمة التكميلية
يتم صياغة وصف أهداف الرقابة بحيث يكون من الممكن تحقيق أهداف معظم الحاالت، 

الرقابة من خالل التشغيل الفاعل ألنظمة الرقابة المطبقة من قبل مؤتسسة الخدمة وحدها. 
في بعض الحاالت، ال يمكن تحقيق أهداف الرقابة الواردة في وصف مؤتسسة الخدمة  لكن

ن تحقيقها يتطلب تنفيذ أنظمة رقابة معينة من قبل أللنظامها من قبل مؤتسسة الخدمة وحدها 
، محددة من مثال  المنشآت المستخدمة. وقد تكون هذه هي الحال عند تكون أهداف الرقابة، 

عندما ال يشمل الوصف أنظمة رقابة المنشأة المستخدمة التكميلية، قبل هيئة تنظيمية. و 
يحدد الوصف بشكل منفصل أنظمة الرقابة تلك إلى جانب أهداف الرقابة المحددة التي ال 

 يمكن تحقيقها من قبل مؤتسسة الخدمة وحدها. 

                                                     

 
 )المنقح( "تحديد وتقييم مخاطر الخطأ الجوهري من خالل فهم المنشاة وبيئتها". 315معيار التدقيق الدولي   13
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  فهل يحدد الوصف بشكل منفصل أنظمة الرقابة لدى األتسلوب الشامل إتستخدامإذا تم ،
طريقة  إتستخداممؤتسسة الخدمة وأنظمة الرقابة في مؤتسسة الخدمة من الباطن؟ وفي حال 

، فهل يحدد الوصف الوظائف التي تؤديها مؤتسسة الخدمة من الباطن؟ وعند تستثناءاإل
، ال يحتاج الوصف إلى وصف المعالجة التفصيلية أو أنظمة تستثناءطريقة اإل إتستخدام

 الباطن؟ الرقابة لدى مؤتسسة الخدمة من 
 

 يمكن أن تشمل إجراءات مدقق الخدمة لتقييم العرض العادل للوصف ما يلي: .22أ
 يمكن أن يؤثر تقديم الخدمات من قبل مؤتسسة  فدراتسة طبيعة المنشآت المستخدمة وكي

كانت  وتسواء  من صناعة معينة  مثال  كانت المنشآت المستخدمة  الخدمة عليها، تسواء  
 خاضعة لتنظيم هيئات حكومية. 

  قراءة العقود الموحدة، أو البنود الموحدة للعقود، )إن أمكن( مع المنشآت المستخدمة لفهم
 التعاقدية لمؤتسسة الخدمة.  اتلتزاماإل

 .مالحظة اإلجراءات المطبقة من قبل موظفي مؤتسسة الخدمة 

  مراجعة تسياتسة مؤتسسة الخدمة وأدلة اإلجراءات ووثائق النظام األخرى مثل المخططات
 ة والنصوص السردية. البياني

 

)أ( من مدقق الخدمة تقييم ما إذا كانت أهداف الرقابة الواردة في وصف 21تقتضي الفقرة  .23أ
مؤتسسة الخدمة لنظامها معقولة في الظروف. ويمكن لدراتسة األتسئلة التالية مساعدة مدقق 

 الخدمة في هذا التقييم: 

 دمة أم من قبل أطراف خارجية هل تم تصميم أهداف الرقابة المحددة من قبل مؤتسسة الخ
 أو هيئة مهنية تتبع عملية تمتاز بالشفافية؟مثل تسلطة تنظيمية أو مجموعة مستخدمة 

  ،ات ثباتبأنواع اإل فهل ترتبطحيثما تم تحديد أهداف الرقابة الواردة من قبل مؤتسسة الخدمة
ة التي من المتضمنة عموما في مجموعة واتسعة من البيانات المالية للمنشآت المستخدم

وبالرغم من أن مدقق أنظمة الرقابة في مؤتسسة الخدمة بها؟  إرتباطالمعقول أن ُيتوقع 
أنظمة الرقابة في مؤتسسة  إرتباطالخدمة لن يتمكن في الوضع الطبيعي من تحديد كيفية 

ات المتضمنة في البيانات المالية للمنشآت المستخدمة المختلفة، ثباتالخدمة تحديدا مع اإل
هم مدقق الخدمة لطبيعة نظام مؤتسسة الخدمة، بما في ذلك أنظمة الرقابة والخدمات فإن ف

 ات التي من المرجح أن ترتبط بها أنظمة الرقابة تلك. ثباتالمقدمة يستخدم في تحديد أنواع اإل

  حيثما تم تحديد أهداف الرقابة الواردة من قبل مؤتسسة الخدمة، فهل هي مكتملة؟ يمكن أن
مدققي الخدمة إطار عمل لتقييم  نطاق واتسع منلة الكاملة من أهداف الرقابة توفر المجموع
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أكي  
الت

دــ
ات المتضمنة عادة في البيانات المالية ثباتأنظمة الرقابة في مؤتسسة الخدمة حول اإل 

 للمنشآت المستخدمة.
 

يمكن أن تشبه إجراءات مدقق الخدمة لتحديد ما إذا كان نظام مؤتسسة الخدمة مطبقا، وتنفذ إلى  .24أ
متابعة البنود من خالل نظام مؤتسسة  أيضا  نب، إجراءات فهم ذلك النظام. ويمكن أن تشمل جا

ات المحددة حول التغييرات في أنظمة تستعالم، اإل2الخدمة و، في حالة التقارير من النوع 
وتكون التغييرات الهامة بالنسبة للمنشآت المستخدمة أو الرقابة التي تم تطبيقها خالل الفترة. 

 يها مشمولة في وصف مؤتسسة الخدمة لنظامها. مدقق
 

  ()ب( 28، 23)المرجع: الفقرة  الحصول على دليل يتعلق بتصميم أنظمة الرقابة
بصورة  يكون نظام الرقابة مصمما  ، المنشأة المستخدمة أو المدقق المستخدم من وجهة نظر .25أ

به بصورة مرضية،  لتزاماإل أو إلى جانب أنظمة رقابة أخرى عند مالئمة إذا كان يوفر، منفردا  
بمنع األخطاء الجوهرية أو كشفها أو تصحيحها. لكن ال تدرك مؤتسسة الخدمة أو  معقوال   تأكيدا  

المختلفة التي يمكن أن تحدد ما إذا كانت  المنشآت المستخدمةالظروف لدى  مدقق الخدمة
ك المنشآت المستخدمة. نظام الرقابة جوهرية أم ال بالنسبة لتل إنحرافاألخطاء الناتجة عن 

ومن وجهة نظر مدقق الخدمة، يكون نظام الرقابة مصمما بصورة مالئمة إذا كان يوفر، لذلك، 
بتحقق  معقوال   تأكيدا   به بصورة مرضية، لتزامأو إلى جانب أنظمة رقابة أخرى عند اإل منفردا  

 أهداف الرقابة الواردة في وصف نظام المؤتسسة لنظامها. 
 

أو جداول القرارات  تستبياناتالجداول البيانات أو اإل إتستخدامس مدقق الخدمة يمكن أن يدر  .26أ
 لتسهيل فهم تصميم أنظمة الرقابة. 

 

يمكن أن تتألف أنظمة الرقابة من عدد من النشاطات الموجهة لتحقيق أهداف الرقابة. ونتيجة  .27أ
ي تحقيق أهداف معينة لذلك، إذا قام مدقق الخدمة بتقييم نشاطات معنية على أنها غير فاعلة ف

أن أنظمة الرقابة  إتستنتاجللرقابة، فإن وجود نشاطات أخرى يمكن أن يسمح لمدقق الخدمة ب
 المرتبطة بأهداف الرقابة مصممة بصورة مالئمة. 

 

 الحصول على دليل يتعلق بالفاعلية التشغيلية ألنظمة الرقابة
 (24)المرجع: الفقرة  تقييم الفاعلية التشغيلية

من الناحية  ، يكون نظام الرقابة فاعال  المنشأة المستخدمة أو المدقق المستخدمة نظر من وجه .28أ
بمنع األخطاء  معقوال   أو إلى جانب أنظمة رقابة أخرى، تأكيدا   التشغيلية إذا كان يوفر، منفردا  

 مؤتسسةأو الخطأ. لكن ال تدرك  حتيالنتجت عن اإل الجوهرية أو كشفها أو تصحيحها تسواء  
الظروف لدى المنشآت المستخدمة المختلفة التي يمكن أن تحدد ما إذا  مدقق الخدمةأو  ةالخدم

نظام الرقابة قد وقعت، وإن حصل ذلك، ما إذا كانت  إنحرافكانت األخطاء الناتجة عن 
من الناحية التشغيلية  جوهرية. لذلك، ومن وجهة نظر مدقق الخدمة، يكون نظام الرقابة فاعال  

بتحقق أهداف الرقابة  معقوال   أو إلى جانب أنظمة رقابة أخرى، تأكيدا   ، منفردا  إذا كان يوفر
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الواردة في وصف نظام المؤتسسة لنظامها. وعلى نحو مماثل، ال تكون مؤتسسة الخدمة أو مدقق 
في نظام الرقابة تم مالحظته تسيؤدي إلى خطأ  إنحرافالخدمة بوضع يسمح بتحديد ما إذا كان 

 ظر المنشاة المستخدمة المنفردة. جوهري من وجهة ن
 

 كافيا   إن فهم أنظمة الرقابة بشكل كافي لتكوين رأي حول مدى مالئمة تصميمها ال يعتبر دليال   .29أ
منسجما  يتها التشغيلية، ما لم يكن هناك بعض الحوتسبة التي توفر تشغيال  فيما يتعلق بفاعل

مثال، ال يوفر الحصول على معلومات ألنظمة الرقابة أثناء تصميمها وتنفيذها. فعلى تسبيل ال
حول تشغيل نظام الرقابة في  كافيا   حول تشغيل نظام رقابة يدوي في مرحلة زمنية معنية دليال  

المتأصل لمعالجة تقنية المعلومات، يمكن أن يعمل  نسجاملكن وبسبب اإلاألوقات األخرى. 
إذا تم تطبيقه، كدليل على الفاعلية تنفيذ اإلجراءات لتحديد تصميم نظام الرقابة المحوتسب، وما 

أنظمة الرقابة األخرى مثل  إختبارعلى تقييم مدقق الخدمة و  عتمادا  إ التشغيلية لنظام الرقابة 
 أنظمة الرقابة على التغيرات في البرنامج. 

 

بحد  أشهر 6فترة مدتها  2للمدققين المستخدمين، تغطي التقارير من النوع  حتى يكون مفيدا   .30أ
نه من المالئم وصف أ، يمكن أن يعتبر مدقق الخدمة أشهر 6من  أقلا كانت الفترة إذ أدنى.

أتسباب الفترة األقصر في تقرير التأكيد الخاص بمدقق الخدمة. وتشمل الظروف التي تؤدي إلى 
عندما )أ( يشارك مدقق الخدمة في موعد قريب من تاريخ  أشهر 6من  أقلتقرير يغطي فترة 

أنظمة الرقابة؛ أو )ب( تكون مؤتسسة الخدمة )أو نظام أو برنامج معين( إصدار التقرير حول 
يتم عمل تغييرات هامة على أنظمة الرقابة وليس من ؛ أو )ج( أشهر 6من  أقلفي الخدمة منذ 

قبل إصدار التقرير أو إصدار تقرير يغطي النظام قبل وبعد  أشهر 6المجدي االنتظار لمدة 
 التغييرات.  

 

ه في تاريخ الحق، وعليه، إختبار على تشغيلها يمكن  ترك إجراءات رقابة معينة دليال  يمكن أن ال ت .31أ
الفاعلية التشغيلية إلجراءات الرقابة تلك في  إختبارنه من الضروري أيمكن أن يجد مدقق الخدمة 

 أوقات مختلفة طوال فترة إعداد التقارير. 
 

نظمة الرقابة طوال كل فترة، لذلك، يكون الدليل حول الفاعلية التشغيلية أل يوفر مدقق الخدمة رأيا   .32أ
الكافي والمالئم حول تشغيل أنظمة الرقابة للفترة الحالية مطلوبا بالنسبة لمدقق الخدمة للتعبير ذلك 

ات المالحظة في العمليات السابقة إلى زيادة مدقق نحرافالرأي. لكن يمكن أن تؤدي معرفة اإل
 ة الحالية.خالل الفتر  ختبارالخدمة لمدى اإل

 



 تقارير التأكيد حول أنظمة الرقابة في مؤتسسات الخدمات
 

 3402المعيار الدولي لعمليات التأكيد 261 

أكي  
الت

دــ
 )ب((25)المرجع: الفقرة  أنظمة الرقابة غير المباشرة إختبار 

في بعض الظروف، قد يكون من الضروري الحصول على دليل يدعم الفاعلية التشغيلية ألنظمة  .33أ
تقارير  عةمراجفاعلية  إختبارالرقابة غير المباشرة. فعلى تسبيل المثال، عندما يقرر مدقق الخدمة 

المصرح بها، فإن المراجعة والمتابعة  ئتمانتذكر المبيعات الزائدة عن حدود اإل التي تستثناءاإل
المرتبطة بها تعتبر نظام الرقابة ذو العالقة المباشرة بمدقق الخدمة. وتوصف أنظمة الرقابة على 

 ، أنظمة رقابة تقنية المعلمات العامة( على أنها أنظمةمثال  دقة المعلومات الواردة في التقارير )
 رقابة "غير مباشرة".

 

المتأصل لمعالجة تقنية المعلومات، يمكن أن يوفر الدليل حول تطبيق نظام رقابة  نسجامبسبب اإل .34أ
مع دليل حول الفاعلية التشغيلية ألنظمة الرقابة العامة في  محوتسب، عند النظر إليها مجتمعا  

 مؤتسسة الخدمة، إلى توفير دليل جوهري حول الفاعلية التشغيلية. 
 

 (27)ج( و25)المرجع: الفقرات  ختباربنود اإل إختياروتسائل 
 المتوفرة لمدقق الخدمة هي: ختباربنود اإل إختياروتسائل  .35أ

أنظمة الرقابة المطبقة  ختبارإل (. وقد يكون هذا مالئما  %100كافة البنود )فحص  إختيار (أ)
طبيق أنظمة بشكل فصلي، أو عندما يجعل الدليل المتعلق بت مثال  بشكل غير متكرر، 
 ؛ و%100الرقابة الفحص فاعال 

 وال يكون  فاعال   %100عندما ال يكون فحص بنود محدد. قد يكون هذا مالئما   إختيار (ب)

أنظمة الرقابة غير المطبقة بشكل متكرر بصورة فاعلة  إختبار، مثل العينات فعاال   أخذ
 ؛ وأو أتسبوعيا   يا  كبر من العينات، مثل أنظمة الرقابة المطبقة شهر ألتقديم مجموعة 

أنظمة الرقابة المطبقة بشكل متكرر بطريقة  ختبارإل قد يكون هذا مالئما  العينات.  أخذ (ج)
 غير نظامية والتي تترك أدلة توثيقة على تطبيقها.  

، فإن لبنود محددة وتسيلة فاعلة للحصول على دليل نتقائياإل الفحصفي الوقت الذي يعتبر فيه  .36أ
ات. وال يمكن توقع نتائج اإلجراءات المطبقة على هذه البنود بهذه عين أخذعملية ال يعتبر 

يتعلق ببقية المجموعة. من  دليال   نتقائيالطريقة للمجموعة بأكملها؛ وعليه ال يوفر الفحص اإل
ات حول كامل المجموعة إتستنتاجالعينات مصمم إلتاحة الوصول إلى  أخذفإن الناحية األخرى، 

 خوذة منها. عينة مأ إختبارعلى أتساس 
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 عمل قسم التدقيق الداخلي
 (30)المرجع: الفقرة  فهم وظيفة التدقيق الداخلي

عن توفير تحليالت وتقييمات وتأكيدات وتوصيات  يمكن أن يكون قسم التدقيق الداخلي مسؤوال   .37أ
ويمكن أن يؤدي قسم التدقيق الداخلي في . بالحوكمةالمكلفون  أؤلئكومعلومات أخرى لإلدارة و 

سة الخدمة نشاطات تتعلق بنظام الرقابة الداخلي الخاص مؤتسسة الخدمة أو نشاطات مؤتس
تتعلق بالخدمات واألنظمة، بما فيها أنظمة الرقابة، التي توفرها مؤتسسة الخدمة إلى المنشآت 

 المستخدمة. 
 

 (33)المرجع: الفقرة  عمل المدققين الداخليين إتستخدامتحديد إمكانية ومدى 
أثير المخطط لعمل المدققين الداخليين على طبيعة أو توقيت أو حد إجراءات عند تحديد الت .38أ

كثافة مما هو  أقل، يمكن أن تطرح العوامل التالية الحاجة إلى إجراءات مختلفة أو مدقق الخدمة
 موجود:

  من قبل المدققين الداخليين إنجازهطبيعة ونطاق العمل المحدد المنجز، أو الذي تسيتم ،
 محدودة.

 ات مدقق الخدمة.تستنتاجأهمية بالنسبة إل أقلعمل المدققين الداخليين بأنظمة رقابة  اطإرتب 

  من قبل المدققين الداخليين ال يتطلب إنجازهالعمل المحدد المنجز، أو الذي تسيتم ،
 موضوعية أو تقديرات معقدة.

 

 (34)المرجع الفقرة  عمل المدققين الداخليين إتستخدام
قيت إجراءات مدقق الخدمة على العمل المحدد للمدققين الداخليين على تعتمد طبيعة ونطاق وتو  .39أ

، أهمية المخاطر مثال  ات مدقق الخدمة )تستنتاجتقييم مدقق الخدمة ألهمية ذلك العمل بالنسبة إل
ها إلى الحد منها( وتقييم قسم التدقيق الداخلي وتقييم إختبار التي تسعى أنظمة الرقابة التي تم 

 لمدققين الداخليين. وتشمل هذه اإلجراءات:العمل المحدد ل
  فحص البنود التي تم فحصها بالفعل من قبل المدققين الداخليين؛ 

 فحص البنود المشابهة األخرى؛ و 

  .مالحظة اإلجراءات المنفذة من قبل المدققين الداخليين 
 

 (37-36)المرجع: الفقرات  تأثير تقرير التأكيد الخاص بمدقق الخدمة
وظيفة التدقيق الداخلي، فهذه الوظيفة ليست عن درجة اتستقاللية وموضوعية  بغض النظر .40أ

مستقلة عن مؤتسسة الخدمة حيث أنها مطلوبة من مدقق الخدمة عند تنفيذ العملية. ويتحمل 
مدقق الخدمة وحده مسؤولية الرأي الوارد في تقرير التأكيد الخاص بمدقق الخدمة وال تخفض 

 مدقق الخدمة لعمل المدققين الداخليين.  تخدامإتسهذه المسؤولية من خالل 
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أكي  
الت

دــ
بعدد من الطرق  من قبل المدققين الداخليين المنجزيمكن عرض وصف مدقق الخدمة للعمل  .41أ 

 مثل: 
  عمل محدد  إتستخدامأنظمة الرقابة تشير إلى  اتإختبار إدخال مواد تعريفية إلى وصف

 أنظمة الرقابة. اتإختبار للمدققين الداخليين في تنفيذ 

  مختلفة إلى التدقيق الداخلي. اتإختبار نسبة 
 

 (40-38)المرجع: الفقرات  اإلقرارات الخطية
مؤتسسة الخدمة وإضافة  بيانمنفصلة عن  28تعتبر اإلقرارات الخطية المطلوبة بموجب الفقرة  .42أ

 )س(.9لها كما هي معرفة في الفقرة 
 

)ج( من هذا المعيار، فقد 38للفقرة  ا  وفقإذا لم توفر مؤتسسة الخدمة اإلقرارات الخطية المطلوبة  .43أ
 )د( من هذا المعيار. 55للفقرة  وفقا  يكون من المالئم أن يتم تعديل رأي مدقق الخدمة 

 

 (42)المرجع: الفقرة المعلومات األخرى 
بالمعلومات التي يعتقد  إرتباطالدولي للمحاتسبين أن يكون لمدقق الخدمة  تحاديقتضي قواعد اإل .44أ

 ها معلومات:مدقق الخدمة أن

 تحتوي على أخطاء جوهرية أو بيانات مضللة؛   (أ)

 تحتوي على بيانات أو معلومات تم تقديمها دون تمحيص؛ أو  (ب)

تحذف أو تضعف المعلمات المطلوبة حيث أن هذه الحذوفات أو اإلضعاف تسيكون  (ج)
 . 4۱ مضلال  

 

مة لنظامها وتقرير إذا كانت المعلومات األخرى الواردة في مستند يحتوي على وصف مؤتسسة الخد
أو خطط الطوارئ أو  تسترجاعالتأكيد الخاص بمدقق الخدمة تضم معلومات مستقبلية مثل خطط اإل

المحددة في تقرير التأكيد الخاص بمدقق  اتنحرافخطط التعديالت على النظام التي تستعالج اإل
كن أن يطلب مدقق الخدمة، أو المطالبات بطبيعة ترويجية ال يمكن تحقيقها بصورة معقولة، فيم

 الخدمة إلغاء أو إعادة عرض تلك المعلومات. 
 

إذا رفضت مؤتسسة الخدمة إلغاء أو إعادة عرض المعلومات األخرى، تشمل اإلجراءات اإلضافية  .45أ
 المتخذة التي يمكن أن تكون مالئمة ما يلي على تسبيل المثال: 

  لإلجراء القانوني الصحيح.مستشارها القانوني بالنسبة  إتستشارةالطلب من مؤتسسة الخدمة 

 الجوهري أو الخطأ الجوهري في الحقيقة في تقرير التأكيد. نسجاموصف عدم اإل 

 .إيقاف تقرير التأكيد إلى أن يتم حل المسألة                                                      

 
 .110.2، الفقرة الدولي للمحاتسبين تحادقواعد اإل  4۱
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 من العملية. نسحاباإل 
 

 (51)المرجع: الفقرة  التوثيق
طلبات المنصوص عليها )أو المتطلبات المهنية، أو المت 1يتطلب المعيار الدولي لرقابة الجودة  .46أ

في القوانين أو األنظمة التي تكون على األقل بنفس أهمية وإلحاح المعيار الدولي لرقابة الجودة 
( تتطلب من الشركات وضع تسياتسات وإجراءات معينة التستكمال جمع ملفات العملية في 1

فات العملية النهائية وال يتجاوز النطاق الزمني المالئم إلتمام تجميع مل،   1515الوقت المناتسب.
 . 16بعد تاريخ تقرير مدقق الخدمة يوما   60بالعادة 

 

 إعداد تقرير التأكيد الخاص بمدقق الخدمة
 (53)المرجع: الفقرة  محتوى تقرير التأكيد الخاص بمدقق الخدمة

 وبياناتعلى أمثلة توضيحية لتقارير التأكيد الخاصة بمدقق الخدمة  2و 1تحتوي المالحق  .47أ
 الخدمة ذات العالقة.  مؤتسسات

 

 ((هـ) 53)المرجع: الفقرة  المستخدمون المستهدفون وغايات تقرير التأكيد الخاص بمدقق الخدمة
تعتبر المعايير المستخدمة للعمليات من اجل إعداد التقارير حول أنظمة الرقابة لدى مؤتسسة  .48أ

بما فيها أنظمة الرقابة، ، توفير المعلومات حول نظام مؤتسسة الخدمة الخدمة مهمة فقط لغايات
من قبل المنشآت النظام إلعداد التقارير المالية  إتستخدامالذين لديهم فهم لكيفية  ؤلئكأل

إضافة  المستخدمة. وعليه، فإن هذا األمر مذكور في تقرير التأكيد الخاص بمدقق الخدمة.
صراحة توزيع  نه من المالئم ضم الصياغة التي تحددأيمكن أن يعتبر مدقق الخدمة لذلك، 

ه إتستخدامه من قبل اآلخرين أو إتستخدامتقرير التأكيد على غير المستخدمين المستهدفين أو 
 لغايات أخرى. 

 

 (54)المرجع: الفقرة  أنظمة الرقابة اتإختبار وصف 
يساعد ضم ما يلي قراء تقرير ، 2أنظمة الرقابة للتقارير من النوع  اتإختبار عند وصف طبيعة  .49أ

 بمدقق الخدمة: التأكيد الخاص
 ات، حتى لو تم تحديد أنظمة رقابة أخرى نحرافالتي تم فيها تحديد إل اتختبار نتائج كافة اإل

أن أهداف الرقابة ذات العالقة قد تحققت أو أن نظام الرقابة  إتستنتاجتسمح لمدقق الخدمة ب
 من وصف مؤتسسة الخدمة لنظامها. ه قد الغي الحقا  إختبار الذي تم 

  ات المحددة، بمقدار تحديد مدقق الخدمة لهذه نحرافل العوامل المسببة لإلالمعلومات حو
 العوامل. 

 

                                                      
  15 المعيار الدولي لرقابة الجودة 1، الفقرة 45.

 . 54، الفقرة أ1المعيار الدولي لرقابة الجودة   16
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أكي  
الت

دــ
 (55)المرجع: الفقرة  اآلراء المعدلة 

 المعدلة الخاصة بمدقق الخدمة. على أمثلة توضيحية لعناصر تقارير التأكيد 3يحتوي الملحق  .50أ
 

من المالئم وصف  س مخالف أو حجب رأيه، فقد يكون أحتى لو عبر مدقق الخدمة عن ر  .51أ
يدرك مدقق الخدمة أنها قد تكون اقتضت تعديل الرأي وتأثيراته في أتسباب أي مسائل أخرى 

 فقرة أتساس التعديل. 
 

عند التعبير عن حجب رأي بسبب قيود النطاق، فليس من المالئم عادة تحديد اإلجراءات التي  .52أ
 خدمة. وقد يلقي القيام بذلكا وال ضم البيانات التي تصف خصائص عملية مدقق الإنجازهتم 

 بظالله على حجب الرأي. 
 

 (56)المرجع: الفقرة مسؤوليات التواصل األخرى 
، ما لم يحظرها 56ابة للظروف المحددة في الفقرة يمكن أن تشمل اإلجراءات المالئمة لالتستج .53أ

 ما يلي:القانون واللوائح 

  تلفة.مسارات العمل المخالحصول على مشورة قانونية حول عواقب 

  في مؤتسسة الخدمة. حوكمةالمكلفين بال أؤلئكالتواصل مع 

  القوانين تحديد ما إذا كان تسيتم التواصل مع أطراف أخرى )على تسبيل المثال، قد تتطلب
من مدقق الخدمة أن يبلغ تسلطة مختصة  أو األنظمة أو المتطلبات األخالقية ذات العالقة

أو أن يحدد مسؤوليات يكون اإلبالغ  1الخدمات،خارج المنشأة أو المدقق الخارجي لمنظمة 
 بموجبها مناتسبا  للظروف(.

 ( عندما يكون ذلك مطلوبا  مثال  التواصل مع أطراف ثالثة )الجهة التنظيمية ،. 

 .تعديل رأي مدقق الخدمة أو إضافة فقرة مسألة أخرى 

 من العملية. نسحاباإل

                                                     

 
 من قواعد تسلوك مجلس المعايير األخالقية للمحاتسبين المهنيين 225/48إلى  225/44انظر على تسبيل المثال األقسام من  1
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 1الملحق 
 (47أ)المرجع: الفقرة 

 سسة الخدمةمؤ  بياناتعلى  مثال
مؤتسسة الخدمة مخصصة لإلرشاد وال تهدف إلى أن تكون شاملة أو مطبقة  بياناتاألمثلة التالية من 

 على كافة الحاالت. 
 

 2مؤسسة الخدمة م  النوع  بيان: 1المثال 
 مؤتسسة الخدمة بيان

ذين لديهم فهم ( ومدققوهم التسماإل أو النوعتم إعداد الوصف المرافق للعمالء الذين يستخدمون نظام )
كافي لدراتسة الوصف إلى جانب المعلومات األخرى بما فيها المعلومات عن أنظمة الرقابة التي يطبقها 

( المنشأة إتسمأنفسهم، عند تقييم مخاطر األخطاء الجوهرية في البيانات المالية للعمالء. تؤكد ) العمالء
 على أن:

( لمعالجة تسمعادلة نظام )النوع أو اإل ج ج( يعرض بصورة-الوصف المرافق في الصفحات )ب ب (أ)
(. وكانت المعايير المستخدمة في عمل التاريخ ( إلى )التاريخ معامالت العمالء طوال الفترة من )

 هي أن الوصف المرافق: البيانهذا 

 يعرض كيفية تصميم النظام وتنفيذه، بما في ذلك: (1)

 ت المعامالت المعالجة.أنواع الخدمات المقدمة، بما فيها، حسبما هو مالئم، فئا 

  لها هذه المعامالت  وفقا  اإلجراءات، في تقنية المعلومات واألنظمة اليدوية، التي بدأت
وتم تسجيلها ومعالجتها وتصحيحها حسب الضرورة وتحويلها إلى التقارير المعدة 

 للعمالء.

 تي السجالت المحاتسبية ذات العالقة، والمعلومات المساندة والحسابات المحددة ال
اتستخدمت في البدء بالمعامالت وتسجيلها ومعالجتها وإعداد تقارير بها. ويشمل هذا 

 تصحيح المعلومات الخاطئة وكيفية تحويل المعلومات إلى التقارير المعدة للعمالء.

 .كيفية تعامل النظام مع األحداث والظروف الهامة، عدا المعامالت 

 العملية المستخدمة إلعداد التقرير للعمالء. 

  .أهداف الرقابة ذات العالقة وأنظمة الرقابة المصممة لتحقيق تلك األهداف 

  أنظمة الرقابة التي افترضنا، أثناء تصميم النظام، أنها تستطبق من قبل المنشآت
 المستخدمة والمحددة، إذا لزم األمر لتحقيق أهداف الرقابة الواردة في وصف مؤتسسة 
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أكي  
الت

دــ
 

ب أهداف الرقابة المحددة التي ال يمكن أن نحققها الخدمة لنظامها، في الوصف إلى جان
 لوحدنا. 

  لبيئة الرقابة لدينا وعملية تقييم المخاطر ونظام المعلومات )بما فيها الجوانب األخرى
العمليات التجارية ذات العالقة( والمراتسالت وأنشطة المراقبة وأنظمة المراقبة التي كانت 

 وإعداد التقارير بها.ذات عالقة بمعالجة معامالت العمالء 

يشمل تفاصيل التغييرات ذات العالقة بنظام مؤتسسة الخدمة خالل الفترة من )التاريخ( إلى  (2)
 )التاريخ(.

ال يحذف أو يشوه المعلومات ذات العالقة بنطاق النظام الموصوف، مع اإلقرار بأن  (3)
وبالتالي ال الوصف معد ليلبي الحاجات المشتركة لمجموعة كبيرة من العمالء ومدققيهم 

 مهمة في بيئته عميل منفردكل  يعتبرهايمكن أن التي نظام اليمكن أن يشمل كافة جوانب 
 الخاصة.

 

كانت أنظمة الرقابة ذات العالقة بأهداف الرقابة الواردة في الوصف المرافق مصممة بصورة  (ب)
يير المستخدمة في (. وكانت المعاالتاريخ( إلى )التاريخمالئمة وتعمل بفاعلية طوال الفترة من )

 هي: البيانعمل هذا 

 تحديد المخاطر التي هددت تحقيق أهداف الرقابة الواردة في الوصف؛  (1)

توفير أنظمة الرقابة المحددة في ذلك الوصف، إذا كانت مطبقة حسب ما هو موصوف،  (2)
 لتأكيد معقول بأن تلك المخاطر ال تمنع تحقيق أهداف الرقابة الواردة؛ و

طبقة بصورة متسقة كما هي مصممة، بما في ذلك إمكانية تطبيق أنظمة أنظمة الرقابة م (3)
الرقابة اليدوية من قبل األفراد الذين يتمتعون بالكفاءة والصالحيات المناتسبة، طوال الفترة 

 (.التاريخ( إلى )التاريخمن )
 

 1مؤسسة الخدمة م  النوع  بيان: 2المثال 

( ومدققوهم الذين لديهم فهم تسمالنوع أو اإلتخدمون نظام )تم إعداد الوصف المرافق للعمالء الذين يس
كافي لدراتسة الوصف إلى جانب المعلومات األخرى بما فيها المعلومات عن أنظمة الرقابة التي يطبقها 

 إتسمالمعلومات لدى العمالء ذات العالقة بإعداد التقارير المالية. تؤكد ) نظامالعمالء أنفسهم، عند فهم 
 أن: ( علىالمنشأة

( تسمالنوع أو اإلج ج( يعرض بصورة عادلة نظام )-الوصف المرافق في الصفحات )ب ب (أ)
هي  البيان(. وكانت المعايير المستخدمة في عمل هذا التاريخلمعالجة معامالت العمالء كما في )

 أن الوصف المرافق:

 يعرض كيفية تصميم النظام وتنفيذه، بما في ذلك: (1)

 حسبما هو مالئم فيها فئات المعامالت المعالجة أنواع الخدمات المقدمة، بما. 
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  لها هذه المعامالت  وفقا  اإلجراءات، في تقنية المعلومات واألنظمة اليدوية، التي بدأت
وتم تسجيلها ومعالجتها وتصحيحها حسب الضرورة وتحويلها إلى التقارير المعدة 

 للعمالء.

 ندة والحسابات المحددة التي السجالت المحاتسبية ذات العالقة، والمعلومات المسا
تستخدمت في البدء بالمعامالت وتسجيلها ومعالجتها وإعداد تقارير بها. ويشمل هذا إ

 تصحيح المعلومات الخاطئة وكيفية تحويل المعلومات إلى التقارير المعدة للعمالء.

 .كيفية تعامل النظام مع األحداث والظروف الهامة، عدا المعامالت 

 ة إلعداد التقرير للعمالء.العملية المستخدم 

  .أهداف الرقابة ذات العالقة وأنظمة الرقابة المصممة لتحقيق تلك األهداف 

  فترضنا، أثناء تصميم النظام، أنها تستطبق من قبل المنشآت إأنظمة الرقابة التي
المستخدمة والمحددة، إذا لزم األمر لتحقيق أهداف الرقابة الواردة في وصف مؤتسسة 

امها، في الوصف إلى جانب أهداف الرقابة المحددة التي ال يمكن أن الخدمة لنظ
 نحققها لوحدنا. 

  الجوانب األخرى لبيئة الرقابة لدينا وعملية تقييم المخاطر ونظام المعلومات )بما فيها
العمليات التجارية ذات العالقة( والمراتسالت وأنشطة المراقبة وأنظمة المراقبة التي 

 عالجة معامالت العمالء وإعداد التقارير بها.كانت ذات عالقة بم

ال يحذف أو يشوه المعلومات ذات العالقة بنطاق النظام الموصوف، مع اإلقرار بأن  (2)
الوصف معد ليلبي الحاجات المشتركة لمجموعة كبيرة من العمالء ومدققيهم وبالتالي ال 

منفرد مهمة في بيئته  يمكن أن يشمل كافة جوانب النظام التي يمكن أن يعتبرها كل عميل
 الخاصة.

 

كانت أنظمة الرقابة ذات العالقة بأهداف الرقابة الواردة في الوصف المرافق مصممة بصورة  (ب)
 هي: البيانوكانت المعايير المستخدمة في عمل هذا كما في )التاريخ(. مالئمة 

 تحديد المخاطر التي هددت تحقيق أهداف الرقابة الواردة في الوصف؛ و (1)

نظمة الرقابة المحددة في ذلك الوصف، إذا كانت مطبقة حسب ما هو موصوف، توفير أ (2)
 .لتأكيد معقول بأن تلك المخاطر ال تمنع تحقيق أهداف الرقابة الواردة
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أكي  
الت

دــ
 2الملحق  

 (47)المرجع: الفقرة أ
 على تقارير التأكيد الخاص بمدقق الخدمة مثال

دف إلى أن تكون شاملة أو مطبقة على كافة األمثلة التالية من التقارير مخصصة لإلرشاد وال ته
 الحاالت. 

 

 2: تقارير التأكيد الخاص بمدقق الخدمة م  النوع 1المثال 
تقرير التأكيد الخاص بمدقق الخدمة المستقل حول وصف أنظمة الرقابة وتصميمها وفاعليتها 

 التشغيلية
 إلى: مؤتسسة الخدمة س ص ع

 

 النطاق
ظام لنج ج( -صف مؤتسسة الخدمة س ص ع في الصفحات )ب بلقد شاركنا في التقرير حول و 

( وحول تصميم التاريخ ( إلى )التاريخ ( لمعالجة معامالت العمالء طوال الفترة من )تسماإل أو النوع)
 .۱رقابة الواردة في الوصفلوعمل أنظمة الرقابة ذات العالقة بأهداف ا

 

 مسؤوليات مؤتسسة الخدمة س ص ع
المرافق في الصفحة )أ أ(، بما في  والبيانص ع مسؤولة عن: إعداد الوصف تكون مؤتسسة الخدمة س 

؛ وتوفير الخدمات المشمولة بالوصف؛ وتحديد أهداف والبيانذلك اكتمال ودقة وطريقة عرض الوصف 
 الرقابة؛ وتصميم وتنفيذ أنظمة الرقابة وتشغيلها بفاعلية لتحقيق أهداف الرقابة الواردة.

 

قواعد السلوك األخالقي للمحاتسبين بات االتستقاللية والمتطلبات األخالقية األخرى من لمتطل نالقد امتثل
الصادرة عن مجلس معايير السلوك األخالقي الدولية للمحاتسبين، التي تأتسست على المبادئ  المهنيين

 .األتساتسية للنزاهة والموضوعية والكفاءة المهنية والعناية الواجبة والسرية والسلوك المهني
 

وتحافظ بالتالي على نظام شامل لرقابة الجودة بما في 2 1ُتطبق الشركة المعيار الدولي لرقابة الجودة 
ذلك تسياتسات وإجراءات موثقة بشأن االمتثال للمتطلبات األخالقية والمعايير المهنية والمتطلبات القانونية 

 .والتنظيمية المعمول بها
 

                                                     

 
 إذا كانت بعض عناصر الوصف غير مشمولة في نطاق العملية، فيجب توضيح هذا في تقرير التأكيد.   ۱
"رقابة الجودة للشركات التي تؤدي عمليات تدقيق ومراجعة للبيانات المالية وعمليات التأكيد األخرى  1يار الدولي لرقابة الجودة المع  2

 والخدمات ذات العالقة".
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 مسؤوليات مدقق الخدمة
التعبير عن رأي حول وصف مؤتسسة الخدمة س ص ع وحول تصميم وعمل أنظمة  إن مسؤوليتنا هي

للمعيار  وفقا  وقد قمنا بالعملية الرقابة المرتبطة بأهداف الرقابة الواردة في الوصف بناء على إجراءاتنا. 
 ، الصادر عن"الخدمات"تقارير التأكيد حول أنظمة الرقابة في مؤتسسات  3402الدولي لعمليات التأكيد

إلجراءات وتنفيذها اتخطيط ب أن نقومالمعيار  ويتطلب هذاالمجلس الدولي لمعايير التدقيق والتأكيد. 
بصورة  للحصول على تأكيد معقول حول ما إذا كان الوصف، من كافة النواحي الجوهرية، معروضا  

صممة بصورة عادلة من كافة النواحي الجوهرية، وما إذا كانت أنظمة الرقابة لدى مؤتسسة الخدمة م
 مالئمة وتعمل بفاعلية. 

 

تشمل عملية التأكيد إلعداد تقارير حول وصف وتصميم وفاعلية أنظمة الرقابة في مؤتسسة الخدمة تنفيذ 
في وصف مؤتسسة الخدمة لنظامها وتصميم أنظمة  فصاحاتاإلجراءات للحصول على دليل حول اإل

مختارة على تقدير مدقق الخدمة، بما في ذلك تقييم الرقابة وفاعليتها التشغيلية. وتعتمد اإلجراءات ال
مالئمة ن أنظمة الرقابة ليست مصممة بصورة أو  بصورة عادلة بان الوصف ليس معروضا  المخاطر 

الفاعلية التشغيلية ألنظمة الرقابة التي نعتبرها ضرورية  إختباروتشمل إجراءاتنا . وغير فاعلة تشغيليا  
ف الرقابة الواردة في الوصف قد تحققت. وتشمل عملية التأكيد من هذا لتوفير تأكيد معقول بأن أهدا

تقييم العرض العام للوصف ومدى مالئمة األهداف الواردة فيه ومدى مالئمة المعايير  أيضا  النوع 
 (.أ أ المحددة من قبل مؤتسسة الخدمة والمذكورة في الصفحة )

 
 ئم لتوفير أتساس لرأينا. إننا نعتقد أن الدليل الذي حصلنا عليه كافي ومال

 

 ضوابط أنظمة الرقابة في مؤتسسة الخدمة
 تم إعداد وصف مؤتسسة الخدمة س ص ع  ليلبي الحاجات المشتركة لمجموعة كبيرة من العمالء

ومدققيهم وبالتالي ال يمكن أن يشمل كافة جوانب النظام التي يمكن أن يعتبرها كل عميل منفرد مهمة 
إلى طبيعتها، فقد ال تمنع أنظمة الرقابة في مؤتسسة الخدمة أو تكشف  ونظرا   في بيئته الخاصة. وكذلك

على ذلك، يخضع  عالوة   كافة األخطاء أو الحذوفات أثناء معالجة المعامالت أو إعداد التقارير بها.
توقع أي تقييم للفاعلية في الفترات المستقبلية إلى مخاطر أن تصبح أنظمة الرقابة في مؤتسسة الخدمة 

 غير كافية أو فاشلة.
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أكي  
الت

دــ
 الرأي 

 رأيناها في صياغة اعلى أتساس المسائل المحددة في هذا التقرير. والمعايير التي اتستخدمن رأيناتم تكوين 
 ، ومن كافة النواحي الجوهرية:وبرأينا(. أ أ هي الواردة في الصفحة )

 ( إلى )لتاريخا يعرض الوصف بصورة عادلة النظام كما هو مصمم ومطبق طوال الفترة من ) (أ)
 (؛ التاريخ

أنظمة الرقابة المرتبطة بأهداف الرقابة الواردة في الوصف بصورة مالئمة طوال الفترة تم تصميم  (ب)
 (؛ والتاريخ ( إلى )التاريخ من )

ها، وهي تلك الضرورية لتوفير تأكيد معقول بان أهداف الرقابة إختبار أنظمة الرقابة التي تم تعمل   (ج)
 (.التاريخ ( إلى )التاريخ ة طوال الفترة من )بصورة فاعلتحققة، الواردة في الوصف م

 

 أنظمة الرقابة اتإختبار وصف 
ها وطبيعة وتوقيت ونتائج تلك إختبار ( أنظمة الرقابة المحددة التي تم ض ض -ذ ذ تورد الصفحات )

 . اتختبار اإل
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 المستخدمون المستهدفون والغايات
الذي  العمالء( ض ض-ذ ذ أنظمة الرقابة في الصفحات ) اتإختبار يستهدف هذا التقرير ووصف 

( الخاص بمؤتسسة الخدمة س ص ع ومدققيهم الذين لديهم فهم كافي تسمالنوع أو اإل اتستخدموا نظام )
لدراتسة الوصف إلى جانب المعلومات األخرى بما فيها المعلومات عن أنظمة الرقابة التي يطبقها 

 األخطاء الجوهرية في البيانات المالية للعمالء.  العمالء أنفسهم، عند تقييم مخاطر
 

 ]توقيع مدقق الخدمة[
 ]تاريخ تقرير التأكيد الخاص بمدقق الخدمة[

 ]عنوان مدقق الخدمة[
 

 2: تقارير التأكيد الخاص بمدقق الخدمة م  النوع 2المثال 
ا وفاعليتها تقرير التأكيد الخاص بمدقق الخدمة المستقل حول وصف أنظمة الرقابة وتصميمه

 التشغيلية
 إلى: مؤتسسة الخدمة س ص ع

 

 النطاق
( لنظام ج ج-ب بلقد شاركنا في التقرير حول وصف مؤتسسة الخدمة س ص ع في الصفحات )

( وحول تصميم وعمل التاريخ( إلى )التاريخ( لمعالجة معامالت العمالء طوال الفترة من )تسمالنوع أو اإل)
 .3اف الرقابة الواردة في الوصفأنظمة الرقابة ذات العالقة بأهد

 

ولم نقم بأي إجراءات تتعلق بالفاعلية التشغيلية ألنظمة الرقابة الواردة في الوصف وعليه لم نعبر عن 
 رأينا فيها.

 

 مسؤوليات مؤتسسة الخدمة س ص ع
(، بما في أ أ المرافق في الصفحة ) والبيانتكون مؤتسسة الخدمة س ص ع مسؤولة عن: إعداد الوصف 

؛ وتوفير الخدمات المشمولة بالوصف؛ وتحديد أهداف والبيانلك اكتمال ودقة وطريقة عرض الوصف ذ
 الرقابة؛ وتصميم وتنفيذ أنظمة الرقابة وتشغيلها بفاعلية لتحقيق أهداف الرقابة الواردة.

 

 ورقابة الجودة اتستقالليتنا
قواعد السلوك األخالقي للمحاتسبين ى من لمتطلبات االتستقاللية والمتطلبات األخالقية األخر  نالقد امتثل
الصادرة عن مجلس معايير السلوك األخالقي الدولية للمحاتسبين، التي تأتسست على المبادئ  المهنيين

 .األتساتسية للنزاهة والموضوعية والكفاءة المهنية والعناية الواجبة والسرية والسلوك المهني

                                                      
 إذا كانت بعض عناصر الوصف غير مشمولة في نطاق العملية، فيجب توضيح هذا في تقرير التأكيد.  3
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أكي  
الت

دــ
  

وتحافظ بالتالي على نظام شامل لرقابة الجودة بما في 4 1المعيار الدولي لرقابة الجودة  ُتطبق الشركة
ذلك تسياتسات وإجراءات موثقة بشأن االمتثال للمتطلبات األخالقية والمعايير المهنية والمتطلبات القانونية 

 .والتنظيمية المعمول بها
 

 مسؤوليات مدقق الخدمة
وحول تصميم وعمل أنظمة إن مسؤوليتنا هي التعبير عن رأي حول وصف مؤتسسة الخدمة س ص ع 

للمعيار  وفقا  على إجراءاتنا. وقد قمنا بالعملية  الرقابة المرتبطة بأهداف الرقابة الواردة في الوصف بناء  
الصادر عن ، "تقارير التأكيد حول أنظمة الرقابة في مؤتسسات الخدمة"، 3402الدولي لعمليات التأكيد 

تخطيط لإلجراءات وتنفيذها للحصول بال أن نقوم ويتطلب هذاالمجلس الدولي لمعايير التدقيق والتأكيد. 
بصورة عادلة من  على تأكيد معقول حول ما إذا كان الوصف، من كافة النواحي الجوهرية، معروضا  

كافة النواحي الجوهرية، وما إذا كانت أنظمة الرقابة لدى مؤتسسة الخدمة مصممة بصورة مالئمة وتعمل 
 بفاعلية. 

 
لتأكيد إلعداد تقارير حول وصف وتصميم وفاعلية أنظمة الرقابة في مؤتسسة الخدمة تنفيذ تشمل عملية ا

في وصف مؤتسسة الخدمة لنظامها وتصميم أنظمة  فصاحاتاإلجراءات للحصول على دليل حول اإل
 أنالرقابة وفاعليتها التشغيلية. وتعتمد اإلجراءات المختارة على تقدير مدقق الخدمة، بما في ذلك تقييم 

الوصف ليس معروضا بصورة عادلة وان أنظمة الرقابة ليست مصممة بصورة. وتشمل عملية التأكيد 
تقييم العرض العام للوصف ومدى مالئمة األهداف الواردة فيه ومدى مالئمة  أيضا  من هذا النوع 

 (.أ أ المعايير المحددة من قبل مؤتسسة الخدمة والمذكورة في الصفحة )
 

يه أعاله، فإننا لم نقم بأي إجراءات تتعلق بالفاعلية التشغيلية ألنظمة الرقابة الواردة في وكما هو مشار إل
 الوصف وعليه لم نعبر عن رأينا فيها.

 
 إننا نعتقد أن الدليل الذي حصلنا عليه كافي ومالئم لتوفير أتساس لرأينا.

 
 ضوابط أنظمة الرقابة في مؤتسسة الخدمة

ص ع  ليلبي الحاجات المشتركة لمجموعة كبيرة من العمالء  تم إعداد وصف مؤتسسة الخدمة س
ومدققيهم وبالتالي ال يمكن أن يشمل كافة جوانب النظام التي يمكن أن يعتبرها كل عميل منفرد مهمة 
في بيئته الخاصة. وكذلك ونظرا إلى طبيعتها، فقد ال تمنع أنظمة الرقابة في مؤتسسة الخدمة أو تكشف 

 حذوفات أثناء معالجة المعامالت أو إعداد التقارير بها. كافة األخطاء أو ال
                                                      

 
"  رقابة الجودة للشركات التي تؤدي عمليات تدقيق ومراجعة  للبيانات المالية، وعمليات التأكيد  1بة الجودة المعيار الدولي لرقا    4

 األخرى والخدمات ذات العالقة
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 الرأي 
تم تكوين رأينا على أتساس المسائل المحددة في هذا التقرير. والمعايير التي اتستخدمناها في صياغة رأينا 

 (. وبرأينا، ومن كافة النواحي الجوهرية:أ أ هي الواردة في الصفحة )
 (؛ والتاريخ ا هو مصمم ومطبق كما في )يعرض الوصف بصورة عادلة النظام كم (أ)

 تم تصميم أنظمة الرقابة المرتبطة بأهداف الرقابة الواردة في الوصف بصورة مالئمة كما في ) (ب)
 (.التاريخ

 

 المستخدمون المستهدفون والغايات
( الخاص بمؤتسسة الخدمة س تسمالنوع أو اإل يستهدف هذا التقرير فقط العمالء الذي اتستخدموا نظام )

ع ومدققيهم الذين لديهم فهم كافي لدراتسة الوصف إلى جانب المعلومات األخرى بما فيها المعلومات  ص
عن أنظمة الرقابة التي يطبقها العمالء أنفسهم، عند فهم أنظمة المعلومات لدى العمالء ذات العالقة 

 بالبيانات المالية. 
 ]توقيع مدقق الخدمة[

 الخدمة[ ]تاريخ تقرير التأكيد الخاص بمدقق
 ]عنوان مدقق الخدمة[
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أكي  
الت

دــ
 3الملحق  

 (50)المرجع: الفقرة أ
 مثال على تقارير التأكيد المعدلة الخاصة بمدقق الخدمة

مخصصة لإلرشاد وال تهدف إلى أن تكون شاملة أو مطبقة على كافة  األمثلة التالية من التقارير المعدلة
 الحاالت. 

 

بصورة عادلة من  لخدمة لنظامها ليس معروضا  وصف مؤسسة ا – المتحفظ: الرأي 1المثال 
 كافة النواحي الجوهرية

.... 

 مسؤوليات مدقق الخدمة
.... 

 إننا نعتقد أن الدليل الذي حصلنا عليه كافي ومالئم لتوفير أساس لرأينا.
 

  المتحفظأساس الرأي 
 

عريف المشغل ( أن مؤسسة الخدمة س ص ع تستخدم أرقام تم نيحدد الوصف المرافق في الصفحة )
عن  ستعالملمنع الدخول غير المصرح إلى النظام. وبناء على إجراءاتنا، والتي تشمل اإلوكلمات المرور 

، فقد حددنا أن أرقام تعريف المشغل وكلمات المرور تستخدم في الموظفين ومراقبة النشاطات أراء
 التطبيقات )أ( و)ب( ولكن ليس في )ج( و)د(.

 

  المتحفظالرأي 
وين رأينا على أساس المسائل المحددة في هذا التقرير. والمعايير التي استخدمناها في صياغة رأينا تم تك

المسائل المذكورة  إستثناءوب(. وبرأينا، أ أ الصفحة ) مؤسسة الخدمة س ص ع في بيان هي الواردة في
 : المتحفظفي فقرة أساس الرأي 

 )أ( 
 

وفير تأكيد معقول بأن أهداف الرقابة الواردة في : أنظمة الرقابة ليست مصممة لت2المثال 
 وصف مؤسسة الخدمة لنظامها ستحقق في حال تشغيلها بفاعلية

 
.... 

 مسؤوليات مدقق الخدمة
.... 
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 إننا نعتقد أن الدليل الذي حصلنا عليه كافي ومالئم لتوفير أساس لرأينا.
 

 المتحفظأساس الرأي 
تقوم مؤسسة الخدمة س ص ع من وقت آلخر وصف المرافق، ( من الم نكما هو وارد في الصفحة )

بعمل تغيير في برامج التطبيقات لتصحيح العيوب أو لتعزيز القدرات. وال تشمل اإلجراءات المتبعة عند 
تحديد إمكانية عمل التغييرات، أثناء تصميم التغييرات وتنفيذها، المراجعة والموافقة من قبل األفراد 

متطلبات محددة  أيضا  لين عن أؤلئك المشاركين في عمل التغييرات. وليس هناك المصرح لهم والمستق
 إلى مراجع غير مصرح قبل تنفيذ التغييرات. اتختبار أو توفير نتائج اإل هذه التغييرات ختبارإل
 

 المتحفظالرأي 
في صياغة رأينا تم تكوين رأينا على أساس المسائل المحددة في هذا التقرير. والمعايير التي استخدمناها 

المسائل المذكورة  إستثناء(. وبرأينا، وبأ أ مؤسسة الخدمة س ص ع في الصفحة ) بيانهي الواردة في 
 : المتحفظفي فقرة أساس الرأي 

 )أ( 
أنظمة الرقابة ال تعمل بفاعلية طوال الفترة المحددة )التقارير من  – المتحفظ: الرأي 3المثال 
 فقط( 2النوع 

.... 
 

 ت مدقق الخدمةمسؤوليا
 

.... 
 

 إننا نعتقد أن الدليل الذي حصلنا عليه كافي ومالئم لتوفير أساس لرأينا.
 

 المتحفظأساس الرأي 
لمطابقة دفعات القروض أن لديها أنظمة رقابة محوسبة تذكر مؤسسة الخدمة س ص ع في وصفها 

( من الوصف، فإن نظام م نالمدفوعة مع المخرجات الناتجة. لكن، وكما هو مشار إليه في الصفحة )
بسبب خطأ  اليوم /الشهر /السنةوحتى  اليوم /الشهر /السنةالرقابة هذا لم يعمل بفاعلية خالل الفترة من 

في البرمجة. ونتج عن هذا عدم تحقق هدف الرقابة "أنظمة الرقابة توفر تأكيدا معقوال بأن دفعات 
اليوم /الشهر وحتى  اليوم /الشهر /السنةمن القروض المدفوعة مسجلة حسب األصول" خالل الفقرة 

نا اتإختبار على البرنامج الذي يقوم بالحساب كما في )التاريخ( وتشير س ص ع التغيير  ت. ونفذ/السنة
 .اليوم /الشهر /السنةوحتى  اليوم /الشهر /السنةإلى انه كان يعمل بفاعلية خالل الفترة من 
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أكي  
الت

دــ
 المتحفظالرأي  

ساس المسائل المحددة في هذا التقرير. والمعايير التي استخدمناها في صياغة رأينا تم تكوين رأينا على أ
المسائل المذكورة  إستثناء(. وبرأينا، وبأ أ مؤسسة الخدمة س ص ع في الصفحة ) بيانهي الواردة في 

 : المتحفظفي فقرة أساس الرأي 
.... 

 

 لحصول على دليل كافيمدقق الخدمة غير قادر على ا – المتحفظ: الرأي 4المثال 
.... 

 

 مسؤوليات مدقق الخدمة
 إننا نعتقد أن الدليل الذي حصلنا عليه كافي ومالئم لتوفير أساس لرأينا.

 

 المتحفظأساس الرأي 
تذكر مؤسسة الخدمة س ص ع في وصفها أن لديها أنظمة رقابة محوسبة لمطابقة دفعات القروض 

لتنفيذ هذه المطابقة خالل الفترة  لكترونيةشطب السجالت اإلالمدفوعة مع المخرجات الناتجة. لكن، تم 
نتيجة لخطأ في معالجة الحاسوب، وبالتالي كنا غير  اليوم /الشهر /السنةوحتى  اليوم /الشهر /السنةمن 

عمل نظام الرقابة لتلك الفترة. نتيجة لذلك، كنا غير قادرين على تحديد ما إذا كان  إختبارقادرين على 
بأن دفعات القروض المدفوعة مسجلة حسب األصول" قد  معقول   بة "أنظمة الرقابة توفر تأكيدا  هدف الرقا

 .اليوم /الشهر /السنةوحتى  اليوم /الشهر /السنةعمل بفاعلية خالل الفقرة من 
 

 المتحفظالرأي 
 

في صياغة رأينا  ستخدمناهاإتم تكوين رأينا على أساس المسائل المحددة في هذا التقرير. والمعايير التي 
المسائل المذكورة  إستثناء(. وبرأينا، وبأ أ مؤسسة الخدمة س ص ع في الصفحة ) بيانهي الواردة في 

 : المتحفظفي فقرة أساس الرأي 
 

 )أ( ...
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في  "الدفيئة بالغازاتالبيانات الخاصة "عمليات التأكيد حول  3410معيار الدولي لعمليات التأكيد اليجب قراءة 

وغيرها من  األخرى "مقدمة المعايير الدولية بشأن رقابة الجودة والتدقيق والمرارجعة وخدمات التأكيد سياق 
 . الخدمات ذات العالقة"
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أكي 
الت

 دــ

 مقدمة
اتها من إنبعاثمن المنشآت تقيس ات الغازات الدفيئة وتغير المناخ، فإن العديد إنبعاثلعالقة بين ل نظرا   .1

هذه ببيانات خاصة  بإعداد أيضا  ، كما تقوم العديد من المنشآت هذه الغازات ألغراض اإلدارة الداخلية
 الغازات:

 ؛تنظيميال فاا اإلكجزء من نظام  (أ)
 ات؛ أونبعاثاإل مبادلةبرنامج كجزء من  (ب)
، على يةختيار إلا اتفااحقد يتم نشر اإلو . ي إختيار ساس وفق أ وغيرهمالمستثمرين  إلطالع (ج)

و في أ إلستدامةحول امن تقرير أوسع يتم تضمينها كجزء  وأسبيل المثال، كوثيقة مستقلة؛ 
 دراج في "سجل الكربون". إلبهدف دعم ا إعدادهاو قد يتم أ؛ ةأالتقرير السنوي للمنش

 

 نطاق هذا المعيار
لمنشأة بالغازات الدفيئة  خاصالبيان الحول  ريراتق عدادبإ المتعلقةالتأكيد  المعيار عملياتهذا  يتناول .2

 . ما
بيان خاص بالغازات  إلى باإلضافة معينة معلومات الممارس في عملية تأكيد إستنتاجقد يغطي  .3

 يشّكلالذي  ستدامةتقرير اإلإعداد تقرير حول الممارس في  يشاركعندما الدفيئة، على سبيل المثال، 
  (2أ -1أ الفقرات)المررجع:  :في مثل هذه الحاالتفقط. رجزء واحد منه البيان الخاص بالغازات الدفيئة 

 اص بالغازات الدفيئةلبيان الخيتعلق با المنّفذة فيماات التأكيد إرجراءعلى ُيطّبق هذا المعيار  (أ)
من  نسبيا  رجزء ثانوي هو البيان الخاص بالغازات الدفيئة  الحالة التي يكون فيهاعدا عن 

 المعلومات االرجمالية الخاضعة للتأكيد؛ و

 دلعمليات التأكي معيار دولي آخر)أو )المنقح(  30001 الدولي لعمليات التأكيدُيطّبق المعيار  (ب)
المعلومات التي بقية فيما يخص ات التأكيد المنّفذة إرجراءعلى محدد( أساسي موضوع  يتناول

 الممارس.  إستنتاج يغطيها
  

حول  التقاريرال ينص على ارشادات محددة لعمليات التأكيد بهدف اعداد و هذا المعيار ال يتناول  .4
 :ما يلي

الغازات الدفيئة، على سبيل  اتإنبعاثعدا عن تلك الخاصة بات نبعاثاإلخاصة بالبيانات ال (أ)
ن أ، يمكن ومع ذلك(. 2SO( وأوكسيدات الكبريت )NOxأوكسيدات النيترورجين )المثال، 

  2؛العملياتلمثل هذه ينص هذا المعيار على ارشادات 
 

                                                           
 . التاريخية" المالية المعلومات مرارجعة أو التدقيق عمليات عن عدا التأكيد "عمليات)المنقح(   3000 التأكيد لعمليات الدولي المعيار  1
"بالمطر   2SO( وO2N، اللذان يختلفان عن أوكسيد النيتروز للغازات الدفيئة، 2NOو NO)أي  NOxترتبط المركبات الكيميائية   2

 الحمضي" وليس بتغير المناخ.
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 "ساسية"األمعلومات الدورة حياة المنتج و مثل  ،مرتبطة بالغازات الدفيئة أخرى معلومات  (ب)
 (. 3أات؛ أو )المررجع :الفقرة نبعاثعلى بيانات اإل ة المبنيةاألداء الرئيسي اتمؤشر ية و فتراضاإل

اآلليات، مثل مشاريع  الحاص الموازنة التي تستخدمها منشآت أو و العمليات أاألدوات  (ج)
ما  بيان خاص بالغازات الدفيئة لمنشأة يحتوي عندما  لكنات. نبعاثإلمن امقتطعة كبنود  أخرى 
ُتطبق متطلبات هذا المعيار فيما يتعلق للتأكيد،  الخاضعةات نبعاثإلمن االبنود المقتطعة على 

 )و((.   76الفقرة  أنظرحسبما يكون مناسبا )بتلك البنود المقتطعة 
 

 مباشرةال عمليات التاديق والعمليات
ن عملية تكو  نأما إن عملية التأكيد أ إلىالتأكيد(  إطارالدولي لعمليات التأكيد ) طاراإليشير  .5

يتناول هذا المعيار العمليات القائمة  . ةمباشر  تقاريرعداد إ و عملية قائمة على أساس التوكيد أ
 ۳التوكيد فقط.أساس على 

 
 وعمليات التأكيد المحدودمعقول لتأكيد العمليات اات لإرجراء

يد تكون عملية تأكإما أن ن عملية التأكيد أ إلى)المنقح(  3000 التأكيد لعمليات الدولي المعياريشير  .6
لمعقول وعمليات يتناول هذا المعيار كل من عمليات التأكيد ا 4.و عملية تأكيد محدودأمعقول 

 .التأكيد المحدود

حول البيان الخاص بالغازات  في كل من عمليات التأكيد المعقول وعمليات التأكيد المحدود .7
 والمالحظةفحص ال: التي يمكن أن تشمل ات التأكيدإرجراءيختار الممارس خليط من ، الدفيئة

ات إرجراءتحديد  ويعتبر. ستعالماإلو تحليلية الات رجراءاإلاعادة االداء و الحساب و  وإعادة والتأكيد
ألن البيانات و  عملية معينة هي مسألة حكم وتقدير مهني.  في اتخاذهاسوف يتم ي التأكيد الت

 ونطاقفإن طبيعة وتوقيت من الظروف،  مجموعة واسعةتغطي الخاصة بالغازات الدفيئة 
 . أخرى  إلىبدررجة كبيرة من عملية غلب تغير على األيات قد رجراءاإل

وعمليات معقول على كل من عمليات التأكيد المن متطلبات هذا المعيار يتم تطبيق كل متطّلب  .8
عملية تأكيد عليه في  المتحالألن مستوى التأكيد  ونظرا  . ذكر غير ذلكيُ ، ما لم التأكيد المحدود

ات التي رجراءاإلطبيعة ، فإن تأكيد معقولفي عملية المتحال عليه قل من ذلك هو أمحدود 
قل في أ، وتكون وتوقيتها طبيعتهاعن سوف تختلف في عملية تأكيد معقول الممارس  يؤديها

و على أتم عرض المتطلبات التي ُتطّبق على نوع واحد فقط  5.التأكيد المعقولمن عملية  نطاقها،
 الحرف وأ " )تأكيد محدود(حيث تم وضع الحرف "مفي شكل عمودي العمليات خر من اآلنوع ال
لعمليات التأكيد  مطلوبة فقطات رجراءن بعض اإلأوبالرغم من  " )تأكيد معقول( بعد رقم الفقرة.ع"

الفقرة  أيضا   أنظرفي بعض عمليات التأكيد المحدود ) أيضا   نها قد تكون مناسبةأال إ، المعقول

                                                           
 (.2)أ( )12، الفقرة )المنقح( 3000 التأكيد لعمليات الدولي المعيار ۳
 )أ( )ط( )ب(. 12، الفقرة )المنقح( 3000 التأكيد لعمليات الدولي المعيار ٤
 (.3)أ( ) 12)المنقح(، الفقرة  3000 التأكيد لعمليات الدولي المعيار ٥
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أكي 
الت

 دــ

عملية تأكيد فيما يخص للممارس  اإلضافيةات رجراءاإلات الرئيسة بين ختالفتعرض اإل، التي 90أ
 (. 90وأ 4لغازات الدفيئة(. )المررجع: الفقرتان أخاص باالبيان المعقول وعملية تأكيد محدود حول 

 
 أخرى متطلبات و  أخرى وبيانات مهنية )المنقح(  3000العالقة مع المعيار الدولي لعمليات التأكيد 

 المعيار )المنقح( وهذا 3000لمعيار الدولي لعمليات التأكيد ل أن يمتثلممارس ال يتورجب على  .9
هذا المعيار ويأتي بيان غازات الدفيئة للمنشأة.  إلعداد التقارير حول عملية تأكيدأي  إرجراءعند 

كما يتوسع هذا المعيار ، محله )المنقح( لكن ال يحل 3000لمعيار الدولي لعمليات التأكيد ل مكّمال  
معينة إلعداد تأكيد في عملية )المنقح(  3000المعيار الدولي لعمليات التأكيد تطبيق  كيفية في

 (17ة أالمررجع: الفقر ) ة.بيان غازات الدفيئة للمنشأ التقارير حول
 

)المنقح(، من بين أمور أخرى، االمتثال  3000معيار الدولي لعمليات التأكيد لل يتطلب االمتثال .10
مجلس معايير  الاادرة عن قواعد السلوك األخالقي للمحاسبين المهنيينمن  للجزأين "أ" و "ب"

أو  ،خرى المتعلقة بعمليات التأكيد، أو المتطلبات المهنية األ األخالقي الدولية للمحاسبينالسلوك 
على نفس القدر من على األقل  تكون القوانين واألنظمة، التي  المفروضة بمورجب المتطلبات

في إحدى الشركات التي  أن يكون عضوا   العمليةشريك  أيضا  من كما يتطلب 6.األهمية واإللحا 
المناوص  المتطلباتأو غيره من المتطلبات المهنية، أو  7،1المعيار الدولي لرقابة الجودة  طبقت

التي تكون على األقل بنفس أهمية وإلحا  المعيار الدولي لرقابة ، عليها في القوانين أو األنظمة
 ( 6أ-5. )المررجع: الفقرات أ1الجودة 

 
يتجاوز  االنبعاثات، ال برنامج تبادلحكام ألالمحلية أو األنظمة للقوانين أو  العملية خضعت حين .11

المحلية أو األنظمة لقوانين أو كانت افي حال و حكام. األأو نظمة األقوانين أو المعيار تلك الهذا 
وفقا للقوانين أو  فإن أي عملية ُتنفذ، ا المعياراالنبعاثات تختلف عن هذ برنامج تبادلأحكام 

 أن يّقرللممارس  ا المعيار. ويحقهذلتلقائيا  برنامج محدد لن تمتثلالمحلية أو أحكام األنظمة 
 برنامج تبادلالمحلية أو أحكام األنظمة باإلضافة إلى االلتزام بالقوانين أو  المعيار لهذا بامتثاله

 (7الفقرة أالمررجع: المعيار. ) في هذا المتطلبات المعمول بهاعند استيفاء رجميع  فقطاالنبعاثات 
 

 تاريخ النفاذ
سبتمبر  30الفترات التي تنتهي في لتقارير التأكيد التي تغطي يكون هذا المعيار نافذ المفعول  .12

 . ذلكو بعد أ 2013

 هداف األ
  هداف الممارس:فيما يلي أ  .13

                                                           
 .34و  20)أ( و 3 ات)المنقح(، الفقر  3000المعيار الدولي لعمليات التأكيد   ٦
رقابة الجودة للشركات " 1 الجودة لرقابةمعيار الدولي ال)أ(. 31)ب( و3 ات)المنقح(، الفقر  3000المعيار الدولي لعمليات التأكيد   ٧

 عمليات تدقيق ومرارجعة للبيانات المالية وعمليات التأكيد األخرى والخدمات ذات العالقة".التي تؤدي 
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البيان كان  إذاحول ما ، ا  مناسب حسبما يكون و محدود، أالحاول على تأكيد معقول  (أ)
أو خطأ،  إحتيالما نتيجة إ، جوهريةال البيانات الخاطئةمن  يخلوالخاص بالغازات الدفيئة 

 ؛ تأكيد معقول أو تأكيد محدودالتعبير عن يمّكن الممارس من مر الذي األ

 كان:  إذاحول ما ، الممارس لنتائج وفقا  معين، إعداد تقرير  (ب)

رجميع  في، يتم إعداده البيان الخاص بالغازات الدفيئةمعقول، التأكيد العملية  في حال (1)
 ؛ أوالمعمول بهاللمعايير  وفقا  ، الهامةالجوانب 

 االعتقاد، إلىدفعه أي أمر الممارس  علم إلىقد بلغ  محدود،التأكيد الحال عملية في  (2)
واألدلة التي تم الحاول عليها، بأن البيان الخاص  المتخذةات رجراءعلى اإل بناء

؛ المعمول بهاللمعايير  وفقا  ، الهامةرجميع الجوانب  في ،إعدادهبالغازات الدفيئة لم يتم 
 و

 الممارس.  لنتائج وفقا  ، هذا المعيار حسبما يقتضي تاالاإل (ج)
  

  تعريفات ال
  :8دناهالمنسوبة لها أمعاني اللماطلحات التالية يكون لألغراض هذا المعيار،  .14

 التقارير وإعدادلقياس  المنشأة هي المعايير المستخدمة من قبل -المعايير المعمول بها (أ)
  البيان الخاص بالغازات الدفيئة.اتها في إنبعاثحول 

 أو غير ذلك،صريحة كانت ، سواء ةأا المنشاإلقرارات التي تدلي بههي  -توكيداتال (ب)
نواع األ لدراسةيستخدمها الممارس  التيو ي البيان الخاص بالغازات الدفيئة، ف المجسدة

 التي قد تحدث. المحتملة  للبيانات الخاطئةالمختلفة 

ات إنبعاثمقارنة  لها وفقا  يتم  متعددةسنوات  متوسطو محددة أسنة هي  -السنة األساس (ج)
 على مّر الوقت.منشأة ال

 ويخاص ،ات االرجماليةنبعاثحدود اإل يعين نظام هو -قايضةعينة والممالحدود ال (د)
ات المسمو  بها وحاص نبعاثبمقايضة اإلويسمح لهم  ،ات المسمو  بها للمشاركيننبعاثاإل
 ات مع بعضهم البعض.نبعاثاإل

  

                                                           
 ُتطبق أيضا  على هذا المعيار.)المنقح(  3000إن التعريفات الواردة في المعيار الدولي لعمليات التأكيد  ٨
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أكي 
الت

 دــ

البيان الخاص بالغازات الدفيئة  المشمولة فيات فااحواإل هي المبالغ -مقارنةالمعلومات ال ( هـ)
 .  بواحدة أو أكثر من الفترات السابقةيما يتعلق ف

 الجو أو التي إلى ، خالل الفترة ذات العالقة،انبعثت غازات الدفيئة التيالهي  -اتنبعاثاإل (و)
يمكن تانيف  . معين نحو حوضوتورجيهها لم يتم التقاطها لو الجو  إلىتنبعث س كانت

 :إلىات نبعاثاإل
 من الماادر  اتإنبعاث، وهي (1ات النطاق إنبعاثب أيضا  عرف ات مباشرة )تُ إنبعاث

  (8أتسيطر عليها. )المررجع: الفقرة  والمنشأة أالتي تمتلكها 
 شاطات المنشأة، ولكنها تحدث ات الناتجة عن ننبعاثوهي اإل ات غير مباشرة،إنبعاث

غير ات نبعاثن ُتاّنف اإليمكن أ. أخرى و تسيطر عليها منشأة ألكها ماادر تمتعند 
 : إلى أيضا  المباشرة 

o تم يالمنشأة و  إلى ُتنقلات المااحبة للطاقة التي نبعاثوهي اإل 2ات النطاقإنبعاث
 (9استهالكها من قبل المنشأة. )المررجع: الفقرة أ

o المررجع: الفقرة غير المباشرة. ) األخرى ات نبعاثوهي رجميع اإل 3ات النطاقإنبعاث
 (10أ

للمنشأة في البيان الخاص بالغازات الدفيئة  مشمولأي بند  -اتنبعاثالبنود المقتطعة من اإل (ز)
ات إنبعاث يس عبارة عنل ولكنه ،ات المبّلغ عنهانبعاثتم اقتطاعه من مجموع اإليوالذي 
مجموعة  أيضا  تضمن ين أضمن شراء حاص موازنة، لكن يمكن تيما  وغالبامزالة؛ 

المعترف بها  ةالمسموحاألداء حدود و  مثل حاص األخرى و اآلليات أمتنوعة من األدوات 
 -11أ اتتكون المنشأة رجزء منها. )المررجع: الفقر  أخرى و خطة أمن قبل خطة تنظيمية 

 (12أ
)على  معين قياس نشاطملتحويل رياضية و نسبة أ حسابيعامل  هو -اتنبعاثعامل اإل ( )

عدد و أمقطوعة و كيلومترات من مسافة أ المستهلكوقود ل المثال، لترات من السبي
تقدير معين  إلىمن المنتجات المانوعة( طنان أو أ الحيوانات في مزرعة تربية الحيوانات

 النشاط. المرتبطة بذلك  الدفيئة لكمية الغازات
ُيستخدم للسيطرة على ساس السوق منهج قائم على أهو  - اتنبعاثاإل مبادلة برنامج (ط)

ات هذه إنبعاثفي تحقيق تخفيضات ل إقتااديةمن خالل توفير حوافز الغازات الدفيئة 
 الغازات. 

أو منشأة قانونية  منقابل للتحديد  أو رجزء إقتااديةو منشأة أمنشأة قانونية هي  - المنشأة (ي)
مثل  األخرى المرافق شكال أي شكل من أو أمعمل منفرد )على سبيل المثال،  إقتاادية

تلك أو أرجزاء من  األخرى ت منشآال وأقانونية المنشآت الو خليط من أ (كب النفاياتمموقع 
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البيان الخاص في  اتنبعاثها اإلبرتبط التي تمشروع مشترك( المنشآت )على سبيل المثال، 
 بالغازات الدفيئة. 

أو  ،اإلدارةيعملون في الذين راد فاألمن كثر هو فعل مقاود من قبل واحد أو أ -حتيالاإل (ك)
 إلىاللجوء  ينطوي علىوالذي طراف ثالثة، أو أالموظفين أو  أولئك المكلفون بالرقابة،

 .شرعيةو غير ألتحقيق منفعة غير قانونية  الخداع
قّيمة للبيانات الخاطئة ستجابة للمخاطر المإ تخاذهاإات يتم إرجراءهي  -األخرى ات رجراءاإل (ل)

ات رجراءاإلالتفاصيل و ختبارات إن ورجدت( و إ) اختبارات الرقابة في ذلكالجوهرية، بما 
 التحليلية. 

ات إنبعاث ويقيسساسية العناصر األ يعرضبيان هو  -البيان الخاص بالغازات الدفيئة (م)
حيث يعرض و ، ات(نبعاثون اإلبمخز  حيانا  أعرف معينة )يُ منشأة لفترة لل الغازات الدفيئة

بسياسات القياس  املخا التي تشملتوضيحية المالحظات المقارنة و المعلومات ال، أمكن
قائمة ماّنفة  أيضا  قد يتضمن البيان الخاص بالغازات الدفيئة . الهامة وإعداد التقارير

عندما ال تغطي العملية كامل البيان و ات. نبعاثإلأو البنود المقتطعة من االمزالة ات نبعاثإلبا
نه ذلك الجزء أالخاص بالغازات الدفيئة، فإن "البيان الخاص بالغازات الدفيئة" ُيقرأ على 

البيان الخاص بالغازات الدفيئة هو "معلومات الموضوع"  ويكون الذي تغطيه العملية. 
  9للعملية.

تضمينها وفق  ينبغي أخرى غازات  أيو  (CO2وكسيد الكربون )أثاني  -الغازات الدفيئة  (ن)
 وكسيد النيتروزوأ بالغازات الدفيئة، مثل: الميثان ي البيان الخاصفالمعايير المعمول بها 

 -فلورو-كربونات وكلورو -فلوروكربونات و  -فلورو -فلوريد الكبريت وهيدروسادس و 
معاِدالت ثاني بوكسيد الكربون أثاني  إستثناءبُيعّبر عن الغازات  وغالبا  ما كربونات.

 (.CO2-eوكسيد الكربون )أ
في البيان الخاص  ينبغي تضمينهاالعمليات التي  تقررالحدود التي  -حدود التنظيميةال (س)

 بالغازات الدفيئة للمنشأة.
لبيان ا أهميةمن قل أ في مستوى الممارس  الكميات التي يحددها والكمية أاألداء:  أهمية (ع)

لبيانات الخاطئة ااحتمالية أن تتجاوز مجموع  تقليلرجل أمن  الخاص بالغازات الدفيئة
مستوى  إلىالبيان الخاص بالغازات الدفيئة  أهميةالجوهرية غير المكتشفة وغير الماححة 

يحددها و الكميات التي أكمية ال إلىمكن، أحيث ، أيضا  داء األ أهمية تشير. مناسب متدني
و أات نبعاثألنواع معينة من اإل هميةو مستويات األأقل من مستوى بأ الممارس

 ات. فااحاإل
ات منشأة إنبعاث قليلمقابل تتدفع فيه المنشأة ات إنبعاثاقتطاع  -شراء الحاص الموازنة (ف)

 عمليات تحسين) أخرى لمنشأة  ات المزالةنبعاثاإلو زيادة أ ات(نبعاثإلتخفيض ا) أخرى 
 (13أ : الفقرةي. )المررجعفتراضساس اإلخط األاالزالة(، مقارنة ب

                                                           
 .)خ( 12، الفقرة )المنقح( 3000المعيار الدولي لعمليات التأكيد  ٩
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أكي 
الت

 دــ

عملية تحديد كمية الغازات الدفيئة المرتبطة بالمنشأة، سواء بشكل هي  -الكمية قياس (ص)
 .  ةمعين)أو أحواض( در اماحسب و )مزالة( أو غير مباشر، كغازات منبعثة أمباشر 

أو بإزالتها من الجو، ، الفترة، خالل قامت المنشأة الغازات الدفيئة التي -ات المزالةنبعاثاإل (ق)
)المررجع: الجو لو لم يتم التقاطها وتورجيهها نحو حوض معين.  إلىالتي كانت ستنبعث 

 (14الفقرة أ
ات نبعاثمقارنة بمجموع اإل ااتهإنبعاثحجم  بسببخاصة  أهمية اتفق ذامر  -هامةالمرافق ال (ر)

الظروف بسبب و أالخاصة  اطبيعته بسببو البيان الخاص بالغازات الدفيئة أ في المشمولة
 ات:)المررجع: الفقر  الجوهرية. لبيانات الخاطئةا محددة منمخاطر  نشوء إلىالتي تؤدي 

 (16أ -15أ
 ُتزيل الغازات الدفيئة من الجو. ماديةأو عملية وحدة  -الحوض (ش)
 الجو. إلىُتطلق الغازات الدفيئة وحدة أو عملية مادية  -المادر (ت)
أو نوع الغاز أو ات نبعاثمادر اإل، مثال، بناء علىات نبعاثتانيف اإل -اتنبعاثنوع اإل (ث)

 المرافق.أو المنطقة 
 

 المتطلبات
 )المنقح( 3000المعيار الدولي لعمليات التأكيد 

لهذا المعيار ما لم يمتثل لمتطلبات كل من هذا المعيار والمعيار الدولي  متثالاإلبمارس مال ال يقرّ  .15
 (127، أ37، أ22أ -21، أ17،أ 6أ -5أ ات. )المررجع: الفقر )المنقح( 3000لعمليات التأكيد 

 ل واستمرار العمليةقبو
 والمعارف والخبراتالمهارات 

 شريك العملية: يتعين على  .16
من خالل التدريب المكثف  التي يتم تطويرها التأكيد الكفاءة في مهارات وتقنياتيتمتع بأن  (أ)

وإعداد االنبعاثات  تحديد كميةالكفاءة في أن يتمتع بقدر وافي من والتطبيق العملي، و 
 و عن استنتاج التأكيد؛تحمل المسؤولية من أرجل ، التقارير بشأنها

يتمتعون بشكل رجماعي  سيقومون بتأدية العمليةقتنع بأن هؤالء األشخاص الذين يأن  (ب)
وإعداد التقارير بشأنها االنبعاثات  تحديد كميةالكفاءة والقدرات المناسبة، بما في ذلك في ب

 (19أ-18تنفيذ عملية التأكيد وفقا لهذا المعيار. )المررجع: الفقرات أ من أرجلوفي التأكيد، 
 

 الشروط المسبقة للعملية 
 : قائمةكانت الشروط المسبقة للعملية  إذاما  إثباترجل أمن   .17

ذو يحدد شريك العملية بأن كل من البيان الخاص بالغازات الدفيئة والعملية  ينبغي أن (أ)
: تحديدا ما يلي عتبارمع األخذ بعين اإلللمستخدمين المقاودين،  بشكل مفيدكافي نطاق 

 (20)المررجع: الفقرة أ
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التي تم ات الهامة نبعاثاإل سيستثني البيان الخاص بالغازات الدفيئة كان في حال (1)
ات ستثناءاإل تلككانت  إذاما ، بسهولة قياس كميتهايمكن   التي وأ قياس كميتها،

 ؛ المحددة معقولة في ظل الظروف
ات الهامة التي يتم نبعاثفيما يتعلق باإلتستثني التأكيد سالعملية  تكان في حال (2)

 ات معقولة فيستثناءاإل تلككانت  إذاما قبل المنشأة، من  حولهاتقارير العداد إ 
 ؛ وظل الظروف المحددة

من علق بالبنود المقتطعة فيما يت اتأكيد ستتضمنكانت العملية  في حال (3)
الممارس فيما  الذي سوف يحال عليهطبيعة التأكيد  كانت إذاما ات، نبعاثإلا

واضحة  يتعلق بهافيما لتقرير التأكيد والمحتوى المقاود بالبنود المقتطعة يتعلق 
)المررجع:  .المكلفومفهومة من قبل الطرف ظل الظروف المحددة  ومعقولة في

 (12أ -11أ اتالفقر 
المعيار الدولي لعمليات  حسبما يقتضيالمعايير المعمول بها، مالءمة مدى  تحديدعند  (ب)

: ما يلي دنىالمعايير تشمل كحد أكانت  إذايحدد الممارس ما  ،)المنقح( 10 3000التأكيد 
 (26أ -23أ ات)المررجع: الفقر 

 (28أ -27)المررجع: الفقرات أ ة للمنشأة؛التنظيمي وددطريقة تحديد الح (1)
 محاسبتها؛ سيتمالغازات الدفيئة التي  (2)
على السنة تعديالت  إرجراءطرق  ة، بما في ذلكالكمي لقياس المقبولةطرق ال (3)

 ومكن(؛ )إن أ األساس
االحكام الهامة التي  بحيث يمكن للمستخدمين المقاودين فهم وافيةات إفااح (4)

    (34أ -29أ ات)المررجع: الفقر البيان الخاص بالغازات الدفيئة.  في إعداد ُتتخذ
 : عن ما يلي مسؤوليتهابقّر تتدرك و  على أنهالمنشأة موافقة ايحال الممارس على  (ج)

ة يضرور أنها المنشأة  التي ترى  الرقابة الداخلية أنظمة على والحفاظتاميم وتنفيذ  (1)
 البيانات الخاطئةمن  يخلوبيان خاص بالغازات الدفيئة  للمساعدة في إعداد

 الخطأ؛و أ حتيالنتيجة اإل الجوهرية، سواء  
للمعايير المعمول بها؛ و)المررجع: الفقرة  وفقا  بيانها الخاص بالغازات الدفيئة  إعداد (2)

 (35أ
ي بيانها الخاص فالتي استخدمتها يير المعمول بها االمع إلى اإلشارةوصف أو  (3)

 من هيالعملية عندما ال يكون من الواضح بسهولة من ظروف ، بالغازات الدفيئة
 (36)المررجع: الفقرة أ. بوضعها تقام الجهة التي

 
 العمليةعلى شروط  الموافقة

المعيار الدولي لعمليات التي ُيطلب الموافقة عليها بواسطة  العمليةشروط ينبغي أن تتضمن  .18
 (37)المررجع: الفقرة أ :ما يلي 11)المنقح( 3000التأكيد 

                                                           
 .41( و2)ب( ) 24الفقرات ، 3000المعيار الدولي لعمليات التأكيد  ١٠
 .2٧) المنقح( الفقرة  ۳٠٠٠المعيار  الدولي لعمليات التأكيد   ١١
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أكي 
الت

 دــ

 هدف ونطاق العملية؛ (أ)

  مسؤوليات الممارس؛ (ب)

 )ج(؛ 17فيها تلك الموصوفة في الفقرة  مسؤوليات المنشأة، بما (ج)

 البيان الخاص بالغازات الدفيئة؛ إلعدادالمعايير المعمول بها  تحديد (د)

 ألية تقارير سوف يتم اصدارها من قبل الممارس، ينالمتوّقع والمحتوى لشكل ا إلىاإلشارة  ( هـ)
 ؛ واه المتوقعينومحتو  هشكلالتقرير عن قد يختلف فيها نه قد تكون هناك ظروف أ يفيدوبيان 

 في ختام العملية. خطّية إقرارات تقديمالمنشأة على  بموافقة ديفيإقرار  (و)
 

  التخطيط
، )المنقح( 12 3000لعمليات التأكيدعند التخطيط للعملية كما هو مطلوب حسب المعيار الدولي  .19

 (41أ -34أ اتالممارس: )المررجع: الفقر  ينبغي على

 طاقها؛ ن تعّرفالتي  خاائص العملية تحديد (أ)

رجل التخطيط لتوقيت العملية من أالعملية ب إعداد التقارير الخاصة هدافأ التحقق من  (ب)
 ت المطلوبة؛ تااالوطبيعة اإل

 دارة رجهود فريق العملية؛إالمهني للممارس، هامة في وفق الحكم ، تعتبر العوامل التي بحث (ج)

كانت المعرفة  إذاما النظر في أمكن،حيث و ، العملية إستمرارو أقبول ات إرجراءنتائج  بحث (د)
 للمنشأة هي معرفة ذات صلة؛شريك العملية التي يؤديها  األخرى العمليات  منالمكتسبة 

ونطاق الموارد الضرورية لتنفيذ العملية، بما في ذلك مشاركة التحقق من طبيعة وتوقيت (   هـ)
 (43أ -42أ اتخرين؛ و )المررجع: الفقر اآلممارسين الو الخبراء 

 العملية. التدقيق الداخلي للمنشأة، إن ورجد، على  قسمتحديد أثر  (و)
 

 النسبية في تخطيط وتنفيذ العملية هميةاأل
 عند تخطيط العملية  لألداءالنسبية  هميةواألالنسبية  هميةاألتحديد 

النسبية للبيان  هميةلعملية، ينبغي على الممارس تحديد األالشاملة ل ستراتيجيةاإلعند وضع  .20
 (50أ -44الخاص بالغازات الدفيئة )المررجع: الفقرات أ

  

                                                           
 .40الفقرة )المنقح(  3000ار الدولي لعمليات التأكيد المعي ١2
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ألغراض تقييم مخاطر البيانات الخاطئة  لألداءالنسبية  هميةينبغي على الممارس تحديد األ .21
 .األخرى ات رجراءاإلونطاق  وتوقيتالجوهرية وتحديد طبيعة 

 العملية مع التقدم في سيرالمرارجعة 
حاطته إالنسبية للبيان الخاص بالغازات الدفيئة في حال  هميةمرارجعة األينبغي على الممارس  .22

. جعل الممارس يحدد كمية مختلفة بشكل مبدئيبمعلومات رجديدة اثناء تنفيذ العملية والتي قد ت
 (51)المررجع: الفقرة أ

انات البي مخاطر وتحديد وتقييم ،بما في ذلك الرقابة الداخلية للمنشأةفهم المنشأة وبيئتها، 
 الخاطئة الجوهرية

 الحاول على فهم المنشأة وبيئتها
 (53أ -52ينبغي على الممارس فهم ما يلي: )المررجع: الفقرات أ .23

بما في ذلك المعايير  أخرى العوامل الاناعية والتنظيمية ذات الالة وعوامل خاررجية  (أ)
 المعمول بها. 

 :، بما في ذلكطبيعة المنشأة (ب)

الحدود التنظيمية للمنشأة بما في ذلك: )المررجع: طبيعة العمليات التي تتضمنها  (1)
 (28أ -27الفقرات أ

 ات. نبعاثحواض والبنود المقتطعة لإلن ورجد، األإات و نبعاثماادر واكتمال اإل .أ

 ات الكلّية للمنشأة؛ ونبعاثفي اإلها مساهمة كل من .ب
الشكوك المااحبة للكميات المبّلغ عنها في البيان الخاص بالغازات الدفيئة.  .ج

 (59أ -54)المررجع: الفقرات أ
كان  إذاما و نطاق العمليات، بما في ذلك عن الفترة السابقة في طبيعة أالتغيرات  (2)

و أات نبعاثبيع لماادر اإلأو  إستمالكعمليات أو عمليات دمج  هناك أية
 ات هامة؛ وإنبعاثماادر خاررجية ذات الحاول على 

 (60قرة أتكرار وطبيعة انقطاع العمليات. )المررجع: الف (3)

سباب أبما في ذلك  ،وسياسات اعداد التقارير قياس الكميةطرق المنشأة لوتطبيق  إختيار (ج)
ات نبعاثمزدورجة لإلمحاسبة  إرجراءوامكانية سياسات الطرق و تلك الالتغيرات التي تطرأ على 

 البيان الخاص بالغازات الدفيئة. ضمن
 ات ذات العالقة.فااحبما في ذلك اإل ،متطلبات المعايير المعمول بها المتعلقة بالتقديرات (د)
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أكي 
الت

 دــ

والتنظيمية  قتااديةورجد، والمخاطر اإل إنالمنشأة، الخاصة ب مناخالتغير  إستراتيجيةهدف و ( هـ) 
 (61)المررجع: الفقرة أسمعة. الوالمخاطر المتعلقة بذات العالقة والمادية 

 ضمن المنشأة.  اتنبعاثالمعلومات الخاصة باإل ،والمسؤولية عن ،االشراف على (و)

نشطته ونتائجه أكان الحال كذلك،  وإذاكانت المنشأة تمتلك قسم تدقيق داخلي،  إذاما  (ز)
 ات. نبعاثالرئيسة المتعلقة باإل

 وتحديد وتقييم مخاطر البيانات الخاطئة الجوهرية  معين ات للحاول على فهمإرجراء
تحديد وتقييم البيانات ات إرجراءات الحاول على فهم المنشأة وبيئتها و إرجراءن تتضمن أينبغي  .24

 (62، أ53أ -52الخاطئة الجوهرية ما يلي: )المررجع: الفقرات أ

ن في المنشأة والذين، وفق تقدير يشخاص المورجوداأل طر  األسئلة واالستفسارات على (أ)
البيانات  مخاطر ن تساعد في تحديد وتقييمرس، يمتلكون معلومات من المحتمل أالمما

 . أو الخطأ حتيالبسبب اإل الخاطئة الجوهرية

 (65أ -63تحليلية. )المررجع: الفقرات أالات رجراءاإل (ب)

 (68أ -66والفحص. )المررجع: الفقرات أ المالحظة (ج)
 

  الحاول على فهم الرقابة الداخلية للمنشأة
 

 تأكيد معقول تأكيد محدود
لرقابة الداخلية المتعلقة بقياس فيما يخص ا . ل25

تقارير عنها ال وإعدادات نبعاثكمية اإل
كأساس لتحديد وتقييم مخاطر البيانات 
الخاطئة الجوهرية،  ينبغي على الممارس 

 ستعالمالحاول على الفهم من خالل اإل
 -69، أ53أ -52عن: )المررجع: الفقرات أ

 (70أ

 بيئة الرقابة؛ (أ)

بما في ذلك  ،نظام المعلومات (ب)
ذات العالقة  التجاريةعمليات ال

إعداد ومسؤوليات  أدوار واإلبالغ عن
هامة  وأمورات نبعاثاإل حول  تقاريرال

 بإعداد التقارير حول مرتبطة 
 ؛ اتنبعاثاإل

فهم ع. ينبغي على الممارس الحاول على 25
في  التالية للرقابة الداخلية المكونات

ات نبعاثالمتعلقة بقياس كمية اإل المنشأة
تقارير عنها كأساس لتحديد وتقييم ال وإعداد

مخاطر البيانات الخاطئة الجوهرية: 
 (  70، أ53أ -52)المررجع: الفقرات أ

 بيئة الرقابة؛   (أ)

نظام المعلومات، بما في ذلك العمليات  (ب)
التجارية ذات العالقة واإلبالغ عن 

أدوار ومسؤوليات إعداد التقارير حول  
وأمور هامة مرتبطة بإعداد  اتنبعاثاإل

 ؛اتنبعاثالتقارير حول  اإل

 نتائج عملية تقييم مخاطر المنشأة؛ (ج)
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 عملية تقييم مخاطر المنشأة؛نتائج  (ج)

  
 

التي نشاطات الرقابة المتعلقة بالعملية،  (د)
أنه من الضروري الممارس  يعتبر

رجل تقييم مخاطر البيانات أمن فهمها 
اإلثبات الخاطئة الجوهرية عند مستوى 

استجابة  أخرى ات إرجراءوتاميم 
عملية  تتطلبللمخاطر المقّيمة. ال 

التأكيد فهم رجميع نشاطات الرقابة 
ات نبعاثالمتعلقة بكل نوع مهم من اإل

ات في البيان الخاص فااحواإل
كل توكيد  إلىأو بالغازات الدفيئة 

 -71؛ )المررجع: الفقرات أامرتبط به
 (72أ

 .نظمة الرقابةأمراقبة ( هـ)
 

م. عند الحاول على الفهم المطلوب في الفقرة 26 

م، ينبغي على الممارس تقييم تاميم 25

تم تنفيذها من  إذاأنظمة الرقابة وتحديد ما 

 إلىات معينة باإلضافة إرجراءخالل اتخاذ 

 طر  االستفسارات على موظفي المنشأة.

المسؤولين عن البيان الخاصة بالغازات 

 (53أ -52)المررجع: الفقرات أ الدفيئة

 
 للحاول على فهم معين وتحديد وتقييم مخاطر البيانات الخاطئة الجوهرية أخرى ات إرجراء

كانت  إذالاالح المنشأة، فإنه ينبغي أن يبحث فيما  أخرى عمليات  إرجراءقام شريك العملية ب إذا .27
المعلومات التي يتم الحاول عليها هي ذات صلة بتحديد وتقييم مخاطر البيانات الخاطئة 

 (73الجوهرية. )المررجع: الفقرة أ
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أكي 
الت

 دــ

ينبغي على الممارس أن يورجه مجموعة من األسئلة لإلدارة وآخرين ضمن المنشأة حسبما يكون  .28
فعلي أو مشتبه به أو مزعوم  إمتثالأو عدم  إحتيالكان لديهم معرفة بأي  إذامناسبا لتحديد ما 

 (86أ -84للقوانين واألنظمة التي تؤثر على البيان الخاص بالغازات الدفيئة. )المررجع: الفقرات أ

يجب على شريك العملية واألعضاء الرئيسيين اآلخرين في فريق العملية وأي خبراء خاررجيين  .29
يان الخاص بالغازات الدفيئة للمنشأة تابعين للممارس الرئيسي أن يناقشوا احتمالية تعرض الب

أو الخطأ، وتطبيق المعايير المعمول بها على حقائق  حتياللحدوث أخطاء رجوهرية إما بسبب اإل
وظروف المنشأة.  وينبغي أن يحدد شريك العملية المسائل التي ينبغي إبالغها ألعضاء فريق 

 ين في النقاش. العملية، وألي خبراء خاررجيين تابعين للممارس وغير مشترك

كانت أساليب قياس الكمية وسياسات إعداد التقارير الخاصة  إذاينبغي أن يقّيم الممارس ما  .30
بالمنشأة، بما في ذلك تحديد الحدود التنظيمية للمنشأة، مالئمة لعملياته ومتوافقة مع المعايير 

طاع ذي الالة وفي المعمول بها ومع سياسات قياس الكمية وإعداد التقارير المستخدمة في الق
 الفترات السابقة. 

 مرافق المنشأة  في الموقع ضمنات إرجراءتنفيذ 
هامة في المرافق ال ضمنالموقع  فيات رجراءكان تنفيذ اإل إذاالممارس ما  أن يحددينبغي  .31

 (77أ -74، أ16أ -15مرا ضروريا. )المررجع: الفقرات أيعتبر أظروف العملية 

 التدقيق الداخلي
، فينبغي على الممارس ما يلي: )المررجع: يةالمنشأة قسم تدقيق داخلي مرتبط بالعملعندما تمتلك  .32

 ( 78الفقرة أ
حد ي أ، والى أعمال محددة لقسم التدقيق الداخلي إستخداميتورجب  كان إذاتحديد ما  (أ)

 ؛ ويتورجب استخدامها
 األعمال مناسبةتلك كان  إذاقسم التدقيق الداخلي، تحديد ما لأعمال محددة  إستخدامعند  (ب)

 ألغراض العملية. 
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 الجوهرية الخاطئة  وتقييم مخاطر البيانات  تحديد
 تأكيد معقول تأكيد محدود

وتقييم مخاطر  تحديد. ينبغي على الممارس ل33
 الجوهرية: الخاطئة البيانات 

مستوى البيان الخاص بالغازات  على (أ)
 أ( 80 -أ79الدفيئة؛ )المررجع: الفقرات 

ات نبعاثمن اإل الهامةلألنواع بالنسبة  (ب)
  (81ات، )المررجع: الفقرة  أفااحواإل

 

ات معينة إرجراءتاميم وتنفيذ ساس لأك
 : هاونطاق هاوتوقيت تهاطبيعتكون 

سريعة التجاوب مع المخاطر الُمقّيمة  (ج)
 وللبيانات الخاطئة الجوهرية؛ 

تسمح للممارس بالحاول على  تأكيد  (د)
كان البيان الخاص  إذامحدود حول ما 
تم إعداده في رجميع يبالغازات الدفيئة 
للمعايير المعمول  وفقا  الجوانب الهامة، 

  بها.

ينبغي على الممارس تحديد وتقييم مخاطر  ع.33
 البيانات الخاطئة الجوهرية:

مستوى البيان الخاص بالغازات  على (أ)
 أ( 80 -أ79الدفيئة؛ )المررجع: الفقرات 

من  الهامةعند مستوى اإلثبات لألنواع  (ب)
ات، )المررجع: فااحات واإلنبعاثاإل
 ( 82أ-81أ  راتالفق

 

ات معينة إرجراءكأساس لتاميم وتنفيذ 
: تكون طبيعتها وتوقيتها ونطاقها

 (83)المررجع: الفقرة أ
سريعة التجاوب مع المخاطر الُمقّيمة  (ج)

 ؛ وللبيانات الخاطئة الجوهرية 
تأكيد  بالحاول علىتسمح للممارس  (د)

كان البيان الخاص  إذاحول ما  معقول
يتم إعداده في رجميع بالغازات الدفيئة 

للمعايير المعمول  وفقا   الجوانب الهامة
 بها.

 
 

الجوهرية الخاطئة أسباب مخاطر البيانات   
ع، ينبغي على الممارس أن يأخذ بعين 33أو ل33 تينات المطلوبة في الفقر رجراءعند تنفيذ اإل .34

 (89أ-84أ الفقرات العوامل التالية: )المررجع:على األقل  عتباراإل
حتمال ورجود بيان خاطئ مقاود في البيان الخاص بالغازات الدفيئة؛ )المررجع: الفقرات إ (أ)

 ( 86أ-84أ

بتأثيرها المباشر  عموما  بناوص تلك القوانين واألنظمة المعروفة  لتزامحتمال عدم اإلإ (ب)
 (87على محتوى البيان الخاص بالغازات الدفيئة؛ )المررجع: الفقرة أ

 )أ((88ممكنة؛ )المررجع: الفقرة أ ةهام اتإنبعاثحتمال حذف إ (ج)

 )ب((88و التنظيمية الهامة؛ )المررجع: الفقرة أأ قتااديةت اإلالتغيرا (د)

 )ج((88ة العمليات؛ )المررجع: الفقرة أطبيع(  هـ) 
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أكي 
الت

 دــ

 )د((88اس الكميات؛ )المررجع: الفقرة أق قيطبيعة طر  (و)

؛ نت األطراف ذات العالقة مشاِركةكا إذاالحدود التنظيمية وما  تعييندررجة التعقيد في  (ز)
 (28أ-27الفقرات أ)المررجع: 

 تظهر بأنها، أو السياق العادي ألعمال المنشأةات هامة خارج إنبعاثكان هناك  إذاما  ( )
 ((   ـه)88غير عادية؛ )المررجع: الفقرة أ اتإنبعاث

 (( هـ)88ات؛ )المررجع: الفقرة أنبعاثدررجة الذاتية في قياس اإل (ط)

)المررجع: و في البيان الخاص للغازات الدفيئة؛  مشمولة 3ات النطاقإنبعاثكانت  إذاما  (ي)
 )و((88الفقرة أ

 هذه التقديرات. إليهاتستند التي  والبياناتالتقديرات الهامة بإعداد  ةالمنشأ تقومكيف  (ك)
 ()ز(88الفقرات أ)المررجع: 

 

 أخرى ات إجراءللبيانات الخاطئة الجوهرية و  للمخاطر المقّيمة الكّلية ستجاباتاإل
الكّلية لمعالجة المخاطر الُمقّيمة للبيانات  ستجاباتينبغي على الممارس تاميم وتنفيذ اإل .35

 ( 93أ-90مستوى البيان الخاص بالغازات الدفيئة. )المررجع: الفقرات أ علىالخاطئة الجوهرية 
 

مع  هاونطاق هاوتوقيت تهاطبيع تتجاوب أخرى ات إرجراءى الممارس تاميم وتنفيذ ينبغي عل .36
حسبما معقول أو محدود، سواء كان مستوى التأكيد،  عتبارالمخاطر الُمقيَّمة، مع األخذ بعين اإل

 (90)المررجع: الفقرة أ .يكون مناسبا  
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 تأكيد معقول تأكيد محدود

ل. عند تاميم وتنفيذ إرجراءات أخرى وفقا  37
، ينبغي على الممارس: 36للفقرة 

 (94أ-90)المررجع: الفقرات أ

بحث أسباب التقييم المحّدد لمخاطر  (أ)
البيانات الخاطئة الجوهرية بالنسبة 
 لألنواع الهامة من اإلنبعاثات

واإلفااحات، و)المررجع: الفقرة 
 ( 95أ

الحاول على أدّلة أكثر إقناعا كلما  (ب)
ازداد تقييم الممارس للمخاطر.  

 ( 97)المررجع: الفقرة أ

عند تاميم وتنفيذ إرجراءات أخرى  ع.37
، ينبغي على الممارس: 36وفقا  للفقرة 

 (94أ-90)المررجع: الفقرات أ

بحث أسباب التقييم المحّدد  (أ)
لمخاطر البيانات الخاطئة 
الجوهرية عند مستوى اإلثبات 
لألنواع الهامة من اإلنبعاثات 
واإلفااحات، بما في ذلك 

 ( 95)المررجع: الفقرة أ

 

 

 

 

خاطئة بيانات حتمال ورجود إ (1)
خاائص رجوهرية نتيجة 
أو  نبعاثمحددة لنوع اإل

ذو العالقة )أي  فاا اإل
 و المخاطر المتأصلة(؛ 

ينوي الممارس كان  إذاما  (2)
الفعالية عتماد على إلا

في  ألنظمة الرقابة التشغيلّية
وتوقيت ونطاق  تحديد طبيعة

و ؛ األخرى ات رجراءاإل
 (  96)المررجع: الفقرة أ

على أدّلة أكثر إقناعا كلما الحاول  (ب)
ازداد تقييم الممارس للمخاطر.  

 ( 97)المررجع : الفقرة أ 
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أكي 
الت

 دــ

 عمليات فحص أنظمة الرقابة  
ع. ينبغي على الممارس تاميم وتنفيذ 38

فحوصات ألنظمة الرقابة بغرض 
الحاول على أدلة مناسبة وكافية 
بخاوص الفعالية التشغيلية ألنظمة 

حال: الرقابة ذات الالة  في 
 )أ((90)المررجع: الفقرة أ

كان الممارس ينوي االعتماد على  (أ)
الفعالية التشغيلية ألنظمة المراقبة في 
تحديد طبيعة وتوقيت ونطاق 
اإلرجراءات األخرى؛ أو )المررجع: الفقرة 

 (96أ

 

غير فحوصات  األخرى ات رجراءاإل كانت (ب) 
أدلة أنظمة الرقابة ال يمكن وحدها توفير 

مستوى اإلثبات.  عندمناسبة وكافية 
 (98)المررجع: الفقرة أ

أنظمة عن  اتتم اكتشاف انحراف إذاع. 39
التي ينوي الممارس االعتماد  الرقابة

 إرجراءعليها، ينبغي على الممارس 
لفهم هذه األمور  محددةتحقيقات 

وتبعاتها المحتملة، وينبغي أن يحدد ما 
 ( 90: )المررجع: الفقرة أإذا

أنظمة الرقابة فحوصات  كانت (أ)
 أساسا  توفر التي تم تنفيذها 

على أنظمة عتماد لإل مناسبا  
 ؛ الرقابة

 إرجراء كان من الضروري  (ب)
ألنظمة فحوصات  إضافية 

 ؛ أو الرقابة

كان يجب معالجة المخاطر  (ج)
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الخاطئة المحتملة للبيانات 
ات إرجراءالجوهرية باستخدام 

 .أخرى 

 غير فحوصات األنظمة أخرى ات إرجراء
ع. بغض النظر عن المخاطر الُمقّيمة 40

، ينبغي الخاطئة الجوهريةللبيانات 
عمليات على الممارس تاميم وتنفيذ 

ات رجراءلتفاصيل أو اإلل  فحص
فحوصات  إلىإلضافة التحليلية با

، إن ورجدت،  لكّل نوع أنظمة الرقابة
ات نبعاثمن األنواع الهامة من اإل

ات. )المررجع: الفقرات فااحواإل
 ( 94أ-90أ

 ع. ينبغي على الممارس األخذ بعين41
كان يجب تنفيذ  إذاما  عتباراإل

. )المررجع: ةخاررجيات تأكيد إرجراء
 ( 99أو  90أ تانالفقر 

 

  



 عمليات التأكيد حول البيانات الخاصة بالغازات الدفيئة

 299 3410لعمليات التأكيد المعيار الدولي 

أكي 
الت

 دــ

 

ات تحليليّة استجابة للمخاطر المُقيمة إرجراءتنفيذ 
 للبيانات الخاطئة الجوهرية

، ات التحليلّيةرجراءميم وتنفيذ اإلعند تال. 42
: )المررجع: الفقرة الممارسينبغي على 

 ( 102أ -100)ج(، أ90أ

ات رجراءتحديد مدى مالئمة اإل (أ)
مع األخذ بعين  المحددة،تحليلّية ال

المخاطر الُمقيمة للبيانات  عتباراإل
وعمليات فحص الجوهرية الخاطئة 

 ؛ التفاصيل، إن ورجدت

التي من تقييم موثوقية البيانات   (ب)
خاللها طّور الممارس تاّوره 

ات أو الِنسب الُمسّجلة، مع للكميّ 
ماادر  عتبارذ بعين اإلاألخ

مقارنتها  المعلومات المتاحة وإمكانية
ومدى مالئمتها، إضافة وطبيعتها 

 ؛ و أنظمة الرقابة على اإلعداد إلى

معين فيما يخص تاّور  وضع  (ج)
 النسب المسجلة.  أولكميات ا

 

ات التحليلية تقّلبات أو رجراءحّددت اإل إذا.  ل43
  أخرى عالقات غير مّتسقة مع معلومات 

ذات عالقة  أو مختلفة بشكل كبير عن 
الكمّيات أو الِنسب المتوّقعة، ينبغي على 

من المنشأة حول هذه  ستعالماإلالممارس 
ات. وينبغي أن يدرس الممارس ختالفاإل

لتحديد ما  ستعالماإلرجابات على هذا اإل
ات إرجراءاتخاذ  كان من الضروري  إذا

المحددة.  في ظل الظروف أخرى 
 (()ج90)المررجع: الفقرة أ

ات تحليليّة استجابة للمخاطر إرجراءتنفيذ 
 المُقيمة للبيانات الخاطئة الجوهرية

ات رجراءميم وتنفيذ اإلعند تا. ع42
، ينبغي على الممارس: التحليلّية

 -100)ج(، أ90رجع: الفقرة أ)المر 
 (102أ

ات رجراءتحديد مدى مالئمة اإل (أ)
التحليلّية المحددة لتوكيدات 

 عتبار، مع األخذ بعين اإلمعينة
المخاطر الُمقيمة للبيانات 

وعمليات الجوهرية الخاطئة 
، ، إن ورجدتفحص التفاصيل

 لهذه التوكيدات؛

تقييم موثوقية البيانات  التي من  (ب)
خاللها طّور الممارس تاّوره 

مع سّجلة، للكمّيات أو الِنسب المُ 
ماادر  عتباراألخذ بعين اإل

 المعلومات المتاحة وإمكانية
مقارنتها وطبيعتها ومدى 

أنظمة  إلىمالئمتها، إضافة 
 ؛ و الرقابة على اإلعداد

وضع تاّور معين فيما يخص  (ج)
الكميات أو النسب المسجلة 

 يبشكل كاف بحيث يكون دقيق
البيانات الخاطئة  لتحديد

 الجوهرية المحتملة.   
 

ات التحليلية تقّلبات رجراءحّددت اإل إذاع.  43
أو عالقات غير مّتسقة مع معلومات 

ذات عالقة  أو مختلفة بشكل   أخرى 
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كبير عن الكمّيات أو الِنسب المتوّقعة، 
ينبغي على الممارس بحث هذه 

ات من خالل )المررجع: الفقرة ختالفاإل
 )ج(( 90أ
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من المنشأة  ستعالماإل (أ) 
والحاول على أدّلة إضافية 

 متعّلقة بإرجابات المنشأة؛ و
تنفيذ إرجراءات أخرى بحسب  (ب)

ما تقتضي الضرورة في 
 مختلف الظروف.

 إرجراءات تتعّلق بالتقديرات 
ل. على أساس المخاطر المقّيمة للبيانات 44

الخاطئة الجوهرية، ينبغي على 
 -103الممارس: )المررجع: الفقرات أ

 ( 104أ
 :إذاتقييم ما  (أ)

طّبقت المنشأة وبشكل مناسب  (1)
متطلبات المعايير المعمول بها 

 ذات الالة بالتقديرات؛ و
كانت طرق إعداد التقديرات  (2)

تم تطبيقها  إذامناسبة وما 
كانت التغيرات،  إذاباستمرار، وما 

إن ورجدت، في التقديرات الُمبّلغ 
عنها أو في طريقة إعدادها 
مقارنة بالفترة السابقة مالئمة في 

 الظروف المحددة؛ و
كان من  إذاما  عتباراألخذ بعين اإل (ب)

الضروري اتخاذ إرجراءات أخرى في 
 الظروف المحددة. 

 

 إرجراءات تتعّلق بالتقديرات 
ع. على أساس المخاطر المقّيمة 44

للبيانات الخاطئة الجوهرية، ينبغي 
: إذاعلى الممارس تقييم ما 

 (  103)المررجع: الفقرة أ
طّبقت المنشأة وبشكل  (أ)

مناسب متطلبات المعايير 
المعمول بها ذات الالة 

 بالتقديرات؛ و
كانت طرق إعداد التقديرات  (ب)

تم تطبيقها  إذامناسبة وما 
كانت  إذاباستمرار، وما 

التغيرات، إن ورجدت، في 
التقديرات الُمبّلغ عنها أو في 
طريقة إعدادها مقارنة بالفترة 
السابقة مالئمة في الظروف 

 المحددة؛ 
ع. عند االستجابة إلى المخاطرة المقّيمة 45

للبيانات الخاطئة الجوهرية، ينبغي 
ر على الممارس القيام بواحد أو أكث

 عتبارمن اآلتي، مع األخذ بعين اإل
طبيعة التقديرات: )المررجع: الفقرة 

 ( 103أ
 

فحص كيفية إعداد المنشأة  (أ)
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للتقدير والبيانات التي يستند 
إليها. وعند القيام بذلك، 
ينبغي على الممارس تقييم ما 

 :إذا
  
 
 
 

 

المستخدمة في  كانت الطريقة (1)
قياس الكمّيات مناسبة في ظل 

 الظروف؛ و
ات التي فتراضكانت اإل (2)

 استخدمتها المنشأة معقولة. 
فحص الفعالية التشغيلية ألنظمة  (أ)

الرقابة حول كيفية إعداد المنشأة 
القيام  إلىللتقدير، باإلضافة 

 مناسبة.  أخرى ات إرجراءب
وضع تقدير مبلغ واحد أو نطاق  (ب)

لتقييم تقدير المنشأة. من  من المبالغ
 أرجل هذا الغرض: 

ات أو إفتراضاستخدم الممارس  إذا (1) 
ات وطرق إفتراضطرق تختلف عن 

المنشأة، ينبغي عليه الحاول على 
ات أو طرق المنشأة  إفتراضفهم 

بشكل كاف إلثبات أن تقدير 
الممارس الذي يتعلق بمبلغ واحد أو 

 عتبارنطاق من المبالغ يأخذ بعين اإل
المتغّيرات ذات العالقة ولتقييم أية 

هامة عن تقدير المنشأة  إختالفات
 المتعلق بمبلغ واحد. 

توّصل الممارس إلى نتيجة تفيد  إذا (2)
بأنه من المناسب إستخدام نطاق من 
المبالغ، ينبغي عليه أن ُيضّيق 
النطاق باالعتماد على األدّلة 

رجميع  إعتبارالمتاحة، إلى حين 
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أكي 
الت
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النتائج المشمولة ضمن النطاق بأنها 
 نتائج معقولة.   

 

 عيناتال رجمع
بعين  أن يأخذعّينات، ينبغي على الممارس، عند تاميم العّينة، ال طريقة رجمع إستخدامعند  .46

. )المررجع: التي سوف يتم سحب عّينة منها المجموعةوخاائص  رجراءالهدف من اإل عتباراإل
 (105)ب(، أ90أ انالفقرت

 والقانون والنظام حتيالاإل
أو  متثالاإلعدم و  بهالمشتبه  حتيالأو اإل حتيالاإل ينبغي على الممارس الرّد بشكل مناسب على .47

 (107أ-106خالل العملية. )المررجع: الفقرات أ المحددة والنظام للقانون  بهالمشتبه  متثالاإلعدم 
 

 تأكيد معقول تأكيد محدود
ات تتعّلق بعملية تجميع البيان إرجراء

 الخاص بالغازات الدفيئة 
الممارس ات إرجراء تشمل. ينبغي أن ل48

ات التالية المرتبطة بعملية رجراءاإل
ع البيان الخاص بالغازات تجمي

: )المررجع: الفقرة الدفيئة ما يلي
 (108أ
البيان  مطابقةموافقة أو  (أ)

الخاص بالغازات الدفيئة مع 
 السجالت األساسية؛ و 

 ستعالماإلمن خالل  ،الحاول  (ب)
فهم على المنشأة،  من

للتعديالت الهامة التي ُأرجِريت 
خالل إعداد البيان الخاص 
بالغازات الدفيئة واألخذ بعين 

كان من  إذاما  عتباراإل
 أخرى ات إرجراءالضروري اتخاذ 

 في ظل الظروف.   

ات تتعّلق بعملية تجميع البيان الخاص إرجراء
 بالغازات الدفيئة 

ات الممارس إرجراء تشملع. ينبغي أن 48
ات التالية المرتبطة بعملية تجميع رجراءاإل

: ما يليالبيان الخاص بالغازات الدفيئة 
 (108)المررجع: الفقرة أ

البيان الخاص  ةمطابقموافقة أو  (أ)
بالغازات الدفيئة مع السجالت 

 األساسية؛ و 
فحص التعديالت الهامة التي ُأرجِريت  (ب)

خالل إعداد البيان الخاص بالغازات 
 الدفيئة.
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ات إرجراءكان من الضروري اتخاذ  إذاتحديد ما 
 إضافية في عملية التأكيد المحدود

 على أي مسألة)مسائل(الممارس  أطلع إذا.  ل49
ن البيان الخاص بالغازات دفعه لالعتقاد بأت

قد يشوبه أخطاء رجوهرية، فينبغي  الدفيئة
ات إرجراءعلى الممارس تاميم وتنفيذ 

 ُتمّكنللحاول على أدلة إضافية إضافية 
 -109الممارس من: )المررجع: الفقرات أ

 ( 110أ
ليس من أن المسألة)المسائل(  إستنتاج (أ)

أخطاء رجوهرية  إلىؤدي تالمررجح أن 
 ي البيان الخاص للغازات الدفيئة؛ أوف

ؤدي تي تال المسألة)المسائل(تحديد   (ب)
ورجود أخطاء رجوهرية في البيان  إلى

الخاص بالغازات الدفيئة. )المررجع: 
 ( 111الفقرة أ

 مرارجعة تقييم المخاطر في عملية التأكيد المعقول
 

ع. يمكن أن يتغير تقييم الممارس لمخاطر 49
الجوهرية عند مستوى  البيانات الخاطئة

العملية مع  التقدم في سيراإلثبات خالل 
الحاول على المزيد من األدلة. وفي 
الحاالت التي يحال فيها الممارس على 

 ةيكون أي منها متوافق الوالتي أدلة معينة 
مسبقا إليها الممارس  استندمع األدلة التي 

، ينبغي أن يرارجع الممارس التقييم في تقييمه
لذلك.  وفقا  ات المخطط لها رجراءويعدل اإل

 (109)المررجع: الفقرة أ

 

 تراكم البيانات الخاطئة الجوهرية المحددة
تلك  إستثناءينبغي على الممارس أن يراكم البيانات الخاطئة الجوهرية التي ُتحدد خالل العملية، ب .50

 (112األخطاء التي تعتبر ثانوية بوضو . )المررجع: الفقرة أ

 المحددة مع التقدم في سير العمليةالبيانات الخاطئة الجوهرية  النظر في
الكلية للعملية وخطة  ستراتيجيةكانت هنالك حارجة لتنقيح اإل إذاينبغي أن يحدد الممارس ما  .51

 العملية في حال: 

ورجود أخطاء  إلىأشارت طبيعة البيانات الخاطئة الجوهرية المحددة وظروف حدوثها  (أ)
يمكن أن تعتبر عند رجمعها مع األخطاء الجوهرية المتراكمة خالل العملية  أخرى رجوهرية 

 بأنها أخطاء هامة؛ أو

 وفقا  المحددة  هميةبلغ مجموع األخطاء الجوهرية المتراكمة خالل العملية مستوى األ (ب)
 من هذا المعيار. 22-20للفقرات 
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ات أو نبعاثمن اإل على طلب الممارس، بفحص نوع معين في حال قامت المنشأة، بناء   .52
تخاذ إات وتاحيح األخطاء الجوهرية التي تم اكتشافها، فإنه يتعين على الممارس فااحاإل

كان ال يزال يورجد أخطاء  إذاات معينة متعلقة بالعمل الذي تنجزه المنشأة لتحديد ما إرجراء
 رجوهرية. 

 
 اإلبالغ عن األخطاء الجوهرية وتاحيحها

يجب على الممارس أن يقوم في الوقت المناسب باإلبالغ عن رجميع األخطاء الجوهرية التي  .53
تتراكم خالل العملية للمستوى المناسب في المنشأة ويجب أن يطلب من المنشأة تاحيح تلك 

 األخطاء. 
رفضت المنشأة تاحيح بعض أو رجميع األخطاء الجوهرية التي يقوم الممارس باإلبالغ  إذا .54

التاحيحات وأن يأخذ ذلك بعين  إرجراءيجب أن يفهم الممارس أسباب المنشأة وراء عدم عنها، 
 عند صياغة نتائجه.  عتباراإل

 
 تقييم أثر األخطاء الجوهرية غير الماححة

النسبية  هميةقبل تقييم أثر األخطاء الجوهرية غير الماححة، ينبغي أن يعيد الممارس تقييم األ .55
كانت ال تزال مناسبة في سياق  إذامن هذا المعيار لتأكيد ما  22-20للفقرات  وفقا  المحددة 

 ات الفعلية للمنشأة.نبعاثاإل
كانت األخطاء غير الماححة هي أخطاء هامة، سواء بشكل  إذاينبغي أن يحدد الممارس ما  .56

ألخطاء، هذا التحديد، ينبغي أن ينظر الممارس في حجم وطبيعة ا إرجراءفردي أو إرجمالي. وعند 
ات والبيان فااحات أو اإلنبعاثوالظروف المحددة لحدوثها، فيما يتعلق بأنواع محددة من اإل

 (.72الفقرة  أنظرالخاص بالغازات الدفيئة )
 

 عمل الممارسين اآلخرين إستخدام
 فإنه يتعين على الممارس:آخر،  ممارسعمل  استخدامممارس العندما ينوي  .57

نطاق وتوقيت العمل والنتائج التي توصل  اآلخرين بشأنالتواصل بوضو  مع الممارسين  (أ)
 (114أ-113)المررجع: الفقرات أخر؛ اآل الممارسإليها 

تقييم كفاية ومدى مالئمة األدلة التي يتم الحاول عليها وعملية دمج المعلومات ذات  (ب)
 (115الفقرة أالعالقة في البيان الخاص بالغازات الدفيئة. )المررجع: 

 
 اإلقرارات الخطية

ينبغي أن يطلب الممارس إقرارات خطية من شخص)أشخاص( ضمن المنشأة ذوي مسؤوليات  .58
 (116مناسبة ومعرفة بالمسائل المعنية: )المررجع: الفقرة أ
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 بأنهم قد استوفوا مسؤوليتهم عن إعداد البيان الخاص بالغازات الدفيئة، بما في ذلك  (أ)
للمعايير المعمول بها، كما هو مبين في  وفقا  المعلومات المقارنة حيثما يكون مناسبا، 

 شروط العملية؛
بأنهم قد زودوا الممارس بجميع المعلومات ذات الالة وفرصة الوصول كما هو متفق  (ب)

عليه في شروط العملية وأوضحوا رجميع المسائل ذات الالة في البيان الخاص بالغازات 
 الدفيئة"؛ 

كانوا يعتقدون بأن آثار األخطاء غير الماححة هي غير هامة، سواء بشكل  إذاما  (ج)
فردي أو إرجمالي، بالنسبة للبيان الخاص بالغازات الدفيئة. وينبغي دمج ملخص بهذه 

 البنود في اإلقرار الخطي أو إرفاقه به؛
رات هي التقدي إرجراءات الهامة المستخدمة في فتراضكانوا يعتقدون بأن اإل إذاما  (د)

 ات معقولة؛إفتراض
بأنهم أبلغوا الممارس بجميع العيوب المورجودة في الرقابة الداخلية فيما يتعلق بالعملية ( هـ) 

 والتي ال تعتبر ثانوية والتي اطلعوا عليها؛ و
فعلي أو مشتبه به  إمتثالأو عدم  إحتيالقد أفاحوا للممارس عن معرفتهم بأي  إذاما  (و)

أثر هام على  متثالأو عدم اإل حتيالحيث يمكن أن يكون لإل النظامللقانون أو أو مزعوم 
 البيان الخاص بالغازات الدفيئة.

 

 تاريخ تقرير التأكيد ولكن ليس بعده.  إلىيجب أن يكون تاريخ اإلقرارات الخطية أقرب ما يمكن  .59

أن ينسحب الممارس عن نتيجة معينة حول البيان الخاص بالغازات الدفيئة  أو  يجب أن يتنازل .60
 المعمول بها في حال:  النظامأو  القانون بمورجب  نسحاب ممكنا  إلمن العملية، حيث يكون ا

استنتج الممارس أنه يورجد شكوك كافية حول نزاهة الشخص)األشخاص( الذين يقدمون  (أ)
)أ( و)ب( بأن اإلقرارات الخطية في هذا الادد 58الفقرة  اإلقرارات الخطية التي تقتضيها

 غير موثوقة؛ أو 
 )أ( و)ب(.58لم تقدم المنشأة اإلقرارات الخطية التي تتطلبها الفقرة  (ب)

 
 األحداث الالحقة

 (117يتعين على الممارس: )المررجع: الفقرة أ .61
غازات الدفيئة كانت األحداث الواقعة بين تاريخ البيان الخاص بال إذاأن يبحث فيما  (أ)

ضمنه،  فاا وتاريخ تقرير التأكيد تتطلب تعديل البيان الخاص بالغازات الدفيئة أو اإل
كانت تلك  إذاوتقييم كفاية ومدى مالئمة األدلة التي يتم الحاول عليها حول ما 

للمعايير  وفقا  األحداث ُتعكس بشكل مناسب في ذلك البيان الخاص بالغازات الدفيئة 
 المعمول بها؛ و
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أكي 
الت

 دــ

علمه بعد تاريخ تقرير التأكيد، والتي لو  إلىأن يستجيب بشكل مناسب للحقائق التي تبلغ  (ب)
 علم بها الممارس في ذلك التاريخ كانت قد دفعته لتعديل تقرير التأكيد. 

 

 المعلومات المقارنة
وكانت بعض أو رجميع تلك  اتنبعاثعند عرض المعلومات المقارنة مع المعلومات الحالية لإل .62

ات الممارس فيما يخص المعلومات إرجراءالمعلومات المقارنة مشمولة في نتيجة الممارس، فإن 
 (121أ-118: )المررجع: الفقرات أإذاالمقارنة يجب أن تتضمن تقييم ما 

المعروضة في الفترة  األخرى ات فااحكانت المعلومات المقارنة تتوافق مع المبالغ واإل (أ)
عن إعادة البيان  فاا ، تم إعادة بيانها بشكل سليم وتم اإلالسابقة أو، حيث يكون مناسبا  

 (121بشكل وافي؛ و )المررجع: الفقرة أ

كانت سياسات تحديد الكمية الظاهرة في المعلومات المقارنة تتوافق مع تلك المطبقة في  (ب)
 فاا تم تطبيقها بشكل سليم واإل إذات معينة، ما الفترة الحالية أو، في حال ورجود تغييرا

 عنها بشكل مالئم.
 

علم الممارس  إلىبلغ  إذاكانت نتيجة الممارس تغطي المعلومات المقارنة،  إذابغض النظر عما  .63
إمكانية ورجود أخطاء رجوهرية هامة في المعلومات المقارنة المعروضة، فإنه يتعين على 

 الممارس: 

الشخص)األشخاص( ضمن المنشأة الذين يتمتعون بمسؤوليات مناقشة المسألة مع  (أ)
ات المناسبة في الظروف المحددة؛ و رجراءمناسبة ومعرفة بالمسائل المعنية واتخاذ اإل

 (123أ-122)المررجع: الفقرات أ

اشتملت المعلومات المقارنة المعروضة على خطأ  إذادراسة األثر على تقرير التأكيد.  (ب)
 ادة بيان المعلومات المقارنة: رجوهري هام، ولم يتم إع

حيث تغطي نتيجة الممارس المعلومات المقارنة، ينبغي أن يعّبر الممارس عن  (1)
 أو نتيجة سلبية في تقرير التأكيد؛ أو متحفظةنتيجة 

حيث ال تغطي نتيجة الممارس المعلومات المقارنة، ينبغي أن يدمج الممارس فقرة  (2)
 في تقرير التأكيد تاف الظروف التي تؤثر على المعلومات المقارنة.  أخرى تأكيد 
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 خرى األمعلومات ال
الممارس المعلومات األخرى الواردة في الوثائق التي تتضمن بيان غازات الدفيئة  ينبغي أن يقرأ .64

، إن ورجدت، مع بيان غازات الهامة التناقضتحديد أورجه  من أرجل الخاص بذلكتأكيد الوتقرير 
: )المررجع: قراءة هذه المعلومات األخرى  وفي حال أن الممارس عند، التأكيدالدفيئة أو تقرير 

 (139الفقرة أ
التأكيد؛ بين تلك المعلومات األخرى وبيان غازات الدفيئة أو تقرير كبير تناقض  حدد قد (أ)

 أو
 ليس لهلك المعلومات األخرى ت في الحقائق ضمنرجوهري  خطأورجود  قد بلغ إلى علمه (ب)

ممارس اليجب على فإنه  ،التأكيدفي بيان غازات الدفيئة أو تقرير  الواردةعالقة بالمسائل 
)المررجع:  .حسبما يكون مناسبا  واتخاذ إرجراءات أخرى  المنشأةمناقشة هذه المسألة مع 

 (126أ-124الفقرات أ

 التوثيق
الُمنفذة، ينبغي على الممارس تسجيل: )المررجع: ات رجراءعند توثيق طبيعة وتوقيت ونطاق اإل .65

 (127الفقرة أ
 معينة أو ألمور قد تم فحاها؛ لبنود المحددةالخاائص  (أ)
 و ؛ستكمال تلك األعمالإالعملية وتاريخ  بإنجاز أعمال تقام الجهة التي (ب)
 وتاريخ ونطاق هذه المرارجعة.  المنجزةالعملية أعمال بمرارجعة الجهة التي قامت  (ج)

بما في ذلك  ،مارس توثيق المناقشات حول القضايا الهامة مع المنشأة واآلخرينمعلى الينبغي  .66
طبيعة القضايا الهامة التي تم مناقشتها ومتى ومع من تمت هذه المناقشات. )المررجع: الفقرة 

 ( 127أ

 رقابة الجودة   
 في توثيق العملية:  يشملينبغي على الممارس أن  .67

 وكيف قد تم حّلها؛ الالةلمتطّلبات األخالقية ذات ل متثالإلا فيما يخص المحددةالقضايا  (أ)
، وأي مناقشات ذات ستقاللية التي ُتطبق على العمليةإلمتطلبات ال متثالالنتائج حول اإل (ب)

 عالقة مع الشركة التي تدعم هذه النتائج؛ 
 وعمليات التأكيد؛ و العمالءالنتائج التي تم التوصل إليها بشأن قبول واستمرار عالقات  (ج)
تلك  عن النارجمة، والنتائج العمليةسير المشاورات التي تمت خالل  طبيعة ونطاق (د)

 . المشاورات
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أكي 
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 بعد تاريخ تقرير التأكيد    المسائل النارجمة

 استخلصات رجديدة أو إضافية أو إرجراءبتنفيذ ، في ظروف استثنائية، في حال قام الممارس .68
 (128ينبغي على الممارس توثيق: )المررجع: الفقرة أفإنه نتائج رجديدة بعد تاريخ تقرير التأكيد، 

 الظروف التي وارجهها؛ (أ)
ات الجديدة أو اإلضافية التي قام بها واألدلة التي حال عليها والنتائج التي رجراءاإل (ب)

 توصل إليها، وأثر ذلك على تقرير التأكيد؛ و
 . ومن قام بذلك ومرارجعة التغييرات الناتجة على توثيق العملية إرجراءتم متى  (ج)

 
 رجمع ملف العملية النهائي 

العملية اإلدارية  واستكمال العمليةينبغي على الممارس رجمع الوثائق المتعلقة بالعملية في ملف  .69
ع ملف رجم ستكمالإلجمع ملف العملية النهائي في الوقت المناسب بعد تاريخ تقرير التأكيد. بعد 

العملية النهائي، ال ينبغي على الممارس محو أو التخلص من أي وثيقة تتعلق بالعملية مهما 
 (129حتفاظ بها. )المررجع: الفقرة أإلكانت طبيعتها قبل نهاية مدة ا

حيث يجد الممارس أنه من الضروري تعديل  68في الظروف غير تلك المذكورة في الفقرة  .70
ملف العملية النهائي،  وثائق عملية رجديدة بعد االنتهاء من رجمعإضافة ة أو العملية الحالي وثائق

 :ما يلي ينبغي على الممارس، بغض النظر عن طبيعة التعديالت أو اإلضافات، توثيق

 ؛ والتعديل أو اإلضافة رجراءإلاألسباب المحددة  (أ)

 .بإرجرائها ومرارجعتهامتى ومن قام  (ب)
 

 عملية رقابة جودة المراجعة 

الخاصة مرارجعة رقابة الجودة  النظامأو  القانون التي تتطلب و ، تلتلك العمليات، إن ورجدبالنسبة  .71
هو أمر مطلوب، ينبغي على من مرارجعة رقابة الجودة الخاصة بها أو التي تحدد الشركة أن  بها

تقييم موضوعي لألحكام الهامة التي اتخذها فريق العملية،  إرجراءيرارجع رقابة رجودة العملية 
: التقييم ما يليائج التي توصلوا إليها في صياغة تقرير التأكيد. ينبغي أن يشمل هذا وللنت

 (130)المررجع: الفقرة أ
العملية، بما في ذلك القدرات المهنية لفريق العملية  مناقشة القضايا الهامة مع شريك (أ)

 ات والتأكيد؛  نبعاثالمتعلقة بقياس الكميات وإعداد التقارير الخاصة باإل
 مرارجعة البيان الخاص بالغازات الدفيئة وتقرير التأكيد المقتر ؛ (ب)
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فريق العملية والنتائج  أصدرهاالتي  الهامة باألحكام وثائق مختارة للعملية تتعلقمرارجعة  (ج)
 ليها؛ و إالتي توصل 

كان تقرير  إذاتقييم النتائج التي تم التوصل اليها في صياغة تقرير التأكيد وبحث ما  (د)
 لمقتر  مناسبا أم ال. التأكيد ا

 
 صياغة نتائج التأكيد

 هو تأكيد كان التأكيد الذي حال عليه إذا يشكل إستنتاج حول ماينبغي على الممارس أن  .72
ينبغي أن و . معقول أو محدود حول البيان الخاص بالغازات الدفيئة حسبما يكون ذلك مناسبا  

 هذا المعيار. من  75-73و 56متطلبات الفقرات  القرارلك يراعي ذ
 

 تأكيد معقول تأكيد محدود
كان  إذا. ينبغي على الممارس تقييم ما ل73

ويدفعه  علمه إلىأمر قد بلغ هناك أي 
بأن البيان الخاص بالغازات  االعتقاد إلى

، في رجميع الجوانب ال يتم إعدادهالدفيئة 
 للمعايير المعمول بها.  وفقا  الهامة، 

كان  إذاع. ينبغي على الممارس تقييم ما 73
ال يتم البيان الخاص بالغازات الدفيئة 

، في رجميع الجوانب الهامة، إعداده
 للمعايير المعمول بها. وفقا  

إعداد سياسات و قياس الكميات طرق ذا التقييم بحث الجوانب النوعية من ينبغي أن يشمل ه .74
 عند، بما في ذلك المؤشرات على أي تحيز محتمل في األحكام والقرارات الخاصة بالمنشأة التقارير

المعايير كانت في ضوء  إذاوما  13التقديرات وإعداد البيان الخاص بالغازات الدفيئة، إرجراء
 المعمول بها: 

طرق قياس الكميات وسياسات إعداد التقارير المختارة والمطّبقة متوافقة مع المعايير  (أ)
 مناسبة؛المعمول بها و 

 تقديرات معقولة؛ هي التقديرات التي تم ارجراؤها في إعداد البيان الخاص بالغازات الدفيئة  (ب)
وكاملة وقابلة  وموثوقة مالئمةالمعلومات المعروضة في البيان الخاص بالغازات الدفيئة  (ج)

 لفهم؛اللمقارنة و 
، أخرى وأمور  بها لمعايير المعمولكافي عن ا إفاا يوفر البيان الخاص بالغازات الدفيئة  (د)

ن فهم األحكام الهامة ين المقاوديلمستخدما بحيث يكون بإمكانبما في ذلك الشكوك، 
 ( 133أ-131، أ29أثناء إعداد البيان؛ و)المررجع: الفقرات أ تادرالتي 

 مناسبة.هي ماطلحات الماطلحات المستخدمة في البيان الخاص بالغازات الدفيئة (  هـ)

 بحث: أيضا   73ينبغي أن يشمل التقييم التي تتطلبه الفقرة  .75

 العرض والبنية والمحتوى الكلي للبيان الخاص بالغازات الدفيئة؛ و (أ)
                                                           

 نتائج معينة حول معقولية التقديرات الفردية.   ستخالصإال تشكل المؤشرات ذاتها على ورجود تحيز محتمل أخطاء رجوهرية ألغراض  ١۳
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 أخرى نتائج التأكيد، عندما يكون ذلك مناسبا  في سياق المعايير، أو في ظروف  صياغة (ب)
ات الرئيسة بطريقة تحقق نبعاثكان البيان الخاص بالغازات الدفيئة يمّثل اإل إذاللعملية، ما 

 . عادال   ا  عرض
 محتوى تقرير التأكيد 

 (134: )المررجع: الفقرة أعلى األقل ينبغي أن يتضمن تقرير التأكيد العناصر األساسية التالية .76
 أن التقرير هو تقرير تأكيد محدود مستقل.  إلىعنوان يشير بوضو   (أ)
 .الجهة المرسل إليها (ب)
الذي يحال عليه  ،معقول أو محدودسواء كان تأكيد ، التأكيدتحديد أو وصف لمستوى  (ج)

 الممارس.
تعريف بالبيان الخاص بالغازات الدفيئة يتضمن الفترة )الفترات( التي يغطيها و، في حال  (د)

ورجود أي معلومات في ذلك البيان لم تغطيها نتائج الممارس، تعريف واضح بالمعلومات 
أن الممارس ب يفيدبيان  إلىباإلضافة لومات المستثنية، المع إلىالخاضعة للتأكيد باإلضافة 

ال يورجد نتائج حولها. )المررجع،  وعليهات تتعلق بالمعلومات المستثنية إرجراءلم يتخذ أي 
 ( 135، أ120الفقرات أ

 (35وصف لمسؤوليات المنشأة. )المررجع: الفقرة أ (و)
. )المررجع: الفقرات للشكوك المتأصلة يخضعيفيد بأن البيان الخاص بالغازات الدفيئة  تقرير ( هـ) 

 (  59أ-54أ
ات تغطيها نتائج نبعاثتضمن البيان الخاص بالغازات الدفيئة بنود مقتطعة من اإل إذا (ز)

ات، وبيان يفيد بمسؤولية الممارس فيما نبعاثهذه البنود المقتطعة من اإلتحديد الممارس، 
 (139أ-136. )المررجع: الفقرات أايتعلق به

 يير المعمول بها؛المعاتحديد  ( )
 هذه المعايير؛ إلىتعريف بكيفية الوصول  (1)
، المقاودين المستخدمين متاحة فقط لمجموعة محددة منهذه المعايير  كانتفي حال  (2)

القراء إلى هذه الحقيقة، وأنه نتيجة ينّبه  ذات صلة فقط لغرض محدد، بيان كانتأو 
 البيان أيضا   أن يّحد لغرض آخر. يجب ا  بيان غازات الدفيئة مناسب قد ال يكون لذلك، 

على أو  ينالمستخدمين المقاود بحيث يقتار على أولئكتأكيد الاستخدام تقرير  من
 (141أ-140)المررجع: الفقرات أالغرض؛  ذلك

ات في إفااحكانت هناك حارجة لدعم المعايير الموضوعة من خالل إدراج  إذا (3)
المالحظات التوضيحية المرفقة بالبيان الخاص بالغازات الدفيئة حتى تكون هذه 
المعايير مناسبة، تحديد المالحظة )المالحظات( ذات العالقة. )المررجع: الفقرة 

 ( 131أ
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ُتطبق المعيار الدولي لرقابة الجودة  ا  فيهاالممارس عضو يكون الشركة التي  يفيد بأنبيان  (ط)
المتطلبات المناوص عليها في القوانين أو ، أو األخرى  المتطلبات المهنيةأو ، 1

. إذا لم 1التي تكون على األقل بنفس أهمية وإلحا  المعيار الدولي لرقابة الجودة ، األنظمة
المتطلبات أو  بيان المتطلبات المهنيةال ينبغي أن يحدد، مهنيا   ا  الممارس محاسب يكن

نين أو األنظمة التي ُطّبقت والتي تكون على األقل بنفس أهمية المناوص عليها في القوا
 .1وإلحا  المعيار الدولي لرقابة الجودة 

واعد والمتطلبات األخالقية األخرى من ق يةاالستقالل يمتثل لمتطلباتأن الممارس يفيد ببيان  (ي)
طلبات متال، أو األخرى  ، أو المتطلبات المهنيةالسلوك األخالقي للمحاسبين المهنيين
التي تكون على األقل بنفس أهمية وإلحا  الجزأين ، المفروضة بمورجب القوانين أو األنظمة

إذا لم المتعلقة بعمليات التأكيد. قواعد السلوك األخالقي للمحاسبين المهنيين من  "أ" و "ب"
متطلبات الأو  بيان المتطلبات المهنيةال ينبغي أن يحدد، مهنيا   ا  الممارس محاسب يكن

لمفروضة بمورجب القوانين أو األنظمة التي ُطّبقت والتي تكون على األقل بنفس أهمية ا
المتعلقة بعمليات قواعد السلوك األخالقي للمحاسبين المهنيين من  وإلحا  الجزأين "أ" و"ب"

 .التأكيد
 وصف مسؤوليات الممارس بما في ذلك: (ك)

عمليات " 3410للمعيار الدولي لعمليات التأكيد  وفقا  بيان يفيد بأن العملية قد أرجريت  (1)
 ؛ و"التأكيد حول البيانات الخاصة بالغازات الدفيئة

 عملية لكأساس الستنتاج الممارس. في حا المنجز لعمللالمعلومات غني ب ملخص (2)
أمر ضروري المنفذة رجراءات اإل ونطاقتقدير طبيعة وتوقيت يعتبر محدود، ال التأكيد
لعمل املخص ينبغي أن يذكر محدود، ال عملية التأكيدفي و الممارس.  استنتاجلفهم 

 أن: المنجز
 وذات  ،ها عنوتوقيت تهافي طبيعتختلف محدود ال عملية التأكيدرجراءات في اإل

 و ؛معقولالتأكيد ال عملية نطاق أقل من،
  عملية التأكيدالحاول عليه في  التأكيد الذي يتموبناء على ذلك، فإن مستوى 

في حال تم تم الحاول عليه سي الذي كانمحدود هو أقل بكثير من التأكيد ال
 (144أ-142. )المررجع: الفقرات أتأكيد معقول تنفيذ عملية

 :استنتاج الممارس (ل)
 أو إيجابي؛شكل باالستنتاج  ينبغي أن ُيعّبر عنمعقول، التأكيد ال عمليةفي  (1)
ما إذا قد بلغ  يوضحشكل باالستنتاج  ينبغي أن ُيعّبر عنمحدود، التأكيد ال عمليةفي  (2)

أي  واألدلة التي تم الحاول عليها، المنفذةاإلرجراءات  بناء  على، إلى علم الممارس
بيان غازات الدفيئة، من رجميع  ه لم يتم إعدادلالعتقاد بأن قد تدفعه مسألة )مسائل(

 .النواحي الجوهرية، وفقا للمعايير المعمول بها
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 التأكيد ما يلي:، يجب أن يتضمن تقرير معدلممارس عن استنتاج ال يعّبرعندما  (3)
 و ؛تعديلال إرجراء إلى تؤدي التي( المسائللمسألة )ل يقدم وصفا   قسم .أ

 .لممارسل المعدل االستنتاج يتضمنقسم  .ب
  (145س. )المررجع: الفقرة أتوقيع الممار  (م)
التاريخ الذي  يسبقأي وقت في تأكيد التقرير  ال ينبغي أن ُيؤّرخ. التأكيدتاريخ تقرير  (ن)

 األدلة التي تثبت، بما في ذلك هاستنتارجإليها ممارس على األدلة التي يستند يحال فيه ال
لمسؤولية عن بيان غازات وا تحملهم لأن أولئك الذين لديهم سلطة معترف بها قد أكدب

 .الدفيئة
 مهامه. فيه الممارس الذي يمارس ختااصاال ضمنالموقع  (س)

 
 أخرى مسائل وفقرات على مسائل معينة يد فقرات التأك

 (152أ-146في حال اعتبر الممارس أنه من الضروري: )المررجع: الفقرات أ .77
في البيان  اأو مفَاح عنه ةمعروض مسألة معينة إلىلفت انتباه المستخدمين المقاودين  (أ)

 هميةالممارس، على قدر من األ وفق تقدير وحكم، تكون  يتالخاص بالغازات الدفيئة وال
فقرة ) للبيان الخاص بالغازات الدفيئة لفهم المستخدمين المقاودين أساسية تعتبربحيث 

 (؛ أو على مسألة ماتأكيد ال
المعروضة أو المفاح عنها في البيان الخاص  المسائلغير تلك  مسألة معينةاإلبالغ عن  (ب)

لمستخدمين بفهم ا متعلقةوالتي تكون، وفق تقدير وحكم الممارس، بالغازات الدفيئة 
 .(أخرى  مسألةتقرير التأكيد )فقرة المقاودين للعملية أو مسؤوليات الممارس أو 

 

يتم دمجها في فقرة  القيام بذلكينبغي على الممارس و ، قانون أو نظام وال تكون محظورة بمورجب
يخص أن نتيجة الممارس ليست ُمعّدلة فيما  إلىي تقرير التأكيد مع عنوان مناسب يشير بوضو  ف

 . المسألة
  
  األخرى اإلبالغ متطلبات 

عن  ين)األشخاص( المسؤولالشخص ) ما لم يحظر القانون واللوائح(ينبغي على الممارس إبالغ  .78
الممارس خالل  يطلع عليهاالتالية التي  بالمسائلاإلشراف على البيان الخاص بالغازات الدفيئة 

لطرف آخر داخل أو  عنهاإلبالغ لكان هناك مسؤولية  إذاالعملية، وينبغي أن يحدد ما  إرجراء
 خارج المنشأة:

لممارس، مهمة المهني ل حكمال وفق، تعتبر في الرقابة الداخلية التيالمورجودة العيوب  (أ)
 نتباه؛إلتستحق ابدررجة كافية بحيث 

 ؛ وبه المشتبهأو  المحدد حتيالاإل (ب)
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 تعتبر، غير تلك التي نظامو لقانون  أو اإلشتباه لعدم اإلمتثال متثالتتضمن عدم اإل مسائل (ج)
 (87)المررجع: الفقرة أهامة. ثانوية وغير  بأنها بوضو 

*** 

 أخرى التطبيق ومواد إيضاحية مواد 
 مقدمة

البيان الخاص بالغازات الدفيئة )المررجع:  إلىمعلومات باإلضافة العمليات التأكيد التي تغطي 
 (3الفقرة 

يتضمن معلومات حول معين في بعض الحاالت، يمكن أن ينّفذ الممارس عملية تأكيد على تقرير  .1أ
فيئة كما هو ُمعّرف في ولكن ال تشكل هذه المعلومات بيان خاص بالغازات الد ،الغازات الدفيئة

 هذه العملية. إرشادات ل)م(. في مثل هذه الحاالت، يمكن أن يوفر هذا المعيار 14الفقرة 

من مجموع المعلومات التي تغطيها  نسبيا   ثانوي يشكل البيان الخاص بالغازات الدفيئة رجزء  حيث .2أ
في  روك لحكم الممارس وتقديره المهنيهذا المعيار هو أمر مت مالئمةنتائج الممارس، فإن مدى 

  ظروف العملية.
 

 )ب(( 4البيانات الخاصة بالغازات الدفيئة )المررجع: الفقرة  أساس على ةمؤشرات األداء الرئيسي
البيانات الخاصة بالغازات الدفيئة هو المتوسط أساس األمثلة على مؤشر األداء الرئيسي على  من .3أ

معينة، منشأة خالل فترة زمنية الالتي تانعها  المركباتات لكل كيلومتر من نبعاثالمررجح لإل
 ات. ختااصإلفي بعض ا قانون أو نظام بمورجب عنه فاا والذي يتورجب حسابه واإل

 
 ( 8ات عمليات التأكيد المعقول والتأكيد المحدود)المررجع: الفقرة إرجراء

في بعض  أيضا   مناسبةعمليات التأكيد المعقول فقط في  المطلوبةات رجراءقد تكون بعض اإل .4أ
هو عمليات التأكيد المحدود. على سبيل المثال، بالرغم من أن الحاول على فهم نشاطات الرقابة 

في بعض الحاالت، مثل تسجيل إال أنه عمليات التأكيد المحدود،  فيغير مطلوب أمر 
أنظمة ، قد يقرر الممارس أن فحص فقط شكل إلكترونيبالمعلومات أو معالجتها أو االبالغ عنها 

تأكيد الضروري لعملية هو أمر ، وبالتالي الحاول على فهم لنشاطات الرقابة ذات العالقة، لرقابةا
 .(90الفقرة أ أيضا   أنظرمحدود )ال
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أكي 
الت

 دــ

 (15و 10 )المررجع: الفقرتان االستقاللية
تناول  في ات الوقائيةرجراءواإلالتهديدات  منهجالسلوك االخالقي للمحاسبين المهنيين تتبنى قواعد  .5أ

للمبادئ الجوهرية.  متثالمن الظروف المحتملة اإل ةواسع مجموعةهدد تقد و االستقاللية. موضوع 
 التالية:  ضمن الفئاتالعديد من التهديدات  تندرج
  من  اإلرجمالية، على سبيل المثال، االعتماد غير المبرر على الرسوم الشخايةالمالحة

 المنشأة.
 للمنشأة تؤثر بشكل مباشر على  أخرى خدمة  أداء، على سبيل المثال، يةمرارجعة الذاتال

 ات المنشأة.  إنبعاث كميةالبيان الخاص بالغازات الدفيئة، مثل المشاركة في قياس 
  المنشأة فيما يتعلق بتفسير المعايير  بالنيابة عنالتأييد، على سبيل المثال، التاّرف كُمؤيد

 المعمول بها.
 صداقة طويلة أو عالقة عالقة بفريق العملية  تمتع أحد أعضاءي، على سبيل المثال، التآلف

نه من يمكّ  الذي يشغل مناب معينالمنشأة  أحد موظفيعائلية مباشرة أو قريبة مع 
 تأثير كبير ومباشر على إعداد البيان الخاص بالغازات الدفيئة.  ممارسة

 بشكل  للضغط من أرجل تقليل نطاق العمل الُمنّفذ، على سبيل المثال، التعّرض المضايقة
بهدف تقليل الرسوم، أو التعّرض لتهديد سحب تسجيل الممارس من قبل  غير مناسب

 السلطة الُمسجلة المرتبطة بالمجموعة الاناعية للمنشأة. 

المورجودة  ات الوقائيةرجراءاإل، أو القانون أو النظامالمهنة أو  تفرضهاالتي  ات الوقائيةرجراءإن اإل .6أ
 مستوى مقبول. إلىأو تقّلل هذه التهديدات قد تزيل  ،في بيئة العمل

 (11)المررجع: الفقرة ات نبعاثاإل مبادلةبرنامج  أحكامو  القانون أو النظام المحلي
 أخرى ات قد: تشمل متطلبات نبعاثاإل مبادلةأحكام برنامج أو  القانون أو النظام المحليإن  .7أ

رجميع العمليات؛ أو  فيمحددة ات إرجراءتتطّلب تنفيذ قد متطلبات هذا المعيار؛ أو  إلىباإلضافة 
 يتطلب النظام أو القانون المحليات بطريقة معينة. على سبيل المثال، قد رجراءتتطلب تنفيذ اإلقد 

شكل ال يتوافق مع هذا المعيار. ب إعداد التقاريرات من الممارس نبعاثاإل مبادلةبرنامج  أو أحكام
 وفق شروطشكل معين أو بتاميم أو صياغة تقرير التأكيد على القانون أو النظام  ينصعندما 

أن اإليضا  اإلضافي في تقرير  إلىحّد كبير عن هذا المعيار، ويتوّصل الممارس  إلىتختلف 
في التقرير  معين دمج بيانبس الممار  يفكرسوء الفهم المحتمل، قد من التأكيد ال يمكن أن يقلل 

 لهذا المعيار.  وفقا   لم تتمالعملية  أن إلىيشير 
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 تعريفاتال
 ( 1)و(، الملحق 14)المررجع: الفقرة  اتنبعاثاإل

ثابت )من الوقود المحترق في معّدات المنشأة الثابتة مثل الحتراق اال 1ات النطاقإنبعاثقد تشمل  .8أ
 لدىمن الوقود المحترق في وسائل النقل ) متحّركالحتراق إلاالمرارجل والمواقد والمحركات والمشاعل( و 

فيزيائية أو العمليات ال)من  العملية اتإنبعاثت والطائرات والقوارب( و المنشأة مثل الشاحنات والقطارا
الناتجة عن ات نبعاثنيوم( واإلثل تانيع اإلسمنت والمعالجة البتروكيماوية وصهر األلمكيميائية مال

 وصالتمثل التسربات من  ،مقاود وغير مقاودالغازات واألبخرة بشكل  إطالق)التسربات 
 . (ات الناتجة عن معالجة المياه العادمة وعن المنارجم وأبراج التبريدنبعاثالمعّدات واإل وسدادات

الطاقة بشكل معين مثل الكهرباء أو الحرارة أو البخار، ولهذا تمتلك تقريبا  المنشآت  رجميعتشتري  .9أ
ات غير مباشرة ألنها إنبعاثهي  2ات النطاق إنبعاث وتعتبر. 2ات النطاق إنبعاثتقريبا  المنشآت  رجميع

ي تقع خارج الكهرباء التي تشتريها المنشأة من محطة الكهرباء والتب، على سبيل المثال، مرتبطة
 للمنشأة.  التنظيميةالحدود 

ألغراض  لموظفيناسفر بمهام ، على سبيل المثال، مرتبطة تاإنبعاث 3ات النطاقإنبعاثقد تشمل  .10أ
استهالك الوقود الحجري أو و ، خاررجية التي يتم الحاول عليها من ماادرنشاطات وال، العمل

في تم شراؤها كمدخالت ي التي موادالوإنتاج  واستخراجالكهرباء المطلوبة الستخدام منتجات المنشأة؛ 
ات إنبعاثبمزيد من التفايل  34أ-31الفقرات أ تناقشتم شراؤه. يونقل الوقود الذي  ،عمليات المنشأة

 . 3النطاق 

 (1(، الملحق 3)أ()17و )ز(14)المررجع: الفقرتان  اتنبعاثإلمن االبنود المقتطعة 
خاصة  حاص وحدود مسمو  بهاات نبعاثإلمن افي بعض الحاالت، تشمل البنود المقتطعة  .11أ

وأي  معينة معاييرات المسمو  باقتطاعها وفق نبعاثحيث ال يورجد رابط مؤكد بين كمية اإل بالمناطق،
 أخرى ات إرجراءأو أي  دفع مبالغ معينة من األموالنتيجة ات يمكن أن يحدث نبعاثفيض في اإلتخ

 .  اتنبعاثمن اإل مقتطعةبنود ب المطالبةالمنشأة من أرجل  تتخذها

ضمن نطاق  تندرجات نبعاثبنود مقتطعة من اإل للمنشأة حيث يشمل البيان الخاص بالغازات الدفيئة .12أ
ات حسبما يكون مناسبا  نبعاثالعملية، ُتطّبق متطّلبات هذا المعيار فيما يتعلق بالبنود مقتطعة من اإل

 (. 139أ-136الفقرات أ أيضا   أنظر)
  ( 1(، الملحق ف)14: الفقرة المررجع) شراء الحاص الموازنة

 المال الذي تحال األخرى المنشأة  ُتنفق، فقد أخرى من منشأة حاة موازنة  عندما تشتري المنشأة .13أ
الوقود الحجري  باستخدامات )مثل استبدال توليد الطاقة نبعاثاإل عليه من البيع على مشاريع تخفيض

 الغالف الجوي ات من نبعاثة الطاقة( أو على إزالة اإلءأو تطبيق تدابير كفا ،بماادر الطاقة المتجددة
ُتزرع أو ُيحافظ عليها باورة  م)على سبيل المثال، عن طريق زرع والمحافظة على األشجار التي ل

تخاذه )مثل إزالة إمن المفترض كان معين  إرجراء( أو قد يكون المال تعويضا  عن عدم اتخاذ أخرى 
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أكي 
الت

 دــ

في حال حدوث حاص موازنة فقط ، يمكن شراء اتختااصاإلالغابات أو تدهورها(. في بعض 
 . إلزالتها ات أو تعزيزنبعاثيض لإلتخف

 
 (1)ق(، الملحق 14)المررجع: الفقرة  ات المُزالةنبعاثاإل

مثل الجيولورجية ) األحواضتخزين الغازات الدفيئة في  عن طريقات الُمزالة نبعاثاإل تحقيقيمكن  .14أ
حيث يشمل البيان الخاص بالغازات و . األشجار( مثليولورجية )بال أو األحواض (الطبقات الجوفية

، أخرى الغالف الجوي بطريقة  إلىالمنشأة  تطلقهاس كانتات الغازات الدفيئة التي إنبعاث إزالةالدفيئة 
عادة في البيان الخاص بالغازات الدفيئة على أساس اإلرجمالي، أي يتم قياس  ايتم اإلبالغ عنهفإنه 

الممارس  إستنتاجحيث يغطي و الحوض في البيان الخاص بالغازات الدفيئة. و كمية كل من المادر 
ات الُمزالة حسبما يكون نبعاثات الُمزالة، ُتطّبق متطّلبات هذا المعيار فيما يتعلق بتلك اإلنبعاثاإل

 ا . مناسب
 

 (31)ر( و14)المررجع: الفقرتان  المرافق الهامة
ات الُمبّلغ عنها في البيان الخاص نبعاثاإلمجموع في  ألحد المرافق الفرديةالمساهمة  ازدادتكلما  .15أ

الجوهرية في البيان الخاص بالغازات الدفيئة. يمكن أن  األخطاءبالغازات الدفيئة، تزداد عادة مخاطر 
الخاصة نتيجة  هميةكوسيلة لتحديد المرافق ذات األ معين مقياسيطّبق الممارس نسبة مئوية على 

تحديد إن البيان الخاص بالغازات الدفيئة.  المشمولة فيات نبعاثاإلمجموع اتها مقارنة بإنبعاثحجم 
ممارسة الحكم المهني. على سبيل المثال، يمكن يتضمن يه وتحديد نسبة مئوية لتطبيقها عل المقياس

مرافق هامة.  من هي من حجم اإلنتاج اإلرجمالي  %15أن يعتبر الممارس أن المرافق التي تتجاوز 
تقدير الوفق  المحددة مناسبة في الظروف هي نسبةنسبة أعلى أو اقل  أن تعتبرخر، يمكن آرجانب 

عدد قليل من المرافق، ال  على سبيل المثاليورجد  عندما الحال ا هوكون هذيلممارس. قد للمهني ا
، لكن وفق التقدير المهني للممارس ال تعتبر من حجم اإلنتاج اإلرجمالي %15ن يشكل أي منها أقل م

حجم  من %15عدد من المرافق تكاد تكون أقل من أو عندما يورجد  رجميع المرافق هي مرافق هامة،
 تعتبر وفق التقدير المهني للممارس بأنها مرافق هامة.  اإلنتاج اإلرجمالي

 
أو الظروف التي  المحددةهام بسبب طبيعته مرفق على أنه  مرفق معينيمكن أن يحدد الممارس  .16أ

 أحد المرافق رية. على سبيل المثال، قد يستخدمالجوه محددة من األخطاءظهور مخاطر  إلىتؤدي 
أو قد ، أخرى مرافق  تختلف عنقياس الكميات معينة لجمع البيانات أو أساليب ل مختلفة عمليات
عمليات فيزيائية أو  قد يشتمل علىأو متخااة، أو بشكل خاص حسابات معقدة  إستخدام يقتضي
 معقدة بشكل خاص أو متخااة.    كيميائية

 
  (15و 9الفقرتان )المررجع: )المنقح(  3000المعيار الدولي لعمليات التأكيد 

ددا  من المتطلبات التي ُتطبق على رجميع ع )المنقح( 3000المعيار الدولي لعمليات التأكيد يتضمن  .17أ
، بما في ذلك )عدا عن عمليات التدقيق أو المرارجعة للمعلومات المالية التاريخية( عمليات التأكيد

لهذا المعيار. وفي بعض الحاالت، قد يتضمن هذا المعيار متطلبات إضافية أو مواد  وفقا  العمليات 
 تطبيقية تتعلق بتلك المواضيع.
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  قبول العملية واستمرارها
 )ب(( 16)المررجع: الفقرة  الكفاءة

 الغازات الدفيئة: الكفاءات المتعلقة بقد تشمل  .18أ
 بما في ذلك العمليات العلمية التي تربط الغازات الدفيئة بتغير المناخ.  ،فهم عام لعلم المناخ 
  في البيان الخاص بالغازات الدفيئة الواردة فهم هوية المستخدمين المقاودين للمعلومات

 (. 47الفقرة أ أنظرتلك المعلومات ) إستخداميمكنهم للمنشأة وفهم كيف 
 مالئما  وآليات السوق ذات العالقة، حيثما يكون  اتنبعاثاإل مبادلةبرامج  فهم . 
  باإلبالغ المنشأة  كيفية قيام، التي تؤثر على تالقوانين واألنظمة المعمول بها، إن ورجدمعرفة

 ات المنشأة.إنبعاثعلى معين حّد  على سبيل المثال أيضا  والتي قد تفرض اتها، إنبعاثعن 
  ذات تقدير الشكوك الشكوك العلمية و بما في ذلك  ،الغازات الدفيئة ةقياس كمي منهجيات

 البديلة المتاحة.  والمنهجيات، العالقة
  على سبيل المثال:  بما في ذلك ،المعايير المعمول بهامعرفة 

o ات المناسبة.نبعاثتحديد عوامل اإل 
o  تقديرات هامة أو حساسة أو  إرجراءلمعايير التي تتطلب من اتحديد تلك الجوانب

 هامة.  أحكامتتطلب تطبيق 
o  اتها إنبعاثدمج  سيتمالحدود التنظيمية، أي المنشآت التي  لتعيينالطرق المستخدمة

 في البيان الخاص بالغازات الدفيئة. 
o ات التي ُيسمح بتضمينها في البيان الخاص بالغازات نبعاثالبنود المقتطعة من اإل

 الدفيئة للمنشأة. 

ص بيان الخاص بالغازات الدفيئة. في بعض الحاالت، قد عمليات التأكيد فيما يخ تعقيد يتفاوت .19أ
وتقوم  1ات النطاق إنبعاثتكون العملية بسيطة نسبيا ، على سبيل المثال، عندما ال تمتلك المنشأة 

المحّدد في النظام، والمطّبق على  اتنبعاثباستخدام عامل اإل 2ات النطاقإنبعاثفقط عن  باإلبالغ
استهالك الكهرباء في موقع واحد. في هذه الحالة، قد ترّكز العملية بشكل كبير على النظام 

التطبيق  إلىإضافة الفواتير  فيالمستخدم  لتسجيل ومعالجة أرقام استهالك الكهرباء المحدّدة 
ملية معقدة نسبيا ، فمن المررجح أن تتطلب . لكن عندما تكون العات المحددنبعاثلرياضّي لعامل اإلا

 المحددة الخبرةتشمل مجاالت و ات واإلبالغ عنها. نبعاثاإل ةفي قياس كمي ي معينإختااصكفاءة 
 هذه الحاالت:في التي قد تكون ذات عالقة 
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 في أنظمة المعلومات  الخبرة
  البيانات  كيفية تقديمبما في ذلك  ،اتنبعاثالمعلومات المتعلقة باإل إعدادفهم كيف يتم

في البيان الخاص وترتيبها واإلبالغ عنها حسب الضرورة، وتسجيلها ومعالجتها وتاحيحها 
 بالغازات الدفيئة. 

 ةوالهندسي ةالعلمي الخبرة
  اتنبعاثاإل ينتج عنهاتمثيل تدفق المواد خالل عملية إنتاج معينة والعمليات المااحبة التي، 

بما في ذلك تحديد النقاط ذات العالقة التي يتم عندها رجمع معلومات المادر. قد يكون هذا 
ات نبعاثدر اإلاكان تحديد المنشأة لما إذاما ألمر مهما بشكل خاص عند البحث فيا

 . مكتمال  
  تحليل العالقات الكيميائية والفيزيائية بين المدخالت والعمليات والمخررجات، والعالقات بين

أمرا  وغالبا ما تكون القدرة على فهم وتحليل هذه العالقات . األخرى ات والمتغيرات نبعاثإلا
 ات التحليلية.رجراءفي تاميم اإل مهما  

  البيان الخاص بالغازات الدفيئة. علىتحديد أثر الشكوك 
  داخلية  كانت سواء ،رقابة الجودة التي ُتطّبق في مختبرات الفحصات إرجراءو سياسات معرفة

 أو خاررجية.  
  ات رجراء. تختلف اإلعالقةالذات ات نبعاثة اإلإزالو  إنتاجوعمليات  محددةالخبرة باناعات

، المعنيةبشكل كبير حسب الاناعات والعمليات  1ات النطاق إنبعاثكمية المتبعة لقياس 
وعمليات  األلمنيوم في إنتاج التحليل الكهربائيعمليات طبيعة إن على سبيل المثال، 

ستخدام الوقود الحجري والعمليات الكيميائية في إنتاج اإلسمنت إحتراق في إنتاج الكهرباء بإلا
 هي مختلفة تماما عن بعضها البعض. 

 ات المناسبة.    نبعاثعوامل اإل إختيارلقياس الكمية و  األخرى طرق الالكاشفات الفيزيائية و  تشغيل 
 

 )أ(( 17)المررجع: الفقرة  الدفيئة والعمليةنطاق البيان الخاص بالغازات 
من  المعلومةات نبعاثاإلاستبعاد ماادر أسباب  يكون فيهاأمثلة على الظروف التي  فيما يلي .20أ

هي ُمفاح عنها من العملية الات نبعاثاإلماادر لغازات الدفيئة أو استبعاد باالبيان الخاص 
 : المحددة معقولة في الظروف أسباب غير

  في  2ات النطاق إنبعاثفقط  لكنها تورد 1لنطاق من اات هامة إنبعاثتمتلك المنشأة حيث
 البيان الخاص بالغازات الدفيئة. 

  عنها  يتم اإلبالغ ات هامة الإنبعاثتشكل المنشأة رجزءا  من منشأة قانونية أكبر تمتلك حيث
 إلىهذا األمر  يؤديعندما يكون من المررجح أن  التنظيميةالحدود  تعيينطريقة بسبب 
 المستخدمين المقاودين. تضليل 

  فقط نسبة صغيرة من إرجمالي  تشّكلات التي ُيبّلغ عنها الممارس نبعاثاإلحيث تكون
 ات المشمولة في البيان الخاص بالغازات الدفيئة. نبعاثاإل
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 ( 15)المررجع: الفقرة  مدى مالئمة الموضوع تحديد

األساسي  الموضوع ما إذا كان تحديد من الممارس 3000التأكيد يتطّلب المعيار الدولي لعمليات  .21أ
ات الُمزالة نبعاثات المنشأة )واإلإنبعاث تكون البيان الخاص بالغازات الدفيئة،  في حال. 14مالئما  

الموضوع ذلك يكون و . األساسي ات إن أمكن( هي موضوع العمليةنبعاثوالبنود المقتطعة من اإل
على نحو ات المنشأة إنبعاثكمية قياس ، أخرى ، من بين أمور من الممكن كان إذااسبا  مناألساسي 

 15متسق باستخدام المعايير المناسبة.

 ماادر الغازات الدفيئة بواسطة: ةيمكن قياس كمي .22أ
الغازات الدفيئة باستخدام تدفق و تركيز معدالت لالقياس المباشر )أو المراقبة المباشرة(  (أ)

 ؛ أوأو أخذ العينات بشكل دوري ات نبعاثإلل ةالمستمر مراقبة ال

معادالت  مثال   ات باستخدامنبعاثوحساب اإل اط بديل معين مثل استهالك الوقودقياس نش (ب)
ات لمنطقة أو نبعاثخاصة بالمنشأة أو عوامل معدل اإلالات نبعاثاإل عواملأو  16الكتلةتوازن 

 .مامادر أو صناعة أو عملية 

 مدى مالئمة المعايير  تحديد
 )ب(( 17طّورة خاياا )المررجع: الفقرة والمُ  الموضوعةالمعايير 

والموثوقية والحيادية وقابلية الفهم.  واإلكتمالُتظِهر المعايير المناسبة الخاائص التالية: المالئمة  .23أ
أو  قانون أن ُتجّسد في  أيعلى سبيل المثال " توضع،" أن " أوخاياايمكن للمعايير أن "ُتطّور 

. 17تتبع أسلوب عمل شفافخبراء المن  مجازة أو معترف بهاأو أن تادر عن هيئات  نظام
مالئمة عندما يكون ذلك  يمكن أن ُيفترض بأنهاّمنّظم الالمعايير التي يضعها  نأعلى الرغم من و 

 لكن اللغرض خاص  الثابتةيمكن تطوير بعض المعايير  إال أنه المنّظم هو المستخدم المقاود،
المعايير التي ُيطورها ُمنظم معين  إن. على سبيل المثال، أخرى تكون مالئمة للتطبيق في ظروف 

معلومات ُمضّللة في حال يمكن أن تقدم منطقة معينة الخاصة بات نبعاثاإلوالتي تشمل عوامل 
لإلبالغ فقط  يتم تاميمها؛ أو قد تكون المعايير التي أخرى في منطقة ات معينة نبعاثإلُاستخِدمت 

عدا غير مالئمة إلبالغ المستخدمين المقاودين هي ات نبعاثإلا محددة منعن رجوانب تنظيمية 
 وضع المعايير. قام بالُمنظم الذي  عن

، على سبيل المثال، آالت تمتلك المنشأة قد تكون المعايير الُمطّورة خاياا  مالئمة عندما .24أ
التي ات المختلفة ختااصات من اإلنبعاثجمع المعلومات الخاصة باإلعندما تأو  رجدا متخااة

                                                           
 (.1)ب( ) 24، الفقرة )المنقح( 3000المعيار الدولي لعمليات التأكيد  ١٤
 (.2)ب( ) 24الفقرة   ،)المنقح( 3000المعيار الدولي لعمليات التأكيد  ١٥
لخاررجة منها، على سبيل المثال، تساوي كمية الكربون في أي مساواة الكمية الداخلة من مادة معينة إلى الحدود المعّرفة مع الكمية ا ١٦

 الوقود المعتمد على الهيدروكربون الداخل إلى رجهاز االحتراق كمية الكربون الخاررجة من الجهاز على شكل ثاني أوكسيد الكربون. 
 .48أ-45الفقرات من أ، ا)المنقح( 3000المعيار الدولي لعمليات التأكيد  ١٧



 عمليات التأكيد حول البيانات الخاصة بالغازات الدفيئة

 321 3410لعمليات التأكيد المعيار الدولي 

أكي 
الت

 دــ

العناية الخاصة بذل كون يات. قد ختااصالُمستخدمة في تلك اإل المعايير الموضوعة تختلف فيها
لم  إذاللمعايير الٌمطّورة خاياا ، وخاوصا   األخرى خاائص الأمرا  ضروريا  عند تقييم الحيادية و 

في صناعة المنشأة أو  عموما  التي ُتستخدم  الموضوعةلى المعايير تعتمد بشكل أساسي ع
 لم تكن مّتسقة مع هذه المعايير. إذامنطقتها، أو 

طرق الحدود و عن ال اتفااحاإلب مدعومة الموضوعةالمعايير المعايير  يمكن أن تشمل .25أ
لبيان المرفقة با اإليضاحيةالمالحظات  وغيرها ضمن محددةالات نبعاثاإلات وعوامل فتراضاإلو 

مالئمة، حتى عند  الموضوعة. في بعض الحاالت، قد ال تكون المعايير الخاص بالغازات الدفيئة
، لبيان الخاص بالغازات الدفيئةالمرفقة با اإليضاحيةالمالحظات  ضمنات فااحاإلباستكمالها 

 )ب(. 17ها في الفقرة يلإ المشارعلى سبيل المثال، عندما ال تشمل المسائل 

كانت غير مالئمة  إذاأن مالئمة المعايير ال تتأثر بمستوى التأكيد، أي أنه  إلىاإلشارة يجب  .26أ
 والعكس صحيح.  محدودالتأكيد اللعملية  أيضا  غير مالئمة تكون معقول، فإنها التأكيد اللعملية 

 )ز((34(، 1)ب()23(، 1)ب()17)المررجع: الفقرات  للمنشأة التنظيميةالعمليات المشمولة في الحدود 

إن تحديد العمليات التي تمتلكها أو ُتسيطر عليها المنشأة لدمجها في البيان الخاص بالغازات  .27أ
 ينص القانون أو النظام. في بعض الحاالت، التنظيميةتحديد الحدود ب أيضا  الدفيئة للمنشأة ُيعرف 

، أخرى تنظيمية. في حاالت الغراض لألات الغازات الدفيئة إنبعاثحدود المنشأة لإلبالغ عن  على
للمنشأة، على  التنظيميةمختلفة لتحديد الحدود بين طرق  ختياريير المعمول بها باإلقد تسمح المعا

بين منهج يتماشى فيه البيان الخاص بالغازات الدفيئة  ختيارسبيل المثال، قد تسمح المعايير باإل
 المنشآت، على سبيل المثال، المشاريع المشتركة أو يعاملمنهج آخر و تها المالية للمنشأة مع بيانا

معقدة الهياكل التنظيمية الللمنشأة تحليل  التنظيميةالزميلة بشكل مختلف. قد يتطّلب تحديد الحدود 
والعالقات التعاقدية المعقدة أو غير العادية.  االئتمان وصناديقمثل المشاريع المشتركة والشراكات 

 أخرى رجهة  من قبل لهيوُتشغّ  معينةرجهة  من قبل أحد المرافقيمكن امتالك على سبيل المثال، 
 . بشكل حاري  أخرى رجهة  بمعالجة مواد معينة لاالح المرفق بينما يقوم

ديد "الحدود أنه تحللمنشأة عما تافه بعض المعايير على  التنظيميةيختلف تحديد الحدود  .28أ
التي سوف  3و 2و 1ات النطاقات إنبعاثترتبط الحدود التشغيلية بفئات إذ  التشغيلية" للمنشأة.

 . التنظيميةبعد وضع الحدود  تعيينهاويتم لبيان الخاص بالغازات الدفيئة، ُتدمج في ا

 )د(( 74(، 4)ب()17 تان)المررجع: الفقر  الكافيةات فااحاإل

هي  القانون أو النظام ذو العالقةات المحددة  في فااحاإل تكون التنظيمية،  فاا في أنظمة اإل .29أ
في البيان الخاص بالغازات الدفيئة  فاا قد يكون اإلو م. المنظّ  إلىكافية لرفع التقارير ات إفااح

الطوعية للمستخدمين المقاودين من أرجل  اإلبالغ حاالتضروريا  في أمرا  التالية المسائل  عن
 البيان الخاص بالغازات الدفيئة: إعداد فهم األحكام الهامة الاادرة في 
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لتعيين والطريقة الُمستخدمة  ،للمنشأة التنظيميةالحدود  التي ُتشمل ضمنما هي العمليات  (أ)
 أنظر) مختلفةبين طرق من  ختياريير المعمول بها باإلسمحت المعا إذا تلك الحدود

 (؛ 28أ-27الفقرتان أ
 : بما في ذلكها، إختيار تم ي إعداد التقارير التيطرق هامة لقياس الكميات وسياسات  (ب)

تم دمجها في التي  2والنطاق  1ات النطاق إنبعاثالطريقة الُمستخدمة في تحديد  (1)
 (؛ 30الفقرة أ أنظرالبيان الخاص بالغازات الدفيئة )

في تطبيق المعايير المعمول بها في ظروف  تم تقديمها أي تفسيرات هامة (2)
مختلفة بين طرق من  ختيارعندما يكون اإل بما في ذلك ماادر البيانات ،المنشأة

عن  فاا المنشأة، اإلخاصة بمسموحا ، أو عندما ُتستخدم طرق معينة أمرا  
 الطريقة الُمستخدمة واألسباب وراء استخدامها؛ و

 ات الُمبّلغ عنها مسبقا .نبعاثكان ينبغي إعادة بيان اإل إذاما  كيف تحدد المنشأة (3)
كما تم التنويه إليه في الفقرة و ات في البيان الخاص بالغازات الدفيئة. نبعاثتانيف اإل (ج)

كانت حيث يشمل البيان الخاص بالغازات الدفيئة إزالة الغازات الدفيئة التي و ، 14أ
ات نبعاثإلاإلبالغ عن ا غالبا  ، يتم الغالف الجوي  إلى أخرى بطريقة  المنشأة سوف تطلقها

أي يتم قياس كمية كل من المادر والحوض  اإلرجمالي،على أساس ات الُمزالة نبعاثواإل
 في البيان الخاص بالغازات الدفيئة.

 أسبابها ذلك: لمنشأة بما فياات إنبعاث ةبطرق قياس كمي المرتبطةالشكوك بيان يتعلق ب (د)
آثارها على البيان الخاص بالغازات الدفيئة؛ وحيث يشمل البيان و  عالرجهاوكيف تم 

 (34أ-31الفقرات أ أنظر):ما يلي، إيضا  ل3ات النطاق إنبعاثيئة الخاص بالغازات الدف

أن بما في ذلك أنه من غير العملّي لمنشأة معينة ، 3ات النطاق إنبعاثطبيعة  (1)
 غازات الدفيئة؛ في بيانها الخاص بال 3ات النطاق إنبعاثرجميع  تشمل

 البيان؛ وفي التي تم شملها  3ات النطاق إنبعاثماادر  إختيارأساس  (2)

تؤثر بشكل  أخرى التغيرات، إن ورجد، في المسائل المذكورة في هذه الفقرة أو في مسائل (  هـ)
)فترات( سابقة أو مع  خاص بالغازات الدفيئة مع فترةلبيان الا قابلية مقارنة رجوهري على

 سنة األساس. 
 

 2والنطاق 1ات النطاقإنبعاث
 1لنطاقين كال اأو  2لنطاق اأو  1ات الهامة للنطاق نبعاثاإل رجميعدمج عادة ما تتطلب المعايير  .30أ

، 2أو النطاق  1ات النطاق إنبعاثبينما ُتستثنى بعض و في البيان الخاص بالغازات الدفيئة.  2و
الخاص بالغازات الدفيئة عن  اإليضاحية المرفقة بالبيانأن ُتفاح المالحظات  فإنه من المهم

لم يكن من المررجح أن  إذاات المستبعدة، وخاوصا نبعاثات المشمولة واإلنبعاثأساس تحديد اإل
 .   مسؤولة عنها المنشأة ات التي تعتبرنبعاثمن اإلاألكبر النسبة ات المشمولة هي نبعاثتكون اإل
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 3ت النطاق اإنبعاث
ات إنبعاثتضمين  يعتبر، 3ات محددة للنطاق إنبعاثبينما تتطلب بعض المعايير اإلبالغ عن  .31أ

النطاق  نشأة تقريبا  أن تحاول قياسألية م الممكنألنه من غير  بشكل شائعيا  إختيار أمرا   3النطاق
غير المباشرة ألن هذا يشمل رجميع الماادر صعودا  وهبوطا  في سلسلة التوريد  اتهانبعاثإلالكامل 

معلومات  3ات النطاقإنبعاثلبعض المنشآت، يوفر اإلبالغ عن فئات معينة من بالنسبة للمنشأة. 
للمنشأة أكبر  3ات النطاق إنبعاثهامة للمستخدمين المقاودين، على سبيل المثال، عندما تكون 

حال العديد من منشآت قطاع الخدمات. في هو ، مثلما لديها 2و 1ات النطاق عاثإنببكثير من 
لم  إذامثل هذه الحاالت، يمكن أن يعتبر الممارس أنه من غير المالئم  تنفيذ عملية تأكيد معينة 

 الهامة.  3ات النطاق إنبعاثيشتمل البيان الخاص بالغازات الدفيئة على 
 

في البيان الخاص بالغازات الدفيئة، من المهم  3ات النطاق إنبعاثحيثما يتم دمج بعض ماادر  .32أ
لم يكن  إذاوخاوصا  ،يشملها البيان هو أساس معقولسالماادر التي  إختيارأن يكون أساس 

مسؤولة  المنشأة التي تعتبراألكبر  الماادرهي  هذه الماادر المشمولةمن المررجح أن تكون 
 .   عنها
 

ات إنبعاثقياس كمية ل المستخدمبمادر البيانات  أن تحتفظ المنشأةيمكن في بعض الحاالت،  .33أ
. على سبيل المثال، قد تحتفظ المنشأة بسجاّلت تفايلية كأساس لقياس كميات 3النطاق 

، قد يتم االحتفاظ بمادر األخرى . في بعض الحاالت رجوا  لموظفين اسفر ب المرتبطةات نبعاثاإل
ويمكن  يخضع لمراقبة رجيدةمادر  ضمن 3ات النطاقإنبعاث ةقياس كميل المستخدمالبيانات 

من غير المررجح أن يستطيع الممارس  قد يكون ال يكون الحال كذلك،  لكن حيثالوصول إليه. 
في هذه الحاالت، يمكن أن و  .3ات النطاق إنبعاثفيما يتعلق ب الحاول على أدلة مالئمة كافية

 من العملية.  3لنطاق ات اإنبعاثيكون من المالئم استبعاد ماادر 
 

تكون طرق قياس الكميات  عندمامن العملية  3ات النطاقإنبعاثاستبعاد  أيضا  قد يكون من المالئم  .34أ
ات نبعاثدررجة عالية من الشكوك حول اإل إلىالمستخدمة معتمدة بشكل كبير على التقدير وتؤدي 

من أرجل تقدير  لقياس الكمياتمختلفة الطرق الالُمبّلغ عنها. على سبيل المثال، يمكن أن تقدم 
بيانات ذات  إستخدام وإن تمحتى  حد بعيد إلىكميات متفاوتة  المرتبطة بالسفر رجوا  ات نبعاثاإل

، فمن الضروري ضمن العملية هذه 3ات النطاق إنبعاثماادر  وفي حال تم دمج. مطابقمادر 
موضوعي وأن يتم وصفها بشكل شكل طرق قياس الكميات التي يتم استخدامها ب إختيارأن يتم 

 ستخدامها.  إلرجانب الشكوك المااحبة  إلىكامل 
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 )د(( 76(، 2))ج(17 تان)المررجع: الفقر  مسؤولية المنشأة عن إعداد البيان الخاص بالغازات الدفيئة
وضع ب المتعلقةمخاوف ال ، فإنالعملياتبالنسبة لبعض و  70تمت اإلشارة إليه في الفقرة أ كما .35أ

 توفرتأنه من غير المررجح أن ب ستنتاجاإل إلىوموثوقية سجاّلت منشأة معينة قد تدفع الممارس 
قد يحدث هذا و حول البيان الخاص بالغازات الدفيئة.  غير معّدل إستنتاجلدعم كافية أدلة مالئمة 

الدفيئة. في مثل إعداد البيانات الخاصة بالغازات في خبرة قليلة ب تتمتعاألمر عندما تكون المنشأة 
لعملية  هاواإلبالغ عنات نبعاثاإل ةقياس كميأن يخضع لظروف، قد يكون من المالئم أكثر هذه ا
لعملية تأكيد معينة في فترة  بغرض التحضيرستشارية إات متفق عليها أو لعملية إرجراءذات 

 الحقة. 

 ((3))ج(17)المررجع: الفقرة  المعايير الجهة التي تقوم بوضع
 لمبادلةتنظيمي أو برنامج  إفاا اص بالغازات الدفيئة لنظام يتم إعداد البيان الخعندما  .36أ

، فإنه من المررجح أن يكون وشكل اإلبالغالمعمول بها المعايير  تحديدات حيث يتم نبعاثاإل
 قامت بوضعواضحا  من ظروف العملية أن المنظم أو الجهة المسؤولة عن البرنامج هي التي 
 قامت بوضعالمعايير. لكن في ظروف اإلبالغ الطوعية، قد ال يكون ِمن الواضح الجهة التي 

 البيان الخاص بالغازات الدفيئة. ب اإليضاحية المرفقةلم ُتذكر في المالحظات  المعايير ما

 ( 18و 15)المررجع: الفقرتان  تغيير شروط العملية

تغيير  إرجراء أن ال يوافق الممارس على)المنقح(  3000يتطلب المعيار الدولي لعمليات التأكيد  .37أ
 تغيير نطاق إن طلب 18معين في شروط العملية حين ال يكون هناك تبرير معقول لفعل ذلك.

، على سبيل المثال، طلب التغيير من أرجل استبعاد يتم العملية قد ال يكون ذو مبرر معقول عندما
 الممارس.  إستنتاجتعديل  يةمعينة من نطاق العملية بسبب احتمال اتإنبعاثماادر 

  

                                                           
 .29الفقرة   ،)المنقح( 3000ي لعمليات التأكيد المعيار الدول ١٨
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 ( 19)المررجع: الفقرة التخطيط 

جوانب ل الذي يتم إيالئهبحث التوكيد من المالئم الكّلية للعملية، قد يكون  ستراتيجيةعند وضع اإل .38أ
خاص بالغازات الدفيئة. على سبيل المثال، في بعض المعلومات التاميم وتنفيذ نظام من مختلفة 

 كافيةداخلية  رقابة ورجود إلىلحارجة ل مدركة على ورجه الخاوصالحاالت قد تكون المنشأة 
قد تركز المنشأة أكثر على  أخرى حاالت  موثوقية المعلومات المبّلغ عنها، بينما في لضمان

 رجمعها. راد للمعلومات الم العلميةأو التشغيلية أو  الفنيةالتحديد الدقيق للخاائص 

( بواسطة فريق عملية صغير رجدا . 19الفقرة أ أنظرأو بسيطة أكثر ) صغيرةعمليات  إرجراءيمكن  .39أ
كلّية  إستراتيجية كما أن وضعأسهل. بين أعضاء الفريق الاغير  والتواصل تنسيقاليكون  إذ

وقت. على سبيل المثال، ال الكثير منوال يتطلب  ا  معقد ليس أمرا  بسيطة أكثر  صغيرة أولعملية 
 إذاعملية للموّثقة  إستراتيجيةعلى مناقشات مع المنشأة، بمثابة  بناء، مورجزةمذكرة يمكن أن تعتبر 

 . 19غطت المسائل المشار إليها في الفقرة 

 إرجراءقد يقرر الممارس مناقشة عناصر التخطيط مع المنشأة عند تحديد نطاق العملية أو تسهيل  .40أ
 موظفيات الُمخّطط لها مع عمل رجراءتنسيق بعض اإلدارة العملية )على سبيل المثال، وإ

الكّلية للعملية وخطة  ستراتيجيةاإل إال أن، غالبا   تجري  هذه المناقشات أن. على الرغم من (المنشأة
الكّلية  ستراتيجيةمشمولة في اإلالمسائل العند مناقشة و مسؤولية الممارس. من العملية تبقي 

التقويض من مطلوب من أرجل عدم  فإن بذل العناية الالزمة هو أمرللعملية أو في خطة العملية، 
تفايلية مع الات رجراءاإلمناقشة طبيعة وتوقيت  قد تؤديفعالية العملية. على سبيل المثال، 

 كبير.  قابلة للتنبؤ بشكلات رجراءرجعل اإل عن طريقفعالية العملية  التقويض من إلىالمنشأة 

ات رجراءإلاالممارس  وحيث يؤدي. متكررةعملية  ي عبارة عنإن أداء عملية تأكيد معينة ه .41أ
 نطاقتعديل طبيعة أو توقيت أو  إلىالمخطط لها، قد تدفع األدلة المتحال عليها الممارس 

لممارس معلومات تختلف علم ا إلىبلغ ي. في بعض الحاالت، قد لهامخطط ال األخرى ات رجراءاإل
لعملية. على سبيل المثال، قد تشير األخطاء ا مبكرة منن تلك المتوقعة في مرحلة عبشكل كبير 

أنه من الضروري  إلىمرافق ُمختارة  ضمنالموقع  فيات رجراءالمنهجية الُمكتشفة عند أداء اإل
 زيارة مرافق إضافية. 

 (( ـه)19)المررجع: الفقرة  عمل الممارسين اآلخرينالخبراء أو الممارسين  التخطيط الستخدام عمل 

يمكن أن ُتنفذ العملية من قبل فريق متعدد التخااات يشمل خبير واحد أو أكثر، وخاوصا  في  .42أ
 ةفي قياس كمي معين يإختااصالتي من المحتمل أن تتطلب كفاءة العمليات المعقدة نسبيا  

 3000(. يحتوي المعيار الدولي لعمليات التأكيد 19الفقرة أ أنظرواإلبالغ عنها ) اتنبعاثاإل
من المطلوب  ن الذي قد يكو  الخبيرعمل  إستخدامعلى عدد من المتطلبات فيما يخص )المنقح( 
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نطاق الموارد الضرورية و عند التأكد من طبيعة وتوقيت في مرحلة التخطيط  عتباربعين اإلأخذه 
 8۱ألداء العملية.

عمل ممارس آخر فيما يخص، على سبيل المثال، معمل أو شكل آخر من المرافق  إستخداميمكن  .43أ
منشأة أرجنبي؛ أو مشروع مشترك أو  إختااصشركة تابعة أو قسم أو فرع في أو في موقع بعيد؛ 

ات ذات العالقة حين يخطط فريق العملية لطلب ممارس آخر لكي يقوم عتبار قد تشمل اإلو . زميلة
 بالعمل على المعلومات التي سوف يشملها البيان الخاص بالغازات الدفيئة: 

  ما وخاوصا   ،لتزم بالمتطلبات األخالقية التي تتعلق بالعمليةإو  اآلخر فهم الممارس إذاما
 مستقال .  كان إذا

 ممارس اآلخر. للالمهنية  الكفاءة 
 .مدى مشاركة فريق العملية في عمل الممارس اآلخر 
  بشكل فعال على ذلك الممارس.  فكان الممارس اآلخر يعمل في بيئة تنظيمية تشر  إذاما 

 

 النسبية في تخطيط وتنفيذ العملية  هميةاأل
 (21-20)المررجع: الفقرات التخطيط للعملية  دالنسبية عن هميةتحديد األ

البيان الخاص بالغازات الدفيئة.  وعرضالنسبية في سياق إعداد  هميةالمعايير مفهوم األ قد ُتناقش .44أ
 هميةمختلفة، إال أن مفهوم األ وفق بنودالنسبية  هميةعلى الرغم من أن المعايير قد تناقش األو 

 : ما يليبشكل عام يشمل النسبية 
  كان من الممكن التوقع  إذا، هامة اإلغفاالتتعتبر البيانات الخاطئة الجوهرية، بما في ذلك

المتخذة لمستخدمين ل الالةذات ، على القرارات منفردة أو مجتمعة، بعقالنية أنها ستؤثر
 أساس البيان الخاص بالغازات الدفيئة؛  على

 وتتأثر بحجم أو  ،النسبية في ضوء الظروف المحيطة هميةتادر األحكام الخاصة باأل
 ، أو بكليهما معا ؛ والجوهريةالبيانات الخاطئة طبيعة 

  غازات الدفيئة اللبيان  ينللمستخدمين المقاود التي تعتبر هامةالمسائل  حولتستند األحكام
وما لم ُتامم كمجموعة.  ينمستخدمين المقاودللاحتيارجات المعلومات المشتركة  إلى دراسة

التأثير المحتمل  إنفلمستخدمين محددين،  المحددةلتلبية احتيارجات المعلومات  العملية
بشكل كبير، من المعلومات احتيارجاتهم تختلف  نمحددين، الذيالمستخدمين لألخطاء على ال

 ال ُيؤخذ عادة  بعين االعتبار.

                                                           
 .54و 52)ج(، 45، الفقرات 3000المعيار الدولي لعمليات التأكيد  8۱
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للممارس في تحديد  ا  ا  مررجعيإطار المعايير المعمول بها،  ضمن ورجوده، في حال النقاش اوفر هذي .45أ
، فإن الخاائص هميةمفهوم األل نقاشالم تشمل المعايير المعمول بها  وفي حالالعملية.  أهمية

 المررجعي.  طارالمشار إليها أعاله تزود الممارس بهذا اإل

المعلومات  الحتيارجاتوتتأثر بتاور الممارس  ،هي مسألة حكم مهني هميةإن تحديد الممارس لأل .46أ
إنه من المعقول بالنسبة للممارس ف، في هذا السياقو للمستخدمين المقاودين كمجموعة.  المشتركة

 أن يفترض أن المستخدمين المقاودين: 
ولديهم االستعداد لدراسة ، الدفيئة لنشاطات المرتبطة بالغازاتبامعقولة لكون معرفة تيم (أ)

 ؛ بدررجة معقولة من الكد واالرجتهادفي البيان الخاص بالغازات الدفيئة الواردة المعلومات 
مستويات معينة من وضمان بلوغه يفهمون أن البيان الخاص بالغازات الدفيئة يتم إعداده   (ب)

المعايير  مشمولة ضمنالنسبية  هميةأي مفاهيم تتعلق باأل وأنهم يدركون النسبية،  هميةاأل
 المعمول بها. 

-54الفقرات أ أنظرشكوك معينة ) تنطوي علىات نبعاثاإل ةيفهمون أن طرق قياس كمي (ج)
 ؛ و(59أ

 يتخذون قرارات معقولة باالعتماد على المعلومات الواردة في البيان الخاص بالغازات الدفيئة.  (د)

 : ، ما يليقد تشمل، على سبيل المثال من المعلوماتإن المستخدمين المقاودين واحتيارجاتهم  .47أ
  والموظفين والمجتمع  والعمالء الموردينمثل  وغيرهم من أصحاب المالحةن و المستثمر

تخص قد ترتبط احتيارجاتهم المعلوماتية بقرارات و ات الطوعية.  فااحاألوسع في حال اإل
أو  أو المتارجرة معها أو تقديم قروض للمنشأةفي المنشأة؛  حقوق الملكيةبيع  وأشراء 

 ن. للمنشأة أو غيرها، على سبيل المثال، السياسيي تقديم إقرارات؛ أو من قبلهاالتوظيف 
  موالتي قد ترتبط احتيارجاته ،اتنبعاثاإلمبادلة برنامج المشاركين في السوق في حالة 

)مثل التراخيص أو االعتمادات أو  تداول األدوات القابلة للتفاوضالمعلوماتية بقرارات تخص 
 اتنبعاثعلى أساس اإل أخرى العالوات( التي يورجدها البرنامج، أو فرض غرامات أو عقوبات 

 . الزائدة
 قد ترتبط احتيارجاتهم و التنظيمي.  فاا برنامج اإل ن وصّناع القرار في حالو المنّظم

وبنطاق واسع من قرارات السياسة ، فاا اإلببرنامج  لتزامالمعلوماتية بمراقبة مدى اإل
على  عادة  تعتمد والتي الحكومية المرتبطة بالتخفيف من حدة تغير المناخ والتكّيف معه، 

 المعلومات الُمجّمعة.  

  حول معينة الذين يستخدمون معلومات  المكلفون بالرقابة في المنشأة وأولئكاإلدارة
بين التقنيات البديلة وقرارات  ختيارمثل اإل ،وتشغيلية إستراتيجيةات التخاذ قرارات نبعاثاإل
برنامج  في دخولالتنظيمي أو  إفاا لبرنامج  تحسبا  ، ربما ستثماراإل وبيع ستثماراإل

 ات. نبعاثاإل لمبادلة
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 ،تقرير التأكيد يقرؤون األشخاص الذين سوف  رجميعقد ال يكون الممارس قادرا  على تحديد 
وخاوصا  عندما يورجد عدد كبير من الناس الذين يستطيعون الوصول إليه. في هذه الحاالت، 

محتملين من المررجح أن يكون عندهم اهتمامات واسعة النطاق  مستخدمينوخاوصا  عند ورجود 
الرئيسيين  المالحةفقد يقتار المستخدمين المقاودين على أصحاب  ات،نبعاثإلفيما يتعلق با

عدة طرق، على سبيل بوالهامة. يمكن تحديد المستخدمين المقاودين  المشتركةذوي االهتمامات 
 . قانون أو نظام بمورجبالممارس والجهة المشاِركة أو ية بين إتفاقإبرام المثال، من خالل 

وتتأثر بكل من العوامل  ،النسبية في ضوء الظروف المحيطة هميةتادر األحكام المتعلقة باأل .48أ
التأكيد،  ى النسبية ال تتأثر بمستو  هميةاألالكمية والنوعية. يجب مالحظة أن القرارات التي تتعلق ب

 .  محدودالتأكيد الالنسبية لعملية  هميةهي نفس األ عقولمالتأكيد الالنسبية لعملية  هميةأي أن األ

النسبية.  هميةمختار كنقطة بداية في تحديد األ مقياسعلى ما ُتطبق نسبة مئوية معينة  غالبا   .49أ
 :ما يلي المالئم والنسبة المئوية المالئمة المقياستحديد  علىتشمل العوامل التي قد تؤثر و 

  ،1ات النطاقإنبعاثالعناصر المشمولة في البيان الخاص بالغازات الدفيئة )على سبيل المثال 
الذي  إن المقياسات الُمزالة(. نبعاثات واإلنبعاثوالبنود المقتطعة من اإل 3والنطاق 2والنطاق

ي ات الُمبّلغ عنها، أنبعاثعبارة عن إرجمالي اإلهو ، المحددة قد يكون مالئما ، حسب الظروف
ات أو نبعاثقبل طر  أي بنود مقتطعة لإل 3والنطاق 2والنطاق 1ات النطاقإنبعاثمجموع 

، لذلكالممارس.  إستنتاجيشملها ات التي نبعاثالنسبية باإل هميةات ُمزالة. ترتبط األإنبعاث
 ه يتم تحديدالبيان الخاص بالغازات الدفيئة، فإن مجمل الممارس إستنتاجغطي يعندما ال 

 هغطييي ذلبيان الخاص بالغازات الدفيئة المن ا بذلك الجزءفقط فيما يتعلق النسبية  هميةاأل
 البيان الخاص بالغازات الدفيئة.  مجمل عبارة عن الممارس كما لو كان إستنتاج

  في بعض الحاالت، يورجد أنواع محدد إفاا ات أو طبيعة نبعاثمحدد من اإلنوع كمية .
التي تكون ذات الجوهرية  األخطاءفيها  تعتبرات التي فااحات أو اإلنبعاثمعينة من اإل

 هي أخطاء بمجملهللبيان الخاص بالغازات الدفيئة  النسبية هميةأكثر من األأو أقل  مقدار
 ضئيلة أو كبيرة أهميةمقبولة. على سبيل المثال، قد يعتبر الممارس أنه من المالئم تحديد 

 غاز أو نطاق أو مرفق معين. الخاصة بمعين أو  إختااصات النارجمة عن نبعاثلإل
 عالقة، على سبيل المثال، ما كيف يعرض البيان الخاص بالغازات الدفيئة المعلومات ذات ال

ات مع الفترة )الفترات( السابقة أو مع السنة األساس أو نبعاثشتمل على مقارنة معينة لإلي إذا
المعلومات بية فيما يتعلق بالنس هميةاأل ديدتحيكون قد  وفي تلك الحالة ،"معين "حّد أعلى
فإنه يمكن "الحّد األعلى" ذو صلة،  وحيث يكون الة. ات ذات العتبار إحدى اإلالمقارنة 

كان أقل من  إذاالمنشأة للحد األعلى  بتخايص فيما يتعلقالنسبية  هميةاأل تحديد
 ات الُمبّلغ عنها. نبعاثاإل
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 ات بشكل كبير من فترة نبعاثتفاوتت اإل إذا. على سبيل المثال، اتنبعاثالتطاير النسبي لإل
نطاق  مقارنة بالطرف السفلي منالنسبية  هميةقد يكون من المالئم تحديد األف، أخرى  إلى

 كانت الفترة الحالية أعلى.  وإنالتذبذب حتى 
  المعمول بها متطلبات المعايير المعمول بها. في بعض الحاالت، يمكن أن تحدد المعايير

 تنصالنسبية. على سبيل المثال، قد  هميةباأل إليه أن تشيرللدقة ويمكن  معين مستوى 
"مستوى  بأنهاستخدام النسبة المئوية المناوص عليها إات بنبعاثاإل على توقع قياسالمعايير 

 ا  إطار هذا هو الحال، يوفر المستوى الذي تحدده المعايير  يكون  حيثو النسبية".  هميةاأل
 النسبية للعملية.  هميةلممارس في تحديد األل ا  مررجعي

 :ما يلي قد تشمل العوامل نوعية .50أ
 ات.نبعاثماادر اإل 
 .أنواع الغازات المشمولة 
  فيه المعلومات الواردة في البيان الخاص بالغازات الدفيئة )على سبيل ستخدم تُ السياق الذي

 ،اتنبعاثمعين لمبادلة اإلالستخدام في برنامج غرض اي لكانت المعلومات ه إذاالمثال، ما 
وأنواع  (؛الذي ُيوّزع على نطاق واسع ستدامةأو لتضمينها في تقرير اإل لمنظم ما،أو لتقديمها 

 القرارات التي من المررجح أن يتخذها المستخدمون المقاودون. 
  يركز عليها ات التي فااحات أو اإلنبعاثكان هناك نوع واحد أو أكثر من اإل إذاما

افة باإلض األوزون طبقة تستنزف  المستخدمون المقاودون، على سبيل المثال، الغازات التي
 . مساهمتها في تغير المناخ إلى

  ،األهداف  تحقيق نحو والتقدم الذي تحرزهاستراتيجياتها المتعلقة بتغير المناخ و طبيعة المنشأة
 ذات العالقة. 

  التنظيمية التي تعمل فيها المنشأة. و  قتااديةاإلالبيئة الاناعة و 

 (  22الفقرة  :)المررجع العملية التقدم في سيرالمرارجعة أثناء 

الظروف خالل العملية )على سبيل المثال، تغير التنقيح نتيجة  إلىالنسبية  هميةقد تحتاج األ .51أ
معين في فهم  معلومات رجديدة أو تغير نتيجة المنشأة( أو أعمالمن  التارف بجزء رئيسي

د يابح من الواضح ات. على سبيل المثال، قرجراءتنفيذ اإل بسببعملياتها الممارس للمنشأة و 
لتحديد  مبدئيا  عن تلك المستخدمة  كبيربشكل  الفعليةات نبعاثاإل احتمال أن تختلفخالل العملية 

للبيان الخاص بالغازات النسبية  هميةاألستنتج الممارس خالل العملية أن إ إذاالنسبية.  هميةاأل
ات( فااحات أو اإلنبعاثمن اإل محددةألنواع  هميةمستوى أو مستويات األ إن أمكن،الدفيئة )و 

، فقد يكون من الضروري تنقيح هو أمر مناسب المحددة مبدئيا   هميةاألالتي تكون أقل من تلك 
 . األخرى ات رجراءوطبيعة وتوقيت ونطاق اإلداء لألالنسبية  هميةاأل
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انات يوتحديد وتقييم مخاطر الب ،الداخلية للمنشأة الرقابةبما في ذلك نظام  ،فهم المنشأة وبيئتها

  (26-23)المررجع: الفقرات الخاطئة الجوهرية 

ات رجراءاإلالمهني لتحديد مدى الفهم وطبيعة وتوقيت ونطاق  الحكم والتقديريستخدم الممارس  .52أ
لحاول على تأكيد معقول ل التي ُيطلب إرجرائهاتحديد وتقييم مخاطر البيانات الخاطئة الجوهرية ل

كان الفهم الُمتحّال  إذاما فيلممارس ل الرئيسي عتبارويكمن اإل.  حسبما يكون مناسبا  أو محدود، 
مق الفهم الهدف الُمار  به في هذا المعيار. إن ع لتحقيقعليه وتحديد وتقييم المخاطر كافيا  

 الفهم عمق كما أنالمطلوب من الممارس أقل من ذلك الذي تملكه اإلدارة في إدارة المنشأة، 
عملية في الجوهرية ات لتحديد وتقييم مخاطر البيانات الخاطئة رجراءوطبيعة وتوقيت ونطاق اإل

 . عملية التأكيد المعقولها في هي أقل من التأكيد المحدود

. متكررةعملية  يالجوهرية هالخاطئة وتحديد وتقييم مخاطر البيانات  معين إن الحاول على فهم .53أ
الخاطئة ات الحاول على فهم المنشأة وبيئتها وتحديد وتقييم مخاطر البيانات إرجراء كما أن

 التي تستند عليها نتائج التأكيد.  الكافية حّد ذاتها األدلة المالئمةب ال توفرالجوهرية 

 (( ـه)76، ج(1)ب() 23تان)المررجع: الفقر  الشكوك

 بسبب: %100بنسبة الغازات الدفيئة دقيقة  ةأن تكون عملية قياس كميمن النادر  .54أ

: تنشأ هذه الشكوك بسبب المعرفة العلمية غير الكاملة حول قياس الغازات الشكوك العلمية (أ)
الغازات الدفيئة في األحواض البيولورجية وقيم  احتجازالدفيئة. على سبيل المثال، إن معدل 

ات الغازات المختلفة واإلبالغ عنها إنبعاث لجمعحتباس الحراري المحتمل" التي تستخدم إل"ا
دررجة  كما أنكمكافئات لغاز ثاني أوكسيد الكربون تخضع للمعرفة العلمية غير الكاملة. 

سيطرة المنشأة.  هي خارجمبّلغ عنها ات النبعاثاإل قياس كميةتأثير الشكوك العلمية على 
تفاوتات غير معقولة في  إلىالشكوك العلمية  أن تؤديإمكانية يمكن نفي من رجانب آخر، 

ليتم  محددةات علمية إفتراضمعايير تنص على  إستخدامها من خالل ات الّمبلغ عننبعاثاإل
 تلكتجّسد  محددةأو عوامل  ،استخدامها في إعداد البيان الخاص بالغازات الدفيئة

 ات؛ و فتراضاإل

ستخدم حساب التي تُ القياس و العمليات  عن ه الشكوكهذ تنتج :قياس(التقدير )أو الشكوك  (ب)
تقدير شكوك الرتبط ت. قد القائمةات ضمن حدود المعرفة العلمية نبعاثاإل ةفي قياس كمي

شكوك الرتبط بتمعين )على سبيل المثال، يمكن أن بالبيانات التي يعتمد عليها تقدير 
النموذج،  أمكنالقياس المستخدمة( أو الطريقة، بما في ذلك حيث  أدواتمتأصلة في ال

على  ،ل المتغير والنموذجالتقييم )أحيانا  ُتعرف بشكوك العام إرجراءالتي تستخدم في 
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 ينطوي قد و سيطر عليها من قبل المنشأة. مالتقدير شكوك دررجة  وغالبا ما تكون التوالي(. 
 . على تكاليف مرتفعة التقديرشكوك ل من دررجة التقلي

ات المنشأة غير إنبعاثات المنشأة تخضع للشكوك ال تعني أن إنبعاث ةقياس كميإن حقيقة أن  .55أ
ات إنبعاث. على سبيل المثال، قد تتطلب المعايير المعمول بها احتساب رئيسيمالئمة كموضوع 

على عدد ساعات الكيلوواط  محدد اتإنبعاثمن الكهرباء بواسطة تطبيق عامل  2النطاق
ات ونماذج قد ال تكون صحيحة إفتراضعلى  ات المحددنبعاثل اإلعام وسوف يعتمدالُمستهلكة. 

 ات والنماذج معقولة في الظروففتراضاإل كانتالظروف. من رجانب آخر، طالما  رجميعفي 
واردة في بيان من الممكن عادة أن تخضع المعلومات ال، وافيوُمفاح عنها بشكل  المحددة

 الغازات الدفيئة لعملية تأكيد معينة

للمعايير التي تستخدم النماذج  وفقا  مع قياس الكميات  55في الفقرة أالمذكور الوضع قد يتناقض  .56أ
نماذج  إستخدام من المحتمل أن يؤديلمنشأة. ل المختلفةات المبنية على الظروف فتراضواإل

متوسط ، على سبيل المثال، إستخدامقياس الكميات بدقة أكثر من  إلىات خاصة بالمنشأة إفتراضو 
ت الخاطئة لبيانالمخاطر إضافية  أن تنشأ أيضا   المحتملات لاناعة معينة؛ ومن نبعاثعوامل اإل

 تكما تمو ات الخاصة بالمنشأة. فتراضالنماذج واإل إلىية الوصول الجوهرية فيما يخص كيف
وُمفاح  المحددة ات والنماذج معقولة في الظروففتراض، طالما أن اإل55اإلشارة إليه في الفقرة أ

من الممكن عادة أن تخضع المعلومات الواردة في بيان الغازات الدفيئة لعملية ، وافيعنها بشكل 
 .تأكيد معينة

كان أثر  إذاكيد معينة عملية تأ إرجراءفي بعض الحاالت، قد يقرر الممارس أنه من غير المالئم  .57أ
قد يكون هذا هو الشكوك على المعلومات الواردة في البيان الخاص بالغازات الدفيئة عاليا  رجدا . 

ناتجة عن ات المنشأة الُمبّلغ عنها إنبعاث، على سبيل المثال، نسبة كبيرة من تكون  عندماالحال 
غير متطورة طرق التقدير عندما تكون و يتم مراقبتها ( التي ال 8الفقرة أ أنظر)ماادر التسربات 

 إلىُتنسب ات الُمزالة للمنشأة والُمبّلغ عنها نبعاثنسبة كبيرة من اإل تكون ، أو عندما بشكل كافي
أن القرارات المتعلقة بتنفيذ عملية تأكيد في هذه الظروف  إلىوينبغي اإلشارة األحواض البيولورجية. 

، فإنها معقولالتأكيد الت غير مالئمة لعملية كان إذاد، أي أو عدم تنفيذها ال تتأثر بمستوى التأكي
 . صحيح العكسمحدود، و التأكيد المالئمة لعملية  ال تكون 

طبيعة بشأن لبيان الخاص بالغازات الدفيئة  المرفقة با اإليضاحيةفي المالحظات  الوارد نقاشإن ال .58أ
نّبه المستخدمين يُ  للمنشأة الدفيئةوأسباب وآثار الشكوك التي تؤثر على البيان الخاص بالغازات 

على ورجه ات. يمكن أن يكون هذا مهما  نبعاثاإل ةالشكوك المااحبة لقياس كمي إلى المقاودين
. على سبيل يتعين استخدامهالمعايير التي ان و ن المقاودو المستخدم ال يحددعندما  الخاوص

حتى المثال، يمكن أن يكون البيان الخاص بالغازات الدفيئة متاحا  لنطاق واسع من المستخدمين 
 .محددتنظيمي  لغرضالمعايير المستخدمة  وإن تم تطوير
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تم ن ( أهـ)76ئة، تتطلب الفقرة ألن الشكوك هي سمة هامة لجميع البيانات الخاصة بالغازات الدفي .59أ
المالحظات ، المشمولة في ت، إن ورجداتفااحالتأكيد بغض النظر عن اإل ذكرها في تقرير

 20الخاص بالغازات الدفيئة. لبيانالمرفقة با اإليضاحية
 

 المنشأة وبيئتها
 ((3)ب()23طاع العمليات )المررجع: الفقرة نقإ
يتم قد والذي قد يحدث فجأة أو  اإليقاف المؤقت للعملمثل معينة حوادث نقطاعات إلقد تشمل ا .60أ

قد تكون طبيعة  من رجدول الايانة. في بعض الحاالت، له، على سبيل المثال، كجزء   التخطيط
 فترات الذروة فقط.في  أحد المرافقل المثال، عندما ُيستخدم ، على سبيالعمليات متقطعة

 
 (( هـ)23تغير المناخ )المررجع: الفقرة  ستراتيجيات وأهدافإ
، والمخاطر تالمنشأة، إن ورجدالخاصة مناخ التغير  إستراتيجية عتباراألخذ بعين اإلإن  .61أ

قد تساعد الممارس في تحديد  ذات الالة السمعةبالمتعلقة والتنظيمية والمادية و  قتااديةاإل
قدمت المنشأة تعهدات تفيد بأنها سوف  إذامخاطر البيانات الخاطئة الجوهرية. على سبيل المثال، 

ات نبعاثاإل من بيان تقليللل ا  قد يوفر حافز هذا األمر فإن الكربون،  اتإنبعاث من مقدار صفر تحقق
عنه. وعلى العكس من  الزمني المعلن طاروبالتالي سوف يبدو وكأن الهدف قد تحقق ضمن اإل

قد يوفر هذا ف، اتنبعاثاإل لمبادلةُمنظم لبرنامج  المنشأة أن تخضع مستقبال   توقعت ذلك، في حال
نسبة أكبر المنشأة ستالم إفرصة دة ات في الوقت الحالي لزيانبعاثاإل للمبالغة في بياناألمر حافزا  

 في بداية البرنامج.  ات المسمو  بهانبعاثمن اإل
 

 لحاول على فهم معين وتحديد وتقييم مخاطر البيانات الخاطئة الجوهرية اات إرجراء
 (24)المررجع: الفقرة 

 سياقفي  24ات الواردة في الفقرة رجراءتنفيذ رجميع اإل الممارس ه يتورجب علىعلى الرغم من أن .62أ
رجميعا  لكل رجانب من رجوانب ذلك  اتنفيذه إلىال يحتاج  إال أنهتحايله للفهم المطلوب للمنشأة، 

 الفهم. 
تحليليّة للحاول على فهم معين للمنشأة وبيئتها وتحديد وتقييم مخاطر البيانات الات رجراءاإل

 )ب(( 24)المررجع: الفقرة  الجوهرية الخاطئة
للحاول على فهم للمنشأة وبيئتها ولتحديد وتقييم مخاطر  التي يتم تنفيذهاات التحليلّية رجراءاإلإن  .63أ

وقد تساعد  على علم بها الممارس يكنرجوانب المنشأة التي لم قد تحدد البيانات الخاطئة الجوهرية 
 إستجاباتفي تقييم  مخاطر البيانات الخاطئة الجوهرية من أرجل توفير أساس لتاميم وتنفيذ 

ات الغازات إنبعاثات التحليلّية، على سبيل المثال، مقارنة رجراءللمخاطر الُمقّيمة. قد تشمل اإل
 اإلنتاج لهذه المرافق.  مالاادرة من مرافق مختلفة مع أرقاالدفيئة 

                                                           
 (.هـ)69، الفقرة )المنقح( 3000أنظر أيضا  المعيار الدولي لعمليات التأكيد  2٠
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غير العادية والكميات والِنسب  حداثاألتحديد ورجود  علىات التحليلّية رجراءاإل قد تساعد .64أ
عالقات القد تساعد و للعملية.  تنطوي على مدلوالت معينةمسائل  إلىات التي قد تشير تجاهواإل

الممارس في تحديد مخاطر البيانات الخاطئة التي يتم تحديدها متوقعة العادية أو غير الغير 
 الجوهرية. 

وهو ) عند مستوى عال   التي يتم تجميعهاات التحليلية البيانات رجراءعندما تستخدم هذه اإل لكن .65أ
ات التحليلية للحاول على فهم المنشأة وبيئتها ولتحديد وتقييم رجراءاإل الحال الذي يتم فيه تنفيذ

مؤشر أولي فقط ات التحليلية توفر رجراءمخاطر البيانات الخاطئة الجوهرية(، فإن نتائج هذه اإل
تم  أخرى أدلة  فإن دراسةعام حول احتمالية ورجود بيان خاطئ رجوهري. وعليه، في هذه الحاالت، 

 قد تساعد ات التحليليةرجراءرجمعها عند تحديد مخاطر البيانات الخاطئة الجوهرية مع نتائج هذه اإل
 ات التحليلية. رجراءالممارس في فهم وتقييم نتائج اإل

 )ج((24رجع: الفقرة )المر  المراقبة والفحص

معين يقوم به اآلخرون، على سبيل المثال،  إرجراءعملية معينة أو  إلىمن النظر  تتألف المراقبة .66أ
داء نشاطات الرقابة. ألأثناء معايرتها من قبل موظفي المنشأة أو  ةالرقابمراقبة الممارس ألدوات 

ولكنها تقتار على الوقت الذي تجري فيه ، رجراءاإلعملية أو التوفر المراقبة أدلة حول أداء 
 . رجراءأداء العملية أو اإل كيفية ؤثر علىتقد  أن المراقبةوحقيقة 

 :  على ما يلي الفحص ينطوي  .67أ

كانت داخلية أو خاررجية، في شكل ورقي أو إلكتروني  فحص السجالت أو الوثائق، سواء   (أ)
أو في أي شكل آخر، على سبيل المثال، سجالت معايرة إحدى أدوات الرقابة. يوفر تفتيش 

، ادرهوما ااعتمادا  على طبيعته من الموثوقية،السجالت والوثائق أدلة بدررجات متفاوتة 
 ؛ أواعالية أنظمة الرقابة على إنتارجهالسجالت والوثائق الداخلية، اعتمادا على ف في حالو 

 داة معايرة. ألفحص مادي معين، على سبيل المثال،  (ب)

معلومات حول المنشأة  أيضا  وقد توفر  ،استفسارات اإلدارة وآخرين والفحصقد تدعم المراقبة  .68أ
 : وفحص ما يليات مراقبة رجراءمثلة على هذه اإلاألتشمل وبيئتها. 

  عمليات المنشأة. مراقبة العمليات والمعدات بما في ذلك معدات الرقابة، في مرافق قد تكون
في البيان الخاص  1ات النطاق إنبعاثحيث يتم دمج  ذات صلة على ورجه الخاوص

 بالغازات الدفيئة. 

 سجالت )مثل سجالت المعايرة الات( و نبعاثوثائق )مثل استراتيجيات وخطط تقليل اإلال
ات إرجراءتعرض بالتفايل معلومات حول  التي كتيباتالمن مختبرات الفحص( و ونتائج 
 الرقابة الداخلية.  وأنظمةالجمع 
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 مثل التقارير الداخلية أو الخاررجية فيما أولئك المكلفين بالرقابةُمعّدة لإلدارة أو التقارير ال ،
 المنشأة.الخاصة بالبيئية دارة اإليتعلق بأنظمة 

 وأولئك المكلفين بالرقابةُمعّدة من قبل اإلدارة )مثل التقارير اإلدارية الفالية( التقارير ال 
 )مثل محاضر ارجتماعات مجلس اإلدارة(. 

 ع( 26 -ل25)المررجع: الفقرات  الحاول على فهم الرقابة الداخلية للمنشأة

الرقابة  مكوناتجميع للحاول على فهم االممارس  يتورجب علىمحدود، ال التأكيد الفي عملية  .69أ
مطلوب في عملية  عنها كما هو واإلبالغات نبعاثاإل ةلمنشأة والمتعلقة بقياس كميفي االداخلية 

الممارس تقييم تااميم أنظمة الرقابة وتحديد على  يتورجبذلك، ال  إلى. باإلضافة التأكيد المعقول
 غالبا  ما قد يكون من المالئم محدود، بينالتأكيد ال. ولهذا، في عملية تم تنفيذهاكانت قد  إذاما 

ات نبعاثاإل ةاستفسار المنشأة عن نشاطات الرقابة ومراقبة أنظمة الرقابة المتعلقة بقياس كمي
نظمة أل المكوناتواإلبالغ عنها، لن يكون عادة  من الضروري الحاول على فهم ُمفّال لهذه 

 الرقابة الداخلية للمنشأة. 

كانت األدلة  إذاثير الشكوك حول ما يقد  ذات الالةالرقابة الداخلية  لمكوناتإن فهم الممارس  .70أ
-71الفقرات أ أيضا   أنظرالمالئمة الكافية ُمتاحة للممارس الستكمال العملية. على سبيل المثال، )

 (: 96وأ 93أ-92، أ72أ

  هي  البيان الخاص بالغازات الدفيئة يعّدون قد تكون المخاوف بشأن نزاهة أولئك الذين
البيان  اإلدارة في تمثيلأن مخاطرة سوء بأن يقرر  إلىرجّدية بحيث تدفع الممارس مخاوف 

 العملية.  إرجراءأنه ال يمكن بعني تالخاص بالغازات الدفيئة 

  أن يقرر أنه من  إلىالممارس قد تدفع المخاوف بشأن وضع وموثوقية سجالت المنشأة إن
كافية لدعم النتائج غير المعّدلة حول البيان الخاص أدلة مالئمة تتوفر غير المررجح أن 
 بالغازات الدفيئة. 

 )د((ع25)المررجع: الفقرة  ةنشاطات الرقابة المتعلقة بالعملي

 تقدمبمستوى قد يتأثر تتعلق بالعملية  محددةنشاطات رقابة  كانت إذاحول ما الممارس  حكمإن  .71أ
 عمليات األعمال ذات العالقةبما في ذلك  ،وطابعه الرسمي نظام معلومات المنشأةوتوثيق 
 أيضا  ات، قد ُيتوقع أن يتطور نبعاثتطور اإلبالغ عن اإل ومعات. نبعاثاإلاإلبالغ عن ب المتالة

ذات العالقة المرتبطة بقياس  الرقابةأنظمة المعلومات ونشاطات ورسمية  وتوثيقمستوى تقدم 
 ات واإلبالغ عنها. نبعاثاإل ةكمي

المنشآت الاغيرة رجدا  أو أنظمة المعلومات غير المتطورة، من المررجح أن تكون  في حال .72أ
كون يعندما و تورجد فقط بشكل غير رسمي.  أكثر بدائية وأقل توثيقا  وقد المحددةرقابة النشاطات 
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من  المحددةرقابة الالحال، فإنه من غير المررجح أن يحكم الممارس بضرورة فهم نشاطات  وه اهذ
تتجاوب مع المخاطر  أخرى ات إرجراءأرجل تقييم مخاطر البيانات الخاطئة الجوهرية وتاميم 

المعلومات ونشاطات الرقابة  نظام يتورجب توثيق، قد المنظمةمة.  لكن في بعض الخطط الُمقيّ 
االت، قد ال . حتى في بعض هذه الحممن قبل المنظّ  تاميمها والماادقة علىرسمي بشكل 

. على سبيل المثال، ذات العالقةذات الالة وأنظمة الرقابة المتدفقة البيانات  رجميع يمكن توثيق
در من المراقبة ماالبيانات تتعلق بجمع الرقابة التي نشاطات تكون قد يكون من المررجح أكثر أن 

المستمرة هي نشاطات متطورة وُموثقة بشكل رجّيد وأكثر رسمية من نشاطات الرقابة التي تتعلق 
 (.96وأ 93أ-92وأ 70الفقرات أ أيضا   أنظرلبيانات واإلبالغ عنها )لالالحقة عالجة مالب

 ( 27)المررجع: الفقرة  لمنشأةلاالح االتي تُنفذ  األخرى العمليات 

لمنشأة، على سبيل ا ُتنفذ لاالح أخرى عليها من عمليات  التي يتم الحاولقد ترتبط المعلومات  .73أ
 لمنشأة. في اال، بجوانب تتعلق ببيئة الرقابة المث

 (31)المررجع: الفقرة مرافق المنشأة  ضمنالموقع  فيات رجراءاإلتنفيذ 

مرفق معين  ضمنالموقع  في أخرى ات إرجراءتنفيذ  إلىباإلضافة  والفحصإن القيام بالمراقبة  .74أ
مهما  في بناء الفهم حول المنشأة الذي يطوره  أمرا   "زيارة الموقع"( قد يكون إليها بـ غالبا ما يشار)

فهم الممارس  يمكن التوقع بأنألنه و ات في المكتب الرئيسي. إرجراءب مالممارس من خالل القيا
تأكيد العملية ل بالنسبةأكثر شمولية  هو للمنشأة وتحديد وتقييم مخاطر البيانات الخاطئة الجوهرية 

الموقع  فيات رجراءاإل تنفيذ فيها محدود، فإن عدد المرافق التي يتمالتأكيد العملية ب مقارنة معقولال
أكبر في حال  محدود.التأكيد العملية  في حالا معقول من عددهالتأكيد العملية  يكون عادة  

ات رجراءاإل للقيام بهذهممارس آخر  إيكالمرفق معين )أو  ضمنالموقع  فيات رجراءاإل يمكن تنفيذ .75أ
البيانات  مخاطر ات لتحديد وتقييمإرجراءمن التخطيط، عند القيام ب جزءكنيابة عن الممارس( 

يعد  ما وغالبا   لمخاطر الُمقيمة للبيانات الخاطئة الجوهرية.لستجابة إلالخاطئة الجوهرية أو عند ا
 للمرة األولى يجري تنفيذهابشكل خاص لعملية  هامة أمرا  ضروريا  المرافق الات في إرجراءالقيام ب

واألحواض المشمولة في البيان الخاص بالغازات  1ي استكمال ماادر النطاق ف البحثعند 
 وأساليب التقدير الخاصة بالمنشأةكانت أنظمة رجمع ومعالجة البيانات  إذا إثبات ماالدفيئة، وعند 

 والشكوك ذات العالقة.  األساسية العمليات المادية إلىمة بالنسبة مالئ

مرفق معين أمرا   ضمنالموقع  فيات إرجراءالقيام ب يعتبر، قد 74كما تمت اإلشارة إليه في الفقرة أ .76أ
ات في المكتب إرجراءهاما  في بناء الفهم الذي يطوره الممارس حول المنشاة من خالل القيام ب

أنه من  أيضا  ، سوف يحكم الممارس من عمليات التأكيد المعقول للعديد وبالنسبة الرئيسي.
كل مرفق مهم لالستجابة للمخاطر الُمقيمة للبيانات  ضمنالموقع  فيات إرجراءالضروري القيام ب

بالنسبة و . 1 ات النطاقإنبعاث ذاتوخاوصا  عندما تمتلك المنشأة مرافق هامة  ،الجوهريةالخاطئة 
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، قد ال 1ات النطاق إنبعاث الهامة ذاتحيث تملك المنشأة عدد من المرافق  محدودالتأكيد اللعملية 
في معينة ات إرجراءالحاول على مستوى تأكيد ذو معنى بدون قيام الممارس ب يكون من الممكن

 1ات النطاق إنبعاث ذاتتملك المنشأة مرافق هامة  وحيثمجموعة مختارة من المرافق الهامة. 
فق من ِقبله )أو من المر  ضمنالموقع  فيات فعالة وكافية إرجراءويحدد الممارس أنه ال يمكن تنفيذ 

 واحد أو أكثر من اآلتي:  األخرى ات رجراءاإلقد تشمل فقبل ممارس آخر بالنيابة عنه(، 

  لتدفق الموادلتدفق الطاقة والرسومات البيانية  وثائق المادر والرسومات البيانيةمرارجعة . 

  إدارة المرفق. قبل من ردود االستبيانتحليل 

  للمرفقفحص صور األقمار الاناعية . 

، قد وخاوصا  في عملية تأكيد معقول ،اتنبعاثلحاول على تغطية مناسبة إلرجمالي اإلمن أرجل ا .77أ
مجموعة مختارة من المرافق غير  ضمنالموقع  فيات إرجراءيقرر الممارس أنه من المالئم القيام ب

 : ما يلي عالقة بهذا القرار اتمة. تشمل العوامل التي قد تكون ذالها

 من المحتمل أكثر أن يختارات في مرافق مختلفة. على سبيل المثال، نبعاثطبيعة اإل 
. فقط 2ات النطاق إنبعاث من زيارة مرفق ذو 1ات النطاق إنبعاث ذومرفق زيارة  الممارس 

في الحالة األخيرة، من المررجح أن يكون فحص فواتير الطاقة في المكتب الرئيسي مادرا  
 لألدلة.  رئيسيا  

 ات.نبعاثفي إرجمالي اإل اومساهمته ،لمرافقعدد وحجم ا 
  يكون  حيثو تقنيات مختلفة.  تستخدمتستخدم المرافق عمليات مختلفة أو عمليات  إذاما 

مجموعة مختارة من  ضمنالموقع  فيات إرجراءهذا هو الحال، قد يكون من المالئم القيام ب
 المرافق باستخدام عمليات أو تقنيات مختلفة.

 ات.نبعاثالطرق التي ُتستخدم في مرافق مختلفة لجمع المعلومات الخاصة باإل 
 فين المعنيين في المرافق المختلفة.ظو مخبرة ال 
  المرافق مع مرور الوقت.  إختيارتنويع 

 ( 32)المررجع: الفقرة  التدقيق الداخلي
كانت طبيعة مسؤوليات  إذا ذو صلة بالعمليةالتدقيق الداخلي للمنشأة  قسمكون يمن المررجح أن  .78أ

الممارس وكان ات واإلبالغ عنها نبعاثاإل ةتدقيق الداخلي مرتبطة بقياس كميال قسمونشاطات 
ات رجراءاإل ،أو تقليل نطاق أو توقيت، التدقيق الداخلي لتعديل طبيعة قسمأن يستخدم عمل يتوقع 

 المراد تنفيذها. 
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)المررجع: الفقرة  البيان الخاص بالغازات الدفيئةمخاطر البيانات الخاطئة الجوهرية على مستوى 
 ع)أ((. 33-ل)أ(33

 إلىالبيان الخاص بالغازات الدفيئة  مستوى  علىمخاطر البيانات الخاطئة الجوهرية  تشير .79أ
هذا النوع من و . بمجملهواسع بالبيان الخاص بالغازات الدفيئة  على نطاقالمخاطر التي ترتبط 

مستوى معين  ات أونبعاثمن اإل مخاطر يمكن تحديدها بنوع معينالضرورة بليس هو المخاطر 
مثل الظروف التي قد تزيد من مخاطر البيانات الخاطئة الجوهرية بل هي تات. فااحاإل من

لرقابة الداخلية. قد تكون مخاطر البيانات لدارة اإلبشكل عام، على سبيل المثال، من خالل تجاوز 
مرتبطة بشكل خاص ببحث على مستوى البيان الخاص بالغازات الدفيئة الخاطئة الجوهرية 

 . حتيالالممارس لمخاطر البيانات الخاطئة الجوهرية النارجمة عن اإل
من بيئة الرقابة  محددلغازات الدفيئة بشكل باخاص مستوى البيان ال علىمخاطر القد تنشأ  .80أ

أثر كبير على للكفاءة اإلدارة  افتقارمثل معينة عيوب قد يكون لالضعيفة. على سبيل المثال، 
ممارس. قد تشمل المخاطر البيان الخاص بالغازات الدفيئة وقد يحتاج الستجابة كلّية من قبل ال

مستوى البيان الخاص بالغازات الدفيئة، على سبيل  علىللبيانات الخاطئة الجوهرية  األخرى 
 : ما يلي ،المثال

  بشكل رجّيد لجمع البيانات  مراقبةآليات غير مناسبة أو غير ُموثقة بشكل رجيد أو غير
 ات وإعداد البيانات الخاصة بالغازات الدفيئة. نبعاثاإل ةوقياس كمي

 ات وإعداد البيانات الخاصة نبعاثاإل ةقلة كفاءة الموظفين في رجمع البيانات وقياس كمي
 بالغازات الدفيئة. 

  ات وإعداد البيانات الخاصة بالغازات الدفيئةنبعاثاإل ةقياس كميقلة مشاركة اإلدارة في. 

  .اإلخفاق في تحديد رجميع ماادر الغازات الدفيئة بدقة 

 ات.نبعاثاإل مبادلة، على سبيل المثال، فيما يتعلق بأسواق حتيالمخاطر اإل 

 لى أساس ثابت، على سبيل المثال، يتم إعدادها عت تغطي الفترات السابقة لم تقديم معلوما
 القياس. منهجياتبسبب الحدود المتغيرة أو التغيرات في 

 ال، تسليط في البيان الخاص بالغازات الدفيئة، على سبيل المث تقديم معلومات مضللة
 بشكل خاص.  مواتيةات إتجاهغير مالئم على بيانات أو  على نحوالضوء 

 لتعيينبما في ذلك الطرق المختلفة ، غير المتسقة يات وسياسات اإلبالغطرق قياس الكم 
 في المرافق المختلفة.  التنظيميةالحدود 

 .أخطاء في تحويل الوحدات عند توحيد المعلومات من المرافق 

 ات الرئيسة فيما يخص التقديرات.فتراضية واإلملشكوك العلعن اغير المناسب  فاا اإل 
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 ع)ب(( 33 - )ب(ل33)المررجع: الفقرات  التوكيدات إستخدام

، ويمكن استخدامها في عملية لممارس في عملية التأكيد المعقولُتستخدم التوكيدات من قبل ا .81أ
 األنواع المختلفة للبيانات الخاطئة الجوهرية المحتمل حدوثها.  لبحث محدودالتأكيد ال

 تقدمالمعايير المعمول بها،  يتفق معالذي يفيد بأن البيان الخاص بالغازات الدفيئة  اإلقرارفي  .82أ
 فاا ات وعرضها واإلنبعاثاإل ةني أو صريح فيما يتعلق بقياس كميالمنشأة توكيدات بشكل ضم

 األشكال التالية:  تتخذالتوكيدات ضمن الفئات التالية وقد  تندرجعنها. 

 ات للفترة الخاضعة للتأكيد: نبعاثاإل ةتوكيدات حول قياس كمي (أ)

 لمنشأة.با وترتبطات التي تم تسجيلها قد حدثت نبعاثاإل -الحدوث (1)

 أنظرات التي كان من المفترض تسجيلها )نبعاثتسجيل رجميع اإلتم  -ستكمالإلا (2)
 لمناقشة االستكمال فيما يخص النطاقات المختلفة(.  34أ-30الفقرات أ

 ات بشكل مناسب. نبعاثاإل ةتم تسجيل قياس كمي -الدقة  (3)

 ات في فترة اإلبالغ الاحيحة. نبعاثتم تسجيل اإل -الحد النهائي (4)

 األنواع المالئمة. ضمن اتنبعاثتم تسجيل اإل -التانيف (5)

 : فاا توكيدات حول العرض واإل (ب)

تتعلق و  حدثت أخرى ات المفاح عنها ومسائل نبعاثاإل -الحدوث والمسؤولية (1)
 بالمنشأة.

ات في البيان الخاص بالغازات الدفيئة التي فااحرجميع اإل تم دمج -ستكمالإلا (2)
 . دمجها فيهيتورجب 

 ،بشكل مناسب وتوصفات نبعاثالمعلومات الخاصة باإلُتعرض  -التانيف والفهم (3)
 ات بشكل واضح. فااحاإلُيعّبر عن و 

 اتنبعاثاإل ةقياس كميعن  شكل مناسبب فاا يتم اإل -الدقة وقياس الكميات (4)
 والمعلومات ذات العالقة المشمولة في البيان الخاص بالغازات الدفيئة. 

، تلك الُمطبقة في الفترة السابقة تكون سياسات قياس الكميات متسقة مع -تساقإلا (5)
؛ وافيعنها بشكل  فاا واإلبشكل سليم تطبيقها  تمقد مبررة و  التغيرات تكون أو 

يتم اإلبالغ عنها في الفترة  حسبماهي مقارنة، إن ورجدت، المعلومات تكون الو 
 بشكل مناسب.  بيانها قد أُعيدالسابقة أو 
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أكي 
الت

 دــ

 ع( 33)المررجع: الفقرة  االعتماد على الرقابة الداخلية

الجوهرية عند مستوى تأكيد معين توُقع بأن الخاطئة شمل تقييم الممارس لمخاطر البيانات  إذا .83أ
 الرقابة ألنظمةن يعتمد على الفعالية التشغيلية ينوي الممارس أ أيأنظمة الرقابة تعمل بفعالية )

ع 38ورجب الفقرة م(، ُيطلب من الممارس باألخرى ات رجراءفي تحديد طبيعة وتوقيت ونطاق اإل
 اختبارات لفحص الفعالية التشغيلية لهذه األنظمة.  إرجراءتاميم 

 ( 34)المررجع: الفقرة الجوهرية  الخاطئةأسباب مخاطر البيانات 

 )أ((34، 28)المررجع: الفقرتان  حتيالاإل

أو  حتيالالبيانات الخاطئة الجوهرية في البيان الخاص بالغازات الدفيئة إما من اإل تنشأيمكن أن  .84أ
الذي  األساسي رجراءاإلكان  إذاوالخطأ هو ما  حتيالعامل التمييز بين اإلويكون . ما نتيجة خطأ

 في البيان الخاص بالغازات الدفيئة مقاود أو غير مقاود.  أخطاء إلىيؤدي 

، على سبيل المثال، إذالبيان الخاص بالغازات الدفيئة في االمقاودة  األخطاءقد تنشأ حوافز  .85أ
 أو ،اتنبعاثعملية اإلبالغ عن اإلببشكل مباشر  نيالمعنيأولئك نسبة كبيرة من تعويضات  تكان

الغازات كبيرة تتعلق بأهداف  تحقيق علىتعتمد  ،هذه العمليةلديهم الفرصة للتأثير على  الذين
 للتقليل من أو المبالغة في بيان األخرى الحوافز  قد تنشأ، 61في الفقرة أ ُأشيركما و الدفيئة. 

 قتااديةالمخاطر اإلومن ، تالمنشأة، إن ورجدالخاصة بمناخ التغير  إستراتيجية منات نبعاثاإل
 . ذات الالة السمعةالمتعلقة بوالتنظيمية والمادية و 

 ألغراض هذا المعيار إال أن الممارس معني هو ماطلح قانوني واسع، حتيالبالرغم من أن اإل .86أ
على الرغم من أن و  البيان الخاص بالغازات الدفيئة. في خطأ  رجوهريا  الذي يسبب  حتيالباإل

ال إال أنه ، حتياليحدد حدوث اإلقد أو، في حاالت نادرة،  إحتياليشتبه بحدوث الممارس قد 
 قد حدث فعال .  حتيالكان اإل إذاقانونية حول ما  ا  ُياِدر أحكام

 )ج(( 78و )ب(34)المررجع: الفقرتان  بالقانون أو النظام لتزامعدم اإل

 القانون أو النظاممختلفتين من  بفئتين لتزاممسؤوليات الممارس فيما يخص اإل المعيار هذا يميز .87أ
 التالي: على النحو 

ات فااحواإل المبالغتحديد  على أثر مباشر عموما  بأن لهعرف القانون أو النظام الذي يُ  (أ)
ات المبّلغ فااحتحدد الكميات واإلأنها في البيان الخاص بالغازات الدفيئة حيث  الهامة

)ب( من الممارس 34عنها في البيان الخاص بالغازات الدفيئة لمنشأة معينة. تتطّلب الفقرة 
 القانون بأحكام هذه  لتزامنتيجة عدم اإل رجوهريةالنظر في احتمال ورجود بيانات خاطئة 

 ع؛ و33ل أو 33 ةتتطلبها الفقر  يات الترجراءعند تنفيذ اإل والنظام
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ات في فااحتحديد الكميات واإل علىليس له تأثير مباشر  الذي آلخرا القانون أو النظام (ب)
 بالنسبة بها أمر أساسي وهام لتزاميعتبر اإل قد لكن ،البيان الخاص بالغازات الدفيئة

تجّنب عقوبات لمنشأة على مواصلة عملها أو القدرة أو ل لعملمؤسسة الجوانب التشغيلية لل
األنظمة ب لتزامبشروط رخاة تشغيلية معينة أو اإل لتزامهامة )على سبيل المثال، اإل

المعيار الدولي  يتطلبحسبما ، الشك المهني التخطيط وتقييم العملية مع ويعتبر البيئية(. 
ت ارجراءاحتمال أن اإل إلى التنبه، أمرا  هاما  في سياق )المنقح( 2١3000لعمليات التأكيد 

ظهر معين حول البيان الخاص بالغازات الدفيئة قد تُ  إستنتاجالُمطبقة بغرض تشكيل 
 . بهذا القانون والنظام لتزامعدم اإلبها من مشتبه أو  ةمحدد حاالتللممارس 

 (34الجوهرية )المررجع: الفقرة الخاطئة لمخاطر البيانات  األخرى سباب األ
 : ما يلي )ك(-)ج(34العوامل المذكورة في الفقرات  تشمل األمثلة على .88أ

 بالنسبة رببشكل أكات هو أمر مررجح حدوثه نبعاثأو أكثر من ماادر اإل واحد إغفالإن  (أ)
 .  الناتجة عن التسرباتات نبعاثالتي قد يتم التغاضي عنها مثل اإلو للماادر األقل وضوحا  

على سبيل المثال، الزيادات في أهداف  ،الهامة قتااديةقد تشمل التغيرات التنظيمية أو اإل (ب)
 ات المسمو  بهانبعاثاإلالطاقة المتجددة أو التغيرات الكبيرة في األسعار فيما يخص 

مخاطر سوء المزيد من  إلىمثال  ؤديتقد  والتيات نبعاثاإل مقايضةبمورجب برنامج 
 تانيف الماادر في مولد كهربائي معين. 

قد تكون طبيعة عمليات المنشأة معقدة )على سبيل المثال، قد تحوي مرافق وخدمات  (ج)
( ئية في أوقات الذروةالكهربا الطاقة دتوليمتعددة ومختلفة( أو متقطعة )على سبيل المثال، 

قابلة  أخرى مستويات أنشطة ات المنشأة و إنبعاثأو ضعيفة بين عالقات قليلة  ينتج عنهاأو 
 تتقلص. في مثل هذه الحاالت، قد ل المثال، معمل كوبالت ونيكل()على سبي للقياس
 هادفة بشكل كبير. ات تحليلية إرجراء تنفيذ فرصة

عمليات رجديدة  استحداثالحدود )على سبيل المثال،  التغيرات في العمليات أو قد ينتج عن
( اإلزالةات أو أحواض نبعاثإلل الحاول على ماادر خاررجيةأو  إستمالكأو بيع أو 

 ةات قياس كميإرجراءعدم اإللمام  برجوهرية )على سبيل المثال، من خالل  أخطاءمخاطر 
مزدورجة محاسبة حدث ت، قد أيضا  ات(. نبعاثات اإلبالغ عن اإلإرجراءات أو نبعاثاإل

في تحديد الماادر  الوافيغير نتيجة التنسيق  اإلزالةات أو أحواض نبعاثماادر اإلل
 .  معقدةفي منشأة واألحواض 

 1ات النطاق إنبعاثكميات )على سبيل المثال، حساب الطريقة غير مناسبة لقياس  إختيار (د)
طريقة قياس مباشرة وأكثر دقة أمرا   إستخدامات معين عندما يكون إنبعاثباستخدام عامل 

مرا  هاما  خاوصا  أكميات القياس مناسبة لطريقة  إختيارمتاحا  وأكثر مالئمة (. يعتبر 
ما يكونون مهتمين  غالبا  عندما يتم تغيير طريقة القياس. هذا ألن المستخدمين المقاودين 

ض المعايير السنة األساس. قد تتطلب بعب مقارنةالوقت أو  على مرّ ات نبعاثات اإلإتجاهب

                                                           
 .37، الفقرة )المنقح( 3000المعيار الدولي لعمليات التأكيد  2١
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أكي 
الت

 دــ

ل طريقة أكثر دقة. تشمل العوام إستخدامات فقط عند نبعاثاإلة تغيير طرق قياس كمي
 : ما يلي المرتبطة بطبيعة طرق قياس الكميات األخرى 

  أو عدم  عدادات القياسالتطبيق الخاطئ لطريقة قياس معينة، مثل عدم معايرة
ات غير مناسب في إنبعاثعامل  إستخدامأو  ،قراءتها بشكل متكرر بما فيه الكفاية

أساس معين على  اتإنبعاثعامل يمكن التنبؤ ب. على سبيل المثال، المحددة الظروف
 .  إغالق المنشأةبعد  هاستخداممالئم من الاالستخدام المتواصل وقد ال يكون  إفتراض

  من  كبيرة ت والتي من المررجح أن تشمل مخاطرالتعقيد في طرق قياس الكميا
بيانات في ، على سبيل المثال، التالعب الحسابي الواسع أو المعقد األخطاء الجوهرية

االستخدام المكثف لعوامل أو النماذج الحسابية المعقدة(؛  إستخدامدر )مثل ماال
مقاييس  إلىمقاييس السوائل تحويل الحالة )مثل تلك العوامل التي تستخدم لتحويل 

مثل تلك العوامل التي تستخدم الوحدة ) االستخدام المكثف لعوامل تحويل الغاز(؛ أو
 مترية(.  مقاييس إلىالمقاييس الضخمة لتحويل 

  إذا)على سبيل المثال، المعطيات التغيرات في طرق قياس الكميات أو متغيرات 
كانت طريقة قياس الكميات المستخدمة تعتمد على محتوى الكربون في الكتلة 

 وتتغير تركيبة الكتلة الحيوية المستخدمة خالل الفترة(. ،الحيوية
 كبيرةهي ماادر لمخاطر  التقديرية الهامةات غير الروتينية أو المسائل نبعاثاإل تعتبر( هـ)

للقياس واإلبالغ معقدة والتي تخضع الروتينية غير الات نبعاثاإلالجوهرية مقارنة ب لألخطاء
أو  هاحجمات غير االعتيادية في نبعاثاإل ات غير الروتينية هي تلكنبعاثاإلو . بشكل منتظم

لمرة واحدة مثل  تحال، أحداث ولهذا فإنها نادرة الحدوث )على سبيل المثال تهاطبيع
قد و . ذاتيةتقديرات  وضع التقديريةعطل في المعمل أو تسّرب رئيسي(. قد تشمل المسائل 

 : معينة كالتالي بسبب مسائل كبيرةالجوهرية  األخطاءتكون مخاطر 
  قياس الكميات أو معالجة اإلبالغ.تحديد طرق في تدّخل كبير من قبل اإلدارة 
  لجمع البيانات ومعالجتها.  كبيرتدّخل يدوي 
 معقدة إبالغومبادئ أو طرق قياس  معقدة حسابات . 
 ات غير الروتينية والتي قد تجعل من الاعب على المنشأة تطبيق نبعاثطبيعة اإل

 أنظمة الرقابة الفعالة على المخاطر.
  تفسيرات  إلىلتقديرات فيما يخص اقد تخضع طرق قياس الكميات ومبادئ اإلبالغ

 .مختلفة
  أو معقدة.  ذاتيةالمطلوبة قد تكون األحكام 
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المستخدمة في قياس المادر بيانات حيث ال يتم االحتفاظ  ب 3 ات النطاقإنبعاثتضمين  (و)
أو حيثما تكون طرق قياس الكميات المستخدمة عادة غير دقيقة ، من قبل المنشأةكميات ال

 (. 34أ-31الفقرات أ أنظرالُمبّلغ عنها ) اتنبعاثكبيرة في اإل اتإختالف إلىأو تؤدي 

 إرجراءالمنشأة ب لكيفية قيامتشمل المسائل التي قد يبحثها الممارس في الحاول على فهم  (ز)
 : ما يليهذه التقديرات تستند إليها تقديرات هامة والبيانات التي 

 فهم البيانات التي تعتمد عليها التقديرات؛ 

  التقديرات؛ إرجراءفي  المستخدم النموذجحيث أمكن، الطريقة، بما في ذلك 

  ؛في بيئة الرقابة ونظام المعلوماتالجوانب ذات العالقة 

  استخدمت المنشأة خبير معين؛ إذاما 

 عليها التقديرات؛ تنطوي ات التي فتراضاإل 

  سابقة في طرق الفترة ال عنكان هناك تغّير أو يجب أن يكون هناك تغّير  إذاما
 ؛ وكان االمر كذلك، سبب هذا التغير ، وإنالتقديرات إرجراء

  على البيان الخاص بالغازات الدفيئة التقديرشكوك المنشأة بتقييم أثر  قامت إذاما 
 ، بما في ذلك: وكيفية قيامها بذلك

o  عن طريق،  ات البديلةفتراضالنتائج أو اإلفي حسبانها المنشأة  أخذت إذاما
تقدير  علىات فتراضتغيرات في اإلتحليل الحساسية لتحديد أثر ال إرجراءمثال، 

 ؛، وكيفية قيامها بذلكمعين

o عدد من سيناريوهات  إلىعندما يشير التحليل  كيف تحدد المنشأة التقدير
 نتائج؛ وال

o  إذانتائج التقديرات التي تمت في الفترة السابقة، وما تراقب المنشأة كانت  إذاما 
 الرقابي.  رجراءنتائج ذلك اإللبشكل مالئم  استجابت

 األخطاء الجوهرية ما يلي:مخاطر  إلىالتي قد تؤدي  األخرى عوامل التشمل األمثلة على  .89أ

 والتي قد يكون من المررجح حدوثها في حال  ،اتنبعاثاإل ةأخطاء بشرية في قياس كمي
أو ليسوا مدربين  البياناتات أو تسجيل نبعاثعمليات اإلب إلماملم يكن الموظفون على 

 .في ذلك المجال رجيدا  
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 ينطوي على والذي قد  معلومات ضعيف التاميمعلى نظام  المناسبعتماد غير إلا
بيانات دون رجداول  إستخداملى سبيل المثال، ، عفعالةالرقابة الأنظمة  القليل من

 . كافيةأنظمة رقابة 
  على سبيل  ،أخرى بطريقة  أوتوماتيكيا المسجلةالتعديل اليدوي لمستويات األنشطة

  ل. ال أصبح عداد اإلنارة زائد الحمالمثال، قد يكون اإلدخال اليدوي مطلوبا  في ح
 .تطورات خاررجية هامة مثل الفحص العام المتزايد لمرفق معين 

 األخرى ات جراءاإلالكلّية للمخاطر الُمقّيمة للبيانات الخاطئة الجوهرية و  ستجاباتاإل
 (46ع،43-ل42ع، 41-35، 8)المررجع: الفقرات  والمعقول عمليات التأكيد المحدود

المتحّال مستوى ال ذلك أقل من هو محدودالتأكيد الل عليه في عملية ألن مستوى التأكيد الُمتحا .90أ
 محدودالتأكيد الات التي يقوم بها الممارس في عملية رجراءمعقول، فإن اإلالتأكيد الفي عملية  عليه

 فيما يلي. معقولالتأكيد المقارنة بعملية  نطاقهاوتكون أقل في وتوقيتها طبيعتها  تختلفسوف 
الكلية للممارس لمعالجة المخاطر الُمقيمة للبيانات الخاطئة  ستجاباتات الرئيسة بين اإلختالفاإل

والتي  ولعقالمتأكيد الوعملية  محدودالتأكيد العملية فيما يخص  األخرى ات رجراءاإلالجوهرية و 
 :تتضمن

اعتمادا  على ، ات المختلفة كمادر لألدلةرجراءاإلالتركيز على طبيعة  أن يختلفمن المررجح  (أ)
 ظروف العملية. على سبيل المثال: 

  يركز أن  محدودالتأكيد معينة للعملية  أنه من المالئم في ظروفالممارس  يرتأيقد
ات التحليلية، وأن رجراءنشأة واإلموظفي الملستفسارات تورجيه االعلى  بشكل كبير نسبيا

، والحاول على أدلة من ت، إن ورجدأنظمة الرقابة اختبارات ركز بشكل أقل نسبيا  علىي
 معقولة. التأكيد المقارنة بعملية قد تكون ماادر خاررجية 

 رر ، قد يقالمتدفقة اتنبعاثاإلاس كمية حيثما تستخدم المنشأة معدات قياس مستمرة لقي
لبيانات الخاطئة ل المقّيمة مخاطرالستجابة إلحدى إلا محدودالممارس في عملية تأكيد 

نفس الظروف  وفي ظلالمعدات.  معايرةستفسار عن مدى تكرار إلالجوهرية من خالل ا
معايرة بمعقول، قد يقرر الممارس فحص سجالت المنشأة الخاصة التأكيد اللعملية 

 المعدات أو فحص معايرتها بشكل مستقل. 

 أن يحلل  معقولالتأكيد الرر الممارس في عملية أة الفحم، قد يقحيثما تحرق المنش
أن مرارجعة  محدودالتأكيد الفي عملية  ه قد يقرر، ولكنبشكل مستقل خاائص الفحم

 مخاطرللاستجابة مناسبة  ينتائج فحص المختبر هالتي تشتمل على سجالت المنشأة 
 .لبيانات الخاطئة الجوهريةل المقّيمة
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عليه في  هيأقل مما  التي يتم تأديتهاخرى األرجراءات تكون اإلمحدود، ال التأكيد عمليةفي  (ب)
 :هذامعقول. وقد يشمل التأكيد ال عملية

  لفحاهاأقل بنود اختيار. 
 التي فقط في الظروف  ات تحليليةإرجراءالمثال، القيام بات أقل )على سبيل إرجراءالقيام ب

 (؛ أو تأكيد معقول في عمليةالتفاصيل  صالتحليلية وفحات رجراءاإل كل من تنفيذ يتم فيها

 مرافق أقل.  ضمنالموقع  فيات إرجراءالقيام ب 

مة ات التحليلية التي ُتنفذ استجابة  للمخاطر الُمقيّ رجراء، تشمل اإلمعقولالتأكيد الفي عملية  (ج)
دقيقة بشكل كافي لتحديد تكون للكميات أو النسب توقعات  وضع للبيانات الخاطئة الجوهرية

 يتم تاميم ربما، أخرى من رجهة  محدودالتأكيد الالبيانات الخاطئة الجوهرية. لكن في عملية 
والعالقات والنسب بدال  من  اتتجاهاإل بنزعةلدعم التوقعات فيما يتعلق  يليةات التحلرجراءاإل

  22.في عملية تأكيد معقول ةالدقة المتوقعتحديد البيانات الخاطئة الجوهرية بمستوى 

 غالباهامة، يمكن الحاول ات إختالفعلى ذلك، عندما يتم تحديد تقلبات أو عالقات أو  الوة  ع
لمنشأة وبحث لاستفسارات  تورجيهمن خالل  في عملية التأكيد المحدود على أدلة مالئمة

بدون الحاول على أدلة إضافية  المعلومة،لعملية افي ضوء ظروف  المستلمة ستجاباتاإل
 .معقولالتأكيد العملية  ع)أ( في حال43الفقرة  حسبما تقتضي

، قد يقوم الممارس محدودالتأكيد اليلية في عملية ات التحلرجراءاإل تنفيذعند و ذلك،  إلىباإلضافة 
 على سبيل المثال:  ما يليب

 على المستوى  البياناتالبيانات التي يتم تجميعها بشكل كبير، على سبيل المثال،  إستخدام
أو البيانات الشهرية بدال  من البيانات  المرافقعلى مستوى من البيانات  بدال  اإلقليمي 

 األسبوعية.  

 ذي بنفس القدر ال موثوقيتهالفحص  منفالةات رجراءإلتخضع  لمالبيانات التي  إستخدام
 .معقولالتأكيد العملية البيانات في  خضعت له

  

                                                           
قد ال يكون هذا الوضع دائما ؛ على سبيل المثال، قد يضع الممارس في بعض الظروف توقعا  دقيقا  بناء على العالقات الفيزيائية أو   22

 الكيميائية الثابتة حتى في عملية تأكيد محدود. 
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 ( 35)المررجع: الفقرة  ة للبيانات الخاطئة الجوهريةالكليّة للمخاطر المُقيمّ  ستجاباتاإل

على مستوى  ةمة للبيانات الخاطئة الجوهريلمخاطر الُمقيّ االجة الكلية لمع ستجاباتقد تشمل اإل .91أ
 : ما يلي البيان الخاص بالغازات الدفيئة

  على الشك المهني.  الحفاظالتشديد على موظفي التأكيد حول ضرورة 
 خبراء.التعيين موظفين أكثر خبرة أو يمتلكون مهارات خاصة أو االستعانة ب 
  المزيد من اإلشرافتوفير. 
  يجب  التي األخرى ات رجراءاإل إختيارعدم القدرة على التنبؤ في من دمج عناصر إضافية

 اتخاذها.
 تنفيذ  :ات، على سبيل المثالرجراءطبيعة وتوقيت ونطاق اإلفي بتغييرات عامة  القيام

ات من رجراء؛ أو تعديل طبيعة اإلبدال  من تنفيذها في تاريخ مؤقت ات في نهاية الفترةإرجراء
 أرجل الحاول على أدلة أكثر إقناعا . 

مستوى البيان الخاص بالغازات الدفيئة، وبالتالي  ىعلتقييم مخاطر البيانات الخاطئة الجوهرية إن  .92أ
الفعالة للممارس بأن الرقابة تتأثر بفهمه لبيئة الرقابة. قد تسمح بيئة  ،الكلية للممارس ستجاباتاإل

وبالتالي داخليا  ضمن المنشأة  المعّدةيمتلك ثقة أكبر في نظام الرقابة الداخلي وموثوقية األدلة 
ات في تاريخ مؤقت بدال  من القيام بها رجراءيل المثال، القيام ببعض اإل، على سبللممارسالسما  

. على سبيل المثال، قد يستجيب مضاديكون لها أثر في نهاية الفترة. لكن العيوب في بيئة الرقابة 
 بيئة رقابة غير فعالة من خالل: لالممارس 

 ها في تاريخ مؤقت معين. نهاية الفترة بدال  من القيام ب فيات رجراءاإل تنفيذ المزيد من 

 أنظمة الرقابة. ختباراتإ إستثناءبات رجراءالحاول على أدلة أكثر شمولية من اإل 

  ات.رجراءفيها تنفيذ اإل ات، مثل عدد المرافق التي يتمرجراءالعينات ونطاق اإل حجمزيادة 

ات أثرا  هاما  على المنهج العام للممارس، على سبيل المثال، التأكيد عتبار هذه اإلل يكون ، وعليه .93أ
 (. 96أ ،72أ-70أالفقرات  أيضا   أنظر) أخرى ات إرجراءأنظمة الرقابة مقابل  اختباراتالنسبي على 

 ع( 40ع، 37-ل37)المررجع: الفقرات  األخرى ات رجراءاإلأمثلة على 

 : ما يلي ،، على سبيل المثالاألخرى ات رجراءقد تشمل اإل .94أ

  فحص الفعالية التشغيلية ألنظمة الرقابة على النشاطات المتعلقة بجمع وتسجيل البيانات، مثل
 تم شراؤها. يساعات كيلوواط الكهرباء التي 
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 لماادر المناسبة )على سبيل المثال، المنشورات الحكومية( مع اات نبعاثاإلعوامل  مطابقة
 الظروف.  مختلف والبحث في إمكانية تطبيقها في 

  للمنشأة.  التنظيميةمتعلقة بتحديد الحدود ال األخرى عقود اليات المشاريع المشتركة و إتفاقمرارجعة 
 المركبات التي تملكها  فيعدادات المسافة مع البيانات المسجلة، على سبيل المثال،  مطابقة

 المنشأة.
  ومطابقةالحسابات )على سبيل المثال، حسابات توازن الطاقة وتوازن الكتلة(،  إرجراءإعادة 

 ظة. حو ات الملختالفاإل
 .أخذ قراءات من معدات المراقبة المستمرة 
 الزيت للتغطيسالقياسات الفيزيائية مثل خزانات  إرجراءأو إعادة  مراقبة . 
 وباألخص الطرق المعقدة ئيةاالستثنا قياس الكمياتو القياس أساليب  تحليل صحة ومالئمة ،

 . التغذية الرارجعةإعادة التدوير أو حلقات التي قد تشمل، على سبيل المثال، 
 أساليب المنشأة  مراقبةأو  ،مثل الفحم بشكل مستقل معينة أخذ عينات وتحليل خاائص مواد

 سجالت الخاصة بنتائج فحوصات المختبر. الفي أخذ العينات ومرارجعة 
  المستخدمة )على سبيل المثال، تحويل  ة طرق الحسابالحسابات ومالئمالتحقق من دقة

 (. مقاييس المعطياتوتجميع 
 الوقود  إستخداموثائق المادر، مثل سجالت اإلنتاج وسجالت مع البيانات المسجلة  مطابقة

 .المشتراة وفواتير الطاقة 

 ع37-ل)أ(37المررجع: الفقرات ) الجوهريةة للبيانات الخاطئة العوامل التي قد تؤثر على المخاطر المُقيمّ 
 )أ((

 : ما يلي مة للبيانات الخاطئة الجوهريةتؤثر على المخطر الُمقيّ  قد تشمل العوامل التي .95أ

  اعلى قدرات أدوات القياس ومدى تكرار معايرتهالكامنة القيود. 

  لكيتهامخاائص و الجغرافي  وانتشارها تهاوطبيعالمرافق التي ُتجمع البيانات منها عدد . 

 ات المشمولة في البيان الخاص بالغازات نبعاثعدد وطبيعة الغازات المختلفة وماادر اإل
 الدفيئة.

  تعطل هذه  ومخاطر ،مستمرة أم متقطعة اتنبعاثباإل ترتبطكانت العمليات التي  إذاما
 العمليات.

 العمليات  ات، على سبيل المثال، قد تتطلب بعضنبعاثتعقيد طرق قياس األنشطة وحساب اإل
 . استثنائية ق حساب وقياسطر 
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 الناتجة عن التسرباتغير المحددة ات نبعاثاإل مخاطر . 

 بسهولة المتاحة المعطياتات مع بيانات نبعاثكمية اإل فيه  ترتبط الحد الذي. 

  كان يتم تدريب الموظفين الذين يجمعون البيانات بالطرق ذات العالقة ومدى تكرار  إذاما
 . الموظفينهؤالء  االستعاضة عن

  البيانات والتالعب بها.  الحاول علىطبيعة ومستوى األتمتة المستخدمة في 

 داخلية أو خاررجية. كانت ، سواء صودة الُمطبقة في مختبرات الفحالج رقابةات وسياسات إرجراء 

 الحدود  كيفية تعيينبما في ذلك  ا،ياسات قياس الكميات واإلبالغ عنهتعقيد المعايير وس
 . التنظيمية

 ع)أ(( 38(، 2)ع )أ(37)المررجع: الفقرتان  الرقابةالفعالية التشغيلية ألنظمة 

أو أنظمة المعلومات غير المتطورة، قد ال يكون هناك أنشطة رجدا المنشآت الاغيرة  في حال .96أ
أو قد يكون مدى توثيق ورجودها أو عملها من قبل  ،الممارس يحددهايمكن أن عديدة رقابية 

 أخرى ات إرجراءفي مثل هذه الحاالت، قد يكون أكثر فاعلية للممارس أن ينّفذ  المنشأة محدودا . 
غياب  فإنأنظمة الرقابة. ولكن في بعض الحاالت النادرة،  اختبارات إستثناءبُتعد أساسية 

من المستحيل الحاول على أدلة مالئمة قد يجعل  لرقابةل أخرى  مكوناتالنشاطات الرقابية أو 
 (. 93أ-92، وأ72أ-70الفقرات أ أيضا   أنظركافية )

 ع)ب((37-ل)ب( 37)المررجع: الفقرة  األدلة مدى قناعة
البيانات الخاطئة الجوهرية،  العالي لمخاطرتقييم المن أرجل الحاول على أدلة أكثر إقناعا  بسبب  .97أ

، على سبيل مالئمة أو موثوقيةأدلة أكثر  األدلة أو قد يحال علىس من كمية قد يزيد الممار 
 المثال، من خالل الحاول على أدلة مؤيدة من عدد من الماادر المستقلة. 

)المررجع:  كافيةلتوفير أدلة مالئمة و  ا  ضروري فيها أمرا   أنظمة الرقابة اختباراتكون تالمخاطر التي 
 )ب(( ع38

ات عمليات مؤتمتة بشكل كبير مع تدخل يدوي قليل أو معدوم، على نبعاثاإل ةقد يشمل قياس كمي .98أ
عنها في شكل  اإلبالغأو  معالجتهاالمعلومات ذات العالقة أو  عند تسجيلسبيل المثال، 

أو عند دمج معالجة بيانات نشاط معين مع نظام  ،مستمرالمراقبة الإلكتروني فقط كما في نظام 
 على تكنولورجيا المعلومات. في مثل هذه الحاالت:  إبالغ مالي أو تشغيلي قائم

  ومالئمتها على فعالية أنظمة  كفايتهاوتعتمد مدى  ،في شكل إلكتروني فقط األدلة تتوفرقد
 . واكتمالهاالرقابة على دقتها 
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 وعدم الكشف عن ذلك تكون  بشكل غير مناسب لمعلوماتا تغييرأو  إنشاءاحتمالية  إن
 تكن أنظمة الرقابة المالئمة تعمل بفعالية. لم إذا احتمالية كبيرة

 ع( 41)المررجع: الفقرة  ات التأكيدإرجراء
 مثل:  معينة ات التأكيد الخاررجية أدلة ذات عالقة حول معلوماتإرجراءقد توفر  .99أ

  ا  الموظفين رجو : تنسيق سفر حولمثل البيانات  طرف ثالث التي يجمعهاالنشاط بيانات
أو تسجيل  من قبل المورد؛ مرفق معين إلىالوارد ؛ أو قياس تدفق الطاقة بواسطة وكيل سفر

 أسطول خاررجي. لمنشأة من قبل مدير ل للمملوكةلمركبات ا التي تقطعهاالكيلومترات 
  ات.نبعاثعوامل اإلمستخدمة في حساب الالاناعة  يرمعايبيانات 
 أو معلومات حول ما  ،أخرى يات أو العقود أو المعامالت بين المنشأة وأطراف تفاقشروط اإل

ياناتهم الخاصة بالغازات في ب محددةات إنبعاث تقوم أو ال تقوم بدمج أخرى كانت أطراف  إذا
 للمنشأة.  التنظيميةعند النظر في الحدود  الدفيئة

  (. المدخلة الحرارية للعيناتنتائج تحليل المختبر للعينات )على سبيل المثال، القيمة 

)المررجع: الفقرات  ات التحليلية المُنفذة استجابة  للمخاطر المُقيّمة للبيانات الخاطئة الجوهريةرجراءاإل
 ع(42-ل42

 ات إنبعاثفي العديد من الحاالت، تسمح الطبيعة الثابتة للعالقات الفيزيائية أو الكيميائية بين  .100أ
ات تحليلية قوية )على سبيل المثال، العالقة إرجراءتاميم ب للقياسقابلة  أخرى معينة وظواهر 

 ات ثاني أوكسيد الكربون وأوكسيد النيتروز(. إنبعاثبين استهالك الوقود و 

والمعلومات  اتنبعاثبين اإل يمكن التنبؤ بها بشكل معقول، قد تورجد عالقة وعلى نحو مماثل .101أ
 ورصيدمن الكهرباء  2ات النطاق إنبعاثالمالية أو التشغيلية )على سبيل المثال، العالقة بين 

تحليلية الات رجراءاإلقد تشمل و دفتر األستاذ العام لمشتريات الكهرباء أو ساعات التشغيل(. 
ت الاناعة؛ معدالالبيانات الخاررجية مثل مع ة شأات المنإنبعاثمقارنات للمعلومات حول  األخرى 

، االستقااء والبحثمزيد من لخالل الفترة لتحديد الحاالت الشاذة  اتتجاهأو تحليل اإل
التارف  والمرافق أ إمتالكمثل  األخرى التوافق مع الظروف بغرض فترات الخالل ات تجاهاإلو 

 .بها

متاحة بسهولة أو  الُمجّزأة ات التحليلية فعالة بشكل خاص عندما تكون البيانات رجراءقد تكون اإل .102أ
أنها بيانات بيتم استخدامها سالبيانات التي  عتبارإلالممارس سبب يدفعه  يكون لدىعندما 

. في بعض الحاالت، يمكن خاضع لرقابة رجيدةعند استخرارجها من مادر  موثوق بها، مثال
إعداد التقارير من قبل نظام معلومات  المعلومات التي سوف يتم استخدامها الحاول على

إدخال البيانات المالية ذات العالقة،  في موازاة أو يمكن إدخالها في نظام معلومات آخر  ة،ماليال
على الُمدخالت. على سبيل المثال، يمكن إدخال كمية  الشائعة ُتطّبق بعض أنظمة الرقابةكما 
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 لها قا  وفالشروط التي تم نفس  بمورجب الموردينفي فواتير  كما هو مسجلتم شراؤه يالوقود الذي 
. في بعض الحاالت، قد تكون البيانات التي الذمم الدائنةنظام  إلىعالقة الفواتير ذات الإدخال 

لمزيد من بالتالي تخضع لقرارات التشغيلية و ا ة فيأساسي هي معطياتسوف يتم استخدامها 
على )ات تدقيق خاررجية مستقلة رجراءإل أو تخضع ،لفحص الدقيق من قبل الموظفين التشغيلّيينا

 منّظم(. كجزء من إشراف الية مشروع مشترك أو إتفاقسبيل المثال، كجزء من 

 ع( 45-ل44)المررجع: الفقرات  ات المتعلقة بالتقديراترجراءاإل

ات فتراضاإلببحث المنشأة  كيفية قيامفي بعض الحاالت، قد يكون من المناسب للممارس تقييم  .103أ
 ت برفضها.مأو النتائج البديلة ولماذا قا

واحد أو أكثر  إرجراءفي بعض عمليات التأكيد المحدود، قد يكون من المناسب للممارس أن ينفذ  .104أ
 ع. 45ات المحددة في الفقرة رجراءمن اإل

 (46)المررجع: الفقرة  أخذ العينات

 يشمل أخذ العينات: .105أ
ألن و مقبول.  متدنيمستوى  إلىعينات الأخذ  مخاطرلتقليل  يكفي بشكلتحديد حجم عينة  (أ)

 لمخاطرهو أقل من المستوى المقبول  معقولالتأكيد العملية  لمخاطرالمستوى المقبول 
عينات في الالمقبول ألخذ  المخاطرقد يكون مستوى  أيضا  محدود، فإنه التأكيد العملية 

. محدودالتأكيد الأقل منه في عملية  معقولالتأكيد الفي عملية التفاصيل  ختباراتإ حال
 قد، معقولالتأكيد الالتفاصيل في عملية  في اختباراتأخذ العينات  إستخدام، عند لذلك

تأكيد الكون حجم العينات أكبر مقارنة بتلك التي تستخدم في ظروف مشابهة في عملية ي
 محدود. ال

وتنفيذ  مجموعة العينةكل وحدة في  ختياريكون هناك فرصة إلبحيث  ةللعين بنود إختيار (ب)
لم يستطع الممارس تطبيق  إذا. هإختيار في كل بند يتم المحدد ات مناسبة للغرض إرجراء

، فإن ذلك هإختيار على بند معين تم ات البديلة المالئمة رجراءات الُماّممة أو اإلرجراءاإل
نظمة الرقابة، أو أ اختبارات في حال المحددانحراف عن نظام الرقابة  ُيعامل على أنه البند

 التفاصيل.اختبارات  في حالبيان خاطئ معين 
التحقيق في طبيعة وسبب االنحرافات أو البيانات الخاطئة المحددة وتقييم آثارها المحتملة  (ج)

 لعملية.من ا أخرى  مجاالتوعلى  رجراءعلى هدف اإل
 تقييم:  (د)

البيانات الخاطئة التي  تقديرالتفاصيل، ختبارات إلبالنسبة بما في ذلك،  ةنتائج العين (1)
 ؛ والعينةفي  ُيعثر عليها
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ي تال مجموعة العينةأخذ العينات يوفر أساسا  مالئما  للنتائج حول  إستخدامكان  إذاما  (2)
 .اتم فحاه

 ( 47)المررجع: الفقرة  والقانون والنظام حتيالاإل

المشتبه به والمحدد أثناء العملية، قد يكون من المالئم  حتيالاإل أو حتيالاإل التعامل معفي  .106أ
 للممارس، على سبيل المثال: 

 .مناقشة المسألة مع المنشأة 

 قانوني المستشار المثل  ،الطلب من المنشأة التشاور مع طرف ثالث مؤهل بشكل مناسب
 .ما مللمنشأة أو منظّ 

  بما في ذلك  ،لعمليةمن ا أخرى لمسألة فيما يتعلق بجوانب ل المدلوالت الضمنيةالنظر في
 وموثوقية اإلقرارات الخطية من المنشأة. للمخاطرتقييم الممارس 

  ات المختلفةرجراءاإل تبعاتالقانونية حول  المشورةالحاول على . 
 (.ما ممع أطراف ثالثة )على سبيل المثال، منظّ  تاالاإل 
 تقرير التأكيد.  تقديممتناع عن إلا 
 نسحاب من العملية. إلا 

عدم أو  لتزامعدم اإل التعامل معمالئمة في  106أات المشار إليها في الفقرة رجراءاإلتكون قد  .107أ
من المالئم وصف  أيضا  المحدد أثناء سير العملية. قد يكون  والنظام بالقانون المشتبه به  لتزاماإل

 :ما لمهذا المعيار، من  77للفقرة  وفقا  ير التأكيد في تقر  أخرى مسائل المسألة في فقرة 
له أثر رجوهري على البيان الخاص بالغازات الدفيئة ولم  لتزامأن عدم اإل الممارسستنتج ي (أ)

 في البيان الخاص بالغازات الدفيئة؛ أو وافيبشكل  إظهارهيتم 

كان  إذاكافية لتقييم ما و من قبل المنشأة من الحاول على أدلة مالئمة  الممارس تم منعي (ب)
حدث أو  الذي قد يكون رجوهريا  بالنسبة للبيان الخاص بالغازات الدفيئة، قد ،لتزامعدم اإل

من المعيار الدولي لعمليات  66الفقرة  من المحتمل أن يحدث، وفي تلك الحالة ُتطبق
 . )المنقح( 3000التأكيد 

 ع(48-ل48)المررجع: الفقرة  بالغازات الدفيئةات المتعلقة بعملية تجميع البيان الخاص رجراءاإل

أن ب أيضا  توقع ال يمكن، اتنبعاثاإلبالغ عن اإل ومع تطور، 71أكما تمت اإلشارة إليه في الفقرة  .108أ
ات واإلبالغ نبعاثاإل ةة المعلومات المتعلقة بقياس كميأنظم ومدى رسمية مستوى تطور وتوثيق
في أنظمة المعلومات غير المتطورة، قد تكون عملية التجميع غير و . أيضا  عنها سوف يتطور 

في األنظمة األكثر تطورا ، قد تكون عملية التجميع أكثر منهجية  أما حد كبير. إلىرسمية 
ات الممارس فيما يتعلق بالتعديالت والطريقة إرجراءنطاق و طبيعة  كما أنوموثقة بشكل رسمي. 
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 األساسية تعتمد علىالخاص بالغازات الدفيئة مع السجالت بها الممارس البيان  يطابقالتي 
البيانات الخاطئة مخاطر و  لدى المنشاة واإلبالغ عنها اتكميالتعقيد عملية قياس و بيعة ط

 ذات الالة. الجوهرية 

 ع( 49-ل49)المررجع: الفقرة  ات اإلضافيةرجراءاإل
معلومات تختلف بشكل كبير علم الممارس  إلى وقد يتناهىعملية التأكيد هي عملية تكرارية،  إن .109أ

ات إرجراءالممارس ينفذ  وحيث أنات المخطط لها. رجراءتحديد اإل استند إليهاتلك التي  عن
ات إضافية. قد إرجراءتنفيذ  إلىتم الحاول عليها الممارس ي، قد تدفع األدلة التي لها مخطط

ن قبل الممارس ئل( المحددة مات الطلب من المنشأة فحص المسألة )المسارجراءتشمل هذه اإل
 مالئما .  حيث كانلبيان الخاص بالغازات الدفيئة على اوالقيام بتعديالت 

ل، 49 تان)المررجع: الفقر  محدودالتأكيد الات اإلضافية ضرورية في عملية رجراءاإل تكان إذاتحديد ما 
 ل)ب((  49

االعتقاد بأن البيان الخاص بالغازات  إلىالممارس  تدفعمسائل( مارس مسألة)علم الم إلىقد يبلغ  .110أ
الدفيئة قد يشوبه أخطاء رجوهرية. على سبيل المثال، عند القيام بزيارات للموقع، قد يحدد 

في البيان الخاص بالغازات الدفيئة. في  ال يبدو أنه مشمولات نبعاثالممارس مادرا  محتمال  لإل
تم دمج المادر المحتمل في  إذاول ما من االستفسارات ح االممارس مزيد يطر هذه الحاالت، 

ل، 49 للفقرة وفقا  ات اإلضافية المنفذة، رجراءاإل ويعتبر نطاقالبيان الخاص بالغازات الدفيئة. 
مهني. كلما زاد احتمال البيانات الخاطئة الجوهرية، كلما حال الممارس على  هي مسألة حكم

 أدلة أكثر إقناعا . 
 إلى)مسائل( معينة تدفعه مسألة، علم الممارس، في حال عملية تأكيد محدود إلى تناهى إذا .111أ

االعتقاد بأن البيان الخاص بالغازات الدفيئة قد تشوبه أخطاء رجوهرية، يتعين على الممارس 
بعد ذلك غير قادر  الممارس كان إذالكن ات إضافية. إرجراءل تاميم وتنفيذ 49بمورجب الفقرة 

كافية ليستنتج أنه ليس من المررجح أن تسبب تلك المسألة و  مالئمةالحاول على أدلة  على
تسبب أخطاء ال )المسائل( أخطاء رجوهرية في البيان الخاص بالغازات الدفيئة أو ليحدد أنها 

 .فإنه يورجد قيد على النطاقرجوهرية في البيان الخاص بالغازات الدفيئة، 

 ( 50)المررجع: الفقرة  تراكم البيانات الخاطئة الجوهرية المحددة
 هميةعديمة األبأنها  المبلغدون هذا البيانات الخاطئة  تعتبر محدد مبلغيمكن أن يعّين الممارس  .112أ

قد ال يكون  المبالغأن تتراكم ألن الممارس يتوقع أن تراكم هذه  إلىليست بحارجة و بشكل واضح 
 هميةاأل ة"عديم عبارةإن  لغازات الدفيئة. له أثر رجوهري بشكل واضح على البيان الخاص با

 همية". إن المسائل التي تكون عديمة األمهما  "ليس ماطلح بشكل واضح" ليس تعبيرا  آخرا  ل
 هميةألبا مقارنة أهميتها من حيثبشكل واضح سوف تكون ذات ترتيب مختلف كليا  )أصغر( 

، سواء  ُأخذت بشكل بشكل واضح لهذا المعيار، وسوف تابح مسائل غير هامة وفقا   المحددة
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لحجم أو الطبيعة أو با وفق أي معايير خاصةوسواء  تم الحكم عليها  مجتمعةمنفال أو 
عديم من البنود هو كان واحد أو أكثر  إذاكانت هناك أي شكوك حول ما  وفي حالالظروف. 

 بشكل واضح.  هميةبشكل واضح، فإن المسألة ال تعتبر عديمة األ هميةاأل

 عمل الممارسين اآلخرين  إستخدام
  )أ((57)المررجع: الفقرة الممارسين اآلخرين  إلىالمعلومات  إبالغ

الممارسين اآلخرين فيما  إلى بإبالغها فريق العملية يقومالتي قد قد تشمل المسائل ذات العالقة  .113أ
ت إتااالالعمل وشكل ومحتوى  المقاود من ذلكواالستخدام  العمل الذي يتورجب تنفيذهيخص 

 : ما يلي الممارسين اآلخرين مع فريق العملية

 بالسياق الذي سوف يستخدم فيه فريق العملية  الذي لديه إلمامطلب من الممارس اآلخر، ال
 يتعاون مع فريق العملية.  فسو بأنه خر، أن يؤكد اآلممارس العمل 

 الخاص بالغازات لبيان اأداء  أهميةمن  والتي قد تكون أقل اآلخر عمل الممارسأداء  أهمية
ات أو نبعاثالنسبية ألنواع معينة من اإل هميةحيث أمكن، مستوى أو مستويات األو الدفيئة )

التي تفوق هذا المستوى لبيانات الخاطئة ل الذي ال يمكنالمحدد ات( والمستوى فااحاإل
 بشكل واضح بالنسبة للبيان الخاص بالغازات الدفيئة.  هميةعديمة األ بأن تعتبر

 لبيان الخاص بالغازات الدفيئة والتي لها في ا المخاطر المحددة للبيانات الخاطئة الجوهرية
ُتحّدد  أخرى أي مخاطر  إبالغ من الممارس اآلخرطلب ال؛ و عالقة بعمل الممارس اآلخر

للبيان الخاص بالغازات بالنسبة التي قد تكون هامة و في الوقت المناسب أثناء سير العملية 
 لهذه المخاطر. الممارس اآلخر  إستجاباتالدفيئة، و 

  )أ((57)المررجع: الفقرة المعلومات من الممارسين اآلخرين  إبالغ
 : إبالغها ما يلي د يطلب فريق العملية من الممارس اآلخرالتي قتشمل المسائل ذات العالقة  .114أ

  بما  المجموعة،بعملية  المتعلقةبالمتطلبات األخالقية  قد التزمكان الممارس اآلخر  إذاما
 في ذلك االستقاللية والكفاءة المهنية.

  عملية المجموعةمتطلبات فريق ب قد التزمكان الممارس اآلخر  إذاما. 

 فيبيان خاطئ رجوهري  إلىؤدي ي الذي قد بالقانون أو النظام لتزاممعلومات حول عدم اإل 
 لبيان الخاص بالغازات الدفيئة.ا

 أثناء سير  اآلخر قبل الممارسُماّححة والمحّددة من قائمة بالبيانات الخاطئة غير ال
 بشكل واضح.  هميةالعملية التي ليست عديمة األ

  .مؤشرات االنحياز المحتمل في إعداد المعلومات ذات العالقة 
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  ممارسالالتي حّددها  ةأي من العيوب الهامة المحّددة في نظام الرقابة الداخليوصف 
 أثناء سير العملية. اآلخر

  بما في ذلك  ،المنشأة إلىقام الممارس اآلخر بإبالغها أو يتوقع إبالغها  أخرى مسائل هامة
 المشتبه به.  حتيالأو اإل حتيالاإل

  اآلخر لممارس ا التي يرغبأو  ،قد تتعلق بالبيان الخاص بالغازات الدفيئة أخرى أي مسائل
 اتالمشار إليها في أي إقرار ات ستثناءبما في ذلك اإل إليها،جذب انتباه فريق العملية ب

 من المنشأة.  الممارس اآلخر اطلبه ةخطي

  هأو رأي هإستنتارجأو  للممارس اآلخرالنتائج الكلّية . 

 )ب((57)المررجع: الفقرة  األدلة

 : األدلة فيما يتعلق بعمل الممارس اآلخرات ذات الالة عند الحاول على عتبار قد تشمل اإل .115أ

 ذلك الممارسالمتعلقة بعمل  األعمالنشاطات  يخصفيما  مناقشات مع الممارس اآلخرال 
 البيان الخاص بالغازات الدفيئة. إلىوالتي ُتعد هامة بالنسبة 

  إلىالمعلومات ذات العالقة  تعرض قابلية يخصفيما الممارس اآلخر مناقشات مع 
 الجوهرية.  األخطاء

  لمخاطر المحددة للبيانات الخاطئة الجوهرية الخاصة باالممارس اآلخر  وثائقمرارجعة
شكل مذكرة تعكس  وهذه الوثائق قد تتخذات. ستنتارجلتلك المخاطر واإل ستجاباتواإل

 المخاطر المحددة. بفيما يتعلق  الممارس اآلخر إستنتاج

 (58)المررجع: الفقرة  اإلقرارات الخطية

، قد يعتبر الممارس أنه من الضروري 58الفقرة  اإلقرارات الخطية التي تتطلبها إلىباإلضافة  .116أ
الشخص )األشخاص( الذي يطلب الممارس منه  وعادة ما يكون . أخرى طلب إقرارات خطية 

وألن هياكل  . لكنمن بين اولئك المكلفين بالرقابةفي اإلدارة العليا أو  عضو هوإقرارات خطية 
مثل  معينة شآت عاكسة  تأثيراتالمنات و ختااصاإل إختالفتختلف مع  والحوكمةاإلدارة 

الممكن لهذا  غير يات القانونية والثقافية المختلفة وخاائص الحجم والملكية،  فإنه منفالخ
ُيطلب منهم إقرارات  نلجميع العمليات الشخص )األشخاص( المناسبين الذي أن يحددالمعيار 

وليس منشأة قانونية مستقلة مرفق معين عبارة عن خطية. على سبيل المثال، قد تكون المنشأة 
المكلفين  أولئكأو  المناسبين. في هذه الحاالت، قد يتطّلب تحديد موظفي اإلدارة ابحد ذاته

 الذين ُيطَلب منهم إقرارات خطية ممارسة الحكم المهني.  بالرقابة
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 ( 61)المررجع: الفقرة األحداث الالحقة

المنقحة من قبل رجهة ات نبعاثاإلعوامل  الالحقة، على سبيل المثال، نشرقد تشمل األحداث  .117أ
معرفة الأو  ،تغيرات في األنظمة أو التشريعات ذات العالقةالمثل وكالة حكومية، أو معينة 

أو توفر طرق أكثر دقة لقياس  ،هامة في المنشأةالهيكلية التغيرات الأو  ،ُمحّسنةالعلمية ال
 أو اكتشاف خطأ هام.، كمياتال

 )ج(( 76، 63-62)المررجع: الفقرات  المعلومات المقارنة

المعلومات المقارنة في عرض ب المتعلقةالمتطّلبات  قد يحدد القانون أو النظام أو شروط العملية .118أ
. إن الفرق األساسي بين البيانات المالية هاوتأكيد هاواإلبالغ عنالبيان الخاص بالغازات الدفيئة 

 لخاص بالغازات الدفيئةالمعروضة في البيان ا المبالغهو أن والبيان الخاص بالغازات الدفيئة 
، ال لذلكالتراكمية على مر الوقت. ونتيجة  المبالغوال تعتمد على  محددةات لفترة نبعاثتقيس اإل

ات نبعاثاإلتؤثر المعلومات المقارنة المعروضة على معلومات السنة الحالية ما لم يتم تسجيل 
 خاطئة للقياس. البداية الفترة على  المبالغد في فترة خاطئة وبالتالي قد تعتم

أو  اتنبعاثإلل تخفيض النسبة المئوية إلى إشاراتخاص بالغازات الدفيئة البيان الشمل ي حيث .119أ
مدى  عتبارن اإلعيب، فإنه من المهم أن يأخذ الممارس فترة بفترةمعلومات للمقارنة مشابهة 
 : ما يلي غير مالئمة نتيجةهذه المقارنات قد تكون و . مالئمة المقارنات

 الفترة السابقة؛ عنالتغيرات الهامة في العمليات  (أ)

 التغيرات الهامة في عوامل التحويل؛ أو  (ب)

 عدم اتساق ماادر أو طرق القياس. (ج)

الممارس  إستنتاجلكن ال يغطي ات الحالية نبعاثالمعلومات المقارنة مع معلومات اإلعند عرض  .120أ
، فإنه من المهم أن ُتحّدد حالة هذه المعلومات بشكل أو رجميع تلك المعلومات المقارنة بعض

 واضح في كل من البيان الخاص بالغازات الدفيئة وفي تقرير التأكيد. 

 )أ(( 62)المررجع: الفقرة  عمليات إعادة البيان

لقانون  وفقا  كميات الغازات الدفيئة المبّلغ عنها في فترة سابقة  يكون من الضروري إعادة بيانقد  .121أ
، معرفة علمية محّسنة أو تغيرات هيكلية هامة في مثالأو المعايير المعمول بها بسبب،  أو نظام

 كميات أو اكتشاف خطأ هام.الالمنشأة أو توفر طرق أكثر دقة لقياس 

 )أ(( 63رجع: الفقرة )المر  المعلومات المقارنة بشأنات إرجراءتنفيذ 

علم الممارس  إلىبلغ  إذامقارنة، المعلومات تأكيدا حول الالتي تشمل  محدودالتأكيد الفي عملية  .122أ
ات الوارجب رجراء، فإن اإلةأنه قد يورجد بيانات خاطئة رجوهرية في المعلومات المقارنة المعروض
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أن يجب  ل. وفي حال عملية التأكيد المعقول،49أن تتفق مع متطلبات الفقرة  تنفيذها يجب
 حول المعلومات المقارنة. معين كافية لتشكيل رأي ات الوارجب تنفيذها رجراءاإلتكون 

الظروف  ات فيإرجراءالمعلومات المقارنة، فإن الحارجة لتنفيذ  بشأنلم تشمل العملية تأكيدا   إذا .123أ
بعلم  يرتبطال  وهو أناألخالقي للممارس  لتزامإلاتلبية من أرجل )أ( هو 63التي تتناولها الفقرة 

 معلومات مضللة أو خاطئة رجوهريا . ب منه

 (64 )المررجع: الفقرة أخرى معلومات 
الممارس،  إستنتاجغطيها ي ال أخرى خاص بالغازات الدفيئة مع معلومات البيان القد يتم نشر  .124أ

كجزء من التقرير السنوي أو خاص بالغازات الدفيئة البيان العلى سبيل المثال، قد يتم دمج 
خاصة بتغيرات المناخ  أخرى يتم دمجه مع معلومات قد لمنشأة أو الخاص با ستدامةتقرير اإل

 مثل:
 ستراتيجيةبما في ذلك بيان حول أثر تغير المناخ على األهداف اإل ،ستراتيجياالتحليل ال 

 للمنشأة.
  .توضيح وتقييم كمّي للمخاطر الهامة الحالية والُمتوقعة والفرص المرتبطة بتغير المناخ 
 األرجلبما في ذلك الخطط طويلة وقايرة  ،ات حول األعمال التي تقوم بها المنشأةإفااح 

 المرتبطة بتغير المناخ. ثاراآلفرص و الو لمعالجة المخاطر 
 ات والعوامل المرتبطة بتغير تجاهبما في ذلك اإل ،المستقبلية ات حول التوقعاتإفااح

يتم الذي  النطاق الزمنيالمنشأة أو  إستراتيجيةالمناخ والتي من المررجح أن تؤثر على 
 .ستراتيجيةتحقيق اإللتخطيط ال خالله

  المنشأة التي يتم تعيينها لتحديد وإدارة ومراقبة القضايا  عمليات الحوكمة ومواردوصف
 متعلقة بتغير المناخ.ال

على أساس  بناءات يتم حسابها نبعاثفي بعض الحاالت، قد تنشر المنشأة معلومات حول اإل .125أ
ن ذلك الُمستخدم في إعداد البيان الخاص بالغازات الدفيئة، على سبيل المثال، ع معين يختلف

سابقة" حيث يتم إعادة  الفترة مع سنةنفس لمقارنة العلى أساس " األخرى لمعلومات قد يتم إعداد ا
معمل رجديد أو إغالق مرفق  تشغيلأثر األحداث غير المتكررة، مثل  لحذفات نبعاثحساب اإل

غير  هاكانت الطرق الُمستخدمة إلعداد إذازالة هذه المعلومات إلالممارس  يسعىمعين. قد 
 يسعىفي إعداد البيان الخاص بالغازات الدفيئة. قد  المستخدمةللمعايير  وفقا   بها مسمو 

البيانات الكّمية المشمولة في البيان مع أي معلومات سردية غير متسقة  إزالة إلى أيضا  الممارس 
 التقديرات)على سبيل المثال،  إثباتهاال يمكن أي معلومات سردية الخاص بالغازات الدفيئة أو 

 (.ةالمستقبلي اتراءرجحول اإل التأملية اإلدعاءاتأو 

من  األخرى ات المستقبلية التي قد تكون مالئمة عندما يمكن أن تقلل المعلومات رجراءتشمل اإل .126أ
 على سبيل المثال: ما يلي، ماداقية البيان الخاص بالغازات الدفيئة وتقرير التأكيد 
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 مثل المستشار القانوني للمنشأة. ،الطلب من المنشأة استشارة طرف ثالث مؤهل 

  ات المختلفة. رجراءاإل تبعاتقانونية حول  مشورةالحاول على 

 ما ، على سبيل المثال، منّظمةثالث أطرافمع  تاالاإل. 

 تقرير التأكيد. متناع عن تقديمإلا 

 به.  قانون أن نظام معمولبمورجب ممكنا  نسحاب إلنسحاب من العملية، حيث يكون اإلا 

  .وصف المسألة في تقرير التأكيد 
 التوثيق
 ( 66-65، 15)المررجع: الفقرات  تم الحاول عليهايات المُنفذة واألدلة التي رجراءتوثيق اإل

الوقت في  أن يقومممارس ال من)المنقح(  3000المعيار الدولي لعمليات التأكيد  يتطلب  .127أ
 علىوفيما يلي أمثلة  23.التأكيدساس تقرير أل سجال  وفر تي تال العمليةوثائق بإعداد المناسب 

 إلدرارجها في وثائق العملية: تعتبر مالئمةالمسائل التي قد 

 ات فيما رجراء: مخاطر البيانات الخاطئة الجوهرية وطبيعة وتوقيت ونطاق اإلحتيالاإل
 ن. يلمنشأة والمنظمين وآخر مع ا حتيالت التي تتم حول اإلتااالإل؛ واحتياليخص اإل

 ونتائج النقاش مع  بالقانون والنظامالُمحدد أو المشتبه به  لتزام: عدم اإلالقانون أو النظام
 خارج المنشأة. أخرى المنشأة وأطراف 

 أثناء سير  رجرترات هامة يالكلية للعملية وخطة العملية وأي تغي ستراتيجيةالتخطيط: اإل
 يرات.يالعملية واألسباب وراء هذه التغ

 أهمية: اعند تحديده عتبارعين اإلبوالعوامل التالية التي ُتؤخذ  المبالغالنسبية:  هميةاأل 
نواع ألالنسبية  هميةاألأو مستويات  ى مستو و لبيان الخاص بالغازات الدفيئة، إن أمكن؛ ا

 تقدم خالل سير همية؛ وأي تنقيح لألاألداء أهميةو ات؛ فااحات أو اإلنبعاثمعينة من اإل
 العملية. 

 والقرارات الهامة التي ، 29ة: النقاش الذي تتطلبه الفقرة الجوهري مخاطر البيانات الخاطئة
عليه فيما يتعلق بكل رجانب  الذي تم الحاولللفهم  الرئيسيةتم التوصل إليها، والعناصر 

مخاطر البيانات الخاطئة الجوهرية ، و 23وبيئتها المحددة في الفقرة من رجوانب المنشأة 
 . أخرى ات إرجراء تنفيذممارس للالمهني حكم ال تقتضي وفقالتي 

                                                           
 .٤2) المنقح( الفقرة  ۳٠٠٠المعيار الدولي لعمليات التأكيد    2۳
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 والعالقة بين تلك المنفذة األخرى ات رجراء: طبيعة وتوقيت ونطاق اإلأخرى ات إرجراء ،
 ات. رجراءونتائج اإل ،مخاطر البيانات الخاطئة الجوهريةو  األخرى  اترجراءاإل

  :هميةعديمة األبأنها  األقل منهالبيانات الخاطئة  تعتبر الذي المبلغتقييم البيانات الخاطئة 
تم تاحيحها  إذاسير العملية وما  أثناءوالبيانات الخاطئة المتراكمة بشكل واضح 

 سواء  ، هامةكانت البيانات الخاطئة غير الُماححة  إذاات الممارس حول ما إستنتارجو 
 . ستنتاجذلك اإل، وأساس منفردة أو مجتمعة

 ( 68)المررجع: الفقرة  بعد تاريخ تقرير التأكيد تنشأالمسائل التي 

لممارس بعد تاريخ تقرير علم ا إلىستثنائية الحقائق التي تبلغ إلتشمل األمثلة على الظروف ا .128أ
 إلىُعرفت في ذلك التاريخ، قد كانت أّدت  إذافي ذلك التاريخ والتي،  تكون قائمةلكنها التأكيد 

تقرير التأكيد، في  ستنتاجاإلتعديل  إلىتعديل البيان الخاص بالغازات الدفيئة أو دفعت الممارس 
توثيق  الناتجة علىالتغيرات  مرارجعةاكتشاف خطأ هام غير ماّحح. يتم  على سبيل المثال،

المعيار ات الشركة فيما يخص مرارجعة المسؤوليات التي يتطلبها إرجراءلسياسات و  وفقا  العملية 
 24المسؤولية النهائية عن التغيرات.، حيث يتولى شريك العملية 1الدولي لرقابة الجودة 

 (69)المررجع: الفقرة  تجميع ملف العملية النهائي

، أو المتطلبات األخرى  أو المتطلبات المهنية) 1المعيار الدولي لرقابة الجودة يتطلب  .129أ
التي تكون على األقل بنفس أهمية وإلحا  المعيار ، القوانين أو األنظمةفي  المناوص عليها

ات الستكمال تجميع ملفات إرجراءسياسات و  وضعمن الشركات (، 1الدولي لرقابة الجودة 
الستكمال تجميع ملف العملية  ويكون الحد الزمني المناسب  2٥العملية في الوقت المناسب.

 ٥2٦ير التأكيد.يوما  بعد تاريخ تقر  60 عن عادة ال يزيد ضمنه النهائي

  (71الفقرة  :)المررجع مراجعة رقابة جودة العملية

 في مرارجعة رقابة رجودة العملية:  عتبارالتي قد ُتؤخذ بعين اإل األخرى تشمل المسائل  .130أ

 .تقييم فريق العملية الستقاللية الشركة فيما يتعلق بالعملية 

  ات في الرأي أو إختالف علىتنطوي مناسبة حول المسائل التي استشارات  إرجراءتم  إذاما
 ، ونتائج تلك االستشارات.مثيرة للنزاعأو مسائل  أخرى صعوبات 

                                                           
رقابة الجودة للشركات التي تؤدي عمليات تدقيق ومرارجعة للبيانات المالية، وعمليات التأكيد األخرى " 1جودة المعيار الدولي لرقابة ال 2٤

 ."والخدمات ذات العالقة
 .45، الفقرة 1المعيار الدولي لرقابة الجودة   2٥
 .54، الفقرة  أ1المعيار الدولي لرقابة الجودة  2٦
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  فيما يتعلق باألحكام  المنجزعكس العمل تللمرارجعة  تي اختير تالعملية الكانت وثائق  إذاما
 تم التوصل إليها. تي يدعم النتائج التالهامة و 

 صياغة نتائج التأكيد
 ((4)ز()76)د(،  74)المررجع: الفقرة  بهاوصف المعايير المعمول 

يتطلب إعداد البيان الخاص بالغازات الدفيئة من قبل المنشأة دمج وصف مناسب للمعايير  .131أ
 وُيطلع ذلكالبيان الخاص بالغازات الدفيئة. اإليضاحية المرفقة بالمعمول بها في المالحظات 

 ،ه البيان الخاص بالغازات الدفيئةالذي يعتمد علي طاراإلعلى الوصف المستخدمين المقاودين 
ات كبيرة بين المعايير المختلفة فيما يتعلق إختالفوهو هام بشكل خاص عندما يكون هناك 

ما هي  :مسائل معينة في البيان الخاص بالغازات الدفيئة، على سبيل المثال بكيفية معالجة
؛ تم قياس كميتها وماذا تمثل؛ كيف ت، إن ورجدالتي يتم دمجهاات نبعاثاإلمن المقتطعة بنود ال

 . تم قياس كميتهاكيف و  التي سيتم دمجها 3ات النطاق إنبعاث إختياروأساس 

 للمعايير المعمول  وفقا   يتم إعدادهالبيان الخاص بالغازات الدفيئة  أن يوضحالذي وصف إن ال .132أ

 نافذة المفعولتكون التزم البيان بجميع متطلبات تلك المعايير التي  إذامالئم فقط  يكون بها 
 الفترة التي يغطيها البيان الخاص بالغازات الدفيئة.  خالل

)على سبيل  غير دقيقةأو ُمقّيدة متحفظة وصف المعايير المعمول بها والتي تحوي لغة إن  .133أ
 هو ليس ("XYZمع متطلبات  بشكل رجوهري البيان الخاص بالغازات الدفيئة يلتزم المثال، "

 ألنه قد يضّلل مستخدمي البيان الخاص بالغازات الدفيئة.  وافيا  وصفا  
 محتوى تقرير التأكيد

 ( 76)المررجع: الفقرة  تقارير التأكيد التوضيحية

على توضيحات لتقارير التأكيد حول البيان الخاص بالغازات الدفيئة متضمنة  2يحتوي الملحق .134أ
 . 76العناصر المناوص عليها في الفقرة 

 )ج((76)المررجع: الفقرة  لم تغطيها نتائج الممارسالمعلومات التي 

 وحيثتخضع للتأكيد،  لمعتماد غير المناسب على المعلومات التي إلبهدف تجنب سوء الفهم وا .135أ
لم تغطيها نتائج  التي ،ةالمقارن البنود ، مثلمعينة يشمل البيان الخاص بالغازات الدفيئة معلومات

الدفيئة وفي في البيان الخاص بالغازات  ا كذلكمات على أنهالممارس، عادة ما ُتحّدد تلك المعلو 
  .تقرير تأكيد الممارس

 )و(( 76ات )المررجع: الفقرة نبعاثإلمن اة البنود المقتطع

لغازات صياغة البيان الذي سوف يتم تضمينه في تقرير التأكيد عندما يشمل البيان الخاص باإن  .136أ
 حّد كبير وذلك اعتمادا  على الظروف.  إلى تختلفقد ات نبعاثإلمن االدفيئة البنود المقتطعة 
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أكي 
الت

 دــ

 المقتطعة األخرى والبنود الحاص الموازنة  فيما يخصة والموثوق المالئمةإن توفر المعلومات  .137أ
للممارسين لدعم البنود المقتطعة فإن األدلة المتاحة ، وبالتالي بشكل كبير تختلفات نبعاثمن اإل

 حد كبير.   إلى تختلفللمنشآت  المطالب بهاات نبعاثإلمن ا
ات رجراءإللعادة  المخّفضعدد الات و نبعاثإلمن االمتغيرة للبنود المقتطعة بسبب الطبيعة  .138أ

يتطلب ات من قبل الممارس، نبعاثمن اإلأن ُتطبق على البنود المقتطعة  التي يمكن تهاوطبيع
هذا المعيار تحديد تلك البنود المقتطعة في تقرير التأكيد، إن ورجدت، التي غّطتها نتائج 

 .تلك البنودد بمسؤولية الممارس فيما يتعلق بالممارس، وبيان يفي
على ات نبعاثإلمن ارس فيما يتعلق بالبنود المقتطعة قد يتم صياغة بيان يفيد بمسؤولية المما .139أ

يشمل البيان الخاص بالغازات " :حاص موازنةعندما تتألف البنود المقتطعة من  التاليالنحو 
لعدد محدد من أطنان ثاني أوكسيد الكربون المكافئ  ABC شركة اتإنبعاثمن  اقتطاعاالدفيئة 

هذه  تم شراء إذاات حول ما إرجراء. لقد قمنا بتنفيذ الحاص الموازنةبفيما يتعلق  في سنة معينة
هو ن الخاص بالغازات الدفيئة اوصفها في البي كان إذا ماو خالل السنة،  الموازنةالحاص 

ات تتعلق إرجراءعبارة عن ملخص معقول للعقود والوثائق ذات الالة. لكننا لم نقم بأي 
كانت  إذاحول ما  نادر أي إستنتاجولم  حاص الموازنةلهذه ابالمزودين الخاررجيين ل

أطنان ثاني أوكسيد الكربون المكافئ  تخفيضقد تسّببت أو سوف تتسّبب في  الحاص الموازنة
 ."في سنة معينة

 ((3))ز( 76)المررجع: الفقرة  تقرير التأكيد إستخدام
الممارس أنه من المالئم  يعتبرتقرير التأكيد، قد  االمرسل إليهالجهة تحديد  إلىباإلضافة  .140أ

أو إعداد التقرير من أرجله تم في نص تقرير التأكيد يحدد الغرض الذي  صياغة معينةتضمين 
البيان  عند إدخالمن أرجلهم إعداد التقرير. على سبيل المثال،  تم المستخدمين المقاودين الذين

اإليضاحية قد يكون من المالئم أن تشمل المالحظات الخاص بالغازات الدفيئة في السجل العام، 
لخاص بالغازات الدفيئة وتقرير التأكيد بيانا  يفيد بأن التقرير ُمعّد للمستخدمين لبيان ابا المرفقة

نشطة المتعلقة بالغازات الدفيئة والذين درسوا المعلومات الواردة األالذين يمتلكون معرفة معقولة ب
يئة  أن البيان الخاص بالغازات الدف ن فهمو يفي البيان الخاص بالغازات الدفيئة بارجتهاد  معقول و 

 النسبية.  هميةمستويات مالئمة من األوفق قد تم إعداده وتأكيده 
على ورجه الخاوص  صياغة تقّيدالممارس أنه من المالئم تضمين  يعتبرعلى ذلك، قد  وعالوة   .141أ

أو استخدامه من قبل  لمستخدمين المقاودينعن اعدا  لجهات معينة من توزيع تقرير التأكيد
 .أخرى اآلخرين أو استخدامه من أرجل أغراض 

 (( 2)) ( 76)المررجع: الفقرة  ات الممارسإرجراءملخص 
ات رجراءوياف فقط اإل قياسيةصياغة  معقولالتأكيد الير التأكيد في عملية يتبع تقر ما عادة   .142أ

وفق ، معقولالتأكيد ال، في عملية المنفذة ات المحددةرجراءوصف اإل . هذا ألنباختاار الُمنّفذة
الذي المستخدمين على فهم أنه، في رجميع األحوال  قد ال يساعد صيلاأي مستوى من التف
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كافية لتمكين الممارس من التعبير غير ُمعّدل، يتم الحاول على أدلة مالئمة تقرير  فيها يادر
 عن رأي معين. 

ات الُمنفذة أمرا  أساسيا  رجراءوتوقيت ونطاق اإلمحدود، ُيعتبر تقدير طبيعة التأكيد الفي عملية  .143أ
. ولهذا فإن التأكيد المحدود تقريربالنسبة للمستخدمين المقاودين لفهم النتائج الُمعّبر عنها في 

في عملية  منهأكثر تفايال  يكون ما عادة  محدودالتأكيد الات الممارس في عملية إرجراءوصف 
ات التي لم ُتنفذ والتي يتم في رجراءدمج وصف لإل أيضا  وقد يكون من المناسب  عقول.المتأكيد ال

ات رجراءاإلهذه لكن قد ال يكون التحديد الكامل لجميع  العادة تنفيذها في عملية تأكيد معقول.
الممارس المطلوبين لمخاطر البيانات الخاطئة الجوهرية يكون أقل وتقييم أمرا  ممكنا  ألن فهم 

 . المطلوبين في عملية تأكيد معقول بفهمه وتقييمهمقارنة 
ما  تحديد ومستوى التفاصيل المراد تزويدهاال في ذلك عتبارتشمل العوامل التي ُتؤخذ بعين اإل

 :يلي
  يرة لنشاطات المنشأة مقارنة  )على سبيل المثال، الطبيعة المتغالظروف الخاصة بالمنشأة

 القطاع(.عتيادية في إلبتلك النشاطات ا
 ات المنّفذة.رجراءالظروف الخاصة بالعملية والتي تؤثر على طبيعة ونطاق اإل 
 بناءفي التقرير،  التي سيتم تقديمهاصيل اتوقعات المستخدمين المقاودين لمستوى التف 

 المعمول به.  القانون أو النظامأو  على ممارسة السوق 

بطريقة موضوعية  ُتكتبمحدود، من المهم أن التأكيد ال تقريرات الُمنفذة في رجراءفي وصف اإل  .144أ
أو  بطريقة مبالغ بها أيضا  ُتكتب  أن جعلها غامضة واليي ذالحّد ال إلى لكن ال أن يتم تلخياها

من المهم أن ال  . وأيضا  معقولتأكيد  على قد تم الحاول هبطريقة منّمقة أو بطريقة توحي بأن
ات الُمتفق عليها وأن ال يعطي رجراءاإلعملية بأنه تم تنفيذ  نطباعا  إات رجراءيعطي وصف اإل

 . الحاالتفي معظم خطة العمل بأكملها تفاصيل 

 )ك((  76)المررجع: الفقرة  توقيع الممارس
خاي للممارس سم الشإلإما أن يكون توقيع الممارس باسم الشركة التي يعمل بها الممارس أو با .145أ

قد يتعّين توقيع الممارس،  إلىباإلضافة و . المحدد ختااصلإل يكون مناسبا  أو بكليهما، حسبما 
في تقرير التأكيد أو عن  تسميته المهنيةعن  التاريحمعينة،  اتإختااصفي على الممارس 

ا من قبل سلطة مبه عترافإلقد تم ا، يكون مناسبا  حسبما حقيقة أن الممارس أو الشركة، 
 .   ختااصاإلترخيص مالئمة في ذلك 
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أكي 
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  (77)المررجع: الفقرة  أخرى فقرات التأكيد على مسائل معينة وفقرات مسائل 
 إبالغمن فعالية  أخرى يقلل االستخدام الواسع لفقرات التأكيد على مسائل معينة وفقرات مسائل  .146أ

 هذه المسائل. عن الممارس 
معايير  إستخدامقد تكون فقرات التأكيد على مسائل معينة مالئمة عندما، على سبيل المثال، يتم  .147أ

مختلفة أو عندما يتم تنقيح المعايير أو تحديثها أو تفسيرها بشكل يختلف عن الفترات السابقة 
نظام معين لجزء من  أن تحليلات الُمبّلغ عنها، أو نبعاثاألمر تأثير رئيسي على اإل ويكون لذلك

ات لذلك الوقت وقد تم نبعاثستقراء لتقدير اإلإلا إستخدامه تم أنيعني  التي يتم محاسبتهافترة ال
 ذكر هذا األمر في البيان الخاص بالغازات الدفيئة. 

 بشكلمالئمة عندما، على سبيل المثال، يتغير نطاق العملية  األخرى مسائل اليمكن أن فقرات  .148أ
 في البيان الخاص بالغازات الدفيئة.  وال ُيذكر هذا األمرالفترة السابقة  عن كبير

د عليها تم التأكييالتأكيد على مسائل معينة مررجعا  واضحا  للمسائل التي يتضمن محتوى فقرات  .149أ
التي يمكن إيجادها في البيان و بشكل كامل المسائل التي تاف ات ذات العالقة فااحولإل

يخص المسائل  انتائج الممارس فيم عدم تعديل إلى أيضا  شير كما تفيئة. الخاص بالغازات الد
 (125الفقرة أ أيضا   أنظرالُمؤكدة. )

 األخرى المسائل  عدم ورجود حارجة لعرضبوضو   األخرى مسائل اليعكس محتوى فقرات  .150أ
مسائل الفقرات  إستخداممن  77عنها في البيان الخاص بالغازات الدفيئة. ُتحّد الفقرة  فاا واإل

الممارس مسؤوليات بلمسائل المرتبطة بفهم المستخدمين للعملية أو بحيث تقتار على ا األخرى 
 أنظرفي تقرير التأكيد. ) اأنه من الضروري اإلبالغ عنهالممارس  تقرير التأكيد، الذي يعتبر أو

 (124الفقرة أ أيضا  

منشأة في النظام معلومات  على تحسيناتالمثل  معينة مسائل فيتوصيات الممارس  إن دمج .151أ
أن تلك التوصيات لم يتم التعامل معها بشكل مناسب عند  إلى قد يشير ضمنا  تقرير التأكيد 

على سبيل المثال،  التوصيات، وقد يتم اإلبالغ عن هذهإعداد البيان الخاص بالغازات الدفيئة. 
ات عتبار تشمل اإل .أولئك المكلفين بالحوكمةالمناقشات مع  عبرمن اإلدارة أو  صادر خطابفي 

كانت طبيعة التوصيات  إذايتورجب دمج التوصيات في تقرير التأكيد ما  إذاالمتعلقة بتحديد ما 
اغة اكانت التوصيات مُ  إذاوما  ،الحتيارجات المعلوماتية للمستخدمين المقاودينبامرتبطة 

الممارس حول البيان  بأنها تشكل تحفظا على نتائجفهمها  لضمان عدم إساءةبشكل مناسب 
 الخاص بالغازات الدفيئة. 
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أو  قانون أن نظاممعلومات ُيمنع الممارس من توفيرها بمورجب  األخرى مسائل الال تشمل فقرات  .152أ
كما ، على سبيل المثال، المعايير األخالقية المرتبطة بسرّية المعلومات. أخرى أي معايير مهنية 

 توفيرها من قبل اإلدارة.  ُيطلبمعلومات  أيضا   األخرى مسائل الال تشمل فقرات 
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 1الملحق 
 (14أ-8)المررجع: الفقرة أ

 

 اتنبعاثات الُمزالة والبنود المقتطعة من اإل نبعاثات واإل نبعاثاإل 

 
A = (8الفقرة أ أيضا   أنظر) 1ات النطاق إنبعاثات المباشرة أو نبعاثاإل. 

B = وتخزينها  رجمعهاتم يتم توليدها ضمن حدود المنشأة لكن يالتي  اتنبعاثات الُمزالة )اإلنبعاثاإل
أساس  وغالبا ما يتم محاسبتها على. الغالف الجوي  إلىضمن تلك الحدود بدال  من إطالقها 

 (. 14أالفقرة  أنظرُمزالة( )الات نبعاثاإلو  1ات النطاق إنبعاثك، أي اإلرجمالي

C = (. 14أالفقرة  أنظرمن الجو( ) بإزالتها لمنشأةا التي تقومات الُمزالة )الغازات الدفيئة نبعاثاإل 

D = ات إنبعاث من اترجراءاتها. قد تقلل هذه اإلإنبعاثالمنشأة للتقليل من  تتخذهاات التي رجراءاإل
 اتإنبعاثمركبات أكثر كفاءة في استهالك الوقود( أو  إستخدام)على سبيل المثال،  1النطاق 
الكهرباء المشتراة( أو  كمية)على سبيل المثال، تركيب ألوا  شمسية للتقليل من  2النطاق 

األعمال أو بيع منتجات لغرض سفر مهام ال)على سبيل المثال، تقليل  3ات النطاق إنبعاث
اإليضاحية ات في المالحظات رجراءتحتاج لطاقة أقل الستخدامها(. قد تناقش المنشأة هذه اإل

في متن ات نبعاثاإل كميةلبيان الخاص بالغازات الدفيئة، لكنها تؤثر فقط على قياس اب المرفقة
مما هو ات المبلغ عنها أقل نبعاثاإلفيه  الحد الذي تكون  إلىالبيان الخاص بالغازات الدفيئة 

للمعايير المعمول بها  وفقا  ات نبعاثمن اإل بنود مقتطعة فيه تشّكلالحد الذي  إلىأو مفترض 
 (.  11الفقرة أ أنظر)
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E = (.9الفقرة أ أنظر) 2ات النطاق إنبعاث 

F = (.10الفقرة أ أنظر) 3ات النطاق إنبعاث 
G =   11الفقرات أ أبنظرالمشتراة )الحصص الموازبنة ثت بمث في ذلك بنبعث البنود المقتطعة من اإل-

 (.13أ
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أكي 
الت

 دــ

 2الملحق 
 (134أ)المررجع: الفقرة 

 غازات الدفيئةالتوضيح تقارير التأكيد حول البيانات الخاصة ب
 

  :1التوضيح 
 

 : ما يليتشمل الظروف 
 عملية تأكيد معقول. 
  3 ات النطاقإنبعاثال يشمل البيان الخاص بالغازات الدفيئة للمنشأة. 
  ات.نبعاثإل من اال يشمل البيان الخاص بالغازات الدفيئة للمنشأة بنود مقتطعة 
 .ال يشمل البيان الخاص بالغازات الدفيئة معلومات مقارنة 

 

تطبيق في إن التقرير التوضيحي التالي هو لإلرشاد فقط وليس المقاود منه أن يكون شامال  أو قابال  لل
 .رجميع الظروف

  

 ABCلشركة  ل البيان الخاص بالغازات الدفيئةتقرير التأكيد المعقول للممارس المستقل حو 
 

  ]  ةالمناسب المرسل إليها الجهة[ 
 

 ( كان هذا هو القسم الوحيد إذاهذا العنوان ليس مطلوبا  ) تقرير حول البيان الخاص بالغازات الدفيئة
للسنة المنتهية  ABC المرفق لشركة للبيان الخاص بالغازات الدفيئة د قمنا بتنفيذ عملية تأكيد معقوللق

في الافحات  اإليضاحيةات والمالحظات نبعاثن اإلو يتألف من مخز  والذي، 20X1 ديسمبر 31 في
xx–yy .] هذه العملية من قبل فريق متعدد التخااات بما في ذلك ممارسي التأكيد  إرجراءتم

 1[والمهندسين وعلماء البيئة.
 

 عن البيان الخاص بالغازات الدفيئة ABCشركة مسؤولية 
 ]2بهالمعايير المعمول ل[ وفقا   بالغازات الدفيئةعن إعداد البيان الخاص مسؤولة  ABCتكون شركة 

البيان الخاص بالغازات الدفيئة. تشمل هذه المسؤولية ب المرفقة 1ةكما هو موّضح في المالحظ المطبقة
من  خالينظام الرقابة الداخلي المتعلق بإعداد بيان خاص بالغازات الدفيئة  والحفاظ علىتاميم وتطبيق 

 أو الخطأ. حتيالنتيجة اإل الجوهرية سواءاألخطاء 

                                                           
للتطبيق على العملية )على سبيل المثال، إذا كان المقاود من العملية اإلبالغ فقط عن ينبغي حذف الجملة إذا لم تكن قابلة   1

 ولم يستعان بخبراء آخرين(. 2انبعاثات النطاق 
 www.######.org[ متاحة للتنزيل مجانا من المعايير المعمول بها ] 2

http://www./
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قياس كمية الغازات  يخضع ۳]البيان الخاص بالغازات الدفيئة،ب المرفقة 1 ةفي المالحظ نوقشكما و  ]
متأصلة بسبب المعرفة العلمية غير الكاملة الُمستخدمة في تحديد العوامل الخاصة لشكوك الدفيئة 

 مختلفة.اللغازات اات إنبعاث لدمجات والقيم المطلوبة نبعاثباإل
 

 الجودة لدينا  ورقابةستقالليتنا إ
قواعد السلوك االخالقي للمحاسبين بالمتطلبات األخالقية المستقلة أو أي متطلبات أخرى للقد التزمنا 

االستقاللية  والتي تشمل ،المهنيين الاادرة عن مجلس معايير السلوك األخالقي الدولية للمحاسبين
 الالزمةلنزاهة والموضوعية والكفاءة المهنية والعناية من اُأّسست على مبادئ رجوهرية  أخرى ت ومتطلبا

 والسرّية والسلوك المهني. 
 

الجودة بما في  لرقابةنظام شامل على  تحافظوبناءا  عليه ، 14 الجودة لرقابةمعيار الدولي  تطبق الشركة
والمعايير المهنية والمتطلبات  بالمتطّلبات األخالقية لتزامباإلقة فيما يتعلق ات موثإرجراءذلك سياسات و 

  القانونية والتنظيمية المعمول بها. 
 

 مسؤوليتنا 
 حالناعلى األدلة التي  بناءحول البيان الخاص بالغازات الدفيئة  معين رأي إبداءتكمن مسؤوليتنا في 

عمليات التأكيد " 3410عمليات التأكيدلمعيار الدولي لل وفقا   عملية التأكيد المعقول إرجراءب وقد قمناعليها. 
الاادر عن مجلس المعايير الدولية للتدقيق والتأكيد. يتطلب  "حول البيانات الخاصة بالغازات الدفيئة

كان البيان  إذاحول ما  معقول تأكيدهذه العملية للحاول على  نقوم بتخطيط وتنفيذذلك المعيار أن 
 الجوهرية.  األخطاءمن  يخلو الخاص بالغازات الدفيئة

 

للحاول  معينة اتإرجراء تنفيذ 3410للمعيار الدولي لعمليات التأكيد وفقا   معقولالتأكيد التشمل عملية 
ات والمعلومات ذات العالقة في البيان الخاص بالغازات الدفيئة. نبعاثاإل ةقياس كمي حولعلى أدلة 

بما في ذلك تقييم مخاطر  ،الممارس وتقدير المختارة على حكمات رجراءتعتمد طبيعة وتوقيت ونطاق اإل
تقييم وعند في البيان الخاص بالغازات الدفيئة.  أأو الخط حتيالنتيجة اإل البيانات الخاطئة الجوهرية سواء  

للبيان  ABCشركة  الداخلي المرتبط بإعداد الرقابةنظام  عتباربعين اإل فقد أخذناتلك المخاطر، 
 :أيضا   معقولالتأكيد الالخاص بالغازات الدفيئة. تشمل عملية 

  شركة إستخدامظروف ظل تقييم مدى المالئمة في ABC  ]كما  التي ُتطبق، ]لمعايير المعمول بهال
البيان الخاص بالغازات الدفيئة، كأساس إلعداد البيان الخاص ب المرفقة 1 ةفي المالحظ هو مبين

 بالغازات الدفيئة؛ 
                                                           

المرفقة بالبيان الخاص بالغازات الدفيئة، فإنه ينبغي حذف هذه  1المتأصلة في المالحظة عندما ال يكون يورجد نقاش للشكوك   ۳
 العبارة.

 

رقابة الجودة للشركات التي تؤدي عمليات تدقيق ومرارجعة للبيانات المالية، وعمليات التأكيد األخرى " 1المعيار الدولي لرقابة الجودة   ٤
 "والخدمات ذات العالقة
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أكي 
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 دــ

  معقولية التقديرات التي مدى سياسات اإلبالغ الُمستخدمة، و و كميات التقييم مدى مالئمة طرق قياس
 ؛ وABC تجريها شركة

  .تقييم العرض الكّلي للبيان الخاص بالغازات الدفيئة 
 

 أساس معين لرأينا.  لتقديمكافية ومالئمة هي أدلة أن األدلة التي حالنا علينا بنحن نعتقد 
 

 الرأي
رجميع ، في 20X1 ديسمبر 31 في في رأينا، لقد تم إعداد البيان الخاص بالغازات الدفيئة للسنة المنتهية

البيان ب المرفقة 1 ةفي المالحظ هو مبينالُمطّبقة كما  ]معايير المعمول بهالل[  وفقا  ، الجوانب الهامة
 الخاص بالغازات الدفيئة. 

 

 قابلة للتطبيق لبعض العمليات فقط() األخرى تقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية 

تقرير التأكيد باالعتماد على طبيعة مسؤوليات اإلبالغ من شكل ومحتوى هذا القسم  يختلفسوف  [
  ] للممارس األخرى 

  ] توقيع الممارس[ 

  ] تاريخ تقرير التأكيد[ 

  ]عنوان الممارس[ 
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  :2التوضيح 
 : ما يليتشمل الظروف 

 .عملية تأكيد محدود 
  3 ات النطاقإنبعاثال يشمل البيان الخاص بالغازات الدفيئة للمنشأة. 
  ات.نبعاثإلمن اال يشمل البيان الخاص بالغازات الدفيئة للمنشأة بنود مقتطعة 
  بالغازات الدفيئة معلومات مقارنة.ال يشمل البيان الخاص 
 

إن التقرير التوضيحي التالي هو لإلرشاد فقط وليس المقاود منه أن يكون شامال  أو قابال  للتطبيق في 
 رجميع الظروف. 

 

 ABCلشركة للممارس المستقل حول البيان الخاص بالغازات الدفيئة  المحدودتقرير التأكيد 
  ]الجهة المرسل إليها المناسبة[
 

 ( كان هذا هو القسم الوحيد إذاهذا العنوان ليس مطلوبا  ) تقرير حول البيان الخاص بالغازات الدفيئة
للسنة المنتهية  ABC المرفق لشركة للبيان الخاص بالغازات الدفيئة محدودلقد قمنا بتنفيذ عملية تأكيد 

في الافحات  اإليضاحيةوالمالحظات ]ات نبعاثن اإلو يتألف من مخز  والذي، 20X1 ديسمبر 31 في
xx–yy.] ] هذه العملية من قبل فريق متعدد التخااات بما في ذلك ممارسي التأكيد  إرجراءتم

 5[والمهندسين وعلماء البيئة.
 

 عن البيان الخاص بالغازات الدفيئة ABCشركة مسؤولية  
 ،6]لمعايير المعمول بهال [ وفقا   عن إعداد البيان الخاص بالغازات الدفيئةمسؤولة  ABCتكون شركة 

البيان الخاص بالغازات الدفيئة. تشمل هذه المسؤولية ب المرفقة 1ةكما هو موّضح في المالحظ المطبقة
من  خالينظام الرقابة الداخلي المتعلق بإعداد بيان خاص بالغازات الدفيئة  والحفاظ علىتاميم وتطبيق 

 أو الخطأ. حتيالالجوهرية سواء نتيجة اإلاألخطاء 
 

قياس كمية الغازات  يخضع 7]البيان الخاص بالغازات الدفيئة،ب المرفقة 1 ةفي المالحظ نوقشكما و  ]
الدفيئة لشكوك متأصلة بسبب المعرفة العلمية غير الكاملة الُمستخدمة في تحديد العوامل الخاصة 

 مختلفة.اللغازات اات إنبعاث لدمجات والقيم المطلوبة نبعاثباإل
  

                                                           
لجملة إذا لم تكن قابلة للتطبيق على العملية )على سبيل المثال، إذا كان المقاود من العملية اإلبالغ فقط عن ينبغي حذف ا  ٥

 ولم يستعان بخبراء آخرين(. 2انبعاثات النطاق 
 .www.######.org[ متاحة للتنزيل مجانا من المعايير المعمول بها ]  ٦
المرفقة بالبيان الخاص بالغازات الدفيئة، فإنه ينبغي حذف هذه  1يكون يورجد نقاش للشكوك المتأصلة في المالحظة عندما ال   ٧

 العبارة.
 

http://www./
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 الجودة لدينا  ورقابةستقالليتنا إ
خالقي للمحاسبين ألقواعد السلوك ابالمتطلبات األخالقية المستقلة أو أي متطلبات أخرى  للقد التزمنا 

ستقاللية إلا والتي تشمل ،المهنيين الاادرة عن مجلس معايير السلوك األخالقي الدولية للمحاسبين
 الالزمةلنزاهة والموضوعية والكفاءة المهنية والعناية من اُأّسست على مبادئ رجوهرية  أخرى ومتطلبات 

 والسرّية والسلوك المهني. 
 

الجودة بما في  لرقابةنظام شامل على  تحافظ، وبناء  عليه 81الجودة لرقابةعيار الدولي م تطبق الشركة
والمعايير المهنية والمتطلبات  بالمتطّلبات األخالقية لتزامات موثقة فيما يتعلق باإلإرجراءذلك سياسات و 

  القانونية والتنظيمية المعمول بها. 
 

 مسؤوليتنا 
ات رجراءاإلعلى  بناءحول البيان الخاص بالغازات الدفيئة نتيجة تأكيد محدود  إبداءتكمن مسؤوليتنا في 

معيار الدولي لل وفقا   المحدودعملية التأكيد  إرجراءب وقد قمناعليها.  حالنااألدلة التي التي قمنا بها و 
الاادر عن مجلس  "عمليات التأكيد حول البيانات الخاصة بالغازات الدفيئة" 3410عمليات التأكيدل

هذه العملية للحاول على  نقوم بتخطيط وتنفيذالمعايير الدولية للتدقيق والتأكيد. يتطلب ذلك المعيار أن 
 الجوهرية.  األخطاءمن  يخلوكان البيان الخاص بالغازات الدفيئة  إذاحول ما  محدود تأكيد

 

ظل تقييم مدى المالئمة في  3410للمعيار الدولي لعمليات التأكيد  وفقا   محدودالتأكيد التشمل عملية 
كأساس إلعداد البيان الخاص بالغازات الدفيئة،  ]لمعايير المعمول بهال[  ABC شركة إستخدامظروف 

أو الخطأ،  حتيالسواء نتيجة اإلالخاص بالغازات الدفيئة في البيان الجوهرية  األخطاءتقييم مخاطر و 
الظروف، وتقييم العرض الكّلي للبيان  مختلفالمخاطر المقيمة حسب الضرورة  في  إلىواالستجابة 

التأكيد  ةمن عمليأقل  ذات نطاقهي فعليا   التأكيد المحدود عملية وتكون الخاص بالغازات الدفيئة. 
ات التي رجراءات تقييم المخاطر، بما في ذلك فهم الرقابة الداخلية، واإلإرجراءكل من يخص فيما  المعقول

 مة. ُتنفذ استجابة  للمخاطر المقيّ 
 

 ومراقبةاستفسارات  تورجيه أحكامنا وتقديراتنا المهنية وقد شملت إلىات التي قمنا بها رجراءاإل استندت
كميات الات تحليلّية وتقييم مدى مالئمة طرق قياس إرجراءلوثائق و االعمليات التي تم إرجراؤها وفحص 

 .األساسيةمع السجالت  والمطابقةوسياسات اإلبالغ 
 

  حكم الممارس،  وفق، توفر التي ات المنفذةرجراءطبيعة ونطاق اإلبقد يُدرج الممارس ملخاا   [[

                                                           
رقابة الجودة للشركات التي تؤدي عمليات تدقيق ومرارجعة للبيانات المالية، وعمليات التأكيد األخرى " 1المعيار الدولي لرقابة الجودة  ٨

 "عالقةوالخدمات ذات ال
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 القسم تقديمتم  ۹ قد تكون ذات صلة بفهم المستخدمين ألساس نتائج الممارس. معلومات إضافية
ات رجراءاإل سواء لنوع أو نطاققائمة شاملة  بأنهاات رجراءاإل وال تعتبر أمثلةالتالي بهدف اإلرشاد، 

 ۱۰ ]التي قد تكون هامة لفهم المستخدمين للعمل المُنجز.
 

  أعاله بما يلي:  ات الُمدررجةرجراءتنفيذ اإل ، قمنا خاللظروف العمليةل نظرا  

 في شركةستفسارات، على فهم لبيئة الرقابة إلمن خالل ا ،حالنا ABC ة المعلومات وأنظم
ولم  المحدةالرقابة نشاطات ات واإلبالغ عنها، ولكننا لم نقّيم تاميم نبعاثاإل ةالمرتبطة بقياس كمي

 التشغيلية.  فعاليتهاولم نفحص  انحال على أدلة حول تطبيقه

  شركة كانت طرق  إذاتقييم ما بقمنا ABC  تم تطبيقها  إذاوما مالئمة هي طرق التقديرات  وضعفي
ات تقدير  وضعأو  التقديرات استندت إليهااتنا فحص البيانات التي إرجراءباستمرار. ولكن لم تشمل 
 . ABC يتم مقابلها تقييم تقديرات شركةخاصة بنا بشكل منفال 

  ات وطرق رجمع نبعاثستكمال ماادر اإلإلتقييم  ] في ثالثة مواقع [زيارات للموقع  إرجراءبقمنا
 تحديدات ذات العالقة القابلة للتطبيق على هذه المواقع.  تم فتراضواإل المادربيانات و البيانات 

ات نبعاثبإرجمالي اإل فيما يتعلق ااتهإنبعاث عتبارن اإلياألخذ بع بعدللفحص  المواقع المختارة
اتنا على إرجراء لم تشتمل واشتملت/ات والمواقع التي اختيرت في الفترات السابقة. نبعاثوماادر اإل

 ۱۱. ]في هذه المواقع الرقابةأو أنظمة  ،فقامعلومات لجمع البيانات الخاصة بالمر الأنظمة فحص 

                                                           
أو بطريقة منمّقة أو بطريقة  توصف بطريقة مبالغ بها أن جعلها غامضة واليي ذالينبغي تلخيص اإلرجراءات لكن ليس إلى الحد   ۹

رجراءات اإلمن المهم أن ال يعطي وصف اإلرجراءات انطباعا  بأنه تم تنفيذ عملية و . معقولتأكيد  على قد تم الحاول هتوحي بأن
 الحاالت.في معظم خطة العمل بأكملها المُتفق عليها وأن ال يعطي تفاصيل 

 

 في التقرير النهائي، سيتم حذف هذه الفقرة التوضيحية. ۱۰
 ينبغي حذف هذا القسم إذا استنتج الممارس أن المعلومات اإلضافية حول اإلرجراءات المنفذة ليست مطلوبة في ظروف العملية. ۱۱
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 مقارنة ،تكون ذات نطاق أقل، و محدودالتأكيد الملية ات المنّفذة في عرجراءاإل وتوقيت تختلف طبيعة
 محدودالتأكيد الفإن مستوى التأكيد المتحّال عليه في عملية  وبناء  على ذلك،معقول. التأكيد العملية ب

. وعليه، منا بتنفيذ عملية تأكيد معقولق لويمكن تحقيقه كان سالذي التأكيد من مستوى بكثير أقل  يكون 
 لشركة تم إعداد البيان الخاص بالغازات الدفيئة إذانحن ال نعبر عن رأي تأكيد معقول معين حول ما 

ABC 1 ةفي المالحظ هو مبينالمطبقة كما  ]للمعايير المعمول بها[  وفقا  ، كافة الجوانب الهامة، في 
 البيان الخاص بالغازات الدفيئة. ب المرفقة

 
 المحدودنتائج التأكيد 

علمنا يدفعنا  إلىات التي قمنا بها واألدلة التي حالنا عليها، لم يبلغ أي شيء رجراءعلى اإل بناء  
 31 في للسنة المنتهية  ABC لشركة عتقاد بأنه لم يتم إعداد البيان الخاص بالغازات الدفيئةلإل

في  هو مبينكما المطبقة  ]للمعايير المعمول بها [ وفقا  ، كافة الجوانب الهامةفي ،  20X1ديسمبر
 .البيان الخاص بالغازات الدفيئةب المرفقة 1 ةالمالحظ

 

 بعض العمليات فقط(على قابلة للتطبيق ) األخرى تقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية 

تقرير التأكيد باالعتماد على طبيعة مسؤوليات اإلبالغ من شكل ومحتوى هذا القسم  يختلفسوف [
  ]للممارس األخرى 

  ]توقيع الممارس[

  ]تاريخ تقرير التأكيد[

  ]عنوان الممارس[
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جمع المعلومات المالية الصورية المشمولة في  إلعداد التقارير حولالتأكيد عمليات 
 كتتا نشرة اإل 

  أو بعد ذلك( 2013 مارس 31المؤرخة في  التأكيد)نافذ المفعول لتقارير 

 المحتويات
  الفقرة

 مقدمة 
 ..................................................................نطاق هذا المعيار 1-8
 ........................................................................تاريخ النفاذ 9

 ...........................................................................األهداف 10
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 .................................................................تقرير التأكيدإعداد  35
 مواد التطبيق والمواد اإليضاحية األخرى  
 ..................................................................نطاق هذا المعيار 1أ
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 .......................................................طبيعة عملية التأكيد المعقول 6أ
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أكي 
الت

دــ
 ...................................................................اإلقرارات الخطية 45أ 

 .................................................................صياغة رأي معين 50أ-46أ
 .................................................................إعداد تقرير التأكيد 57أ-51أ

 تقرير الممارس التوضيحي مع رأي غير معدلملحق:  
 

التأكيد إلعداد التقارير حول جمع المعلومات عمليات " 3420لعمليات التأكيدمعيار الدولي اليجب قراءة 
الدولية بشأن رقابة الجودة  "مقدمة المعاييرفي سياق  "كتتا المالية الصورية المشمولة في نشرة اإل

 . والتدقيق والمراجعة وخدمات التأكيد األخرى وغيرها من الخدمات ذات العالقة"
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 مقدمة
   نطاق هذا المعيار

إلعداد التقارير حول  1التأكيد المعقول التي ينفذها الممارستصديق يتناول هذا المعيار عمليات  .1
. وُيطبق كتتا بجمع المعلومات المالية الصورية المشمولة في نشرة اإل 2قيام الطرف المسؤول

 المعيار حيث:
  أو نظام بورصة األوراق يكون إعداد التقارير تلك مطلوبة بموجب قانون األوراق المالية

؛ كتتا الذي ستصدر فيه نشرة اإل ختصا المالية )"القانون أو النظام ذو الصلة"( في اإل
 أو

  المرجع: الفقرة ختصا في ذلك اإل عموما  يكون إعداد التقارير هذه هي ممارسة مقبولة( .
 (1أ

 
 طبيعة مسؤولية الممارس

في العملية التي يتم تنفيذها بموجب هذا المعيار، ال يترتب على الممارس أي مسؤولية لجمع  .2
للمنشأة، حيث تقع هذه المسؤولية على عاتق الطرف المسؤول.  المعلومات المالية الصورية

المعلومات المالية تتلخص المسؤولية الوحيدة للممارس في إعداد التقارير حول ما إذا تم جمع و 
 الصورية، في جميع الجوانب الهامة، من قبل الطرف المسؤول على أساس المعايير المعمول بها.

 
يات غير المتعلقة بالتأكيد التي يتم فيها إشراك الممارس من قبل ال يتناول هذا المعيار العمل .3

 المنشأة لجمع بياناتها المالية التاريخية. 
 

 كتتا غرض المعلومات المالية الصورية المشمولة في نشرة اإل
هو فقط لتوضيح أثر  كتتا إن الغرض من المعلومات المالية الصورية المشمولة في نشرة اإل .4

كما لو أن الحدث قد وقع أو معاملة هامة على المعلومات المالية غير المعدلة للمنشأة حدث هام 
ويتحقق هذا عن طريق  أو أن المعاملة قد ُأجريت في تاريخ مبكر تم اختياره ألغراض التوضيح.

تطبيق تعديالت صورية على المعلومات المالية غير المعدلة. وال تمثل المعلومات المالية 
-2لمركز المالي الفعلي للمنشأة أو أدائها المالي أو تدفقاتها النقدية. )المرجع: الفقرات أالصورية ا

 (3أ
 

 جمع المعلومات المالية الصورية
على قيام الطرف المسؤول بجمع وتصنيف وتلخيص  ينطوي جمع المعلومات المالية الصورية .5

وعرض المعلومات المالية لتوضيح أثر حدث هام أو معاملة هامة على المعلومات المالية غير 
                                                          

 

، "عمليات التأكيد عدا عن عمليات التدقيق أو المراجعة للمعلومات المالية التاريخية") المنقح(  3000المعيار الدولي لعمليات التأكيد  1 
 . ) ( 12الفقرة 

 )ت(. 12)المنقح(، الفقرة  3000المعيار الدولي لعمليات التأكيد   2 
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أكي 
الت

دــ
المعدلة للمنشأة كما لو أن الحدث قد وقع أو أن المعاملة قد ُأجريت في التاريخ المحدد. وتشمل  

  -خطوات هذه العملية ما يلي:
  المعلومات المالية غير المعدلة التي ستستخدم في جمع المعلومات المالية تحديد مصدر

الصورية، واستخراج المعلومات المالية غير المعدلة من ذلك المصدر؛ )المرجع: الفقرات 
 (5أ-4أ

  إجراء تعديالت صورية على المعلومات المالية غير المعدلة للغرض الذي ُتعرض من أجله
 رية؛ والمعلومات المالية الصو 

 ات المرافقة. فصاحعرض المعلومات المالية الصورية الناتجة مع اإل 
 

 طبيعة عملية التأكيد المعقول
تشمل عملية التأكيد المعقول إلعداد التقارير حول جمع المعلومات المالية الصورية تنفيذ  .6

المستخدمة من قبل اإلجراءات المبينة في هذا المعيار لتقييم ما إذا كانت المعايير المعمول بها 
الطرف المسؤول في جمع المعلومات المالية الصورية تقدم أساس معقول لعرض اآلثار الهامة 
المنسوبة مباشرة إلى الحدث أو المعاملة، وللحصول على أدلة مناسبة كافية حول ما إذا: 

 (6)المرجع: الفقرة أ

  لمعايير؛ وتلك الأثر مناسب  تعطيكانت التعديالت الصورية ذات العالقة 

 ( يعكس التطبيق السليم لتلك التعديالت 11الفقرة  أنظركان العمود الصوري الناتج ))ج(
 على المعلومات المالية غير المعدلة. 

 
إال أن العملية ال تشمل قيام كما تشمل أيضا  تقييم العرض اإلجمالي للمعلومات المالية الصورية. 

تقارير أو آراء بخصو  أي معلومات مالية تاريخية الممارس بتحديث أو إعادة إصدار أي 
لمعلومات المالية أو إجراء تدقيق معين أو مراجعة ا تستخدم في جمع المعلومات المالية الصورية

 المستخدمة في جمع المعلومات المالية الصورية.
 

 خرى األمتطلبات الاألخرى و ة يالمهنوالبيانات  (المنقح) 3000المعيار الدولي لعمليات التأكيد  العالقة مع
عند  وهذا المعيار (المنقح) 3000االمتثال للمعيار الدولي لعمليات التأكيد  يتوجب على الممارس .7

إلعداد التقارير حول جمع المعلومات المالية الصورية الواردة في نشرة  إجراء أي عملية تأكيد

 )المنقح( لكن ال يحل 3000لعمليات التأكيد لمعيار الدولي ل ويأتي هذا المعيار مكّمال  . اكتتا  ما

)المنقح(  3000المعيار الدولي لعمليات التأكيد تطبيق  كيفية كما يتوسع هذا المعيار في، محله
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جمع المعلومات المالية الصورية الواردة في نشرة  إلعداد التقارير حولمعقول التأكيد في عملية ال

 اكتتا  ما.

)المنقح(، من بين أمور أخرى، االمتثال  3000لدولي لعمليات التأكيد معيار الل يتطلب االمتثال  .8
مجلس معايير  الصادرة عن قواعد السلوك األخالقي للمحاسبين المهنيينمن  للجزأين "أ" و " "

أو  ،المتعلقة بعمليات التأكيد، أو المتطلبات المهنية األخرى  األخالقي الدولية للمحاسبينالسلوك 
على نفس القدر من على األقل  تكون القوانين واألنظمة، التي  وضة بموجبالمفر  المتطلبات

في إحدى الشركات التي  أن يكون عضوا   العمليةشريك  أيضا  من كما يتطلب 3.األهمية واإللحاح
المتطلبات المنصو  أو غيره من المتطلبات المهنية، أو  4،1المعيار الدولي لرقابة الجودة  طبقت

التي تكون على األقل بنفس أهمية وإلحاح المعيار الدولي لرقابة ، القوانين أو األنظمةعليها في 
 .1الجودة 

 

 تاريخ النفاذ
 أو بعد ذلك.  2013مارس  31يكون هذا المعيار نافذ المفعول لتقارير التأكيد المؤرخة في  .9
 

 األهداف
 فيما يلي أهداف الممارس:  .10

معقول حول ما إذا تم جمع المعلومات المالية الصورية، في جميع  تأكيدالحصول على  (أ)
 الجوانب الهامة، من قبل الطرف المسؤول على أساس المعايير المعمول بها؛ و

 لنتائج الممارس.  وفقا  إعداد التقارير  ( )
 

 التعريفات
 ألغراض هذا المعيار، يكون للمصطلحات التالية المعاني المحددة لها أدناه:  .11

الطرف المسؤول عند جمع المعلومات المعايير التي يستخدمها  -المعايير المعمول بها (أ)
المالية الصورية. ويمكن وضع هذه المعايير من قبل منظمة مفوضة أو معتمدة لوضع 
المعايير أو بموجب قانون أو نظام معين. وفي حال ال يوجد معايير معينة موضوعة، فإنه 

 (9أ-7مسؤول. )المرجع: الفقرات أيتم وضعها من قبل الطرف ال
تشمل هذه التعديالت فيما يتعلق بالمعلومات المالية غير المعدلة ما  -التعديالت الصورية ( )

 يلي: 
                                                          

 
 .٣4و  20)أ(، و ٣المعيار الدولي لعمليات التأكيد )المنقح(، الفقرات   ٣
"رقابة الجودة للشركات  1 الجودة لرقابةمعيار الدولي ال)أ(. 31) ( و3 تان)المنقح(، الفقر  3000المعيار الدولي لعمليات التأكيد   4

 .ألخرى والخدمات ذات العالقة"التي تؤدي عمليات تدقيق ومراجعة للبيانات المالية وعمليات التأكيد ا
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أكي 
الت

دــ
التي توضح أثر حدث هام أو معاملة  التعديالت على المعلومات المالية غير المعدلة .1 

معاملة قد ُأجريت في هامة )"الحدث" أو "المعاملة"( كما لو أن الحدث قد وقع أو أن ال
 ؛ وتاريخ مبكر تم اختياره ألغراض التوضيح

التعديالت على المعلومات المالية غير المعدلة التي تعتبر ضرورية لجمع المعلومات  .2
المالية الصورية على أساس متسق مع إطار إعداد التقارير المالية المعمول به للمنشأة 

المحاسبية بموجب ذلك اإلطار. )المرجع: الفقرات المعّدة للتقارير)"المنشأة"( وسياساتها 
 (16أ-15أ

 
تشمل التعديالت الصورية المعلومات المالية ذات الصلة لمؤسسة أعمال معينة تم 

مؤسسة أعمال معينة تم بيعها، أو "(، أو المشتراه ها )"المنشأة إستمالكها، أو سيتم إستمالك
ذي ُتستخدم فيه تلك المعلومات في جمع سيتم بيعها )"المنشأة المباعة"(، إلى الحد ال

 أو المنشأة المباعة"(. المشتراه المعلومات المالية الصورية )"المعلومات المالية للمنشأة 
 

المعلومات المالية المبينة إلى جانب التعديالت لتوضيح أثر  -المعلومات المالية الصورية (ج)
كما لو أن الحدث قد وقع أو أن المعلومات المالية غير المعدلة حدث أو معاملة ما على 

. وفي هذا المعيار، المعاملة قد ُأجريت في تاريخ مبكر تم اختياره ألغراض التوضيح
أن المعلومات المالية الصورية َتعرض على شكل أعمدة تتكون من )أ( المعلومات  ُيفترض

)المرجع:  ؛ و)ج( العمود الصوري الناتج.) ( التعديالت الصوريةوالمالية غير المعدلة؛ 
 (2الفقرة أ

لمتطلبات قانونية أو تنظيمية تتعلق باألوراق المالية  وفقا  وثيقة تصدر  -كتتا نشرة اإل (د)
 يا فيها. إستثمار للمنشأة والتي تكون مخصصة ألن يتخذ طرف ثالث قرارا 

أو مباعة يتم  مشتراه المالية للمنشأة أو لمنشأة  المعلومات -المعلومات المالية المنشورة(  هـ)
 إتاحتها للعموم.

التي ُتطبق عليها التعديالت  المعلومات المالية للمنشأة -المعلومات المالية غير المعدلة (و)
 (5أ-4الصورية من قبل الطرف المسؤول )المرجع: الفقرات أ

 

 المتطلبات 
 )المنقح( 3000المعيار الدولي لعمليات التأكيد 

باالمتثال لهذا المعيار ما لم يمتثل لمتطلبات كل من هذا المعيار ال ينبغي أن يقّر الممارس  .12
 )المنقح(. 3000يار الدولي لعمليات التأكيد والمع

 

 قبول العملية
 قبل الموافقة على قبول عملية معينة إلعداد التقارير حول ما إذا تم جمع المعلومات المالية الصورية .13

الجوانب الهامة، على أساس المعايير المعمول بها، ينبغي ، في جميع كتتا المشمولة في نشرة اإل
 على الممارس:
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يتمتعون بشكل جماعي  سيقومون بتأدية العمليةاألشخا  الذين  أولئكأن ب أن يحدد (أ)
 (10؛ )المرجع: الفقرة أالكفاءة والقدرات المناسبةب

أن على معرفة مبدئية بظروف العملية وعقب النقاش مع الطرف المسؤول،  أن يحدد، بناء   ( )
ناسبة وأنه لن يكون من المرجح أن تكون التي يتوقع الممارس تطبيقها مالمعايير 

 منها؛  المعلومات المالية الصورية مضللة فيما يخص الغرض المقصود

لة، إن وجد، لتحديد أن تقييم صياغة الرأي المحدد بموجب القانون أو النظام ذي الص (ج)
الممارس من المحتمل أن يكون قادر على إبداء الرأي المحدد بتلك الطريقة على أساس 

 (56أ-54تنفيذ اإلجراءات المحددة في هذا المعيار؛ )المرجع: الفقرات أ

 حيث يتم تدقيق أو مراجعة المصادر التي ُتستخرج منها المعلومات المالية غير المعدلة (د)
دقيق معدل أو نتيجة أو مباعة وحيث يتم إبداء رأي ت مشتراه المالية ألي منشأة والمعلومات 

مراجعة معدلة، أو عندما يحتوي التقرير على فقرة تأكيد ألمر ما، يبحث الممارس فيما إذا 
كان القانون أو النظام ذو الصلة يسمح باستخدام، أو باإلشارة في تقرير الممارس إلى، رأي 

أو التقرير الذي يحتوي فقرة تأكيد ألمر ما فيما  و نتيجة المراجعة المعدلةالتدقيق المعدل أ
 يخص تلك المصادر؛ 

إذا لم يتم تدقيق أو مراجعة المعلومات المالية التاريخية للمنشأة على اإلطالق، يبحث  ( هـ)
إعداد و ة لمنشأة وممارسات المحاسبالممارس فيما إذا يمكنه الحصول على فهم كافي ل

 (31إلجراء العملية؛ )المرجع: الفقرة أ الخاصة بها التقارير المالية

معينة ولم يتم على اإلطالق تدقيق أو  إستمالك عملية إذا اشتمل الحدث أو المعاملة على (و)
، يبحث الممارس فيما إذا يمكنه المشتراه  لمعلومات المالية التاريخية للمنشأةمراجعة ا

وممارسات المحاسبة وإعداد التقارير المالية  المشتراه الحصول على فهم كافي للمنشأة 
 و الخاصة بها إلجراء العملية؛

بأنه يقّر ويدرك مسؤوليته عما يلي: )المرجع: الحصول على موافقة الطرف المسؤول  (ز)
 (12أ-11الفقرات أ

إلى المستخدمين المقصودين  بشكل وافي عن المعايير المعمول بها فصاحوصف واإل .1
 متوفرة للعموم؛  هذه المعايير نفي حال لم تك

 جمع المعلومات المالية الصورية على أساس المعايير المعمول بها؛ و .2
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أكي 
الت

دــ
 تزويد الممارس بما يلي: .3 

، بما في ذلك عند الضرورة ألغراض فرصة الوصول إلى جميع المعلومات (أ)
األعمال(، مثل  إندماجفي  المشتراه العملية، معلومات عن المنشأة )المنشآت( 

السجالت والوثائق والمواد األخرى، المتعلقة بتقييم ما إذا تم جمع المعلومات 
 ، في جميع الجوانب الهامة، على أساس المعايير المعمول بها؛ المالية الصورية

المعلومات اإلضافية التي قد يطلبها الممارس من الطرف المسؤول لغرض  ( )
 العملية؛

فرصة الوصول إلى أولئك داخل المنشأة ومستشاري المنشأة الذي يحدد الممارس  (ج)
تتعلق بتقييم ما إذا تم جمع أنه من الضروري الحصول على أدلة منهم 

المعلومات المالية الصورية، في جميع الجوانب الهامة، على أساس المعايير 
 المعمول بها؛ و

إلى األفراد المناسبين في المنشأة عند اللزوم ألغراض العملية، فرصة الوصول  (د)
 األعمال.  إندماجفي  المشتراه )المنشآت( 

 
 تخطيط وإجراء العملية

 مدى مالئمة المعايير المعمول بها تحديد
الممارس ما إذا كانت المعايير المعمول بها مالئمة، حسبما يقتضي المعيار الدولي  يحددينبغي أن  .14

وينبغي أن يحدد على وجهة الخصو  بأنها تشتمل كحد أدنى  5)المنقح( 3000 لعمليات التأكيد
 على ما يلي: 

، 5أ-4من مصدر مناسب؛ )المرجع: الفقرات أ ستخراج المعلومات المالية غير المعدلةإ (أ)
 (27أ

 أن تكون التعديالت الصورية:  ( )

 (13منسوبة بشكل مباشر إلى الحدث أو المعاملة؛ )المرجع: الفقرة أ (1)

 (14بالحقائق؛ و)المرجع: الفقرة أيمكن دعمها  (2)

إطار إعداد التقارير المالية المعمول به للمنشأة وسياساتها المحاسبية متوافقة مع  (3)
 (16أ-15بموجب ذلك اإلطار؛ )المرجع: الفقرات أ

                                                          

 
 .45( وأ2) () 41الفقرات ، )المنقح( 3000المعيار الدولي لعمليات التأكيد   ٥
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ات لمساعدة المستخدمين المقصودين على فهم إفصاحإجراء عرض مناسب وتقديم  (ج)
 (42، أ3أ-2ات أالمعلومات المنقولة. )المرجع: الفقر 

 
 باإلضافة إلى ذلك، ينبغي أن يقّيم الممارس ما إذا كانت المعايير المعمول بها:  .15

 متوافقة مع القانون أو النظام ذو الصلة وال تتعارض معه؛ و (أ)

 من غير المحتمل أن ينتج عنها معلومات مالية صورية مضللة.  ( )
 

 األهمية النسبية 
عتبار االهمية النسبية فيما يخص إلأن يأخذ الممارس بعين ا عند تخطيط وإجراء العملية، ينبغي .16

تقييم ما إذا تم جمع المعلومات المالية الصورية، في جميع الجوانب الهامة، على أساس المعايير 
 ( 18أ-17المعمول بها. )المرجع: الفقرات أ

 
الحصول على فهم لكيفية قيام الطرف المسؤول بجمع المعلومات المالية الصورية وظروف العملية 

 األخرى 
 (19ينبغي أن يحصل الممارس على فهم لما يلي: )المرجع: الفقرة أ .17

 الحدث أو المعاملة التي يتم جمع المعلومات المالية الصورية فيما يتعلق بها؛ (أ)
-20المعلومات المالية الصورية؛ )المرجع: الفقرات أ كيفية قيام الطرف المسؤول بجمع ( )

 (21أ
 (23أ-22أو مباعة، بما في ذلك: )المرجع: الفقرات أ مشتراه طبيعة المنشأة وأي منشأة  (ج)

 عملياتهم؛ (1)
 اتهم؛ وإلتزامأصولهم و  (2)
 طريقة تنظيمهم وكيفية تمويلهم؛ (3)

ارجية أخرى تتعلق عوامل القطاع ذات الصلة والعوامل القانونية والتنظيمية وعوامل خ (د)
 (26أ-24أو مباعة؛ و )المرجع: الفقرات أ مشتراه بالمنشأة وأي منشأة 

إطار إعداد التقارير المالية المعمول به وممارسات المحاسبة وإعداد التقارير المالية  ( هـ)
أو مباعة، بما في ذلك اختيارها وتطبيقها للسياسات  مشتراه الخاصة بالمنشاة وأي منشأة 

 المحاسبية. 
 

 الحصول على أدلة حول مدى مالئمة المصدر الذي تم استخراج المعلومات المالية غير المعدلة منه
ما إذا قام الطرف المسؤول باستخراج المعلومات المالية غير المعدلة من  ينبغي أن يحدد الممارس .18

 (28أ-27جع: الفقرات أمصدر مناسب. )المر 
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أكي 
الت

دــ
في حال ال يوجد تقرير تدقيق أو مراجعة حول المصدر الذي تم استخراج المعلومات المالية غير  .19 

، ينبغي أن ينفذ الممارس إجراءات معينة لالقتناع بأن المصدر مناسب. )المرجع: المعدلة منه
 (31أ-29الفقرات أ

 
ينبغي أن يحدد الممارس ما إذا قد استخرج الطرف المسؤول بشكل مناسب المعلومات المالية غير  .20

 المعدلة من المصدر. 
 

 الحصول على أدلة حول مدى مالئمة التعديالت الصورية
ينبغي أن يحدد الممارس ما إذا كان الطرف في تقييم ما إذا كانت التعديالت الصورية مالئمة،  .21

لتوضيح أثر الحدث أو المعاملة في تاريخ التوضيح  التعديالت الصورية الالزمة المسؤول قد حدد
 (32أ )المرجع: الفقرةأو خالل فترة التوضيح. 

 
في تحديد ما إذا كانت التعديالت الصورية متوافقة مع المعايير المعمول بها، ينبغي أن يحدد  .22

 الممارس ما إذا كانت:

 (13المعاملة؛ )المرجع: الفقرة أمنسوبة بشكل مباشر إلى الحدث أو  (أ)

أو المنشأة المباعة  المشتراه يمكن دعمها بالحقائق. إذا كانت المعلومات المالية للمنشأة  ( )
مشمولة في التعديالت الصورية وال يوجد تقرير تدقيق أو مراجعة حول المصدر الذي تم 

اءات معينة حتى استخراج المعلومات المالية منه، فإنه يجب على الممارس أن يتخذ إجر 
يصل إلى قناعة معينة بأن المعلومات المالية يمكن دعمها بالحقائق؛ و )المرجع: الفقرات 

 (38أ-33أ

متوافقة مع إطار إعداد التقارير المالية المعمول به لدى المنشأة وسياساتها المحاسبية  (ج)
 (16أ-15بموجب ذلك اإلطار. )المرجع: الفقرات أ

 
الذي استخرجت منه المعلومات المالية رأي تدقيق معدل أو نتيجة مراجعة أو فقرة تأكيد تتعلق بالمصدر 

 أو المباعة المشتراه غير المعدلة أو المصدر الذي استخرجت منه المعلومات المالية للمنشأة 
خرجت المصدر الذي استفيما يخص  يمكن التعبير عن رأي تدقيق معدل أو نتيجة مراجعة معينة .23

منه المعلومات المالية غير المعدلة أو المصدر الذي استخرجت منه المعلومات المالية للمنشأة 
، أو قد يصدر تقرير يحتوي على فقرة تأكيد فيما يخص ذلك المصدر. وفي تلك أو المباعة المشتراه 

الحاالت، إذا لم يمنع القانون أو النظام ذو الصلة استخدام ذلك المصدر، فإنه ينبغي على الممارس 
 تقييم ما يلي: 

النتائج المحتملة على ما إذا كانت المعلومات المالية الصورية قد تم جمعها، في جميع  (أ)
 (39)المرجع: الفقرة ألجوانب الهامة، على أساس المعايير المعمول بها؛ ا
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 (40؛ و )المرجع: الفقرة أهااتخاذاإلجراءات المناسبة األخرى التي ينبغي  ( )
لشروط العملية، بما في  وفقا  ما إذا كان يوجد أي أثر على قدرة الممارس على إعداد التقارير  (ج)

 ذلك أي أثر على تقرير الممارس. 
 

 المصدر الذي يُستخرج منه المعلومات المالية غير المعدلة أو التعديالت الصورية غير المناسبة
 على اإلجراءات التي ُنفذت، بأن الطرف المسؤول: إذا حدد الممارس، بناء   .24

 ستخراج المعلومات المالية غير المعّدلة منه؛ أوإلقد استخدم مصدر غير مناسب  (أ)

مع المعايير المعمول  تفقال ي صوريا   ينه، أو طّبق تعديال  قد حذف تعديل صوري ينبغي تضم ( )
 بها أو طبق تعديال صوريا بشكل غير مناسب؛

 
وإذا كان الممارس غير قادر على  فإن الممارس ينبغي أن يناقش المسألة مع الطرف المسؤول.

مع الطرف المسؤول على كيفية حّل المسألة، ينبغي على الممارس أن يقّيم اإلجراءات  تفاقاإل
 (40. )المرجع: الفقرة أهااتخاذاألخرى التي يتوجب 

 
 الحصول على أدلة حول الحسابات الواردة في المعلومات المالية الصورية

المالية الصورية هي دقيقة  ينبغي أن يحدد الممارس ما إذا كانت الحسابات الواردة في المعلومات .25
 رياضيا .

 
 تقييم عرض المعلومات المالية الصورية

ينبغي أن يقّيم الممارس عرض المعلومات المالية الصورية. وينبغي أن يتضمن هذا النظر فيما  .26
 يلي:

كان يوجد عليها ، بما في ذلك ما إذا العرض اإلجمالي وهيكل المعلومات المالية الصورية (أ)
لتمييزها عن المعلومات التاريخية أو المعلومات المالية األخرى؛ )المرجع: إشارة واضحة 

 (3أ-2الفقرة أ

ما إذا كانت المعلومات المالية الصورية والمالحظات اإليضاحية ذات العالقة توضح أثر  ( )
 (41الحدث أو المعاملة بطريقة غير مضللة؛ )المرجع: الفقرة أ

المعلومات المالية الصورية لمساعدة المستخدمين ات مناسبة مع إفصاحيتم تقديم ما إذا  (ج)
 (42المقصودين على فهم المعلومات المنقولة؛ و)المرجع: الفقرة أ

اطلع الممارس على أي أحداث هامة بعد تاريخ المصدر الذي استخرجت منه ما إذا  (د)
ضمن،  فصاحالرجوع إلى، أو اإلالمعلومات المالية غير المعدلة والتي قد تقتضي 

 (43مات المالية الصورية. )المرجع: الفقرة أالمعلو 
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أكي 
الت

دــ
التي تحتوي على المعلومات  كتتا ينبغي أن يقرأ الممارس المعلومات األخرى المشمولة في نشرة اإل .27 

أو في تقرير  لتحديد التضاربات الهامة، إن وجدت، مع المعلومات المالية الصورية المالية الصورية
بيان خاطئ هام  كتشفإ. وإذا حدد الممارس، عند قراءة المعلومات األخرى، تضاربا هاما أو التأكيد

المسألة مع الطرف  على الممارس مناقشةينبغي  ، فإنهاألخرى لحقيقة معينة في تلك المعلومات 
المسؤول. وإذا كان تصحيح المسألة هو أمر ضروري ورفض الطرف المسؤول القيام بذلك، ينبغي 

 (44خذ الممارس إجراءات إضافية مناسبة. )المرجع: الفقرة أأن يت
 

 اإلقرارات الخطية 
 يطلب الممارس من الطرف المسؤول إقرارات خطية تفيد بما يلي: .28

أن الطرف المسؤول قد حدد، في جمع المعلومات المالية الصورية، جميع التعديالت  (أ)
المعاملة في تاريخ التوضيح أو خالل فترة الصورية المناسبة الالزمة لتوضيح أثر الحدث أو 

 (45التوضيح؛ و )المرجع: الفقرة أ

أنه تم جمع المعلومات المالية الصورية، في جميع الجوانب الهامة، على أساس المعايير  ( )
 المعمول بها. 

 
 صياغة رأي معين

رية، في يتعين على الممارس أن يصوغ رأي معين حول ما إذا تم جمع المعلومات المالية الصو  .29
جميع الجوانب الهامة، من قبل الطرف المسؤول على أساس المعايير المعمول بها. )المرجع: الفقرة 

 (48أ-46أ
 
يجب أن يستنتج الممارس ما إذا كان قد حصل على أدلة مناسبة من أجل صياغة ذلك الرأي،  .30

الهامة، أو االستخدام  كافية حول ما إذا كان جمع المعلومات المالية الصورية يخلو من اإلغفاالت
أو التطبيق غير المناسب لتعديل صوري معين. ويجب أن يشمل ذلك االستنتاج تقييما لما إذا قام 

عن المعايير المعمول بها إلى الحد الذي ال  فصاحواإل بالوصفالطرف المسؤول بشكل مناسب 
 (50أ-49تكون فيه متاحة للعموم. )المرجع: الفقرة أ

 
 شكل الرأي

 غير المعدلالرأي 
ر الممارس عن رأي غير معدل عندما يستنتج أنه قد تم جمع المعلومات المالية الصورية، في يعبّ  .31

 جميع الجوانب الهامة، من قبل الطرف المسؤول على أساس المعايير المعمول بها.
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 الرأي المعدل
التي  كتتا نشرة اإلات، يمنع القانون أو النظام ذو الصلة القيام بنشر ختصاصفي العديد من اإل .32

تم جمع المعلومات المالية الصورية، في جميع الجوانب  ما إذا تحتوي على رأي معدل فيما يخص
الهامة، على أساس المعايير المعمول بها. وحيث يكون هذا هو الحال ويستنتج الممارس أن الرأي 

، ينبغي ان يناقش )المنقح( 3000للمعيار الدولي لعمليات التأكيد  وفقا  المعدل مناسب رغم ذلك 
وإذا لم يوافق الطرف المسؤول على إجراء التغييرات  الممارس المسألة مع الطرف المسؤول.

 نه يتعين على الممارس: إورية، فر الض

 حجب التقرير؛ (أ)

 االنسحا  من العملية؛ أو ( )

 السعي للحصول على مشورة قانونية  (ج)
 
التي  كتتا أو النظام ذو الصلة نشر نشرة اإل ات، قد ال يمنع القانون ختصاصفي العديد من اإل .33

تحتوي على رأي معدل فيما يخص ما إذا تم جمع المعلومات المالية الصورية، في جميع الجوانب 
إذا حدد الممارس أن الرأي ات، ختصاصالهامة، على أساس المعايير المعمول بها. وفي تلك اإل

، فإنه ينبغي أن يطبق )المنقح( 3000تأكيدللمعيار الدولي لعمليات ال وفقا  المعدل مناسب 
 فيما يخص اآلراء المعدلة.  ٥ )المنقح( 3000المتطلبات الواردة في المعيار الدولي لعمليات التأكيد 

 
 فقرة التأكيد

في بعض الحاالت، قد يعتبر الممارس أنه من الضروري لفت انتباه المستخدمين لمسألة معينة  .34
أو المالحظات اإليضاحية المرفقة. وقد  المعلومات المالية الصوريةمعروضة  أو مفصح عنها في 

عندما تكون المسألة، من وجهة نظر الممارس، على قدر من األهمية بحيث  يكون هذا هو الحال
أنها أساسية في فهم المستخدمين لما إذا تم جمع المعلومات المالية الصورية، في جميع الجوانب 

ير المعمول بها. وفي تلك الحاالت، يجب على الممارس أن يدمج فقرة الهامة، على أساس المعاي
تأكيد معينة في تقريره شريطة أن يحصل على أدلة مناسبة كافية تثبت بأن المسألة ال تؤثر على ما 
إذا تم جمع المعلومات المالية الصورية، في جميع الجوانب الهامة، على أساس المعايير المعمول 

ر تلك الفقرة فقط إلى المعلومات المعروضة أو المفصح عنها في المعلومات بها. ويجب أن تشي
 المالية الصورية أو المالحظات اإليضاحية المرفقة.

 
  

                                                           
 .74الفقرة ، 3000المعيار الدولي لعمليات التأكيد   5
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أكي 
الت

دــ
 إعداد تقرير التأكيد 

 (57: )المرجع: الفقرة أكحٍد أدنى يجب أن يتضمن تقرير الممارس العناصر األساسية التالية .35

 (51هو تقرير تأكيد مستقل؛ )المرجع: الفقرة أعنوان يشير بوضوح إلى أن التقرير  (أ)

 (52المرسل إليه )إليهم(، كما هو متفق عليه في شروط العملية؛ )المرجع: الفقرة أ ( )

 (53فقرات تمهيدية تحدد ما يلي: )المرجع: الفقرة أ (ج)

 المعلومات المالية الصورية؛ (1)

تم نشر تقرير  المصدر الذي استخرجت منه المعلومات المالية غير المعدلة، وما إذا (2)
 تدقيق أو تقرير مراجعة حول ذلك المصدر؛ 

 الفترة التي تغطيها المعلومات المالية الصورية أو تاريخ هذه المعلومات؛ و (3)

إشارة إلى المعايير المعمول بها والذي قام الطرف المسؤول بناء عليها بجمع المعلومات  (4)
 المالية الصورية، ومصدر المعايير؛

جمع المعلومات المالية الصورية على أساس يتحمل مسؤولية  المسؤولف بيان يفيد بأن الطر  (د)
 المعايير المعمول بها؛

 وصف لمسؤوليات الممارس، بما في ذلك بيانات تفيد بما يلي:   (هـ)     

أن مسؤولية الممارس تكمن في إبداء رأي معين حول ما إذا تم جمع المعلومات  (1)
الهامة، من قبل الطرف المسؤول على أساس المالية الصورية، في جميع الجوانب 

 المعايير المعمول بها؛

ألغراض هذه العملية، ال يكون الممارس مسؤوال عن تحديث أو إعادة إصدار أي  (2)
تقارير أو آراء بخصو  أي معلومات مالية تاريخية مستخدمة في جمع المعلومات 

بإجراء تدقيق أو مراجعة  المالية الصورية، كما لم يقم الممارس في سياق هذه العملية
 للمعلومات المالية المستخدمة في جمع المعلومات المالية الصورية؛ و

هو فقط  كتتا إن الغرض من المعلومات المالية الصورية المشمولة في نشرة اإل (3)
توضيح أثر حدث هام أو معاملة هامة على المعلومات المالية غير المعدلة للمنشأة 

أو أن المعاملة قد أجريت في تاريخ سابق تم تحديده  كما لو أن الحدث قد وقع
ألغراض التوضيح. وعليه، ال يقدم الممارس أي تأكيد بأن النتيجة الفعلية للحدث أو 

 المعاملة في ذلك التاريخ كانت ستكون كما هي معروضة؛
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كيد إلعداد التأعمليات " 3420للمعيار الدولي لعمليات التأكيد  وفقا  بيان يفيد بإجراء العملية  (و)
يقتضي ، والذي "كتتا التقارير حول جمع المعلومات المالية الصورية المشمولة في نشرة اإل

من الممارس تخطيط وتنفيذ اإلجراءات للحصول على تأكيد معقول حول ما إذا كان الطرف 
المسؤول قد جمع المعلومات المالية الصورية، في جميع الجوانب الهامة، على أساس 

 ؛المعمول بهاالمعايير 

، 1ُتطبق المعيار الدولي لرقابة الجودة  ا  فيهاالممارس عضو يكون الشركة التي  يفيد بأنبيان  (ز)
التي ، المتطلبات المنصو  عليها في القوانين أو األنظمة، أو األخرى  أو المتطلبات المهنية

الممارس  م يكن. إذا ل1تكون على األقل بنفس أهمية وإلحاح المعيار الدولي لرقابة الجودة 
المتطلبات المنصو  عليها في أو  بيان المتطلبات المهنيةال ينبغي أن يحدد، مهنيا   ا  محاسب

القوانين أو األنظمة التي ُطّبقت والتي تكون على األقل بنفس أهمية وإلحاح المعيار الدولي 
 .1لرقابة الجودة 

واعد طلبات األخالقية األخرى من قوالمت يةاالستقالل يمتثل لمتطلباتأن الممارس يفيد ببيان  (ح)
متطلبات ال، أو األخرى  ، أو المتطلبات المهنيةالسلوك األخالقي للمحاسبين المهنيين
التي تكون على األقل بنفس أهمية وإلحاح الجزأين ، المفروضة بموجب القوانين أو األنظمة

إذا لم المتعلقة بعمليات التأكيد. قواعد السلوك األخالقي للمحاسبين المهنيين من  "أ" و " "
متطلبات الأو  بيان المتطلبات المهنيةال ينبغي أن يحدد، مهنيا   ا  الممارس محاسب يكن

المفروضة بموجب القوانين أو األنظمة التي ُطّبقت والتي تكون على األقل بنفس أهمية 
المتعلقة بعمليات نيين قواعد السلوك األخالقي للمحاسبين المهمن  وإلحاح الجزأين "أ" و " "

 .التأكيد

 بيانات تفيد بما يلي:  (ط)

جمع المعلومات المالية أن عملية التأكيد المعقول إلعداد التقارير حول ما إذا تم  (1)
يتضمن تنفيذ  الصورية، في جميع الجوانب الهامة، على أساس المعايير المعمول بها

التي يستخدمها الطرف المسؤول  المعايير المعمول بهاإجراءات لتقييم ما إذا كانت 
جمع المعلومات المالية الصورية تقدم أساس معقول لعرض اآلثار الهامة في 

المنسوبة مباشرة إلى الحدث أو المعاملة، وللحصول على أدلة مناسبة كافية حول ما 
 إذا:

 كانت التعديالت الصورية ذات العالقة تعطي أثر هام لتلك المعايير؛ و 

  تعكس التطبيق السليم لتلك التعديالت على  ت المالية الصوريةالمعلوماكانت
 المعلومات المالية غير المعدلة؛
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أكي 
الت

دــ
أن العمليات التي تم اختيارها تعتمد على حكم وتقدير الممارس، مع األخذ بعين  (2) 

االعتبار فهم الممارس لطبيعة المنشأة، والحدث أو المعاملة التي تم بشأنها جمع 
 صورية، وظروف العملية األخرى ذات الصلة؛ والمعلومات المالية ال

 أن العملية تتضمن أيضا تقييم العرض الكلي للمعلومات المالية الصورية؛ (3)

ام غير ذلك، رأي الممارس بشأن استخدام العبارات التالية، التي ما لم يقتضي القانون أو النظ (ي)
 (56أ-54تعتبر بأنها معادلة: )المرجع: الفقرات أ

المعايير ]جمع المعلومات المالية الصورية، في جميع الجوانب الهامة، على أساس تم  (1)
 [؛ أوالمعمول بها

 تم جمع المعلومات المالية الصورية بشكل سليم وفق األساس المعلن؛ (2)

 توقيع الممارس؛ (ك)

 تاريخ التقرير؛ و (ل)

 الذي يعمل فيه الممارس. ختصا المكان في اإل (م)
*** 

 

 مواد التطبيق والمواد اإليضاحية األخرى 
 (1)المرجع: الفقرة  نطاق هذا المعيار

 
التي ُتقدم فيها المعلومات المالية الصورية كجزء من البيانات ال يتناول هذا المعيار الحاالت  . 1أ

 لمتطلبات إطار إعداد التقارير المالية المعمول به. وفقا  المالية للمنشأة 
 

)ج(، 11، 4)المرجع: الفقرات  كتتا المالية الصورية المشمولة في نشرة اإل غرض المعلومات 
 )أ((26)ج(، 14

ما تفصح عن المسائل  غالبا  ُترفق المعلومات المالية الصورية بمالحظات إيضاحية ذات عالقة  . 2أ
 . 42المبينة في الفقرة أ

 
عتماد على طبيعة إلبا كتتا نشرة اإلعروض مختلفة للمعلومات المالية الصورية في يمكن دمج  . 3أ

الحدث أو المعاملة وكيف ينوي الطرف المسؤول توضيح أثر هذا الحدث أو المعاملة على 
يمكن أن تستملك المنشأة عددا من المعلومات المالية غير المعدلة للمنشأة. على سبيل المثال، 

، قد يختار الطرف المسؤول العام األولي. وفي تلك الحاالت كتتا مؤسسات األعمال قبل اإل
على المركز المالي للمنشأة  ستمالكإلعرض بيان صوري لصافي األصول لتوضيح أثر عمليات ا

مثل نسبة الديون إلى حقوق الملكية كما لو أنه قد تم دمج مؤسسات األعمال والنسب الرئيسية 
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المستملكة مع المنشأة في تاريخ سابق. وقد يختار الطرف المسؤول أيضا  عرض بيان دخل 
يمكن وصف صوري لتوضيح نتائج العمليات للفترة المنتهية في ذلك التاريخ. وفي تلك الحاالت، 

 31طبيعة المعلومات المالية الصورية بعناوين معينة مثل "بيان صوري لصافي األصول كما في 
 ". 20X1ديسمبر  31" و"بيان دخل صوري للسنة المنتهية في 20X1ديسمبر 

 
 المعلومات المالية الصوريةجمع 

 )أ((14)و(، 11، 5)المرجع: الفقرات  المعلومات المالية غير المعدلة
هو  المصدر الذي ُتستخرج منه المعلومات المالية غير المعدلة يكون في العديد من الحاالت،  . 4أ

 المعلومات المالية المنشورة مثل البيانات المالية السنوية أو المرحلية. 
 
عتماد على كيفية اختيار الطرف المسؤول توضيح أثر الحدث أو المعاملة، يمكن أن تشتمل إلبا . 5أ

 المعلومات المالية غير المعدلة على أي مما يلي:
  بيان المركز المالي وبيان الدخل الشامل؛ أوواحد أو أكثر من البيانات المالية المفردة، مثل 
  المعلومات المالية التي يتم إيجازها بشكل مناسب من مجموعة كاملة من البيانات المالية، على

 سبيل المثال، بيان صافي األصول. 
 

 (6)المرجع: الفقرة  طبيعة عملية التأكيد المعقول
الصورية "التي يتم جمعها بشكل سليم" هي المعلومات في هذا المعيار، تعني المعلومات المالية  . 6أ

التي يتم جمعها، في جميع الجوانب الهامة، من قبل الطرف المسؤول على أساس  المالية الصورية
 .المعايير المعمول بها

 
 التعريفات

 )أ((11)المرجع: الفقرة  المعايير المعمول بها
، يقوم الطرف المسؤول بوضع المالية الصوريةحيث ال توجد معايير ثابتة لجمع المعلومات  . 7أ

الذي وضع تلك  ختصا الممارسة في قطاع معين أو معايير اإلبناء على  مثال  معايير معينة، 
 المعايير الثابتة، كما يفصح عن تلك الحقيقة. 

 
تكون المعايير المعمول بها في جمع المعلومات المالية الصورية مناسبة في الظروف المحددة إذا  . 8أ

 .14المنصو  عليها في الفقرة  المتطلباتحققت 
 
يمكن أن تتضمن المالحظات اإليضاحية المرفقة بعض التفاصيل اإلضافية حول المعايير لوصف  . 9أ

 معاملة محددة. وقد يشمل هذا على سبيل المثال ما يلي:كيفية توضيحها آلثار حدث محدد أو 

  ُيفترض فيه وقوع الحدث أو إجراء المعاملة.التاريخ الذي 
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أكي 
الت

دــ
 

 ات بين لتزامالمنهج المستخدم لتوزيع الدخل والمصاريف غير المباشرة واألصول واإل
 معين.  إستثمارمؤسسات األعمال ذات الصلة في عملية بيع 

 
 قبول العملية

 )أ((13)المرجع: الفقرة  والكفاءات المطلوبة إلجراء العمليةالقدرات 
من الممارس الحفاظ على معرفة  قواعد مجلس معايير السلوك األخالقي الدولية للمحاسبين. تقتضي 10أ

ومهارات مهنية مناسبة، بما في ذلك وعي وفهم للتطورات الفنية والمهنية والتجارية ذات الصلة، 
قواعد مجلس  المتطلب منوفي سياق هذا  7هنية على قدر من الكفاءة.من أجل تقديم خدمات م

، تشمل أيضا  القدرات والكفاءات ذات الصلة إلجراء معايير السلوك األخالقي الدولية للمحاسبين
 العملية مسائل محددة كالتالي: 

 معرفة وخبرة بالصناعة التي تعمل فيها المنشأة؛ 

  المالية ذات الصلة والتطورات ذات العالقة؛فهم قوانين وأنظمة األوراق 

  ألسواق البورصة ذات الصلة ومعامالت سوق رأس المال مثل عمليات فهم متطلبات اإلدراج
 في األوراق المالية؛ كتتا واإل إلستمالكوا ندماجإلا

 وإدراج األوراق المالية في سوق البورصة؛  كتتا خبرة في عملية إعداد نشرة اإل 

  عداد التقارير المالية المستخدمة في إعداد المصادر التي ُتستخرج منها معرفة بأطر إ
 المعلومات المالية غير المعدلة، وإن أمكن، المعلومات المالية للمنشأة المشتراة. 

 
 )ز((13)المرجع: الفقرة  مسؤوليات الطرف المسؤول

يترتب  بأنهلهذا المعيار على أساس إقرار وفهم الطرف المسؤول  وفقا  يتم إجراء عملية معينة  . 11أ
ات، يمكن تحديد تلك ختصاصوفي بعض اإل)ز(. 13عليه المسؤوليات الموضحة في الفقرة 

ات أخرى، قد ال يوجد تعريف قانون إختصاصالمسؤوليات في القانون أو النظام ذو الصلة. وفي 
لها تعريف قانون أو تنظيمي محدود. وترتكز عملية أو تنظيمي لهذه المسؤوليات أو قد يوجد 

تم جمع المعلومات المالية الصورية، في جميع الجوانب التأكيد إلعداد التقارير حول ما إذا 
 الهامة، على أساس المعايير المعمول بها على افتراض أن:

 دور الممارس ال يشمل تحمل مسؤولية جمع هذه المعلومات؛ و (أ)
  
                                                          

 
 .130.3-130.1، الفقرات مجلس معايير السلوك األخالقي الدولية للمحاسبينقواعد   ٧
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 الممارس لديه توقع معقول بالحصول على المعلومات الالزمة للعملية.  ( )
 

يعتبر هذا األساس مهم لسير العملية. ومن أجل تفادي أي سوء تفاهم، يتم التوصل لذلك،  وتبعا  
ية معينة مع الطرف المسؤول بأنه يدرك ويفهم أن هذه المسؤوليات هي جزء من إتفاقإلى 

 3000حسبما يقتضي المعيار الدولي لعمليات التأكيد هاوتسجيل شروط العمليةالموافقة على 
 8 .)المنقح(

 
تفاصيل كافية على شروط العملية، يحتاج الممارس فقط إلى إذا نص قانون أو نظام معين ب . 12أ

ُيطبق وأن الطرف المسؤول يقر ويدرك مسؤولياته كما  أو النظام ذلك القانون  أنتسجيل حقيقة 
 )ز(.13هو مبين في الفقرة 

 

 تخطيط وإجراء العملية
 تقييم مدى مالئمة المعايير المعمول بها

 )أ((22( و1) ()14تان التعديالت المنسوبة بشكل مباشر )المرجع: الفقر 
 

من الضروري أن تكون التعديالت الصورية منسوبة بشكل مباشر إلى الحدث أو المعاملة لتجنب  . 13أ
أن تعكس المعلومات المالية الصورية مسائل معينة ال تنشأ فقط نتيجة الحدث أو ال تكون جزء 
أساسي من المعاملة. وتستثني التعديالت المنسوبة بشكل مباشر تلك التي ترتبط بأحداث 

ها ما أن يتم استكمال المعاملة، حتى وإن إتخاذأو تعتمد على اإلجراءات التي سيتم مستقبلية 
كانت تلك اإلجراءات هي أمر أساسي بالنسبة للمنشأة التي تدخل في المعاملة )على سبيل 

 معينة(. إستمالكالمثال، إغالق مواقع إنتاج زائدة بعد عملية 
 

 ) ((22( و2) ()14الفقرتان التعديالت المدعومة بالحقائق )المرجع: 
من الضروري أيضا  أن تكون التعديالت الصورية مدعومة بالحقائق من أجل تقديم أساس  . 14أ

وتكون التعديالت المدعومة بالحقائق قادرة على التحديد  موثوق للمعلومات المالية الصورية.
 لمثال ما يلي:الموضوعي. وتشمل مصادر دعم الحقائق للتعديالت الصورية على سبيل ا

 يات البيع والشراء.إتفاق 
  يات الديون.إتفاقوثائق التمويل للحدث أو المعاملة، مثل 
  .تقارير التقييم المستقلة 
  .وثائق أخرى متعلقة بالحدث أو المعاملة 
 .البيانات المالية المنشورة 
 كتتا المعلومات المالية األخرى المفصح عنها في نشرة اإل. 

                                                           
 .27، الفقرة )المنقح( 3000المعيار الدولي لعمليات التأكيد   ٨
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الت

دــ
 

  القانونية أو التنظيمية ذات الصلة، مثال في مجال الضرائب.اإلجراءات 
 يات التوظيف.إتفاق 
  .إجراءات أولئك المكلفين بالرقابة 

 

التعديالت المتوافقة مع إطار إعداد التقارير المالية المعمول به لدى المنشأة وسياساتها المحاسبية 
 )ج((22و( 3) ()14( و2) ()11بموجب ذلك اإلطار )المرجع: الفقرات 

 

أن تكون التعديالت حتى تكون المعلومات المالية الصورية ذات معنى ومفيدة، من الضروري  . 15أ
إطار إعداد التقارير المالية المعمول به لدى المنشأة وسياساتها المحاسبية  مع الصورية متوافقة

األعمال، على سبيل المثال، يشمل جمع المعلومات  إندماج. وفي سياق بموجب ذلك اإلطار
 المالية الصورية على أساس المعايير المعمول بها النظر في مسائل معينة كالتالي: 

  ما إذا كانت توجد اختالفات بين السياسات المحاسبية للمنشأة المشتراة وتلك السياسات
 الخاصة بالمنشأة؛ و

  تدخل فيهاولم  للمعامالت التي تنفذها المنشأة المشتراة ما إذا كانت السياسات المحاسبية 
المنشأة مسبقا هي سياسات قد تبنتها المنشأة في تلك المعامالت بموجب إطار إعداد 

 عتبار الظروف المحددة للمنشأة.إلالتقارير المالية المعمول به لديها، مع األخذ بعين ا
 

يمكن أن يكون النظر في مدى مالئمة السياسات المحاسبية للمنشأة هو أيضا  أمر ضروري في  . 16أ
و المعاملة إصدار كجزء من الحدث أقد تقترح المنشأة بعض الحاالت. على سبيل المثال، 

 أدوات مالية معقدة ألول مرة. فإذا كان هذا هو الحال، قد يكون من الضروري النظر فيما يلي:

  ما إذا كان الطرف المسؤول قد اختار سياسات محاسبية مناسبة ليتم استخدامها في
 ؛ ومحاسبة تلك األدوات المالية بموجب إطار إعداد التقارير المالية المعمول به لديها

  .ما إذا كان قد طبق بشكل مناسب هذه السياسات في جمع المعلومات المالية الصورية 
 

 (16: الفقرة )المرجع األهمية النسبية
تم جمع المعلومات المالية الصورية، في جميع الجوانب ما إذا  بخصو . ال تعتمد األهمية النسبية 17أ

بل تعتمد بدال من ذلك على الهامة، على أساس المعايير المعمول بها، على مقياس كّمي واحد. 
الجمع كما هو مبين حجم وطبيعة اإلغفال أو التطبيق غير المناسب لعنصر معين في عملية 

جوانب الحجم والطبيعة  بشأنكان أو لم يكن مقصودا . وتعتمد األحكام  ، سواء  18في الفقرة أ
 على مسائل معينة كالتالي: بدورها هذه 

 سياق الحدث أو المعاملة؛ 
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 الغرض الذي يتم ألجله جمع المعلومات المالية الصورية؛ و 

 .ظروف العملية ذات العالقة 
 

 يكون العامل المحدد هو حجم أو طبيعة المسألة، أو كالهما.يمكن أن 
 
أن المعلومات المالية الصورية لم تجمع، في جميع الجوانب الهامة، اعتبار بمخاطرة ال. قد تنشأ 18أ

 على أساس المعايير المعمول بها عند وجود أدلة على ما يلي، على سبيل المثال: 

 ستخراج المعلومات المالية غير المعدلة.إستخدام مصدر غير مناسب يتم منه إ 

 من مصدر مناسب. ستخراج غير الصحيح للمعلومات المالية غير المعدلةإلا 

  فيما يتعلق بالتعديالت، سوء تطبيق السياسات المحاسبية أو عدم توافق التعديالت مع
 السياسات المحاسبية للمنشأة. 

 لمعمول بها. اإلخفاق في إجراء تعديل معين تقتضيه المعايير ا 

 .إجراء تعديل غير متوافق مع المعايير المعمول بها 

 .خطأ رياضي أو مكتبي في الحسابات ضمن المعلومات المالية الصورية 

 ات غير وافية أو غير صحيحة أو محذوفة.إفصاح 
 

المعلومات المالية الصورية وظروف العملية الحصول على فهم لكيفية قيام الطرف المسؤول بجمع 
 (17)المرجع: الفقرة  األخرى 

 يمكن أن يحصل الممارس على هذا الفهم من خالل مجموعة من اإلجراءات مثل: . 19أ

  طرح األسئلة على الطرف المسؤول وموظفي المنشأة اآلخرين المشاركين في جمع
 المعلومات المالية الصورية.

 بالرقابة ومستشاري  طرح األسئلة على األطراف المناسبة األخرى مثل أولئك المكلفين
 المنشأة.

 يات.تفاققراءة الوثائق المساندة ذات الصلة مثل العقود أو اإل 

 جتماعات ألولئك المكلفين بالرقابة. إلقراءة محاضر ا 
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أكي 
الت

دــ
 ) ((17المعلومات المالية الصورية )المرجع: الفقرة الطرف المسؤول بجمع كيف قام  

المعلومات المالية الصورية لكيفية قيام الطرف المسؤول بجمع . يمكن أن يحصل الممارس على فهم 20أ
 عن طريق البحث فيما يلي، على سبيل المثال: 

 .المصدر الذي تم منه استخراج المعلومات المالية غير المعدلة 

 :الخطوات التي اتخذها الطرف المسؤول من أجل 

 استخراج المعلومات المالية غير المعدلة من المصدر. ○

تعديالت الصورية المناسبة، على سبيل المثال، كيف حصل الطرف المسؤول تحديد ال ○
 المعلومات المالية الصورية.في جمع  المشتراه على المعلومات المالية للمنشأة 

 .كفاءة الطرف المسؤول في جمع المعلومات المالية الصورية 

  المشاركين في جمع طبيعة ونطاق إشراف الطرف المسؤول على موظفي المنشأة اآلخرين
 المعلومات المالية الصورية.

 ات المناسبة لدعم المعلومات المالية الصورية.فصاحمنهج الطرف المسؤول في تحديد اإل 
 

معين، تشمل المجاالت التي قد تؤدي إلى نشوء تعقيد  إستثماراألعمال أو عملية بيع  إندماجفي . 21أ
تخصيص الدخل والمصاريف غير المباشرة واألصول  المعلومات المالية الصوريةجمع في 
لذلك، من المهم أن يفهم الممارس  وتبعا  ات فيما بين مؤسسات األعمال ذات الصلة. لتزامواإل

منهج الطرف المسؤول ومعايير تلك التخصيصات وأن المالحظات اإليضاحية المرفقة بالمعلومات 
 المالية الصورية تفصح عن هذه المسائل.

 
 )ج((17أو مباعة )المرجع: الفقرة  مشتراه طبيعة المنشأة وأي منشأة 

هي منشأة منظمة أو عملية غير منظمة قابلة للتحديد بشكل  المشتراه . يمكن أن تكون المنشأة 22أ
منفصل ضمن منشأة أخرى مثل قسم أو فرع أو خط أعمال معين. ويمكن أن تكون المنشأة 

عملية غير منظمة قابلة كة تابعة أو مشروع مشترك، أو شأة منظمة مثل شر المباعة هي من
 للتحديد بشكل منفصل ضمن منشأة أخرى مثل قسم أو فرع أو خط أعمال معين.

 
أو مباعة، وبيئاتهم  مشتراه قد يتمتع الممارس بكامل أو جزء من الفهم المطلو  للمنشأة وأي منشأة . 23أ

 المختلفة، في حال قام بتدقيق أو مراجعة معلوماتهم المالية. 
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 )د((17عوامل الصناعة ذات الصلة والعوامل القانونية والتنظيمية والخارجية األخرى )المرجع: الفقرة 

ردين . تشمل عوامل الصناعة ذات الصلة أوضاع الصناعة مثل البيئة التنافسية وعالقات المو 24أ
وتشمل األمثلة على المسائل التي يمكن أن يبحثها الممارس ما والعمالء والتطورات التكنولوجية. 

 يلي:
 .السوق والمنافسة، بما في ذلك حجم الطلب والقدرة وتنافسية األسعار 
 .ممارسات األعمال الشائعة ضمن الصناعة 
  .النشاط الدوري أو الموسمي 
 المنشأة. تقنية المنتج المتعلقة بمنتجات 

 
تشمل العوامل القانونية والتنظيمية ذات الصلة البيئة القانونية والتنظيمية. وهذا يشمل، من بين . 25أ

لتقارير المالية المعمول به الذي تقوم بموجبه المنشأة، أو حيث أمكن، إطار إعداد اأمور أخرى، 
لقانونية والسياسية. ويمكن أن تشمل بإعداد معلوماتها المالية الدورية، والبيئة ا المشتراه المنشأة 

 األمثلة على المسائل التي قد يبحثها الممارس ما يلي: 
 .الممارسات المحاسبية الخاصة بالصناعة 
 .اإلطار القانوني والتنظيمي لصناعة منّظمة 
  ،أو حيث أمكن عمليات التشريع والنظام الذي يؤثر بشكل كبير على عمليات المنشأة

 أو المباعة، بما في ذلك األنشطة اإلشرافية المباشرة.  المشتراه المنشأة 
 .الضرائب 
   أعمالعلى سير أعمال المنشأة، أو حيث أمكن  السياسات الحكومية التي تؤثر حاليا 

)بما في ذلك ضوابط الصرف األجنبي(  النقديةكالسياسات  أو المباعة، المشتراه المنشأة 
ى سبيل المثال، برامج المعونات الحكومية( والسياسات المالية والحوافز المالية )عل

 وسياسات التعرفة أو القيود التجارية. 
  أو المباعة.  المشتراه المتطلبات البيئية التي تؤثر على صناعة وأعمال المنشأة أو المنشأة 

 
خرى التي تؤثر على المنشأة، وحيث أمكن، المنشأة ألتشمل األمثلة على العوامل الخارجية ا. 26أ

التي قد يبحثها الممارس الظروف االقتصادية العامة وأسعار الفائدة وتوفر  أو المباعة المشتراه 
 التمويل والتضخم أو إعادة تقييم العملة.

 
 الحصول على أدلة حول مدى مالئمة المصدر الذي تستخرج منه المعلومات المالية غير المعدلة

 (18)أ( و14الفقرتان  العوامل ذات الصلة التي يتعين بحثها )المرجع:
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أكي 
الت

دــ
  

تتضمن العوامل التي تؤثر على مدى مالئمة المصدر الذي تستخرج منه المعلومات المالية غير . 27أ
 ما إذا كان يوجد تقرير تدقيق أو مراجعة حول المصدر وما إذا كان المصدر:  المعدلة
 بموجب قانون أو نظام ذو صلة، أو مسموح به من قبل سوق  ديدا  مجاز أو مطلو  تح

، أو ُيستخدم وفق األعراف كتتا االوراق المالية ذي الصلة الذي ستودع لديه نشرة اإل
 والممارسات السوقية العادية.

  .يمكن تحديده بوضوح 
  ،يمثل نقطة بداية معقولة لجمع المعلومات المالية الصورية في سياق الحدث أو المعاملة

بما في ذلك ما إذا يتوافق مع السياسات المحاسبية للمنشأة ومؤرخ في تاريخ مناسب أو 
 يغطي فترة مناسبة. 

 
المالية غير  منه المعلومات استخرجتأو مراجعة بشأن المصدر الذي  تدقيق. يمكن إصدار تقرير 28أ

لغى الحاجة إلى ضرورة أن يفهم الممارس وفي هذه الحالة، ال تُ  المعدلة من قبل ممارس آخر.
 ة وإعداد التقارير ـات المحاسبـالذي يقوم بإعداد التقارير بموجب هذا المعيار المنشأة وممارس

، والحاجة إلى إثبات أن المصدر الذي (هـ)ج( و)17لمتطلبات الفقرتين وفقا  الخاصة بها 
 استخرجت منه المعلومات المالية غير المعدلة هو مصدر مناسب. 

 
 المصدر الذي تستخرج منه المعلومات المالية غير المعدلةحول أو مراجعة  تدقيقعدم وجود تقرير 

 (19)راجع الفقرة 
تستخرج منه المعلومات المالية غير . عندما ال يوجد تقرير تدقيق أو مراجعة حول المصدر الذي 29أ

المعدلة، من الضروري للممارس أن يتخذ اإلجراءات المتعلقة بمدى مالئمة ذلك المصدر. تشمل 
 العوامل التي يمكن أن تؤثر على طبيعة ونطاق هذه اإلجراءات ما يلي على سبيل المثال: 

 المالية التاريخية للمنشأة ما إذا كان الممارس قد قام مسبقا بتدقيق أو مراجعة المعلومات ،
 ومعرفة الممارس بالمنشأة من تلك العملية.

   تدقيق أو مراجعة المعلومات المالية التاريخية للمنشأة كيف حصل مؤخرا. 

  ما إذا كانت المعلومات المالية للمنشأة تخضع لمراجعة دورية من قبل الممارس، على
 متطلبات اإليداع التنظيمية. ستيفاءإسبيل المثال، ألغراض 

 
الفترة المالية للمنشأة للفترة التي تسبق مباشرة  البيانات من المرجح أن يتم تدقيق أو مراجعة. 30أ

الخاصة بالمصدر الذي استخرجت منه المعلومات المالية غير المعدلة، حتى وإن لم يتم تدقيق أو 
المالية غير المعدلة. على سبيل المثال، يمكن مراجعة المصدر الذي استخرجت منه المعلومات 

أن يكون المصدر الذي استخرجت منه المعلومات المالية غير المعدلة هو البيانات المالية 
مالية المرحلية التي لم يتم تدقيقها أو مراجعتها بينما قد يتم تدقيق البيانات المالية للمنشأة للسنة ال
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تشمل اإلجراءات التي قد يؤديها الممارس، مع األخذ بعين لحالة، السابقة مباشرة. وفي تلك ا
، فيما يتعلق بمدى مالئمة المصدر الذي استخرجت منه 29االعتبار العوامل المذكورة في الفقرة أ

 المعلومات المالية غير المعدلة ما يلي:

 :طرح األسئلة على الطرف المسؤول بشأن 
التي تم بواسطتها إعداد المصدر وموثوقية السجالت المحاسبية األساسية العملية التي  ○

 تم موافقة أو مطابقة المصدر معها.
 ما إذا تم تسجيل جميع المعامالت. ○
 للسياسات المحاسبية للمنشأة. وفقا  ما إذا تم إعداد المصدر  ○
تم تدقيقها  ما إذا كانت هنالك أي تغييرات في السياسات المحاسبية مقارنة بأحدث فترة ○

 أو مراجعتها، وإن كان الحال كذلك، كيف تم التعامل مع تلك التغييرات.
في المصدر نتيجة  وجود خطأ جوهري تقييمه لمخاطرة أن يكون من المحتمل  ○

 حتيال.إلا
 أثر التغييرات في أنشطة أعمال وعمليات المنشأة. ○

 ة أو المرحلية السابقة مباشرة، إذا قام الممارس بتدقيق أو مراجعة المعلومات المالية السنوي
إلى أية مشاكل تشير هذه النتائج  كانتبعد بحث نتائج هذا التدقيق أو المراجعة وما إذا 

 بخصو  إعداد المصدر الذي استخرجت منه المعلومات المالية غير المعدلة. 
 الممارس عندما ي يقدمها الطرف المسؤول استجابة على تساؤالت التثبت من المعلومات الت

 تبدو اإلجابات غير متسقة مع فهم الممارس للمنشأة أو ظروف العملية. 
  المعلومات المالية للفترة السابقة المقابلة، وحيث أمكن، المعلومات مقارنة المصدر مع

 المالية السنوية أو المرحلية السابقة مباشرة، ومناقشة التغيرات الهامة مع الطرف المسؤول.
 

المالية التاريخية للمنشأة التي لم يتم تدقيقها أو مراجعتها على اإلطالق )المرجع: الفقرة  المعلومات
 ((ـه)13

ألغراض المعاملة والتي لم يكن لها نشاط  قد تم تأسيسها المنشأة تكون فيهاستثناء الحالة التي إ. ب31أ
من غير المرجح أن يسمح القانون أو النظام ذو الصلة للمنشأة بإصدار تجاري على اإلطالق، 

 في حال لم يتم على اإلطالق تدقيق أو مراجعة معلوماتها المالية التاريخية. إكتتا نشرة 
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أكي 
الت

دــ
  الحصول على أدلة حول مدى مالئمة التعديالت الصورية 

 (21تحديد التعديالت الصورية المالئمة )المرجع: الفقرة 
على فهمه لكيفية قيام الطرف المسؤول بجمع المعلومات المالية الصورية وظروف العملية  بناء   . 32أ

قد حدد يحصل الممارس على أدلة بخصو  ما إذا كان الطرف المسؤول  يمكن أن األخرى،
 بشكل مناسب التعديالت الصورية الالزمة من خالل مجموعة من اإلجراءات مثل: 

 منهج الطرف المسؤول في تحديد التعديالت الصورية المالئمة؛ على  تقييم مدى معقولية
سبيل المثال، الطريقة المستخدمة في تحديد التخصيصات المناسبة للدخل والمصاريف 

 ات بين مؤسسات األعمال ذات الصلة.لتزامغير المباشرة واألصول واإل

  فيما يخص منهج  المشتراه طرح التساؤالت على األطراف ذات الصلة ضمن المنشأة
 . المشتراه استخراج المعلومات المالية للمنشأة 

 يات ذات الصلة أو الوثائق األخرى.تفاقتقييم جوانب محددة من العقود أو اإل 
 ة فيما يخص جوانب محددة من الحدث أو المعاملة أطرح التساؤالت على مستشاري المنش

 تعديالت المالئمة.العالقة المتصلة بتحديد اليات ذات تفاقوالعقود واإل
  تقييم التحليالت وأوراق العمل ذات الصلة التي يعّدها الطرف المسؤول وموظفي المنشأة

 اآلخرين المشاركين في جمع المعلومات المالية الصورية.
  الحصول على أدلة تثبت إشراف الطرف المسؤول على موظفي المنشأة اآلخرين المشاركين

 الصورية.في جمع المعلومات المالية 
  .تنفيذ اإلجراءات التحليلية 

 
أو المباعة المشمولة في التعديالت الصورية  المشتراه الدعم بالحقائق ألي معلومات مالية للمنشأة 

 ) ((22)المرجع: الفقرة 
 

 المعلومات المالية للمنشأة المباعة
 معين، ُتستمد المعلومات المالية للمنشأة المباعة من المصدر الذي إستثمار. في حال بيع 33أ

استخرجت منه المعلومات المالية غير المعدلة، والتي يتم في الغالب تدقيقها أو مراجعتها. لذلك 
استخرجت منه المعلومات المالية غير المعدلة األساس الذي يقوم الممارس  المصدر الذييقدم 

وفي تلك الحالة،  للمعلومات المالية للمنشأة المباعة.دعم بالحقائق  له بتحديد ما إذا كان يوجد وفقا  
ظهرت الدخل والمصاريف المنسوبة أتشمل المسائل التي ينبغي بحثها على سبيل المثال ما إذا 

 ة. إلى المنشأة المباعة والتي ُتسجل على المستوى الموحد بشكل مناسب في التعديالت الصوري
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استخرجت منه المعلومات المالية غير المعدلة، قد  في حال عدم تدقيق أو مراجعة المصدر الذي. 34أ
المعلومات في تحديد ما إذا كانت  30أ-29يرجع الممارس إلى اإلرشادات الواردة في الفقرات أ

 المالية للمنشأة المباعة مدعومة بالحقائق. 
 

 المشتراه المعلومات المالية للمنشأة 
. وفي المشتراه للمنشأة استخرجت منه المعلومات المالية  . يمكن تدقيق أو مراجعة المصدر الذي35أ

من قبل  المشتراه للمنشأة استخرجت منه المعلومات المالية  حال تدقيق أو مراجعة المصدر الذي
عاة أي مدلوالت تنشأ مدعومة بالحقائق مع مرا  المشتراه للمنشأة المعلومات المالية الممارس، تكون 

 . 23عن الظروف التي تم تناولها في الفقرة 
 
 قبلمن  المشتراه للمنشأة استخرجت منه المعلومات المالية  . يمكن تدقيق أو مراجعة المصدر الذي36أ

ُتلغى الحاجة إلى ضرورة أن يفهم الممارس الذي يقوم بإعداد  ممارس آخر. وفي هذه الحالة،
وممارسات المحاسبة وإعداد التقارير الخاصة بها  المشتراه التقارير بموجب هذا المعيار المنشأة 

 المشتراه للمنشأة (، والحاجة إلى إثبات أن المعلومات المالية هـ)ج( و) 17لمتطلبات الفقرتين  وفقا  
 . مدعومة بالحقائق

 
للمنشأة المشتراة، استخرجت منه المعلومات المالية  في حال عدم تدقيق أو مراجعة المصدر الذي. 37أ

وتشمل  لمتعلقة بمدى مالئمة ذلك المصدر.من الضروري أن يقوم الممارس بتنفيذ اإلجراءات ا
 على سبيل المثال:  متضمنا  العوامل التي قد تؤثر على طبيعة ونطاق هذه اإلجراءات 

   للمنشأة المعلومات المالية التاريخية بتدقيق أو مراجعة  ما إذا كان الممارس قد قام مسبقا
 المشتراة، ومعرفة الممارس بالمنشأة المشتراة من تلك العملية.

   للمنشأة المشتراة.المعلومات المالية التاريخية تدقيق أو مراجعة  متى تم مؤخرا 

  للمنشأة المشتراة تخضع لمراجعة دورية من قبل الممارس، المعلومات المالية ما إذا كانت
 على سبيل المثال، ألغراض استيفاء متطلبات اإليداع التنظيمية. 

 
للفترة التي تسبق مباشرة تلك  المشتراه . يتم في الغالب تدقيق أو مراجعة البيانات المالية للمنشأة 38أ

لم يتم تدقيق ، حتى وإن المشتراه الخاصة بالمصدر الذي استخرجت منه المعلومات المالية للمنشأة 
. وفي تلك الحالة، المشتراه المصدر الذي استخرجت منه المعلومات المالية للمنشأة  أو مراجعة

ن االعتبار العوامل الواردة في الفقرة تشمل اإلجراءات التي قد يتخذها الممارس، بعد األخذ بعي
 :المتضمنة مدعومة بالحقائق المشتراه ، فيما يتعلق بما إذا كانت المعلومات المالية للمنشأة 37أ

 : طرح التساؤالت على إدارة المنشأة المشتراة بخصو 
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استخرجت منه المعلومات المالية  الذي العملية التي تم بواسطتها إعداد المصدر ○
وموثوقية السجالت المحاسبية األساسية التي تم موافقة أو مطابقة  المشتراة للمنشأة 

 المصدر معها.

 ما إذا تم تسجيل جميع المعامالت. ○

 وفقا   للمنشأة المشتراة استخرجت منه المعلومات المالية  الذيما إذا تم إعداد المصدر  ○
 .المشتراه  للسياسات المحاسبية للمنشأة

تغييرات في السياسات المحاسبية مقارنة بأحدث فترة تم تدقيقها ما إذا كانت هنالك أي  ○
 أو مراجعتها، وإن كان الحال كذلك، كيف تم التعامل مع تلك التغييرات.

 الذي تقييمه لمخاطرة أن يكون من المحتمل وجود خطأ جوهري في المصدر ○
 نتيجة االحتيال. للمنشأة المشتراة استخرجت منه المعلومات المالية 

 .المشتراه  التغييرات في أنشطة أعمال وعمليات المنشأةأثر  ○

  ،إذا قام الممارس بتدقيق أو مراجعة المعلومات المالية السنوية أو المرحلية السابقة مباشرة
بعد بحث نتائج هذا التدقيق أو المراجعة وما إذا قد تشير هذه النتائج إلى أية مشاكل 

 . للمنشأة المشتراة معلومات المالية بخصو  إعداد المصدر الذي استخرجت منه ال

 استجابة على تساؤالت الممارس  إدارة المنشأة المشتراة قدمها ي تالتثبت من المعلومات الت
 أو ظروف العملية.  المشتراة  عندما تبدو اإلجابات غير متسقة مع فهم الممارس للمنشأة

  مع المعلومات الذي استخرجت منه المعلومات المالية للمنشأة المشتراة مقارنة المصدر
المالية للفترة السابقة المقابلة، وحيث أمكن، المعلومات المالية السنوية أو المرحلية السابقة 

 .إدارة المنشأة المشتراة مباشرة، ومناقشة التغيرات الهامة مع 
 

الذي استخرجت منه المعلومات المالية كيد تتعلق بالمصدر رأي تدقيق معدل أو نتيجة مراجعة أو فقرة تأ
 أو المباعة المشتراه غير المعدلة أو المصدر الذي استخرجت منه المعلومات المالية للمنشأة 

 

 )أ((23المحتملة )المرجع: الفقرة  النتائج
ال تؤثر جميع آراء التدقيق المعدلة أو نتائج المراجعة أو فقرات التأكيد فيما يخص المصدر الذي . 39أ

استخرجت منه المعلومات المالية غير المعدلة أو المصدر الذي استخرجت منه المعلومات المالية 
رية، في أو المباعة بالضرورة على ما إذا يمكن جمع المعلومات المالية الصو  المشتراه للمنشأة 

على سبيل المثال، يمكن التعبير عن  جميع الجوانب الهامة، على أساس المعايير المعمول بها.
عن أجور أولئك المكلفين  فصاحرأي تدقيق متحفظ حول البيانات المالية للمنشأة بسبب عدم اإل

حال وكانت إذا كان هذا هو ال بالرقابة حسبما يقتضي إطار إعداد التقارير المالية المعمول به.
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تستخدم هذه البيانات المالية على أنها المصدر الذي تستخرج منه المعلومات المالية غير المعدلة، 
الصوري  والبيانفإن مثل هذا التحفظ قد ال يكون له أثر على ما إذا يمكن جمع بيان الدخل 

 لصافي األصول، في جميع الجوانب الهامة، على أساس المعايير المعمول بها.
 

 (24) ( و23اإلجراءات المناسبة األخرى )المرجع: الفقرتان 
 

 تشمل اإلجراءات المناسبة األخرى التي يمكن أن يتخذها الممارس على سبيل المثال ما يلي: . 40أ

  23فيما يتعلق بالمتطلب المذكور في الفقرة:) ( 

o .مناقشة المسألة مع الطرف المسؤول 

o  رأي إلى  في تقرير الممارس ذو الصلة، اإلشارةحيث أمكن بموجب القانون أو النظام
التدقيق المعدل أو نتيجة المراجعة أو فقرة التأكيد، إذا كانت المسألة وفق التقدير المهني 

 للممارس ذات أهمية كافية بالنسبة لفهم المستخدمين للمعلومات المالية الصورية. 

  بموجب القانون أو النظام ذو ، حيث أمكن 24فيما يتعلق بالمتطلب المذكور في الفقرة
 الصلة، تعديل رأي الممارس.

 .حيث أمكن بموجب القانون أو النظام ذو الصلة، حجب التقرير أو االنسحا  من العملية 

  .السعي للحصول على مشورة قانونية 
 

 تقييم عرض المعلومات المالية الصورية
 ) ((26قرة )المرجع: الف تفادي أي عالقة بالمعلومات المالية المضللة

أن ال يرتبط الممارس على علم منه بالتقارير قواعد السلوك األخالقي للمحاسبين المهنيين  تقتضي .41أ
 8أو المراسالت أو المعلومات األخرى التي يعتقد أنها:

 تحتوي على خطأ هام أو بيان مضلل؛ (أ)

 بيانات أو معلومات مقدمة بتهور وإهمال؛ أوتحتوي على  ( )

معلومات ُيطلب تضمينها حيث يكون مثل هذا الحذف أو الحجب تحذف أو تحجب  (ج)
 مضلال .

 
  

                                                          

 
 .110.2السلوك األخالقي للمحاسبين المهنيين، الفقرة  قواعد  8
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 )ج((26)ج( و14ات المرفقة بالمعلومات المالية الصورية )المرجع: الفقرتان فصاحاإل 

 ات المناسبة مسائل معينة كالتالي: فصاح. يمكن أن تشمل اإل42أ

  الحدث أو المعاملة، طبيعة وغرض المعلومات المالية الصورية، بما في ذلك طبيعة

 والتاريخ الذي ُيفترض فيه وقوع هذا الحدث أو إجراء هذه المعاملة؛

  المصدر الذي استخرجت منه المعلومات المالية غير المعدلة، وما إذا تم نشر تقرير تدقيق

 أو مراجعة حول ذلك المصدر؛

  التعديالت الصورية، بما في ذلك وصف وتوضيح لكل تعديل. وهذا يتضمن، في حال

أو المباعة، المصدر الذي استخرجت منه هذه  المشتراه المعلومات المالية للمنشأة 

 ؛المعلومات وما إذا تم نشر تقرير تدقيق أو مراجعة حول ذلك المصدر

 ها الذي تم على أساسها جمع في حال عدم توفره للعموم، وصف المعايير المعمول ب

 المعلومات المالية الصورية؛ و

  وأنها ال ، فقط تم جمع المعلومات المالية الصورية ألغراض توضيحيةقد بيان يفيد بأنه

 تمثل بسبب طبيعتها المركز المالي الفعلي للمنشأة أو أدائها المالي أو تدفقاتها النقدية.
 

ات فصاحات أو غيرها من اإلفصاحإلالصلة تقديم هذه اوقد يقتضي القانون أو النظام ذو 
 المحددة.

 
 )د((26بحث األحداث الالحقة الهامة )المرجع: الفقرة 

حول المصدر الذي ُتستخرج منه المعلومات المالية غير  حيث أن الممارس ال يقوم بإعداد التقارير. 43أ
معينة لتحديد األحداث بعد  اءاتإجر  إتخاذ، فإنه ال يوجد متطلب يقتضي من الممارس المعدلة

ضمنه. ومع ذلك، من الضروري  فصاحتاريخ المصدر تقتضي تعديل ذلك المصدر أو اإل
للممارس أن يبحث فيما إذا كان قد بلغ إلى علمه أي أحداث هامة الحقة لتاريخ المصدر الذي 

ضمن  فصاحُتستخرج منه المعلومات المالية غير المعدلة والتي قد تقتضي اإلشارة إلى أو اإل
أن تكون تلك المعلومات  المالحظات اإليضاحية المرفقة بالمعلومات المالية الصورية لتفادي

أو معرفة الممارس  المذكورة مضللة. ويستند هذا البحث إلى تنفيذ اإلجراءات بموجب هذا المعيار
بالمنشأة وظروف العملية. على سبيل المثال، بعد تاريخ المصدر الذي ُتستخرج منه المعلومات 

ة تتضمن تحويل ديونها القابلة المالية غير المعدلة، قد تكون المنشأة قد أبرمت معاملة رأسمالي
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المعلومات عتبار إ عنها إلى  فصاحللتحويل إلى حقوق ملكية، والذي يمكن أن يؤدي عدم اإل
 المالية الصورية بأنها مضللة. 

 
 (27التضار  الهام مع معلومات أخرى )المرجع: الفقرة 

رفض الطرف المسؤول تنقيح  في حالتشمل اإلجراءات المناسبة األخرى التي قد يتخذها الممارس . 44أ

 ما يلي على سبيل المثال:  أو المعلومات األخرى  المعلومات المالية الصورية

 :حيث أمكن بموجب القانون أو النظام ذو الصلة 

o .وصف التضار  الهام في تقرير الممارس 

o .تعديل رأي الممارس 

o .حجب التقرير أو االنسحا  من العملية 

  قانونية.السعي للحصول على مشورة 
 

 )أ((28)المرجع: الفقرة  اإلقرارات الخطية
من الطرف المسؤول اختيار . في بعض الظروف، يمكن أن تتطلب أنواع المعامالت المعنية 45أ

التي لم تضطر المنشأة مسبقا لبيانها ألنه لم يكن لديها سياسات محاسبية للتعديالت الصورية 
أن يطلب الممارس من الطرف المسؤول توسيع معامالت ذات صلة. وفي تلك الحالة، يمكن 

بأن السياسات المحاسبية التي تم اختيارها تشكل السياسات  نطاق اإلقرارات الخطية لتشمل تأكيدا  
 للمنشأة لتلك األنواع من المعامالت. المتبناة

 
 رأي الصياغة 

 (29)المرجع: الفقرة  يتطلبها القانون أو النظام ذو الصلة مسائل أخرى  بشأنالتأكيد 
يمكن أن يقتضي القانون أو النظام ذو الصلة من الممارس إبداء رأي معين حول مسائل محددة . 46أ

، في جميع الجوانب الهامة، على أساس المعلومات المالية الصورية تم جمعستثناء ما إذا إب
المعايير المعمول بها. وفي بعض هذه الحاالت، قد ال يكون من الضروري أن يتخذ الممارس 

من الممارس إبداء  قد يقتضي القانون أو النظام ذو الصلةإجراءات إضافية. على سبيل المثال، 
له بجمع المعلومات المالية  وفقا   رأي معين حول ما إذا كان األساس الذي يقوم الطرف المسؤول

مع السياسات المحاسبية للمنشأة. إن االمتثال للمتطلبات المنصو  عليها في  الصورية متوافقا  
 )ج( من هذا المعيار يوفر أساسا  للتعبير عن مثل هذا الرأي.22و 18الفقرتين 

 
ة. وتختلف طبيعة ونطاق هذه إجراءات إضافي إتخاذ. في الظروف األخرى، قد يحتاج الممارس إلى 47أ

اإلجراءات اإلضافية مع اختالف طبيعة المسائل األخرى التي يقتضي فيها القانون أو النظام ذو 
 من الممارس إبداء رأي معين.  الصلة
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 بيان مسؤولية الممارس عن التقرير
ريره بيان صريح يؤكد أن يضّمن تق يمكن أن يقتضي القانون أو النظام ذو الصلة من الممارس. 48أ

أو التنظيمي اإلضافي في تقرير  القانونيويتفق دمج هذا البيان  عن التقرير.على مسؤوليته 
 الممارس مع متطلبات هذا المعيار.

 
 (30)المرجع: الفقرة  عن المعايير المعمول بها فصاحاإل

المرفقة بالمعلومات المالية . ال يحتاج الطرف المسؤول إلى أن يكرر ضمن المالحظات اإليضاحية 49أ
، أو تقّرها مؤسسات معتمدة أو الصورية أي معايير ينص عليها أي قانون أو نظام ذو صلة

كجزء من نظام إعداد التقارير  معترف بها لوضع المعايير. وستكون هذه المعايير متوفرة للعموم
 ن قبل الطرف المسؤول. ولذلك فهي مشمولة ضمنا في عملية جمع المعلومات المالية الصورية م

 
عن  فصاحأن يتم اإل أي معايير محددة، فإنه من الضروري  بوضع الطرف المسؤول حيثما يقوم. 50أ

تلك المعايير بحيث يمكن للمستخدمين الحصول على فهم مناسب لكيفية جمع المعلومات المالية 
 الصورية من قبل الطرف المسؤول. 

 
 إعداد تقرير التأكيد

 )أ((35)المرجع: الفقرة  العنوان
إن العنوان الذي يشير إلى أن التقرير هو تقرير ممارس مستقل، على سبيل المثال "تقرير التأكيد . 51أ

"، كتتا الخا  بالممارس المستقل حول جمع المعلومات المالية الصورية المشمولة في نشرة اإل
األخالقية ذات الصلة فيما يخص إنما يؤكد على أن الممارس قد استوفى جميع المتطلبات 

وهذا يميز تقرير  ۹.)المنقح( 3000االستقاللية حسبما يقتضي المعيار الدولي لعمليات التأكيد
 الممارس المستقل عن التقارير الصادرة عن جهات أخرى. 

 
 ) ((35)المرجع: الفقرة  المرسل إليه)إليهم(

جهة أو الجهات التي سيرسل لها التقرير. وكخيار يمكن أن يحدد القانون أو النظام ذو الصلة ال. 52أ
الجهات التي سيرسل لها التقرير كجزء من شروط  على بديل، يمكن أن يتفق الممارس مع المنشأة

 العملية.
 

 )ج((35)المرجع: الفقرة  الفقرات التمهيدية
تحتوي على معلومات أخرى، يمكن  إكتتا المعلومات المالية الصورية في نشرة سيتم دمج  . حيث53أ

يحدد القسم الذي تم  معين أن يدرس الممارس، في حال سمح شكل العرض بذلك، بتضمين مرجع

                                                           
 .20، الفقرة )المنقح( 3000المعيار الدولي لعمليات التأكيد   ۹
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فيه عرض المعلومات المالية الصورية. ومن شأن هذا أن يساعد القراء على تحديد المعلومات 
 التي يرتبط بها تقرير الممارس. المالية الصورية

 
 )ح((35)ج( و13)المرجع: الفقرتان  الرأي

إن تحديد ما إذا ُتستخدم عبارة "تم جمع المعلومات المالية الصورية، في جميع الجوانب الهامة، . 54أ
 مناسبأو عبارة "تم جمع المعلومات المالية الصورية بشكل  ["المعايير المعمول بها على أساس ]

محدد يعتمد على القانون أو النظام  إختصا وفق األساس المعلن" إلبداء رأي معين في أي 
، أو على ختصا الذي يحكم إعداد التقارير حول المعلومات المالية الصورية في ذلك اإل

 .ختصا في ذلك اإل عموما  الممارسات المقبولة 
 
وفق ات صياغة رأي الممارس ختصاصفي بعض اإل يمكن أن يحدد القانون أو النظام ذو الصلة. 55أ

تلك المحددة أعاله. وحيث يكون هذا هو الحال، قد يكون من الضروري للممارس أن  بنود غير
يمارس الحكم والتقدير لتحديد ما إذا كان تنفيذ اإلجراءات المبينة في هذا المعيار سوف تساعد 
الممارس على إبداء رأي ضمن الصياغة التي يحددها القانون أو النظام، أو ما إذا كانت 

 افية ضرورية. اإلجراءات اإلض
 
هو أمر كافي لتمكين الممارس . عندما يستنتج الممارس أن تنفيذ اإلجراءات المبينة في هذا المعيار 56أ

من إبداء الرأي في الصياغة التي ينص عليها القانون أو النظام، فإنه قد يكون من المناسب 
 اعتبار تلك الصياغة بأنها مرادفة للصياغتين البديلتين للرأي المحدد في هذا المعيار. 

 
 (35)المرجع: الفقرة  التقرير التوضيحي

  في الملحق.  أي غير معدليرد تقرير الممارس بر . 57أ
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أكي 
الت

دــ
 الملحق                                                             

 (57)المرجع: الفقرة أ                    
 تقرير توضيحي للممارس برأي غير معدل  

 كتتا تقرير التأكيد المستقل للممارس بشأن جمع المعلومات المالية الصورية المشمولة في نشرة اإل
 ]الجهة)الجهات( المرسل إليها[

 كتتا تقرير بشأن جمع المعلومات المالية الصورية المشمولة في نشرة اإل 
عملية التأكيد الخاصة بنا إلعداد التقارير حول جمع المعلومات المالية الصورية  ستكمالإلقد قمنا ب

[. تتألف المعلومات المالية الصورية من ]البيان الصوري الطرف المسؤول من قبل ] ABCلشركة 
 ، و]بيان الدخل الصوري للفترة المنتهية في ]تاريخ[[، و]البيان الصوري للتدفقلصافي األصول ]بتاريخ[[

من  xx-xxالنقدي للفترة المنتهية في ]تاريخ[[، واإليضاحات ذات العالقة ]كما هي مبينة في الصفحات 
الصادرة عن الشركة[. إن المعايير المعمول بها التي قام على أساسها ]الطرف المسؤول[  كتتا نشرة اإل

مبينة  [/X[ ومبينة في ]المالحظة XX]محددة في نظام األوراق المالية  بجمع المعلومات المالية الصورية
 [[. Xفي ]المالحظة 

 
لتوضيح أثر ]الحدث أو المعاملة[  [الطرف المسؤول تم جمع المعلومات المالية الصورية من قبل ]

]و[ ]األداء المالي للشركة  التاريخ[ حدد[ على ]المركز المالي للشركة كما في X]المبين في ]المالحظة 
 حددقد حصلت في ] التاريخ[ كما لو أن ]الحدث أو المعاملة[ حدد]والتدفقات النقدية[ للفترة المنتهية في 

وكجزء من هذه العملية، تم استخراج معلومات حول ]المركز  التاريخ على التوالي[. وحدد التاريخ[ ]
من البيانات المالية للشركة  [الطرف المسؤول المالي[ للشركة ]وأدائها المالي[ ]وتدفقاتها النقدية[ من قبل ]

]للفترة المنتهية في ]التاريخ[[ والتي تم ضمنها نشر ]تقرير ]تدقيق[/]مراجعة[/]ال يوجد تقرير تدقيق أو 
 1راجعة[.م

 عن المعلومات المالية الصورية [الطرف المسؤول ] مسؤولية
المعايير المعمول مسؤوال عن جمع المعلومات المالية الصورية على أساس ][ الطرف المسؤول يكون ]

 [.بها
 

 الجودة ورقابة استقالليتنا
السلوك األخالقي للمحاسبين قواعد والمتطلبات األخالقية األخرى من  يةالستقاللمتطلبات ال نالقد امتثل
تأسس على المبادئ  ذياألخالقي الدولي للمحاسبين، الالسلوك مجلس معايير  الصادرة عن المهنيين

 .والسرية والسلوك المهني األساسية للنزاهة والموضوعية والكفاءة المهنية والعناية الواجبة
 

                                                           

 كتتا . إلعند تعديل تقرير التدقيق أو المراجعة، يمكن اإلشارة إلى المكان الذي جرى فيه التعديل في نشرة ا 1 
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الجودة بما في  لرقابةبالتالي على نظام شامل تحافظ و 2 1الجودة  لرقابةمعيار الدولي الشركة الطبق تُ 

ذلك سياسات وإجراءات موثقة بشأن االمتثال للمتطلبات األخالقية والمعايير المهنية والمتطلبات القانونية 
 .والتنظيمية المعمول بها

 
 مسؤوليات الممارس

]حول ما إذا تم جمع  [،XXتتلخص مسؤوليتنا في إبداء رأي معين ]حسبما يقتضي نظام األوراق المالية 
 الطرف المسؤول[ على أساس ] المعلومات المالية الصورية، في جميع الجوانب الهامة، من قبل ]

 [". المعايير المعمول بها
 

التأكيد إلعداد التقارير حول عمليات " 3420للمعيار الدولي لعمليات التأكيد  وفقا  لقد قمنا بإجراء عمليتنا 
الصادر عن مجلس معايير التدقيق  "كتتا جمع المعلومات المالية الصورية المشمولة في نشرة اإل

يخطط وينفذ إجراءات معينة للحصول على تأكيد  الممارس أنوالتأكيد الدولي. ويقتضي هذا المعيار 
ات المالية الصورية، في جميع الجوانب قد جمع المعلوم[ الطرف المسؤول ] كانمعقول حول ما إذا 
 [". المعايير المعمول بها الهامة، على أساس ]

 
أي تقارير أو آراء بشأن أي  فنحن لسنا مسؤولون عن تحديث أو إعادة إصداروألغراض هذه العملية، 

، كما أننا لم نقم في سياق هذه معلومات مالية تاريخية ُتستخدم في جمع المعلومات المالية الصورية
 العملية بإجراء تدقيق أو مراجعة للمعلومات المالية المستخدمة في جمع المعلومات المالية الصورية. 

 
هو فقط توضيح أثر حدث هام  كتتا إن الغرض من المعلومات المالية الصورية المشمولة في نشرة اإل

أو معاملة هامة على المعلومات المالية غير المعدلة للمنشأة كما لو أن الحدث قد وقع أو أن المعاملة 
لذلك، فإننا ال نقدم أي تأكيد على أن  قد أجريت في تاريخ سابق تم اختياره ألغراض التوضيح. وتبعا  

 ستكون كما تم عرضها. [ التاريخ حدد النتيجة الفعلية للحدث أو المعاملة في ]
 

تشمل عملية التأكيد المعقول إلعداد التقارير حول ما إذا تم جمع المعلومات المالية الصورية، في جميع 
الجوانب الهامة، على أساس المعايير المعمول بها، تنفيذ إجراءات لتقييم ما إذا كانت المعايير المعمول 

[ في جمع المعلومات المالية الصورية تقدم أساس معقول المسؤولالطرف  بها المستخدمة من قبل ]
وللحصول على أدلة مناسبة كافية حول  ،لعرض اآلثار الهامة المنسوبة مباشرة إلى الحدث أو المعاملة

 ما إذا: 
   لتلك المعايير؛ و مناسبا   كانت التعديالت الصورية ذات العالقة تعطي أثرا 

                                                           
"رقابة الجودة للشركات التي تؤدي عمليات تدقيق ومراجعة للبيانات المالية وعمليات التأكيد األخرى  1الجودة  لرقابةمعيار الدولي ال   2

 والخدمات ذات العالقة".



 الصورية المشمولة في نشرة اإلكتتا التأكيد إلعداد التقارير حول جمع المعلومات المالية عمليات 
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أكي 
الت

دــ
  لتلك التعديالت على المعلومات المالية غير  ا  سليمقا تطبيتعكس  وريةكانت المعلومات المالية الص

 المعدلة. 
 

تعتمد اإلجراءات التي يتم اختيارها على حكم وتقدير الممارس، مع األخذ بعين االعتبار فهم الممارس 
لطبيعة الشركة، والحدث أو المعاملة التي تم جمع المعلومات المالية الصورية بشأنها، وظروف العملية 

 األخرى ذات الصلة. 
 

 المالية الصورية. تقييم العرض اإلجمالي للمعلومات العملية أيضا   تشمل
 

 ونحن نعتقد بأن األدلة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتقديم أساس لرأينا.
 

 الرأي
المعايير المعمول ]، في جميع الجوانب الهامة، على أساس برأينا]تم جمع المعلومات المالية الصورية، 

 [/]تم جمع المعلومات المالية الصورية بشكل مناسب وفق األساس المعلن[. بها
 

 إعداد التقارير حول المتطلبات القانونية أو التنظيمية األخرى 
يمكن أن يتطلب القانون أو النظام ذو الصلة من الممارس إبداء رأي معين حول المسائل األخرى  ]
(. ويختلف شكل ومحتوى هذا القسم من تقرير الممارس مع اختالف طبيعة 47أ-46الفقرات أ أنظر)

 .مسؤوليات إعداد التقارير األخرى[

 [ توقيع الممارس ]

 [ تاريخ تقرير الممارس ]

 [ عنوان الممارس ]
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التكليدف بإناداإ رجدراءات متفدق عليهدا تتعلدق "، 4400 للخددمات ذات العالقدةالمعيار الددولي قراءة  ينبغي
 والمراجعددة وعمليددات التدددقيقو  المعددايير الدوليددة لرقابددة الاددودة رلددى"مقدمددة  فددي سدديا  "بالمعلومددات الماليددة

للخدددددمات ذات المعددددايير الدوليددددة  التددددي تبددددين تطبيددددق سددددلطةة، " والخدددددمات ذات العالقدددد األخددددر   والتأكيددددد
 .العالقة
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 ة ـمقدمال
 

رشادات حول المسؤوليات رهو وضع معايير وتوفير للتدقيق من هذا المعيار الدولي  هدفن الر .1
نااإ رجراءات متفق عليها تتعلق بالمعلومات المالية، وحول رعند قيامه بمهمة  1دققالمهنية للم

 والمتعلق بالتكليف المذكور. المدقق ن التقرير الصادر عن شكل ومضمو 
 

موجه للمهمات المتعلقة بالمعلومات المالية. ومع ذلك فقد يوفر للتدقيق ن هذا المعيار الدولي ر .2
معرفة المدقق يكون لد   أنمفيدة للمهمات المتعلقة بالمعلومات غير المالية، على شرط  ررشادات

بحوث عنه، ووجود مقاييس معقولة تستند عليها النتائج. وياب أن يقرأ مر الممناسبة لموضوع األ
. كما "للتدقيقطار المعايير الدولية ر" –120للتدقيق  يمع المعيار الدولللتدقيق  يهذا المعيار الدول

عند تطبيقه هذا المعيار  دققاألخر  قد تكون مفيدة للمللتدقيق رشادات المعايير الدولية رن أ
 .يالدول

 

نااإ رجراءات معينة تتعلق ببنود إبالمدقق نااإ رجراءات متفق عليها قد تتضمن قيام إالتكليف ب نر .3
 أوطراف ذات العالقة المشتريات من األ أوالمدينين  أومنفردة من المعلومات المالية )كالدائنين 

حتى بالماموعة  أوبإحد  البيانات المالية )كالميزانية(  أوجزاء المنشأة( أ أحدرباح أالمبيعات و 
 الكاملة للبيانات المالية. 

 

 هدف التكليف بإجراءات متفق عليها 
 

بإجراءات ذات طبيعة تدقيقية، المدقق الهدف من التكليف بإجراءات متفق عليها هو قيـام  إن .4
طراف ثالثة ذات عالقة، وتقديم أية أوالمنشأة و المدقق تفاق عليها بين ل ن تم اأوالتي سبق 

 قائق المكتشفة. تقرير بالح
 

ال يقوم  فإنهببساطة يقدم تقريرا  بالحقائق المكتشفة من اإلجراءات المتفق عليها، المدقق ن أبما  .5
المستفيدين من التقرير يقومون بتقييم اإلجراءات والنتائج المقدمة  فإنثقة وبدال  من ذلك  أيبداء إب

 . المدققعمال أ الل نفسهم، ويستنتاون استنتاجاتهم الخاصة من خألالمدقق من 
 

ن أنااإها، حيث رطراف التي اتفقت على اإلجراءات المطلوب يقتصر التقرير على تلك األ .6
 سباب هذه اإلجراءات، قد يسيئون تفسير النتائج.أخرين، الذين ال يدركون اآل

 

 المبادئ العامة للتكليف بإجراءات متفق عليها 
مجلس " الصادر عن  للمحاسبين القانونيين ينبقواعد السلوك المه" المدقق يلتزم  أنب ـيج .7

التي تحكم المسؤوليات  يقواعد السلوك المهن وإن للمحاسبينالدولية  ياألخالقالسلوك معايير 
 -:ي، لمثل هذا النوع من التكليف هدققالمهنية للم

                                                           
والخدمات ذات العالقة، والتي قد يتم القيام التدقيق  عمليتيعند وصف للتدقيق يستعمل خالل المعايير الدولية المدقق ن مصطلح ر  1

مدقق يكون هو  أن الضروري الخدمات ذات العالقة من  بإنااإيقوم  يالشخص الذ بأنليس التلميح  اإلشارةن القصد من هذه ربها. 
  ة.للمنشأالبيانات المالية 
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  ؛األمانة 
  ؛الموضوعية 
  ؛الكفاءة والعناية المهنية 
  ؛السرية 

 و ؛المهنيالسلوك  ( ه)
 معايير التقنية.ال 

 

 

شروط  فإنليست من متطلبات التكليف بإجراءات متفق عليها. ومع ذلك  فإنهاستقاللية إلا أما
ستقاللية المنوه إللتزام بمتطلبات اإلاالمدقق المعايير الوطنية قد تتطلب من  أوهداف التكليف أ و 

ال يتمتع المدقق حالة كون . وفي الدولية للمحاسبين ياألخالقالسلوك مالس معايير بقواعد عنها 
 بيان ذلك في تقرير الحقائق المكتشفة.  ي من الضرور  فإن ستقالليةإلاب

 

وشروط للتدقيق  ين ينفذ التكليف بإجراءات متفق عليها وفقًا لهذا المعيار الدولأالمدقق على  .8
 التكليف. 

 

 تحديد شروط التكليف 
المحددين الذين يستلمون  األخرى  األطرافعتياديًا، إوممثلو المنشأة و المدقق يجب أن يتأكد  .9

هناك فهم واضح يتعلق بالجراءات المتفق عليها  بأننسخًا من تقرير الحقائق المكتشفة، 
 -:يالمتفق عليها ما يل األموروتتضمن  وشروطها.

 

  أوتدقيق طبيعة التكليف متضمنا  حقيقية كون اإلجراءات المنفذة سوف ال تشكل عملية 
 ثقة.  أيبداء رفسوف ال يتم اطالع، وعليه 

 من التكليف.  هدفبيان ال 
  .تحديد المعلومات المالية التي ستشملها اإلجراءات المتفق عليها 
  .طبيعة وتوقيت ومد  اإلجراءات الخاصة المطبقة 
  .الشكل المتوقع لتقرير الحقائق المكتشفة 
 تعارض تلك القيود مع  القيود المفروضة على توإيع تقرير الحقائق المكتشفة. وفي حالة

 عدم قبول التكليف.المدقق على  فإنالمتطلبات القانونية، أن وجدت، 
 

الاهة القطاعية  وممثليتفا  على اإلجراءات بين المنّظم إلفي بعض الحاالت، مثال ، عندما يتم ا .10
ي الت األطرافقد ال يستطيع مناقشة اإلجراءات مع كافة المدقق  فإنمهنة المحاسبة،  يوممثل

مناقشة اإلجراءات  رمكانيةبدراسة، مثال ، المدقق سوف تستلم التقرير. في مثل هذه الحالة، قد يقوم 
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طالع على مراسالت هذه إلالتي سيتم تطبيقها مع الممثلين المناسبين لألطراف ذات العالقة، وا
 ره. اصدإسوف يقوم ب يتزويدهم بمسودة لشكل التقرير الذ أواألطراف، 

 

رسال كتاب الموافقة على التكليف موثقا  إبالمدقق ، أن يقوم المدققة كل من العميل و ن من مصلحر .11
المهمة  يبتولالمدقق ن كتاب الموافقة على التكليف يؤكد قبول رفيه الشروط الرئيسية للمهمة. 

ونطا  المهمة، ومد  مسؤوليات  كأهدافعدة  بأمورسوء فهم يتعلق  أيويساعد على تانب 
 رها. اصدرالتقارير التي سيتم  ، وشكلالمدقق

 

 -مور التالية:يتضمن كتاب الموافقة على التكليف األ .12
 

 تفا  الحاصل بين األطراف المعنية.إلكشفا  باإلجراءات التي سيتم تنفيذها حسب ا 
  توإيع تقرير الحقائق المكتشفة سيكون مقتصرا  على األطراف الخاصة التي وافقت  بأنبيان

 ت. على تنفيذ اإلجراءا
 

ن يرفق مع كتاب الموافقة على التكليف مسودة أمكانية ربدراسة المدقق ، فقد يقوم ضافة لذلكر
( مثاال  لكتاب الموافقة على 1صداره. ويظهر ملحق )رسيتم  الذيلنموذج تقرير الحقائق المكتشفة 

 التكليف. 
 

 التخطيط 
 ل. نجاز المهمة بالشكل الفّعاإيتم  يتخطيط عمله لكالمدقق على  .13
 

 التوثيق 
دلة لدعم تقرير الحقائق المكتشفة، وتوثيق أتوفير  يهمية فمور ذات األتوثيق األالمدقق على  .14

 وشروط التكليف. للتدقيق  يالتكليف قد تم إنجازه وفقًا لهذا المعيار الدول أنالبراهين على 
 

 ثبات دلة ال أالجراءات و 
 

ثبات التي تم الحصول عليها دلة ال أواستخدام القيام بالجراءات المتفق عليها المدقق على  .15
 كأسس لتقرير الحقائق المكتشفة. 

 

 -:ينااإ رجراءات متفق عليها ما يلإقد تتضمن اإلجراءات المطبقة في التكليف ب .16
 ستفسار والتحليل. إلا 
  حتساب والمقارنة والطر  الكتابية األخر  للتأكد من الدقة. إلعادة ار 
  .المالحظة 
  .الفحص 
 حصول على المصادقات. ال 
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لإلجراءات التي قد تستخدم  ي( عبارة عن مثال لتقرير يحتو  على كشف توضيح2والملحق )
 بإجراءات متفق عليها.  يكازء من تكليف نموذج

 

 التقارير 
من هذا التكليف  هدفن يتضمن تقرير التكليف بإجراءات متفق عليها وصفا  للالضروري أمن  .17

 قارئ من فهم طبيعة ومد  العمل المناز. بتفصيل كاٍف ليتمكن ال
 

 -:ين يتضمن تقرير الحقائق المكتشفة على ما يلأيجب  .18
 

  ؛عنوان التقرير 
الجراءات  نجازإبالمدقق كّلف  الذيعادة اسم العميل ) التقرير ليهاإ يوجه التي الجهة اسم 

  ؛المتفق عليها(
  ؛طبَقت عليها الجراءات المتفق عليهاتحديد المعلومات المالية وغير المالية المعينة التي  
  ؛تفاق عليها مع مستلم التقريرل تلك التي تم ا هيالجراءات المنفذة  بأنبيانًا  

القابل للتطبيق على التكليف للتدقيق  الدوليوفقًا للمعيار  أنجزالتكليف قد  بأنبيانًا   (ه)
 ؛وطنية ذات العالقةالممارسات ال أووفقًا للمعايير  أوبإجراءات متفق عليها، 

  ؛ليس مستقاًل عن المنشأةالمدقق  بأنفي الحاالت المالئمة، بيان  

  ؛التكليف بإجراءات متفق عليها إنجازمن  هدفتحديد ال 

  ؛كشفًا بالجراءات المحددة التي تم إنجازها 

 األخطاءوبضمنها تفاصيـل وافية عن المدقق وصفًا للحقائق المكتشفـة من قبل  
  ؛ستثناءات التي تم اكتشافهالوا

 ؛ثقة أي إبداءلم يتم  فإنهاطالع، لذا  أوتدقيق الجراءات المنجزة ال تشكل عملية  بأنبيانًا  

 أوالتدقيق قيامه بعملية  أو، إضافيةإجراءات  بإنجازالقيام  دققلو ُقَدر للم بأنهبيانًا  
 ؛في التقرير إظهارهاواجب أخرى قد يكون من ال أمورطالع، لكان من الممكن اكتشاف لا

 ؛الجراءات إنجازالتي اتفقت على  األطرافالتقرير يقتصر على تلك  بأنبيانًا  

 أوالبنود  أوالحسابات  أوالتقرير يتعلق فقط بالعناصر  بأنبيانًا، )وحسب الحالة(،  
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لمنشأة التقرير ال يشمل البيانات المالية ل وأنالمعلومات المالية وغير المالية المحددة، 
  ؛المأخوذة ككل

  ؛تاريخ التقرير 
 و  ؛المدققعنوان  
 . المدققتوقيع  

 
رجراءات متفق  بإنااإ( مثاال  حول تقرير الحقائق المكتشفة صادرا  لتكليف 2ويتضمن الملحق )

 عليها تتعلق بالمعلومات المالية. 
 

 منظور القطاع العام 
 

التي اتفقت على  األطرافطاع العام على تلك قد ال يقتصر التقرير الصادر عن التكليف في الق .1
) مثال  في  األشخاص أوتحت متناول عدد واسع من المنشآت  أيضااإلجراءات، بل يكون  رنااإ

 معيّن (.  حكوميقسم  أوعن منشأة عامة  النيابيحالة استقصاء المالس 

 

يستوجب  فإنهذا مالحظة كون تفويضات القطاع العام تختلف بشكل مميز، ل الضروري كذلك من  .2
تكون ضمن  أنالحذر للتمييز بين " اإلجراءات المتفق عليها " الحقيقية، وبين المهام التي يتوقع 

 . األداءالمعلومات المالية، كتقارير تقييم تدقيق عمليات 
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 1ملحق ال
 لكتاب الموافقة على تكليف بإجراءات متفق عليها توضيح 

 

، للتدقيقي ( من هذا المعيار الدول9ترشاد به فيما يتعلق بالفقرة )سإلمن الكتاب التالي هو ا هدفن الر
تغيير كتاب الموافقة على التكليف حسب  ي منه أن يكون كتاب قياسي. ومن الضرور  هدفوليس ال

 المتطلبات والظروف الشخصية. 
 

 .المدقققام بتكليف  يخرين للعميل الذالممثلين المناسبين اآل أومالس اإلدارة  رلى
 

هداف مهمتنا، وطبيعة وحدود الخدمات التي سوف نقدمها، حيث أ هذا الكتاب يؤكد فهمنا لشروط و  نر
الممارسات الوطنية ذات العالقة(  أوالمعايير  أو)للتدقيق نااإ مهمتنا وفقا  للمعيار الدولي إسنقوم ب

 . ذلك في تقريرنا رلىالقابل للتطبيق على تكليف بإجراءات متفق عليها، وسوف نشير 
 

 ليكم بالحقائق المكتشفة، نتياة عملنا.رنااإ اإلجراءات التالية وتقديم تقرير رلقد وافقنا على 
 

الحالة، لهوية  شارة خاصة، حسبر)صف طبيعة وتوقيت ومد  اإلجراءات التي ستناز، ومن ضمنها 
ف الذين سيتم طراطالع عليها، واألشخاص الذين سيتصل بهم، واألإلالمستندات والساالت التي سيتم ا

 المصادقات منهم(.الحصول على 
 

(. وال ياوإ استعمال تقريرنا هدفنااإها مقصورة لمساعدتكم في )يتم بيان الإن اإلجراءات التي سنقوم بر
 آخر وانه لمعلوماتكم فحسب.  هدف يأل
 

ير الدولية اطالع وفقا  للمعاي أوتدقيق نااإها سوف ال تشكل عملية إن اإلجراءات التي سنقوم بأكما 
 ثقة. أي بداء رعليه فسوف ال يتم  الممارسات الوطنية ذات العالقة(، وبناء   أوالمعايير  أو)للتدقيق 

 

 أوية ساالت أنهم سوف يقومون بتزويدنا بأننا نتطلع للتعاون الكامل مع موظفيكم، ونحن واثقون بر
 معلومات أخر  يتم طلبها ولها عالقة بمهمتنا.  أومستندات 

 

يحتاجه  يساس الوقت الذأتعابنا، والتي سيتم المطالبة بها حسب تقدم العمل، مبنية على أن ر
تعاب الساعة الواحدة للشخص أ بأنضافة للمصاريف األخر . علما  رشخاص المكلفون بالمهمة األ

 تختلف حسب درجة المسؤولية والخبرة والمهارة المطلوب تقديمها. 
 

نه يتفق مع فهمكم لشروط التكليف، أرفقدة من هذا الكتاب للداللة على عادة النسخة المإ يرجى توقيع و 
 . نااإهاإتفا  على قيامنا بإلومن ضمنها اإلجراءات الخاصة التي تم ا
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 و ي وشركاه  ه
 الحساباتمدقق توقيع ممثل مكتب 

 نفيد رستالمه وقبوله عن شركة أ ب ج  
 )توقيع ( 

.............. 
 سم وعنوان الوظيفةإلا

 التاريخ
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 2ملحق ال
 

 لتقرير الحقائق المكتشفة ذات الصلة بالدائنين  توضيح
 

 تقرير الحقائق المكتشفة 
 

 ( المدقق)الاهة التي كلّفت  رلى
 

ب ج  أدناه والمتعلقة بحسابات الدائنين لشركة أنااإ اإلجراءات المتفق عليها معكم والمذكورة إلقد قمنا ب
كشوفات المرفقة )ليست ظاهرة في هذا المثال( لقد باشرنا مهمتنا وفقا  )تاريخ(، والمبينة بال كما في

الممارسات الوطنية ذات العالقة( القابل للتطبيق على تكليف  أوالمعايير  أو)للتدقيق  يللمعيار الدول
نااإ اإلجراءات على مساعدتكم في تقييم صحة حسابات الدائنين، ربإجراءات متفق عليها. وقد اقتصر 

 ملخصا  لها: هوأدنا
 

ب ج،  أحسابات الدائنين كما في )تاريخ( والمعد من قبل شركة تدقيق بعد الحصول على ميزان  .1
 ستاذ العام. فقد قمنا بالتحقق من صحة مااميعه ومقارنته مع رصيد الحساب في سال األ

 

رئيسيين سماء الماهزين الأقمنا بمقارنة الادول المرفق ) ال يظهر في هذا المثال( المتضمن  .2
 سماء والمبالغ ذات العالقة في ميزان المراجعة. والمبالغ المستحقة الدفع كما في )تاريخ(، مع األ

 

رصدة المبالغ أطلبنا من الماهزين المصادقة على  أولقد قمنا بالحصول على كشوفات الماهزين،  .3
 المستحقة الدفع كما في )تاريخ(. 

 

. عالهأ ( 2ليها في الفقرة )رصادقات مع المبالغ المشار الم أولقد قمنا بمقارنة هذه الكشوفات  .4
ب  أوبالنسبة للمبالغ غير المتطابقة، فقد حصلنا على كشوفات مطابقة حسابات الدائنين من شركة 

دراج قوائم الطلب إج. ومن خالل كشوفات المطابقة التي تم الحصول عليها، فقد تم تحديد و 
لقد )×××(. وك غير المدفوعة، والتي يزيد مبلغ كل منها عن شعارات الدائنة والصكالموقوفة، واإل

شعارات الدائنة التي استلمت الحقا  والصكوك التي دفعت قمنا بتحديد واختبار قوائم الطلب واإل
 دراجها حقيقة كمعلقات في كشوفات المطابقة. رالحقا ، وتأكدنا من أنه قد تم 

 

 دناه تقريرا  بما تم اكتشافه :أو 
 صحيح.  يالمبلغ الكل وأن( فقد وجدنا المااميع صحيحة 1للفقرة )بالنسبة  

 ( فقد وجدنا المبالغ التي تمت مقارنتها متطابقة. 2بالنسبة للفقرة ) 
 ( فقد وجدنا أن هناك كشوفات لكافة الماهزين. 3بالنسبة للفقرة ) 
ير المتطابقة، فقد بالنسبة للمبالغ غ أو( فقد وجدنا المبالغ متطابقة، 4ما بالنسبة للفقرة )أ 

شعارات الدائنة وقوائم اإل وأنعداد كشوفات المطابقة إشركة أ ب ج قد قامت ب أنوجدنا 
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دراجها كأحد بنود رقد تم )×××( الطلب والصكوك غير المدفوعة التي تزيد مبالغها عن 
 -ستثناءات التالية:المطابقة عدا اإل

 

 ستثناءات()تدرج تفاصيل اإل
 

اطالع وفقا  للمعايير  أوتدقيق عاله ال تشكل عملية أ ليها رراءات المشار وبالنظر لكون اإلج
ثقة  يّ بداء أإننا لم نقم بإالممارسات الوطنية ذات العالقة(، ف أوالمعايير  أو)للتدقيق الدولية 

 على حسابات الدائنين كما في )تاريخ(. 
 

اطالع للبيانات المالية  أوتدقيق قيامنا بعملية  أوضافية، رنااإ رجراءات إولو افترض قيامنا ب
الممارسات الوطنية ذات العالقة(، فقد يكون من  أوالمعايير  أو) للتدقيق وفقا  للمعايير الدولية 

 ليكم.رظهارها في التقرير المرفوع رمورا  عديدة تستوجب أنكون قد الحظنا  أنالممكن 
 

ن هذا التقرير حصرا  ولمعلوماتكم، على م األولىبالفقرة  رليهالمشار  هدفتقريرنا هذا هو لل رن
هذا التقرير يتعلق فقط  رنأخر .  أطرافيوإع على  أوآخر  هدف أليال يستعمل  أن

ب ج، مأخوذة  أبيانات مالية لشركة  أية رلىوال يمتد  أعاله رليهابالحسابات والبنود المشار 
 ككل. 

 دققالم

         التاريخ
 العنوان  
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 .........................................................ستمرار العمليةإقبول و  45أ-33أ
 ....................................مكلفون بالرقابةمع اإلدارة وأولئك ال تاالاإل 47أ-46أ
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 ...................................................................أداء العملية 58أ-48أ
 ........................................................................التوثيق 61أ-59أ
 ................................................................تقرير الممارس 69أ-62أ

 تكليف توضيحي لعملية جمع معينة كتاب: 1الملحق  
 تقارير جمع توضيحية للممارسين: 2الملحق  

 
"مقدمة في سياق  "عمليات الجمع" )المنقح( 4410للخدمات ذات العالقة معيار الدولي اليجب قراءة 

ا من الخدمات بشأن رقابة الجودة والتدقيق والمراجعة وخدمات التأكيد األخرى وغيره المعايير الدولية
 . ذات العالقة"
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 مقدمة
 نطاق هذا المعيار

عند اشتراكه في مساعدة مسؤوليات الممارس  للخدمات ذات العالقةمعيار الدولي اليتناول هذا  .1
ت المالية التاريخية دون الحاول على أي تأكيد بخاوص تلك اإلدارة على إعداد وعرض المعلوما

 (2أ-1أ الفقراتلهذا المعيار. )المرجع:  وفقا  المعلومات، واإلبالغ عن العملية 

اريخية. ويمكن تطبيق هذا المعيار، الذي ُيطبق هذا المعيار على عمليات جمع المعلومات المالية الت .2
المعلومات المالية التاريخية،  بإستثناءالمعلومات المالية ُيعّدل عند الضرورة، على عمليات جمع 

وعلى عمليات جمع المعلومات غير المالية. وُيقاد باإلشارة إلى "المعلومات المالية" في هذا 
 (4أ-3أ الفقرات)المرجع:  المعيار "المعلومات المالية التاريخية".

ينبغي إيالء اهتمام المعلومات المالية،  إعداد وعرضمساعدة اإلدارة في عندما ُيطلب من الممارس  .3
لهذا المعيار. وتتضمن العوامل التي تشير إلى أنه قد  وفقا  ينبغي إجراء العملية  فيما إذا كانمناسب 

 يكون من المناسب تطبيق هذا المعيار، بما في ذلك إعداد التقارير بموجب هذا المعيار، ما إذا:

 ب أحكام القانون أو النظام المعمول به، وما إذا كان كانت المعلومات المالية مطلوبة بموج
 المطلوب إيداعها بشكل عام. 

  من  المجمعةكانت األطراف الخارجية عدا عن المستخدمين المقاودين للمعلومات المالية
بأن يساء فهم المحتمل أن يربطوا الممارس بالمعلومات المالية، وما إذا كان هناك مخاطرة 

 ارس في المعلومات، على سبيل المثال: مستوى مشاركة المم

o  المعلومات المالية مخاص ألطراف معينة عدا عن اإلدارة أو أولئك  إستخدامإذا كان
المكلفون بالرقابة، أو قد يتم تقديمها أو الحاول عليها من قبل أطراف معينة هم ليسوا 

 المستخدمين المقاودين للمعلومات؛ و

o (5لمعلومات المالية. )المرجع: الفقرة أإذا تم تحديد اسم الممارس مع ا 

  1العالقة مع المعيار الدولي لرقابة الجودة
إن أنظمة رقابة الجودة وسياساتها وإجراءاتها هي من مسؤولية الشركة. وُيطبق المعيار الدولي لرقابة  .4

كام وتستند أح ۲على شركات المحاسبين المهنيين فيما يخص عمليات الجمع في شركة ما. 1الجودة 
أساس أن الشركة  علىهذا المعيار بخاوص رقابة الجودة على مستوى عمليات الجمع المختلفة 

                                                           

"رقابة الجودة للشركات التي تؤدي عمليات تدقيق ومراجعة للبيانات المالية، وعمليات التأكيد األخرى  1المعيار الدولي لرقابة الجودة  1 
 .والخدمات ذات العالقة"

 4.الفقرة ، 1المعيار الدولي لرقابة الجودة   ۲
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-6أ الفقرات)المرجع: أو المتطلبات الملحة على األقل.  1تخضع للمعيار الدولي لرقابة الجودة 
 (11أ

 عملية الجمع
في إعداد وعرض مساعدة اليمكن أن تطلب اإلدارة أن يقوم محاسب مهني في القطاع العام ب .5

لهذا المعيار بالنسبة  وفقا  المعلومات المالية لمنشأة ما. وُتستمد قيمة عملية الجمع التي يتم أدائها 
لمستخدمي المعلومات المالية من تطبيق الخبرة المهنية للممارس في المحاسبة وإعداد التقارير 

ألخالقية ذات الالة، واإلبالغ الواضح متثال للمعايير المهنية، بما في ذلك المتطلبات اإلالمالية وا
 (15أ-12أ الفقرات)المرجع: . المجمعةعن طبيعة ونطاق مشاركة الممارس في المعلومات المالية 

من الممارس  بما أن عملية الجمع هي ليست عبارة عن عملية تأكيد، ال تتطلب عملية الجمع .6
ألغراض الجمع، أو غير ذلك لجمع األدلة  التحقق من دقة أو إكتمال المعلومات التي تقدمها اإلدارة

 إلبداء رأي تدقيق معين أو نتيجة مراجعة حول إعداد المعلومات المالية. 

له إعدادها وعرضها.  وفقا  يقع على عاتق اإلدارة مسؤولية المعلومات المالية واألساس الذي يتم  .7
اد وعرض المعلومات المالية، بما وتشمل تلك المسؤولية قيام اإلدارة بتطبيق األحكام المطلوبة إلعد

في ذلك اختيار وتطبيق السياسات المحاسبية المناسبة، وحيث لزم، وضع تقديرات محاسبية معقولة. 
 (13أ-12أ الفقرات)المرجع: 

القوانين  وال يلغيال يفرض هذا المعيار مسؤوليات معينة على اإلدارة أو أولئك المكلفين بالرقابة،  .8
لهذا المعيار على أساس أن اإلدارة، أو  وفقا  ويتم إجراء العملية مسؤولياتهم.  واألنظمة التي تحكم

، قد وافقوا على مسؤوليات معينة تعتبر أساسية ألداء أولئك المكلفون بالرقابة حيث يكون مناسبا  
 (13أ-12أ الفقرات)المرجع: عملية الجمع. 

 الجمع ألغراض متنوعة بما فيها: يمكن أن ُتطلب المعلومات المالية التي هي موضوع عملية  .9

متثال لمتطلبات إعداد التقارير المالية الدورية اإللزامية المناوص عليها في القانون أو إلا (أ)
 النظام؛ أو

ألغراض غير متعلقة بإعداد التقارير المالية اإللزامية بموجب القانون أو النظام ذي الالة،  (ب)
 بما في ذلك على سبيل المثال:

  مثل ، المعّدة وفق أساس مناسب ألغراضها المحددة لئك المكلفون بالرقابةلإلدارة أو أو(
  الداخلي(. ستخدامإعداد المعلومات المالية لإل
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  د معين أو شكل آخر ألطراف خارجية بموجب عق تااغللتقارير المالية الدورية التي
ستمرار إيم أو هيئة تمويل لدعم تقدالمعلومات المالية المقدمة إلى )مثل  ياتتفاقإلمن ا

 منحة ما(.

  ألغراض المعامالت، على سبيل المثال، لدعم معاملة معينة تتضمن تغييرات على
 ستمالك(.إلملكية المنشأة أو هيكلها التمويلي )مثل عملية الدمج أو ا

أطر مختلفة إلعداد التقارير المالية بغرض إعداد وعرض المعلومات المالية، التي  إستخداميمكن  .10
إلى المعايير الراسخة إلعداد التقارير  المنشأةب الخاصن أساس المحاسبة البسيط تتراوح م

المالية. ويعتمد إطار إعداد التقارير المالية الذي تتبناه اإلدارة إلعداد وعرض المعلومات المالية 
 (18أ-16أ الفقرات)المرجع: المقاود للمعلومات.  ستخدامطبيعة المنشأة واإلعلى 

 المعيار  سلطة نفاذ هذا
يتضمن هذا المعيار أهداف الممارس في إتباع المعايير الدولية للخدمات ذات العالقة التي توفر  .11

متطلبات هذا المعيار، والتي يقاد منها مساعدة الممارس في فهم السياق الذي توضع ضمنه 
 ما ينبغي إنجازه في عملية الجمع. 

 ة الممارس على تحقيق األهداف المعلنة. يتضمن هذا المعيار متطلبات معينة ماممة لمساعد .12

باإلضافة إلى ذلك، يتضمن هذا المعيار مواد تمهيدية وتعريفات ومواد تطبيق ومواد إيضاحية  .13
 أخرى توفر سياق مالئم لفهم المعيار بشكل سليم. 

تنص مواد التطبيق والمواد اإليضاحية األخرى على توضيحات أخرى لمتطلبات وإرشادات  .14
ي حين أن هذه اإلرشادات ال تفرض بحد ذاتها متطلبات معينة، إال أنها ذات صلة تطبيقها. وف

بتطبيق المتطلبات بشكل سليم. وقد تنص مواد التطبيق والمواد اإليضاحية األخرى أيضا  على 
 معلومات عامة حول المسائل التي تم تناولها في هذا المعيار تساعد في تطبيق المتطلبات. 

 تاريخ النفاذ
 أو بعد ذلك.  2013يوليو  1ن هذا المعيار نافذ المفعول لتقارير عملية الجمع المؤرخة في يكو  .15
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 األهداف
 فيما يلي أهداف الممارس في عملية جمع معينة بموجب هذا المعيار:  .16

الخبرات المحاسبية وخبرات إعداد التقارير المالية لمساعدة اإلدارة في إعداد وعرض تطبيق  (أ)
إلطار إعداد التقارير المالية المعمول به بناء على المعلومات التي  وفقا  ة المعلومات المالي
 تقدمها اإلدارة؛ و

 لمتطلبات هذا المعيار. وفقا  إعداد التقارير  (ب)

 تعريفاتال
( الماطلحات التي تم تعريفها في هذا المعيار القائمةالدليل ) ۳ماطلحاتال قائمة تتضمن .17

على الحفاظ خرى الموجودة في هذا المعيار، للمساعدة ويتضمن أيضا  أوصاف الماطلحات األ
المعاني المحددة لها أدناه ألغراض هذا إتساق التفسير. ويكون للماطلحات التالية  على

 المعيار: 
هو إطار إعداد التقارير المالية الذي تتبناه  -إطار إعداد التقارير المالية المعمول به (أ)

لمكلفون بالرقابة، في إعداد المعلومات المالية المقبولة اإلدارة، وحيث يكون مناسبا، أولئك ا
طبيعة المنشأة وهدف المعلومات المالية، أو المطلوب بموجب قانون أو نظام  في ضوء

 (37أ-35أ الفقرات)المرجع: معين. 
الخبرات المحاسبية وخبرات إعداد التقارير هي عملية يطبق فيها الممارس  -عملية الجمع (ب)

إلطار إعداد  وفقا  ة اإلدارة في إعداد وعرض المعلومات المالية للمنشأة المالية لمساعد
التقارير المالية المعمول به، ويقوم بإعداد التقارير حسبما يقتضي هذا المعيار. وفي 

 مختلف أجزاء هذا المعيار، ُتستخدم كلمات "يمتثل" و"امتثال" و"ممتثلة" في هذا السياق. 
آخر في الشركة يكون مسؤول عن العملية وأدائها، وعن  شريك أو شخص -شريك العملية (ج)

التقرير الاادر بالنيابة عن الشركة، والذي يتمتع عند الضرورة بالاالحيات والسلطات 
 المناسبة من هيئة مهنية أو قانونية أو تنظيمية.

جميع الشركاء والموظفين الذي يقومون بأداء العملية، وأي أفراد يتم  -فريق العملية (د)
ويقومون بتنفيذ اإلجراءات في العملية.  مجموعةاكهم من قبل الشركة أو شركة ضمن إشر 

وهذا يستثني الخبراء الخارجيين الذين يتم إشراكهم من قبل الشركة أو شركة ضمن 
 . مجموعة

الفرق بين مبلغ أو تانيف أو عرض أو االفااح عن بند مبّلغ عنه في  -البيان الخاطئ (هـ)
فااح المطلوب حتى يكون البند إلة، والمبلغ أو التانيف أو العرض أو االمعلومات المالي

                                                          

 

كتاب المعايير الدولية لرقابة قائمة الماطلحات المتعلقة بالمعايير الدولية الاادرة عن مجلس معايير التدقيق والتأكيد الدولي في    ۳
 ، الذي نشره االتحاد الدولي للمحاسبين. الجودة والتدقيق والمراجعة وعمليات التأكيد األخرى والخدمات ذات العالقة  )الدليل(



 عمليات الجمع

  424 )المنقح( 4410المعيار الدولي للخدمات ذات العالقة 

متوافق مع إطار إعداد التقارير المالية المعمول به. ويمكن أن تنشأ البيانات الخاطئة من 
 حتيال. إلالخطأ أو ا

إطار عرض عادل، تتضمن البيانات الخاطئة  حيث يتم إعداد المعلومات المالية وفقو 
فااحات التي تعتبر، من وجهة إلالمبالغ أو التانيفات أو العرض أو ا أيضا تعديالت

نظر الممارس، ضرورية لعرض المعلومات المالية بشكل عادل، في جميع الجوانب 
 المادية، أو لتقديم عرض صحيح وعادل. 

في القطاع العام يقوم بإجراء عملية الجمع. يشمل الماطلح هو محاسب مهني  -الممارس (و)
وحيث ينص لية أو األفراد اآلخرين في فريق العملية، أو الشركة حيث أمكن. شريك العم

ستيفاء شرط أو مسؤولية معينة من قبل شريك العملية، ُيستخدم إهذا المعيار صراحة على 
من "الممارس". وينبغي قراءة "شريك العملية" و"الشركة" على  ماطلح "شريك العملية" بدال  

 لهما في القطاع العام، حيث يكون مالئما. أنهما يشيران إلى ما يقاب

هي المتطلبات األخالقية التي يخضع لها فريق العملية  -المتطلبات األخالقية ذات الالة (ز)
قواعد "أ" و "ب" من  نما تتضمن هذه المتطلبات الجزئي عند القيام بعمليات الجمع. وعادة  

 يير السلوك األخالقي للمحاسبينالسلوك األخالقي للمحاسبين المهنيين التابعة لمجلس معا
 -يةستقاللإل"ا 291عمليات التدقيق والمراجعة" والقسم -يةستقاللإل"ا 290القسم  بإستثناء)

. ، باإلضافة إلى المتطلبات الوطنية األكثر تقييدا  (عمليات التأكيد األخرى في الجزء "ب"
 (21)المرجع: الفقرة أ

 المتطلبات
 ا المعيارلهذ وفقا  إجراء عملية الجمع 

ينبغي أن يفهم الممارس النص الكامل لهذا المعيار، بما في ذلك تطبيقه والمواد اإليضاحية  .18
 األخرى، وذلك لفهم أهدافه وتطبيق متطلباته بشكل سليم. 

 للمتطلبات ذات الالة متثالإلا
ئم ما لم يكن أحد المتطلبات غير مال ينبغي أن يمتثل الممارس لكل من متطلبات هذا المعيار .19

لعملية الجمع، على سبيل المثال إذا كانت الظروف التي يتناولها ذلك المتطلب المحدد غير 
 قائمة في العملية. 
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متثال لهذا المعيار ما لم يمتثل لكافة متطلبات هذا المعيار إلبا ال ينبغي أن يقّر الممارس .20
 المتعلقة بعملية الجمع.

 المتطلبات األخالقية
 (26أ-19أ الفقراتاألخالقية ذات الالة. )المرجع:  للمتطلباتارس ينبغي أن يمتثل المم .21

 الحكم المهني
 (29أ-27أ الفقراتأن يمارس الحكم المهني في تنفيذ عملية الجمع. )المرجع:  لممارسلينبغي  .22

 رقابة الجودة على مستوى العملية
 يكون شريك العملية مسؤوال عما يلي:  .23

 بها ذلك الشريك؛ و الجودة الكلية لكل عملية جمع يوكل (أ)
)المرجع: الفقرة لسياسات وإجراءات رقابة الجودة في الشركة، من خالل:  وفقا  إجراء العملية  (ب)

 (30أ
ستمرار عالقات وعمليات العمالء؛ إإتباع اإلجراءات المناسبة فيما يخص قبول و  (1)

 (31)المرجع: الفقرة أ
ءات والقدرات المناسبة ألداء قتناع بأن فريق العملية بجميع أفراده يتمتعون بالكفاإلا (2)

 عملية الجمع؛ 
للمتطلبات األخالقية ذات الالة، متثال أفراد فريق العملية إعدم التنبه لمؤشرات  (3)

مسائل معينة تشير إلى  وتحديد اإلجراء المناسب إذا وصل إلى علم شريك العملية
المرجع: الفقرة )أن أفراد فريق العملية لم يمتثلوا للمتطلبات األخالقية ذات الالة؛ 

 (32أ
توجيه العملية واإلشراف عليها وأدائها بالتوافق مع المعايير المهنية والمتطلبات  (4)

 القانونية والتنظيمية المعمول بها؛ و
 حتفاظ بوثائق العملية المناسبة.إلا بمسؤولية ضطالعالا (5)
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 قبول واستمرار العملية
 على شروط العملية   وقبول العملية والموافقة ر عالقات العمالءاستمرا

ما لم يوافق على شروط العملية مع اإلدارة، والطرف ال ينبغي للممارس أن يقبل العملية  .24
 المشارك في حال كان مختلفا، بما في ذلك:

ها أو توزيعها إستخدامالمقاود للمعلومات المالية وتوزيعها، وأية قيود على  ستخدامإلا (أ)
 (38أ-37، أ34أ-33، أ20أ الفقرات)المرجع:  ؛حيث أمكن

 (38أ-35، أ20أ الفقراتتحديد إطار إعداد التقارير المالية المعمول به؛ )المرجع:  (ب)

 (20هدف ونطاق عملية الجمع؛ )المرجع: الفقرة أ (ج)

مسؤوليات الممارس، بما في ذلك متطلب االمتثال للمتطلبات األخالقية ذات الالة؛  (د)
 (20)المرجع: الفقرة أ

 (41أ-39: )المرجع: الفقرات أمسؤوليات اإلدارة عن( هـ)

إلطار إعداد التقارير المالية المقبول في  وفقا  ، وإعدادها وعرضها المعلومات المالية (1)
 المقاود للمعلومات المالية والمستخدمين المقاودين؛ ستخدامضوء اإل

دقة واكتمال السجالت والوثائق والتوضيحات والمعلومات األخرى التي تقدمها اإلدارة  (2)
 ية الجمع؛ وفي عمل

األحكام الالزمة في إعداد وعرض المعلومات المالية، بما في ذلك تلك التي يقدم  (3)
 (27الممارس بشأنها المساعدة في سياق عملية الجمع؛ )المرجع: الفقرة أ

 الشكل والمحتوى المتوقعان لتقرير الممارس.  (و)

يف أو شكل آخر تكل كتابالشروط المتفق عليها للعملية ضمن ينبغي أن يسجل الممارس  .25
 (44أ-24يات الخطية وذلك قبل أداء العملية. )المرجع: الفقرات أتفاقمناسب من اإل

 العمليات المتكررة
ن يقّيم الممارس ما إذا كانت الظروف، بما في ذلك أفي عمليات الجمع المتكررة، ينبغي  .26

هنالك حاجة  كانتتطلب تنقيح شروط العملية وما إذا التغيرات في اعتبارات قبول العملية، 
 (45لتذكير اإلدارة بالشروط الحالية للعملية. )المرجع: الفقرة أ
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 مع اإلدارة وأولئك المكلفون بالرقابة تاالاإل 
ن بالرقابة، حسبما يكون مناسبا، في يعلى الممارس أن يتواصل مع اإلدارة أو أولئك المكلفينبغي  .27

ميع المسائل المتعلقة بعملية الجمع عملية الجمع، بخاوص ج إجراءالوقت المناسب خالل 
والتي تعتبر، وفق التقدير المهني للممارس، ذات أهمية كافية تستحق اهتمام اإلدارة أو أولئك 

 (47-46أن بالرقابة، حسبما يكون مناسبا. )المرجع: الفقرة يالمكلف

 إجراء العملية

 فهم الممارس
حتى يتمكن من إجراء عملية الجمع:  ينبغي أن يكتسب الممارس فهم كافي للمسائل التالية .28

 (50أ-48)المرجع: الفقرات أ

 أعمال المنشأة وعملياتها، بما في ذلك النظام المحاسبي للمنشأة وسجالتها المحاسبية؛ و (أ)

 إطار إعداد التقارير المالية المعمول به، بما في ذلك تطبيقه في قطاع المنشأة. (ب)

 جمع المعلومات المالية
السجالت والوثائق والتوضيحات  إستخدامارس المعلومات المالية بينبغي أن يجمع المم .29

 والمعلومات األخرى، بما في ذلك األحكام الهامة، التي تقدمها اإلدارة. 

ينبغي أن يناقش الممارس مع اإلدارة أو أولئك المكلفين بالرقابة، حسبما يكون مناسبا، تلك  .30
اعدة في سياق جمع المعلومات المالية. )المرجع: االحكام الهامة، التي قدم الممارس بشأنها المس

 (51الفقرة أ

في ضوء فهمه  المجمعةقبل استكمال عملية الجمع، ينبغي أن يقرأ الممارس المعلومات المالية  .31
 (52ألعمال وعمليات المنشأة وإطار إعداد التقارير المالية المعمول به. )المرجع: الفقرة أ

ياق عملية الجمع، بأن السجالت أو الوثائق أو التوضيحات أو إذا بلغ إلى علم الممارس، في س .32
المعلومات األخرى، بما في ذلك األحكام الهامة، التي تقدمها اإلدارة في عملية الجمع هي غير 
مكتملة أو غير دقيقة أو غير مقنعة بطريقة أخرى، فإنه يجب على الممارس إبالغ اإلدارة بذلك 

 ة. وطلب معلومات إضافية أو ماحح

على إكمال العملية ألن اإلدارة لم تقدم السجالت أو الوثائق أو  إذا لم يكن الممارس قادرا   .33
حسبما ُطلب، فإنه ينبغي أن  التوضيحات أو المعلومات األخرى، بما في ذلك األحكام الهامة،

 .هانسحاببأسباب  ينسحب الممارس من العملية وأن يبلغ اإلدارة وأولئك المكلفين بالرقابة
 (58)المرجع: الفقرة أ
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 إذا أدرك الممارس خالل سياق العملية ما يلي: .34

ال تاف أو تشير بشكل وافي إلى إطار إعداد التقارير  المجمعةأن المعلومات المالية  (أ)
 (53المالية المعمول به، )المرجع: الفقرة أ

خاطئ حتى ال يحدث أي بيان  المجمعةضرورة إجراء تعديالت على المعلومات المالية  (ب)
 (56أ-54جوهري في المعلومات المالية؛ أو )المرجع: الفقرات أ

 (57هي مضللة بطريقة أخرى، )المرجع: الفقرة أ المجمعةأن المعلومات المالية  (ج)

 فإنه يجب على الممارس اقتراح التعديالت المناسبة على اإلدارة.

على المعلومات المالية  إذا رفضت اإلدارة، أو لم تسمح للممارس بإجراء التعديالت المقترحة .35
، ينبغي أن ينسحب الممارس من العملية ويبلغ اإلدارة وأولئك المكلفين بالرقابة بأسباب المجمعة

 (58. )المرجع: الفقرة أهانسحاب

، ينبغي أن يحدد الممارس المسؤوليات المهنية ممكنا   من العملية أمرا   نسحابلم يكن اإلإذا  .36
 تلف الظروف.والقانونية المعمول بها في مخ

ينبغي أن يحال الممارس على إقرار من اإلدارة أو أولئك المكلفين بالرقابة، حسبما يكون  .37
. )المرجع: الفقرة المجمعةيفيد بتحملهم المسؤولية عن النسخة النهائية للمعلومات المالية مناسبا، 

 (68أ

 التوثيق
 (61أ-59الفقرات أينبغي للممارس أن يدمج ما يلي في وثائق العملية: )المرجع:  .38

المسائل الهامة التي تنشأ خالل عملية الجمع وكيفية معالجة هذه المسائل من قبل  (أ)
 الممارس؛

مع السجالت والوثائق والتوضيحات  المجمعةسجل يبين كيفية مطابقة المعلومات المالية  (ب)
 األساسية والمعلومات األخرى التي تقدمها اإلدارة؛ و

اإلدارة أو أولئك  هاالتي أقرت المجمعةمعلومات المالية صورة عن النسخة النهائية لل (ج)
، بمسؤوليتهم عنها، وتقرير الممارس )المرجع: المكلفون بالرقابة، حسبما يكون مناسبا  

 (68الفقرة أ

 تقرير الممارس
إن إحدى األغراض الهامة لتقرير الممارس هو اإلبالغ بشكل واضح عن طبيعة عملية الجمع،  .39

. وال يعّد تقرير الممارس أداة إلبداء رأي أو نتيجة حول ؤولياته في العمليةودور الممارس ومس
 المعلومات المالية بأي شكل كان. 
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ويجب أن يتضمن  ينبغي أن يكون تقرير الممارس الاادر بخاوص عملية الجمع خطيا   .40
 (69، أ63أ-62العناصر التالية: )المرجع: الفقرات أ

 عنوان التقرير؛  (أ)

 (64هم(، حسبما تقتضي شروط العملية؛ )المرجع: الفقرة أالمرسل إليه)إلي (ب)

 على المعلومات التي تقدمها اإلدارة؛ بيان يفيد بجمع الممارس للمعلومات المالية بناء   (ج)

مسؤوليات اإلدارة، أو أولئك المكلفون بالرقابة، حسبما يكون مناسبا، فيما يتعلق وصف  (د)
 ة؛بعملية الجمع وفيما يتعلق بالمعلومات المالي

إطار إلعداد التقارير  إستخدام، وفي حال تحديد إطار إعداد التقارير المالية المعمول به ( هـ)
المالية ذو غرض خاص، وصف أو إشارة إلى وصف ذلك اإلطار ذو الغرض الخاص 

 في المعلومات المالية؛

ال تحديد المعلومات المالية، بما في ذلك عنوان كل عنار في المعلومات المالية في ح (و)
 اشتمالها على أكثر من عنار واحد، وتاريخ المعلومات المالية أو الفترة التي ترتبط بها؛

وصف مسؤوليات الممارس في جمع المعلومات المالية، بما في ذلك أنه تم إجراء العملية  (ز)
 لهذا المعيار، وأن الممارس قد امتثل للمتطلبات األخالقية ذات الالة؛ وفقا  

 لهذا المعيار؛  وفقا  ية الجمع وصف لما تستلزمه عمل (ح)

 توضيحات حول ما يلي:  (ط)

عملية تأكيد، ال ُيطلب من الممارس عبارة عن بما أن عملية الجمع هي ليست  (1)
 التحقق من دقة أو إكتمال المعلومات التي تقدمها اإلدارة بغرض جمعها؛ و

ا إذا على ذلك، ال يبدي الممارس رأي تدقيق معين أو نتيجة مراجعة حول م وبناء   (2)
 إلطار إعداد التقارير المالية المعمول به. وفقا  يتم إعداد المعلومات المالية 

إطار إلعداد التقارير المالية ذو غرض خاص،  إستخدامإذا تم إعداد المعلومات المالية ب (ي)
 (67أ-65فقرة توضيحية: )المرجع: الفقرات أ

مر، المستخدمين تاف الغرض من وراء إعداد المعلومات المالية، وإن لزم األ (1)
أو تتضمن إشارة إلى مالحظة معينة في المعلومات المالية تفاح المقاودين، 

 عن هذه المعلومات؛ و

إلطار  وفقا  تلفت انتباه قّراء التقرير إلى حقيقة أن المعلومات المالية يتم إعدادها  (2)
 ضذي غرض خاص وأن المعلومات، نتيجة لذلك، قد ال تكون مناسبة ألغرا

 أخرى؛
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 ريخ تقرير الممارس؛تا (ك)

 توقيع الممارس؛ و (ل)
 عنوان الممارس. (م)

 

لهذا المعيار.  وفقا  ينبغي أن يؤرخ الممارس التقرير في التاريخ الذي استكمل فيه عملية الجمع  .41
 (68)المرجع: الفقرة أ

*** 

 مواد التطبيق والمواد اإليضاحية األخرى 
 نطاق هذا المعيار

 (1عتبارات عامة )المرجع: الفقرة إ 
في عملية الجمع التي يكون فيها الطرف المكلف هو شخص غير اإلدارة أو أولئك المكلفون  . 1أ

 بالرقابة في المنشأة، يمكن تطبيق هذا المعيار وتعديله عند الضرورة. 

إعداد  علىفي سياق مساعدة إدارة المنشأة  األنشطةإن مشاركة الممارس في الخدمات أو  . 2أ
وعندما يشارك الممارس للمنشأة يمكن أن تتخذ عدة أشكال مختلفة. وعرض المعلومات المالية 

في تقديم هذه الخدمات أو األنشطة لمنشأة ما بموجب هذا المعيار، يتم اإلبالغ عن ارتباط 
للعملية بالشكل الذي يقتضيه  الذي ُيقّدمالممارس بالمعلومات المالية من خالل تقرير الممارس 

 الممارس على توكيد صريح منه باالمتثال لهذا المعيار. يحتوي تقرير هذا المعيار. 

 (2التطبيق على عمليات الجمع عدا عن المعلومات المالية التاريخية )المرجع: الفقرة 
يتناول هذا المعيار العمليات التي يساعد فيها الممارس اإلدارة في إعداد وعرض المعلومات  . 3أ

هذا المعيار أيضا ، وتعديله عند الضرورة، عندما يشارك المالية التاريخية. لكن قد يتم تطبيق 
 الممارس في مساعدة اإلدارة على إعداد وعرض معلومات مالية أخرى. وتشمل األمثلة ما يلي: 
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 الشكليةمالية المعلومات ال 

  .المعلومات المالية المحتملة، بما في ذلك الموازنات أو التنبؤات المالية 

مارسون أيضا بعمليات لمساعدة اإلدارة في إعداد وعرض المعلومات غير يمكن أن يقوم الم . 4أ
المالية، على سبيل المثال، البيانات الخاصة بالغازات الدفيئة أو التقارير اإلحاائية أو تقارير 
المعلومات األخرى. وفي تلك الحاالت، يمكن أن يطبق الممارس هذا المعيار، الذي ُيعّدل حسب 

 تالءم مع تلك االنواع من العمليات.الضرورة، حسبما ي

 (3عتبارات ذات الالة بتطبيق المعيار الدولي للخدمات ذات العالقة )المرجع: الفقرة إلا

لتطبيق اإللزامي لهذا المعيار في الظروف المحلية للعمليات التي يقوم فيها يمكن تحديد ا . 5أ
لمالية للمنشأة )مثال فيما يتعلق الممارسون بإجراء خدمات ترتبط بإعداد وعرض المعلومات ا

بإعداد البيانات المالية التاريخية المطلوبة لإليداع العام(. وفي حال لم ُيحدد التطبيق اإللزامي، 
بموجب قانون أو نظام معين أو بموجب أي معايير مهنية معمول بها أو غير ذلك، يمكن  سواء  

 مناسب في ظروف معينة.  أن يستنتج الممارس رغم ذلك بأن تطبيق هذا المعيار

 (4)المرجع: الفقرة  1العالقة مع المعيار الدولي لرقابة الجودة 
مسؤوليات الشركة في وضع والحفاظ على نظام رقابة  1المعيار الدولي لرقابة الجودة  يتناول . 6أ

 الجودة لعمليات الخدمات ذات العالقة، بما في ذلك عمليات الجمع. وُتوّجه تلك المسؤوليات
 نحو وضع:

 نظام رقابة الجودة في الشركة؛ و 

  السياسات ذات العالقة بالشركة الماممة لتحقيق هدف نظام رقابة الجودة وإجراءاته لتنفيذ
 ومراقبة االمتثال لتلك السياسات. 

نظام  ، يترتب على الشركة التزام وضع والحفاظ على1بموجب المعيار الدولي لرقابة الجودة  . 7أ
 ة لتزويدها بتأكيد معقول بأن: رقابة الجود

 الشركة وموظفيها يمتثلون للمعايير المهنية والمتطلبات القانونية والتنظيمية المعمول بها؛ و (أ)

  4في الظروف المحددة. هي مناسبةالتقارير الاادرة عن الشركة أو شركاء العملية  (ب)

يما يتعلق بعمليات الجمع أن ف 1بنى المعيار الدولي لرقابة الجودة يتلم  اختااصويمكن ألي  . 8أ
وترتكز أحكام هذا المعيار وضح متطلبات رقابة الجودة في الشركات التي تؤدي هذه العمليات. ي

فيما يخص رقابة الجودة على مستوى العملية على أساس أن متطلبات رقابة الجودة المتبناة هي 

                                                          
 

 . 11، الفقرة 1المعيار الدولي لرقابة الجودة   4
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. ويتحقق هذا 1ابة الجودة مرهقة وصارمة بنفس قدر متطلبات المعيار الدولي لرقعلى األقل 
عندما تفرض تلك المتطلبات التزامات على الشركة لتحقيق أهداف متطلبات المعيار الدولي 

التزام صياغة نظام لرقابة الجودة يتضمن سياسات وإجراءات ، بما في ذلك 1لرقابة الجودة 
 تتناول كل من العناصر التالية: 

 الشركة؛ مسؤوليات القيادة فيما يخص الجودة داخل 

 المتطلبات األخالقية ذات الالة؛ 

 قبول واستمرار عالقات العمالء وعمليات محددة؛ 

 الموارد البشرية؛ 

 أداء العملية؛ و 

  .المراقبة 

ضمن سياق نظام رقابة الجودة في الشركة، تكون فرق العملية مسؤولة عن تنفيذ إجراءات رقابة  . 9أ
 الجودة المطبقة على العملية.

م تشر المعلومات التي تقدمها الشركة أو أطراف أخرى إلى خالف ذلك، يحق لفريق العملية ما ل . 10أ
أن يعتمد على نظام رقابة الجودة في الشركة. على سبيل المثال، يمكن أن يعتمد فريق العملية 

 على نظام رقابة الجودة في الشركة فيما يتعلق بما يلي: 

 بهم بشكل رسمي.كفاءة الموظفين من خالل توظيفهم وتدري 

 .الحفاظ على عالقات العمالء من خالل أنظمة القبول واالستمرار 

 .االلتزام بالمتطلبات القانونية والتنظيمية من خالل عملية المراقبة 

عند النظر في العيوب المحددة في نظام رقابة الجودة في الشركة التي يمكن أن تؤثر على 
ية في اإلجراءات التي تتخذها الشركة لتاحيح عملية الجمع، يمكن أن يبحث شريك العمل

 الموقف والذي يعتبرها الشريك كافية في سياق عملية الجمع تلك.

ال يشير وجود خلل في نظام رقابة الجودة في الشركة بالضرورة إلى أن عملية الجمع لم تجري  . 11أ
أو أن تقرير الممارس غير  وفق المعايير المهنية والمتطلبات القانونية والتنظيمية المعمول بها،

 مناسب. 
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 عملية الجمع
 ( 8-7، 5ماطلحي "اإلدارة" و"أولئك المكلفون بالرقابة" )المرجع: الفقرات  إستخدام

االختااصات والمناطق، وبين  مختلف اإلدارة وأولئك المكلفون بالرقابة بين تختلف مسؤوليات . 12أ
فات على الطريقة التي يطبق فيها الممارس تؤثر هذه االختالو منشآت من أنواع مختلفة. 

 ُيقاد منفيما يخص اإلدارة أو أولئك المكلفون بالرقابة. وتبعا لذلك، متطلبات هذا المعيار 
المستخدمة في أماكن مختلفة عبر  ، أولئك المكلفون بالرقابة"عبارة "اإلدارة"، وحيث يكون مناسبا  

ة أن البيئات المختلفة للمنشأة قد تمتلك هياكل أجزاء هذا المعيار تنبيه الممارس إلى حقيق
 وترتيبات مختلفة من اإلدارة والرقابة. 

تقع المسؤوليات المختلفة المتعلقة بإعداد المعلومات المالية وإعداد التقارير المالية الخارجية إما  . 13أ
 لعوامل معينة كالتالي: وفقا  على عاتق اإلدارة أو أولئك المكلفين بالرقابة 

 موارد المنشأة وهيكلها 

 ضمن المنشأة كما هو مناوص عليه في  أدوار كل من اإلدارة وأولئك المكلفون بالرقابة
القانون أو النظام ذي الالة أو، في حال كانت المنشأة غير منظمة، في أي ترتيبات 
رسمية للرقابة أو المسائلة يتم وضعها للمنشأة )على سبيل المثال، حسبما هي مسجلة في 

 العقود أو دستور معين أو نوع آخر من الوثائق يتم تأسيس المنشأة بموجبها(.

في العديد من المنشآت الاغيرة، ال يوجد غالبا فال بين أدوار اإلدارة والرقابة للمنشأة، أو أن 
أولئك المكلفون بالرقابة في المنشأة يمكن أن يشاركوا أيضا في إدارة المنشأة. وفي معظم 

رى، السيما في المنشآت الكبيرة، تكون اإلدارة مسؤولة عن تنفيذ أعمال أو أنشطة الحاالت األخ
المنشأة وإعداد التقارير بشأنها، بينما يشرف أولئك المكلفون بالرقابة على اإلدارة. وفي المنشآت 

ن بالرقابة مسؤولية الماادقة على المعلومات المالية و أولئك المكلف يتحملما  الكبيرة، غالبا  
غالبا ما  أطراف خارجية. وفي المنشآت الكبيرة، ستخدامإل موجهةلمنشأة، خاوصا إذا كانت ل

مجموعة فرعية من أولئك المكلفين بالرقابة، مثل لجنة تدقيق معينة، بمسؤوليات  تفويضيتم 
 وفقا  مراقبة وإشراف معينة. وفي بعض االختااصات، يكون إعداد البيانات المالية للمنشأة 

دد هو مسؤولية قانونية ألولئك المكلفين بالرقابة، وفي بعض االختااصات األخرى إلطار مح
 يكون ذلك من مسؤولية اإلدارة. 

 (5متعلقة بإعداد وعرض المعلومات المالية )المرجع: الفقرة  نشطة أخرى أالمشاركة في 
حالة مساعدة في كل  ه يشمليختلف نطاق عملية الجمع باالعتماد على ظروف العملية. لكن . 14أ

إلطار إعداد التقارير المالية،  وفقا  اإلدارة في إعداد وعرض المعلومات المالية الخاصة بالمنشأة 
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 وفي بعض عمليات الجمع، قد تعّد اإلدارة مسبقا  على المعلومات التي تقدمها اإلدارة.  بناء  
 المعلومات المالية ذاتها في مسودة أو بشكل مبدئي.  

ارك الممارس أيضا في إجراء أنشطة أخرى معينة بالنيابة عن اإلدارة، باإلضافة إلى يمكن أن يش . 15أ
ن ُيطلب من الممارس أيضا  جمع وتانيف وتلخيص يمكن أعملية الجمع. على سبيل المثال، 

البيانات المحاسبية األساسية للمنشأة ومعالجة البيانات على شكل سجالت محاسبية حتى إعداد 
ثم ُيستخدم ميزان المراجعة على أنه معلومات أساسية يمكن للممارس أن يجمع  المراجعة. ميزان

لهذا المعيار. وغالبا ما  وفقا  منها المعلومات المالية التي تكون موضوع عملية الجمع التي تجري 
بالنسبة للمنشآت الاغيرة التي ال تمتلك أنظمة محاسبة مطورة بشكل جيد، يكون هذا هو الحال 

وال يعالج هذا  تفضل االستعانة بمزودين خارجين إلعداد السجالت المحاسبية. التي تمنشآللأو 
المعيار تلك األنشطة اإلضافية التي يقوم بها الممارس لمساعدة اإلدارة في مجاالت أخرى، قبل 

 جمع البيانات المالية للمنشأة. 

 (10)المرجع: الفقرة  أطر إعداد التقارير المالية
 إلطار إعداد التقارير المالية المامم لتلبية:  وفقا  اد المعلومات المالية يمكن إعد . 16أ

  احتياجات المعلومات المالية المشتركة لمجموعة واسعة من المستخدمين )أي "إطار إعداد
 التقارير المالية ذو الغرض العام"(؛ أو

  ير المالية ذو احتياجات المعلومات المالية لمستخدمين محددين )أي "إطار إعداد التقار
 الغرض الخاص"(.

تحدد متطلبات إطار إعداد التقارير المالية المعمول به شكل ومحتوى المعلومات المالية. 
ويمكن اإلشارة إلى إطار إعداد التقارير المالية، في بعض الحاالت، على أنه "أساس 

 المحاسبة". 

األغراض العامة المستخدمة على نطاق فيما يلي أمثلة على أطر إعداد التقارير المالية ذات  . 17أ
 واسع: 

  المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية والمعايير الوطنية إلعداد التقارير المالية المطبقة
 على المنشآت المدرجة بشكل عام.

  المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الخاصة بالمنشآت الاغيرة والمتوسطة والمعايير
 عداد التقارير المالية المطبقة على المنشآت الاغيرة والمتوسطة.الوطنية إل

ها، إستخدامفيما يلي أمثلة على أطر إعداد التقارير المالية ذات األغراض الخاصة التي يمكن  . 18أ
 باالعتماد على الغرض المحدد للمعلومات المالية: 



 عمليات الجمع

  )المنقح( 4410المعيار الدولي للخدمات ذات العالقة  435 

 

عال
ت ال

 ذا
ات

خدم
ال

قة
 

 معلومات المالية الستيفاء أساس المحاسبة الضريبي المستخدم في اختااص محدد إلعداد ال
 التزامات االمتثال الضريبي. 

  إطار راسخ إلعداد التقارير المالية:  إستخدامبالنسبة للمنشآت التي ال ُيطلب منها 

o  مالئما  أساس المحاسبة المستخدم في المعلومات المالية لمنشأة محددة والذي يكون 
أساس  إستخدامة )على سبيل المثال، المقاود للمعلومات المالية وظروف المنشأ ستخداملإل

ستحقاقات مختارة، مثل الذمم المدينة والذمم الدائنة، الذي ينتج عنه إبالنقد المحاسبي 
إطار إعداد التقارير المالية الراسخ الذي ُيعّدل  إستخدامميزانية عمومية وبيان دخل؛ أو 

 الية(. لمالئمة الغرض المحدد الذي يتم من أجله إعداد المعلومات الم

o  ،أساس النقد المحاسبي الذي ينتج عنه بيان المقبوضات والمدفوعات )على سبيل المثال
توزيع زيادة المقبوضات عن المدفوعات النقدية على مالكي عقارات التأجير؛ أو لغرض 

 لتسجيل الحركات في صندوق النثرية الخاص بنادي معين(. 

 (21)المرجع: الفقرة  المتطلبات األخالقية
للمحاسبين على المبادئ  الدولية ينص الجزء "أ" من قواعد مجلس معايير السلوك األخالقي . 19أ

إطار مفاهيم محدد األساسية لألخالقيات المهنية التي يجب أن يتقيد بها الممارسون، كما يقدم 
 لتطبيق تلك المبادئ. وفيما يلي المبادئ األساسية: 

 النزاهة؛ (أ)
 الموضوعية؛ (ب)
 ة وبذل العناية الالزمة؛الكفاءة المهني (ج)
 السرية؛ و (د)
 السلوك المهني. (  هـ)

تطبيق  كيفية يوضح الجزء "ب" من قواعد مجلس معايير السلوك األخالقي الدولية للمحاسبين
في حاالت محددة. وعند االمتثال لقواعد مجلس معايير السلوك األخالقي الدولية إطار المفاهيم 

ت التي تواجه امتثال الممارس للمتطلبات األخالقية ذات الالة للمحاسبين، ينبغي تحديد التهديدا
 ومعالجتها بشكل مناسب.

 )د((-)أ(24و  21)المرجع: الفقرات  عتبارات األخالقية فيما يخص ارتباط الممارس بالمعلوماتإلا
هة، وعند تطبيق مبدأ النزا ، 5بموجب قواعد مجلس معايير السلوك األخالقي الدولية للمحاسبين . 20أ

التقارير أو اإلقرارات أو المراسالت أو بيجب على المحاسب المهني أن ال يرتبط بعلم منه 
 المعلومات األخرى حيث يعتقد المحاسب المهني بأن المعلومات: 

                                                           
 .110.2الجزء "أ" من قواعد مجلس معايير السلوك األخالقي الدولية للمحاسبين، الفقرة   5
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 تتضمن بيان خاطئ أو مضلل بشكل كبير؛ (أ)

 تتضمن بيانات أو معلومات تم تقديمها بشكل متهور؛ أو (ب)
 .تضمينها حيث يكون هذا الحذف أو اإلخفاء مضلال   تحذف أو تخفي معلومات مطلوب (ج)

عندما يدرك المحاسب المهني أن المحاسب قد ارتبط بتلك المعلومات، فإنه يتوجب على 
خطوات لفك  إتخاذ لقواعد مجلس معايير السلوك األخالقي الدولية للمحاسبين وفقا  المحاسب 

 ارتباطه عن تلك المعلومات.

 (21)ز( و17فقرتان )المرجع: ال يةستقاللاإل

 -يةستقالل"اإل 291والقسم  عمليات التدقيق والمراجعة" -يةستقالل"اإل 290بالرغم من أن القسم  . 21أ
قواعد مجلس معايير السلوك األخالقي الدولية من  عمليات التأكيد األخرى في الجزء "ب"

أو القوانين أو األنظمة ال ينطبقان على عمليات الجمع، إال أن القواعد االخالقية  للمحاسبين
 ية. ستقاللأو قواعد اإلفااح المتعلقة باإلالوطنية يمكن أن تحدد المتطلبات 

 
 المشكوك فيهمحدد أو المتثال العدم اإبالغ سلطة مختاة خارج المنشأة عن 

 ما يلي: القوانين أو األنظمة أو المتطلبات األخالقية ذات العالقةقد تتطلب  . 22أ
ممارس أن يبلغ السلطات المختاة خارج المنشأة بعدم االمتثال المحدد أو قد ُيطلب من ال (أ)

 المشكوك فيه للقوانين واألنظمة.
قد تحدد القوانين واألنظمة المسؤوليات التي يكون بموجبها إبالغ سلطة مختاة خارج  (ب)

 1المنشأة مالئما  في ظروف معينة.

م امتثال محدد أو مشتبه به للقوانين قد يكون إبالغ سلطة مختاة خارج المنشأة عن عد . 23أ
 واألنظمة مطلوبا  أو مناسبا  في بعض الحاالت لألسباب التالية:

تتطلب القوانين أو األنظمة أو المتطلبات األخالقية ذات العالقة من الممارس أن يبلغ  (أ)
 عن عدم االمتثال؛

محدد أو المتثال العدم ايكون الممارس قد قرر أن اإلبالغ هو التارف المالئم استجابة ل (ب)
 المشكوك فيه وفقا  للمتطلبات األخالقية ذات العالقة؛ أو

 الممارس حق اإلبالغ.القوانين أو األنظمة أو المتطلبات األخالقية ذات العالقة تمنح  (ج)
 
من هذا المعيار الدولي لعمليات المراجعة، ال يتوقع أن يكون لدى الممارس  28وفقا  للفقرة  . 24أ

القوانين واألنظمة يتجاوز المستوى الالزم الذي يمّكنه من أداء عملية التجميع. مستوى من فهم 
القوانين أو األنظمة أو المتطلبات األخالقية ذات ومع ذلك، قد يتوقع من الممارس بموجب 

                                                           
 من قواعد سلوك مجلس المعايير األخالقية للمحاسبين المهنيين 225/52إلى  225/51انظر على سبيل المثال األقسام  1
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أن يستخدم المعرفة، والحكم المهني والخبرة في االستجابة لعدم االمتثال المحدد أو  العالقة
وتحدد محكمة أو جهة قضائية معنية في نهاية المطاف ما إذا كان أحد المشكوك فيه. 

 التارفات يمثل عدم امتثال فعلي.
 
محدد أو المتثال االعدم في بعض الحاالت، قد ُيمنع إبالغ السلطات المهنية خارج المنشأة عن  . 25أ

األنظمة أو القوانين أو المشكوك فيه نتيجة لواجب السرية المفروض على الممارس بموجب 
. وفي حاالت أخرى، ال يعد إبالغ السلطات المعنية خارج المتطلبات األخالقية ذات العالقة

المشكوك فيه انتهاكا  لمبدأ السرية وفقا  للمتطلبات محدد أو المتثال االعدم المنشأة عن 
 1األخالقية ذات العالقة.

 
ن داخل الشركة أو الشركة ضمن قد ينظر الممارس في الحاول على استشارة داخلية )م . 26أ

شبكة(، أو الحاول على استشارة قانونية ليتسنى له فهم التداعيات المهنية أو القانونية المترتبة 
على اتخاذ مسار معين من اإلجراءات، أو الحاول على استشارة سرية من جهة تنظيمية أو 

ما لم يكن سيؤدي إلى انتهاك مهنية )ما لم يكن ذلك ممنوعا  بموجب القوانين أو األنظمة أو 
 2مبدأ السرية(.

 

 ((3()هـ)24، 22)المرجع: الفقرات  الحكم المهني
وهذا ألن تفسير المتطلبات في إجراء عملية الجمع بشكل سليم.  اأساسي ايعتبر الحكم المهني أمر  . 27أ

ل إجراء قرارات مدروسة خال تخاذإلاألخالقية ذات الالة ومتطلبات هذا المعيار، والحاجة 
عملية الجمع، يتطلب تطبيق معارف وخبرات مالئمة على حقائق العملية وظروفها. ويعتبر 
الحكم المهني ضروريا، على وجه التحديد، عندما تنطوي العملية على مساعدة إدارة المنشأة 

 بخاوص القرارات حول: 

  رض المعلومات إلعداد وع هإستخدامالذي سيتم مدى قبول إطار إعداد التقارير المالية
المقاود للمعلومات المالية والمستخدمين  ستخدامالمالية للمنشأة، في ضوء اإل

 المقاودين منها.

  :تطبيق إطار إعداد التقارير المالية المعمول به، بما في ذلك 

o اختيار السياسات المحاسبية المناسبة بموجب ذلك اإلطار؛ 

o لمالية التي سيتم إعدادها وعرضها وضع التقديرات المحاسبية الالزمة للمعلومات ا
                                                           بموجب ذلك اإلطار؛

 
 من قواعد سلوك مجلس المعايير األخالقية للمحاسبين المهنيين.  225/53والقسم  140/7ل، القسم انظر على سبيل المثا 1

 

 من قواعد سلوك مجلس المعايير األخالقية للمحاسبين المهنيين.  225/55انظر على سبيل المثال، القسم  2
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o  إلطار إعداد التقارير المالية المعمول به. وفقا  إعداد وعرض المعلومات المالية 

ُتقدم مساعدة الممارس لإلدارة دوما  على أساس أن اإلدارة أو أولئك المكلفون بالرقابة، حيث 
مسؤولية تلك  ويقبلون كس في المعلومات المالية، حكام الهامة التي ُتعيفهمون األ يكون مناسبا،

 األحكام. 

يتضمن الحكم المهني تطبيق التدريب والمعارف والخبرات ذات الالة، ضمن السياق الذي  . 28أ
قرارات مدروسة حول  إتخاذينص عليه هذا المعيار والمعايير المحاسبية واألخالقية، في 

 ع. اإلجراءات المناسبة في ظروف عملية الجم

تستند ممارسة الحكم المهني في العمليات المختلفة إلى الحقائق والظروف التي يعلمها الممارس  . 29أ
 حتى تاريخ تقريره حول العملية، بما في ذلك:

  المعرفة المكتسبة من أداء العمليات األخرى التي ُتنفذ لاالح المنشأة، حيث أمكن )على
 سبيل المثال، الخدمات الضريبية(.

  شأة، بما في ذلك نظامها المحاسبي، ولتطبيق إطار الممارس ألعمال وعمليات المنفهم
 إعداد التقارير المالية المعمول به في القطاع الذي تعمل فيه المنشأة.

  .الحد الذي يتطلب فيه إعداد وعرض المعلومات المالية ممارسة األحكام اإلدارية 

 )ب((23لفقرة )المرجع: ا رقابة الجودة على مستوى العملية

إن إجراءات شريك العملية والرسائل المناسبة لألفراد اآلخرين في فريق العملية، في تحمل  . 30أ
 مسؤولية الجودة الكلية في كل عملية، تؤكد على أهمية تحقيق جودة عملية:

 تنفيذ أعمال تتقيد بالمعايير المهنية والمتطلبات التنظيمية والقانونية؛ (أ)

 وإجراءات رقابة الجودة في الشركة حيث أمكن؛ ومتثال لسياسات إلا (ب)

 لهذا المعيار.  وفقا  إصدار تقرير الممارس بشأن العملية  (ج)

 ((1)ب()23)المرجع: الفقرة  قبول واستمرار عالقات العمالء وعمليات الجمع

من الشركة الحاول على المعلومات التي تراها  1يقتضي المعيار الدولي لرقابة الجودة  . 31أ
ا سيتم عند تحديد ما إذية في ظروف معينة قبل قبول عملية ما مع عميل جديد، ضرور 

وعند النظر في قبول عملية جديدة مع عميل حالي. وقد تشمل  االستمرار في عملية حالية
 الء ــــات العمــــــــــالمعلومات التي تساعد شريك العملية في تحديد ما إذا كان قبول أو استمرار عالق
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ت الجمع هو أمر مناسب معلومات تخص نزاهة المالكين الرئيسيين واإلدارة الرئيسية وعمليا
وأولئك المكلفين بالرقابة. وإذا كان لدى شريك العملية سببا للتشكيك في نزاهة اإلدارة إلى الحد 

 الذي يمكن أن يؤثر على األداء السليم للعملية، فإنه قد يكون من غير المناسب قبول العملية. 

 ((3)ب()23)المرجع: الفقرة  المتثال للمتطلبات األخالقية ذات الالة في إجراء العمليةا

مسؤوليات الشركة في وضع سياسات وإجراءات ماممة  1يوضح المعيار الدولي لرقابة الجودة   .32أ
يوضح و بأن الشركة وموظفيها يمتثلون للمتطلبات األخالقية ذات الالة. بتأكيد معقول لتزويدها 

هذا المعيار مسؤوليات شريك العملية فيما يخص امتثال فريق العملية للمتطلبات األخالقية ذات 
 الالة.

 ستمرار العمليةإقبول و 
 )أ((24)المرجع: الفقرة  لمعلومات الماليةلالمقاود  ستخدامتحديد اإل

النظام المعمول به أو  المقاود للمعلومات المالية بالرجوع إلى القانون أو ستخدامُيحدد اإل . 33أ
فيما يخص تقديم المعلومات المالية للمنشأة، مع االخذ بعين  الترتيبات األخرى التي توضع

االعتبار احتياجات المعلومات المالية لألطراف داخل وخارج المنشأة الذين يكونوا هم 
مها من قبل المستخدمين المقاودين. ومن األمثلة على ذلك المعلومات المالية المطلوب تقدي

المنشاة فيما يتعلق بإجراء المعامالت أو تمويل التطبيقات مع أطراف خارجية مثل الموردين أو 
 البنوك أو المزودين اآلخرين للتمويل. 

على فهم عوامل معينة المقاود للمعلومات المالية ينطوي أيضا   ستخدامإن تحديد الممارس لإل . 34أ
دارة أو أولئك المكلفين بالرقابة، حيث أمكن، التي ُيقاد مثل الغرض )األغراض( المحددة لإل

على سبيل  تحقيقها من خالل طلب عملية الجمع، وأغراض الطرف المكلف حين يكون مختلفا.
معلومات مالية يجمعها المحاسب  يمكن لهيئة معينة لتمويل المنح أن تطلب من المنشأةالمثال، 

معّدة بشكل  المنشأةمعينة من عمليات أو أنشطة المهني للحاول على معلومات حول جوانب 
 محدد، من أجل دعم تقديم منحة ما أو االستمرار في تقديم منحة حالية. 

 )ب((24)أ( و17)المرجع: الفقرتان  تحديد إطار إعداد التقارير المالية المعمول به

اه اإلدارة فيما يخص المعلومات القرار المتعلق بإطار إعداد التقارير المالية الذي تتبن إتخاذيتم  . 35أ
المقاود للمعلومات كما هو مبين في الشروط المتفق عليها للعملية،  ستخدامالمالية في سياق اإل

 ومتطلبات أي قانون أو نظام معمول به. 
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فيما يلي أمثلة على العوامل التي تشير إلى أنه قد يكون من المالئم النظر فيما إذا كان إطار  . 36أ
 التقارير المالية مقبول:  إعداد
  طبيعة المنشأة، وما إذا كانت عبارة عن شكل منّظم من المنشآت، على سبيل المثال، ما

 إذا كانت مؤسسة أعمال ربحية أو منشأة قطاع عام أو منظمة غير ربحية.
 المقاود للمعلومات المالية والمستخدمين المقاودين. على سبيل المثال، يمكن  ستخداماإل

مجموعة واسعة من المستخدمين، أو على  ستخدامون المعلومات المالية موجهة إلأن تك
اإلدارة أو مستخدمين خارجيين محددين في  ستخداميمكن أن تكون موجهة إلنحو بديل، 

 على شروط عملية الجمع.  تفاقمن اإل غرض خاص ُيحدد كجزء  سياق 
 ظام معمول نبه، سواء في قانون أو  ولما إذا يتم تحديد إطار إعداد التقارير المالية المعم

من ترتيبات الرقابة  يات مع طرف ثالث، أو كجزء  تفاقعقد أو شكل آخر من اإلفي به أو 
 أو المسائلة التي تتبناها المنشأة بشكل اختياري. 

  طبيعة وشكل المعلومات المالية التي سيتم إعدادها وعرضها بموجب إطار إعداد التقارير
ل به، على سبيل المثال، مجموعة كاملة من البيانات المالية أو بيان مالي المالية المعمو 

واحد أو معلومات مالية ُتعرض بشكل آخر ُيتفق عليه بين أطراف العقد أو شكل آخر من 
 يات.تفاقاإل

 

 )ب((-)أ( 24العوامل ذات الالة عندما تكون المعلومات المالية موجهة لغرض محدد )المرجع: الفقرة 
يوافق الطرف المكلف عموما على طبيعة وشكل المعلومات المالية الموجهة لغرض محدد مع  . 37أ

المستخدمين المقاودين، على سبيل المثال حسبما هو محدد بموجب ناوص إعداد التقارير 
. المالية في عقد ما أو منحة مشروع أو حسبما هو الزم لدعم معامالت أو أنشطة المنشأة

إلعداد التقارير المالية، مثل إطار إعداد  معين إطار إستخدامقد ذو الالة ويمكن أن يقتضي الع
التقارير المالية ذات الغرض العام الذي يوضع من قبل هيئة معتمدة أو معترف بها لوضع 
المعايير أو بموجب قانون أو نظام معين. وكخيار بديل، يمكن أن يوافق أطراف العقد على 

ع تعديالت أو تغييرات تالءم احتياجاتهم الخاصة. وفي تلك إطار ذي غرض عام م إستخدام
يمكن وصف إطار إعداد التقارير المالية المعمول به في المعلومات المالية وفي تقرير الحالة، 

الممارس على أنه عبارة عن ناوص إعداد التقارير المالية للعقد المحدد بدال من الرجوع إلى 
وبالرغم من إمكانية إتاحة المعلومات معدل. وفي تلك الحاالت، إطار إعداد التقارير المالية ال

على نطاق واسع، إال أن إطار إعداد التقارير المالية المعمول به يعتبر إطار  المجمعةالمالية 
ذو غرض خاص، ويتوجب على الممارس االمتثال لمتطلبات إعداد التقارير ذات الالة في هذا 

 المعيار. 
فإنه يتوجب  إطار ذو غرض خاص، هوار إعداد التقارير المالية المعمول به عندما يكون إط . 38أ

المقاود  ستخدامعلى الممارس وفق هذا المعيار أن يسجل أي قيود مفروضة على اإل
تم قد ، وأن يذكر في تقرير الممارس بأنه للمعلومات المالية أو على توزيعها في كتاب التكليف

إطار إلعداد التقارير المالية ذو غرض خاص، وبالتالي قد ال  خدامإستإعداد المعلومات المالية ب
 ألغراض أخرى. يكون مالئما  
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 ((هـ)24)المرجع: الفقرة  مسؤوليات اإلدارة

موافقة اإلدارة، أو حيث أمكن أولئك الحاول على بموجب هذا المعيار، يتوجب على الممارس  . 39أ
فيما يتعلق بالمعلومات المالية وعملية الجمع كشرط  المكلفين بالرقابة، بشأن مسؤوليات اإلدارة

قد ال تكون اإلدارة، أو حيث أمكن أولئك المكلفين  ل العملية. وفي المنشآت الاغيرة،مسبق لقبو 
على ماهية تلك المسؤوليات، بما في ذلك تلك التي تنشأ بموجب القانون  مطلعين جيدا   بالرقابة،

على أساس مدروس، قد  الحاول على موافقة اإلدارة بناء  أو النظام المعمول به.  ومن أجل 
يجد الممارس أنه من الضروري مناقشة تلك المسؤوليات مع اإلدارة قبل السعي للحاول على 

 موافقة اإلدارة على مسؤولياتها. 

ء في حال لم تقّر اإلدارة بمسؤولياتها في سياق عملية الجمع، ال يكون الممارس قادرا على إجرا  .40أ
قبول العملية ما لم ُيطلب منه ذلك بموجب القانون العملية، ويكون من غير المناسب للممارس 

وفي الحاالت التي يتعين فيها على الممارس رغم ذلك قبول العملية، قد أو النظام المعمول به.  
 يحتاج الممارس للتواصل مع اإلدارة بخاوص أهمية هذه المسائل ومدلوالت العملية. 

يحق للممارس أن يعتمد على اإلدارة في تقديم جميع المعلومات ذات الالة لعملية الجمع بشكل   .41أ
ويختلف شكل المعلومات التي تقدمها اإلدارة لغرض العملية دقيق ومكتمل وفي الوقت المناسب. 

مع اختالف ظروف العملية. ويمكن أن تتضمن على نطاق واسع السجالت والوثائق 
إطار إعداد  إستخدامعلومات األخرى المرتبطة بجمع المعلومات المالية بوالتوضيحات والم

وقد تشمل المعلومات المقدمة، على سبيل المثال، معلومات حول . التقارير المالية المعمول به
فتراضات اإلدارة والنوايا أو الخطط التي ينطوي عليها وضع التقديرات المحاسبية الالزمة لجمع إ

 إطار إعداد التقارير المالية المعمول به.  المعلومات بموجب

 (25)المرجع: الفقرة  يات الخطيةتفاقكتاب التكليف أو شكل آخر من اإل

يكون من مالحة كل من اإلدارة واألطراف المكلفة في حال اختالفهم والممارس أن يقوم  . 42أ
كلفة قبل إجراء عملية الممارس بإرسال كتاب تكليف إلى اإلدارة، وحيث أمكن، إلى األطراف الم

يؤكد كتاب التكليف و تفاهم فيما يخص عملية الجمع. أي سوء  مساعدة على تفاديللالجمع، 
 على قبول الممارس للعملية كما يؤكد على مسائل معينة كالتالي: 
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  أهداف ونطاق العملية، بما في ذلك فهم أطراف العملية بأن العملية هي ليست عبارة عن
 عملية تأكيد. 

 ها أو توزيعها إستخدامالمقاود للمعلومات المالية وتوزيعها، وأي قيود على  ستخداماإل
 )حيث أمكن(.

 .مسؤوليات اإلدارة فيما يتعلق بعملية الجمع 

  ن الممارس لن يبدي رأي تدقيق أو نتيجة مراجعة أنطاق مسؤوليات الممارس، بما في ذلك
 معينة حول المعلومات المالية.

 قرير الذي سيادر عن الممارس بشأن العملية. شكل ومحتوى الت 

 شكل ومحتوى كتاب التكليف

يمكن أن يختلف شكل ومحتوى كتاب التكليف لكل عملية. وباإلضافة إلى المسائل المطلوبة  . 43أ
 يمكن أن يشير كتاب التكليف إلى ما يلي، على سبيل المثال: بموجب هذا المعيار، 

 ممارسين والخبراء في بعض جوانب عملية الجمع.الترتيبات المتعلقة بمشاركة ال 

  .الترتيبات التي ستجري مع الممارس السابق، إن وجد، في حال عملية مبدئية 

   التأكيد احتمالية أن ُيطلب من اإلدارة، أو أولئك المكلفين بالرقابة، حسبما يكون مناسبا ،
 رس خالل العملية.خطيا على معلومات أو توضيحات معينة يتم إبالغها شفهيا للمما

  ملكية المعلومات المستخدمة ألغراض عملية الجمع، مع التمييز بين وثائق ومعلومات
عتبار القانون أو النظام إلخذ بعين األالمنشأة المقدمة للعملية ووثائق عملية الممارس، مع ا

 المعمول به. 

  كتاب التكليف  ستالمإختالفه، اإلقرار بإالطلب من اإلدارة، والطرف المكلف في حال
 والموافقة على شروط العملية الموضحة في الكتاب المذكور.  

 كتاب التكليف التوضيحي

 من هذا المعيار.  1يرد كتاب التكليف التوضيحي لعملية جمع معينة في الملحق    . 44أ
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 (26)المرجع: الفقرة  العمليات المتكررة

لكن ية خطية أخرى في كل فترة. إتفاقديد أو قد يقرر الممارس عدم إرسال كتاب تكليف ج . 45أ
العوامل التالية قد تشير إلى أنه من المناسب تنقيح شروط عملية الجمع، أو تذكير اإلدارة أو 

 بالشروط الحالية للعملية: الطرف المكلف، حيث أمكن، 
  أي مؤشر على أن اإلدارة أو الطرف المكلف، حيث أمكن، قد أساء فهم هدف ونطاق

 ة.العملي
  .أي شروط منقحة أو خاصة للعملية 
 .تغير حديث في اإلدارة العليا للمنشأة 
  .تغير هام في ملكية المنشأة 
  .تغير هام في طبيعة أو حجم أعمال المنشأة 
  .أي تغير في المتطلبات القانونية أو التنظيمية يؤثر على المنشأة 
 .أي تغير في إطار إعداد التقارير المالية المعمول به 

 

 (27)المرجع: الفقرة  مع اإلدارة وأولئك المكلفين بالرقابة تاالاإل 
مع اختالف ظروف عملية الجمع. وتشمل الظروف ذات  تااللإليختلف التوقيت المناسب  . 46أ

ه من قبل اإلدارة أو أولئك المكلفين بالرقابة. إتخاذالالة أهمية وطبيعة المسألة وأي إجراء ُيتوقع 
قد يكون من المالئم اإلبالغ عن صعوبات كبيرة يتم مواجهتها خالل العملية  على سبيل المثال،

على مساعدة  قادرينفي أقرب فرصة ممكنة إذا كانت اإلدارة أو أولئك المكلفون بالرقابة 
 الممارس في تخطي تلك الاعوبات.

 
 المكلفين أو اإلدارة من مالئم مستوى  إلبالغ مطلبا   العالقة ذات األخالقية المتطلبات تشمل قد  .47أ

 االختااص، دوائر بعض وفي واألنظمة. للقوانين به مشتبه أو محدد امتثال عدم عن بالحوكمة
 المكلفين أو اإلدارة مع المسائل بعض بشأن الممارس تواصل األنظمة أو القوانين تمنع قد

 تمس قد أخرى  إجراءات أية أو التواصل، محدد بشكل األنظمة أو القوانين تمنع وقد بالحوكمة.
 في بما فيه، مشكوك أو محدد قانوني غير تارف وقوع في مختاة سلطة تجريه تحقيق بسير
 عدم عن مختاة سلطة يبلغ أن الممارس من المطلوب من كان حال في المنشأة تنبيه ذلك

 تلك وفي المثال. سبيل على األموال، غسيل مكافحة لقانون  وفقا   به مشتبه أو محدد امتثال
 على الحاول الممارس يأخذ وقد معقدة الممارس فيها ينظر التي المسائل تكون  قد الحاالت،

 االعتبار. بعين قانونية استشارة
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 إجراء العملية
 (28)المرجع: الفقرة  فهم الممارس

ال المنشأة وعملياتها، بما في ذلك النظام المحاسبي للمنشأة وسجالتها المحاسبية، إن فهم أعم . 48أ
هي عملية مستمرة تحدث خالل عملية الجمع. ويؤسس مثل هذا الفهم إطار مرجعي معين 

 يمارس ضمنه الممارس الحكم المهني في جمع المعلومات المالية. 

رس أو يحال عليه حول أعمال وعمليات المنشأة إن إتساع وعمق الفهم الذي يتمتع به المما . 49أ
هو أقل من الفهم الذي تتمتع به اإلدارة. وهو موجه للمستوى الذي يعتبر كافي للممارس حتى 

 يكون قادرا على جمع المعلومات المالية بموجب شروط العملية. 
الحاول على فهم تشمل األمثلة على المسائل التي قد يأخذها الممارس بعين االعتبار عند  . 50أ

 ألعمال وعمليات المنشأة وإطار إعداد التقارير المالية المعمول به ما يلي: 
 .حجم وتعقيد المنشأة وعملياتها 
 .تعقيد إطار إعداد التقارير المالية 
   كانت قائمة بموجب القوانين أو  التزامات أو متطلبات إعداد التقارير المالية للمنشأة سواء

يات مع طرف تفاقا، أو بموجب أحكام عقد معين أو شكل آخر من اإلاألنظمة المعمول به
 ختيارية إلعداد التقارير المالية. إلثالث، أو في سياق الترتيبات ا

  مستوى تطور هيكل إدارة ورقابة المنشأة فيما يخص إدارة ومراقبة السجالت المحاسبية
إعداد المعلومات المالية تدعم للمنشأة وأنظمة إعداد التقارير المالية الخاصة بها والتي 

 للمنشأة. 
  مستوى تطور وتعقيد أنظمة المحاسبة وإعداد التقارير المالية والضوابط ذات العالقة في

 المنشأة.
 .طبيعة أصول المنشأة والتزاماتها وإيراداتها ومااريفها 

 

 جمع المعلومات المالية
 (30األحكام الهامة )المرجع: الفقرة 

يات الجمع، ال يقدم الممارس أي مساعدة لإلدارة فيما يخص األحكام الهامة. وفي في بعض عمل . 51أ
عمليات أخرى، يمكن أن يقدم الممارس هذه المساعدة، على سبيل المثال، فيما يتعلق بالتقدير 

في النظر في السياسات المحاسبية المناسبة. وعند تقديم المحاسبي المطلوب أو مساعدة اإلدارة 
يكون النقاش ضروريا بحيث تفهم اإلدارة وأولئك المكلفون بالرقابة، حسبما يكون المساعدة، 

مناسبا، االحكام الهامة الظاهرة في المعلومات المالية، ويقبلون تحمل مسؤوليتهم عن تلك 
 األحكام. 
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 ( 31قراءة المعلومات المالية )المرجع: الفقرة 
لتزاماته األخالقية المتعلقة إستيفاء إالية مساعدته في ُيقاد من قراءة الممارس للمعلومات الم .52أ

 بعملية الجمع. 
 

 قتراح تعديالت على المعلومات الماليةإ

 )أ((34إطار إعداد التقارير المالية المعمول به )المرجع: الفقرة اإلشارة إلى أو وصف 

هو إطار قائم  المعمول بهقد تكون هناك حاالت معينة يكون فيها إطار إعداد التقارير المالية  . 53أ
في  مع الكثير من حاالت الحياد عنه. وإذا كان وصف إطار إعداد التقارير المالية المعمول به

يشير إلى اإلطار القائم باإلضافة إلى حاالت الحياد عنه، فإن  المجمعةالمعلومات المالية 
 ضمنقائم هي إشارة مضللة طار الظر فيما إذا كانت اإلشارة إلى اإلالممارس قد يحتاج إلى الن

 ظروف العملية. 
 

-)ب(34التعديل فيما يخص البيانات الخاطئة الجوهرية، والمعلومات غير المضللة )المرجع: الفقرات 
 )ج((

 .يبحث الممارس في مفهوم األهمية النسبية في سياق إطار إعداد التقارير المالية المعمول به . 54أ
مفهوم األهمية النسبية في سياق إعداد وعرض  المالية وتناقش بعض أطر إعداد التقارير

المعلومات المالية. ورغم أن أطر إعداد التقارير المالية يمكن أن تناقش األهمية النسبية 
 : بماطلحات مختلفة، إال أنها توضح عموما  

 يتوقع على نحو معقول  أن البيانات الخاطئة، بما في ذلك الحذوفات، تعتبر هامة إذا كان
للمستخدمين المتخذة  قتااديةالقرارات اإلبشكل فردي او مجتمعة، على  سواء   أنها تؤثر،ب

 على أساس المعلومات المالية؛
  أن األحكام المتعلقة باألهمية النسبية ُتتخذ في ضوء الظروف المحيطة، وتتأثر بحجم أو

 طبيعة البيان الخاطئ، أو كالهما؛ و
 لنسبة لمستخدمي المعلومات المالية تستند إلى بحث أن األحكام حول المسائل المهمة با

وال ُينظر في األثر المحتمل  احتياجات المعلومات المالية المشتركة للمستخدمين كمجموعة.
للبيانات الخاطئة على مختلف المستخدمين المحددين والتي قد تختلف احتياجاتهم على 

 نطاق واسع. 

يوفر مثل هذا النقاش إطار مرجعي ارير المالية المعمول به، في حال توفره في إطار إعداد التق . 55أ
همية النسبية لغرض عملية الجمع. وفي حال عدم توفره، توفر االعتبارات ألللممارس في فهم ا

  أعاله إطار مرجعي للممارس. 
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ة. إن إدراك الممارس الحتياجات مستخدمي المعلومات المالية يؤثر على نظرته لألهمية النسبي . 56أ
 وفي هذا السياق، يكون من المعقول للممارس أن يفترض أن المستخدمين: 

 والمحاسبة، وهم على استعداد قتااديةيمتلكون معرفة معقولة باألعمال واألنشطة اإل 
 لدراسة المعلومات المالية بدرجة معقولة من الجد واالجتهاد؛

 ت األهمية النسبية؛يفهمون أنه يتم إعداد وعرض المعلومات المالية حسب مستويا 
   التقديرات واألحكام والبحث في  إستخدامعلى  يدركون الشكوك الكامنة في قياس المبالغ بناء

 األحداث المستقبلية؛ و
 معقولة على أساس المعلومات الواردة في المعلومات المالية.  إقتااديةقرارات  إتخاذ 

 

به المبدأ القاضي بإعداد المعلومات المالية على  قد يتضمن إطار إعداد التقارير المالية المعمول . 57أ
الممارس وجود شكوك فيما يخص قدرة المنشأة على  أساس المنشأة المستمرة، وإذا أدرك

االستمرار كمنشأة مستمرة، يمكن أن يقترح الممارس حسبما يكون مناسبا طريقة عرض أكثر 
أو إفااحات مناسبة فيما يخص قدرة  مالئمة بموجب إطار إعداد التقارير المالية المعمول به،

من أجل التقيد بذلك اإلطار ولتفادي أن تكون  المنشأة على االستمرار كمنشأة مستمرة،
 المعلومات المالية مضللة. 

 

 ( 35و 33من العملية )المرجع: الفقرتان  نسحاباألوضاع التي تقتضي من الممارس اإل
 من العملية أمرا   نسحابهذا المعيار حيث يكون اإل في الظروف التي تتطرق إليها متطلبات . 58أ

فرصة معينة  نسحابمسؤولية إبالغ اإلدارة وأولئك المكلفين بالرقابة بأسباب اإل تتيحضروريا، 
 لتزامات األخالقية للممارس. إللبيان ا

 

 (38)المرجع: الفقرة  التوثيق
 األهداف، بما في ذلك ما يلي: من  إن التوثيق الذي يقتضيه هذا المعيار يحقق عددا   . 59أ

 .توفير سجل بالمسائل ذات الالة بشكل مستمر بالنسبة لعمليات الجمع المستقبلية 
  تمكين فريق العملية، حيث أمكن، من تحمل مسؤولية عمله، بما في ذلك تسجيل استكمال

 العملية. 

مراجعة الخاص بالمنشأة، قد يبحث الممارس أيضا في تضمين وثائق العملية صورة من ميزان ال . 60أ
 عمليةوملخص بالسجالت المحاسبية الهامة أو معلومات أخرى يستخدمها الممارس إلجراء 

 الجمع.
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مع السجالت والوثائق والتوضيحات  المجمعةفي تسجيل كيفية تطابق المعلومات المالية  . 61أ
قد يحتفظ الممارس على مع، والمعلومات األخرى األساسية التي تقدمها اإلدارة لغرض عملية الج

سبيل المثال بجدول يوضح مطابقة أرصدة حسابات األستاذ العام للمنشأة مع المعلومات المالية 
، بما في ذلك أي قيود يومية معدلة أو أي تعديالت أخرى على المعلومات المالية التي المجمعة

 تفق عليها الممارس مع اإلدارة في سياق العملية.إ
 

 (40)المرجع: الفقرة  رستقرير المما
 وسيط إلكتروني.  إستخداميشمل التقرير الخطي التقارير الاادرة باورة ورقية وتلك الاادرة ب . 62أ
 

وتقرير الممارس في وثيقة معينة  المجمعةعندما يدرك الممارس أنه سيتم دمج المعلومات المالية  . 63أ
في حال سمح شكل  -يبحث الممارس تشتمل على معلومات أخرى، مثل التقرير المالي، قد

في تحديد أرقام الافحات التي ُعرضت فيها المعلومات المالية. وهذا من شأنه  -العرض بذلك
 أن يساعد المستخدمين على تحديد المعلومات المالية التي يرتبط بها تقرير الممارس. 

 

 )ب((40)المرجع: الفقرة  المرسل إليهم التقرير
ون أو النظام المعمول به الجهة المرسل إليها تقرير الممارس في االختااص قد يحدد القان . 64أ

لشروط  وفقا  المحدد. وعادة ما ُيرسل تقرير الممارس إلى الطرف الذي قام بإشراك الممارس 
 العلمية، وعادة ما تكون هي إدارة المنشأة. 

 

)المرجع: الفقرة  ة ذات الغرض الخاصإطار إعداد التقارير المالي إستخدامالمعلومات المالية المعّدة ب
 ((ي)40

إطار إعداد التقارير المالية  إستخدامبموجب هذا المعيار، وفي حال تم إعداد المعلومات المالية ب .65أ
يجب لتقرير الممارس أن يلفت انتباه قّراء التقرير إلى إطار إعداد فإنه  ذات الغرض الخاص،

لمستخدم في المعلومات المالية، وأن يذكر أن المعلومات ا التقارير المالية ذات الغرض الخاص
توزيع  تحارالمالية قد ال تكون بالتالي مالئمة ألغراض أخرى. ويمكن دعم هذا بفقرة إضافية 

 تقرير الممارس، أو كالهما، بالمستخدمين المقاودين فقط. إستخدامأو 
  

محدد من قبل أطراف أخرى عدا عن يمكن الحاول على المعلومات المالية المعّدة لغرض  . 66أ
المعلومات ألغراض أخرى غير تلك التي  ستخداميسعون إلالمستخدمين المقاودين، الذين قد 

المعلومات من أجلها. على سبيل المثال، يمكن أن يقتضي منّظم معين من  إستخدامكان ُيقاد 
رير المالية ذات الغرض إطار إعداد التقا إستخدامبعض المنشآت تقديم بيانات مالية معّدة ب

الخاص، وأن تتوفر تلك البيانات المالية ضمن سجل عام. إن حقيقة توفر تلك البيانات المالية 
بشكل واسع ألطراف أخرى عدا عن المستخدمين المقاودين منها ال تعني أن البيانات المالية 

ي دمجها في تقرير ستابح بيانات مالية ذات أغراض عامة. ويجب لبيانات الممارس التي ينبغ
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إعداد البيانات المالية بموجب إطار إعداد التقارير نتباه القّراء إلى حقيقة إالممارس أن تلفت 
 قد ال تكون بالتالي مالئمة ألغراض أخرى. أنها المالية ذات الغرض الخاص و 

 

 تقرير الممارس إستخدامالقيود المفروضة على توزيع و 
المناسب اإلشارة إلى أن تقريره مخاص فقط للمستخدمين  قد يعتبر الممارس أنه من . 61أ

عتماد على قانون أو نظام االختااص المحدد، إلالمقاودين المحددين للمعلومات المالية. وبا
، أو كالهما، تقرير الممارس إستخدامو أتوزيع  حاريمكن تحقيق هذا إما من خالل 

 المستخدمين المقاودين فقط.ب
 

 (41و 38و 37)المرجع: الفقرات  وتاريخ تقرير الممارس استكمال عملية الجمع

إن العملية التي تكون قائمة ضمن المنشأة للموافقة على المعلومات المالية من قبل اإلدارة، أو  . 62أ
عتبارات ذات الالة للممارس عند إل، هي إحدى اأولئك المكلفين بالرقابة حسبما يكون مناسبا  

عتماد على طبيعة وغرض المعلومات المالية، قد توجد عملية إلاستكمال عملية الجمع. وبا
موافقة معتمدة للمعلومات المالية يجب على اإلدارة أو أولئك المكلفين بالرقابة إتباعها، أو 
مناوص عليها في القانون أو النظام المعمول به، إلعداد واستكمال المعلومات المالية أو 

 البيانات المالية للمنشأة. 
 

 (40ارير التوضيحية )المرجع: الفقرة التق

من هذا المعيار توضيحات لتقارير الجمع الخاصة بالممارسين التي تشتمل  2يتضمن الملحق  . 63أ
 على العناصر المطلوبة للتقرير.
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 1الملحق  
 (44)المرجع: الفقرة أ

 كتاب تكليف توضيحي لعملية جمع معينة 
ة جمع معينة يوضح المتطلبات واإلرشادات ذات الالة الواردة فيما يلي مثال على كتاب تكليف لعملي

ه كدليل إلى جانب االعتبارات إستخدامفي هذا المعيار. وهذا الكتاب ليس رسميا  لكن ُيقاد فقط 
لمتطلبات وظروف عمليات الجمع  وفقا  الموضحة في هذا المعيار. وسيكون هناك حاجة لتعديله 

إلى جمع البيانات المالية لفترة واحدة إلعداد التقارير ويجب تعديله إذا  ويتم صياغته لإلشارةالمختلفة. 
كان ُيقاد أو ُيتوقع تطبيقه على عملية متكررة كما هو مبين في هذا المعيار. وقد يكون من المناسب 

 الحاول على مشورة قانونية تفيد بأن أي كتاب مقترح يكون مناسب. 

 لية:يوضح كتاب التكليف هذا الظروف التا

 شركة  ستخدامينبغي جمع البيانات المالية لإل( الحاري إلدارة الشركةABC ويكون ،)إستخدام 
وتوزيع تقرير الممارس على  إستخدامعلى اإلدارة. كما يقتار أيضا   البيانات المالية مقتارا  

 اإلدارة.

  20يسمبر د 31في  االعمومية للشركة كمفقط الميزانية  المجمعةتشمل البيانات الماليةX1  وبيان
الدخل للسنة المنتهية في ذلك الوقت، دون أي إيضاحات. وقد حددت اإلدارة وجوب إعداد البيانات 

 ستحقاق كما هو مبين. إلالمالية على أساس ا
*** 

 :ABCشركة  1إلى إدارة

 [ هدف ونطاق عملية الجمع ]
 لقد طلبتم بأن نقدم الخدمات التالية:

 ي سوف تقدمونها، سنساعدكم في إعداد وعرض البيانات المالية التالية لشركةعلى المعلومات الت بناء  
ABC:  20ديسمبر  31الميزانية العمومية للشركة كما فيX1  وبيان الدخل للسنة المنتهية في ذلك
جميع المعامالت النقدية مع إضافة الذمم الدائنة التجارية  على أساس التكلفة التاريخية، موضحا  ، الوقت

لذمم المدينة التجارية مطروحا منها مخاص الحسابات المشكوك فيها، والمخزون الذي يتم محاسبته وا
على أساس متوسط التكلفة، وضرائب الدخل الحالية مستحقة الدفع في تاريخ إعداد التقارير، ورسملة 

لى أساس القسط األصول المعّمرة الهامة بالتكلفة التاريخية المطفأة خالل عمرها اإلنتاجي المقدر ع
مالحظة تاف أساس المحاسبة  بإستثناءالثابت. لن تشمل هذه البيانات المالية مالحظات إيضاحية، 

                                                           كما هو مبين في كتاب التكليف هذا. 

 

أنت" و "نحن" و "لنا" و "اإلدارة" و "أولئك المكلفون عبر أجزاء كتاب التكليف التوضيحي هذا، ُتستخدم أو ُتعدل اإلشارات إلى " 1 
 بالرقابة" و "الممارس" حسبما يكون مناسبا حسب الظروف. 
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البيانات المالية سيكون تقديم معلومات مالية لسنة كاملة توضح المركز المالي  إستخدامإن الغرض من 
واألداء المالي للسنة المنتهية  20X1ديسمبر  31ارير المالية الذي ياادف للمنشأة في تاريخ إعداد التق

كم، ولن يتم توزيعها على أطراف ستخدامإل وستكون البيانات المالية مخااة حاريا   .في ذلك الوقت
 أخرى. 

 مسؤولياتنا

رض لمساعدتكم في إعداد وع تشمل عملية الجمع تطبيق الخبرات في المحاسبة وإعداد التقارير
. وطالما أن عملية الجمع هي ليست عملية تأكيد، فإنه ال يتوجب علينا التحقق من دقة المالية المعلومات

رأي تدقيق أو أو اكتمال المعلومات التي تقدمونها لنا لغرض عملية الجمع، أو جمع أدلة معينة إلبداء 
مراجعة حول ما إذا يتم إعداد نتيجة مراجعة معينة. وعليه، فإننا لن نبدي أي رأي تدقيق أو نتيجة 

 ألساس المحاسبة الذي حددتموه، كما هو مبين أعاله.  وفقا  البيانات المالية 

. "عمليات الجمع")المنقح(  4410للمعيار الدولي للخدمات ذات العالقة  وفقا  سنقوم بأداء عملية الجمع 
متثل للمتطلبات األخالقية ذات نأنه في إجراء هذه العملية يجب أن )المنقح(  4410ويقتضي المعيار 

الموضوعية والكفاءة المهنية والعناية الالزمة. ولذلك الغرض، يتوجب الالة، بما في ذلك مبادئ النزاهة و 
التابعة لمجلس معايير السلوك األخالقي بقواعد السلوك األخالقي للمحاسبين المهنيين علينا االلتزام 

 . للمحاسبين

 مسؤولياتكم

فهمكم بأن دورنا يتلخص في مساعدتكم في إعداد على أساس إقراركم و عملية المطلوب أدائها يتم تنفيذ ال
 إلطار إعداد التقارير المالية الذي تبنيتموه فيما يخص البيانات المالية. وفقا  وعرض البيانات المالية 

جرائنا لعملية الجمع في إ المسؤوليات اإلجمالية التالية التي تعتبر مهمة وأساسيةوعليه، يترتب عليكم 
 )المنقح(: 4410للمعيار الدولي للخدمات ذات العالقة  وفقا  

إلطار إعداد التقارير المالية المقبول في  وفقا  مسؤولية البيانات المالية ومسؤولية إعدادها وعرضها  (أ)
 المقاود للبيانات المالية والمستخدمين المقاودين. ستخدامضوء اإل

جالت والوثائق والتوضيحات والمعلومات األخرى التي تقدمونها لنا مسؤولية دقة واكتمال الس (ب)
 لغرض جمع البيانات المالية.

، بما في ذلك تلك التي يمكن أن نقدم مسؤولية األحكام الالزمة في إعداد وعرض البيانات المالية (ج)
 المساعدة بشأنها في سياق عملية الجمع. 
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 تقرير الجمع الخاص بنا

والذي ها، ابإصدار تقريرنا وإرفاقه بالبيانات المالية التي جمعن م، سوف نقو الخاصة بنا العمليةمن  كجزء  
عملية الجمع هذه ]انظر المرفق[. كما سيشير التقرير سياف البيانات المالية والعمل الذي أنجزناه في 

 إستخداموأن ، البيانات المالية مقتار على الغرض المبين في كتاب التكليف هذا إستخدامأيضا إلى أن 
 . ABCالمقدم لعملية الجمع يقتار عليكم بافتكم إدارة شركة و وتوزيع التقرير الخاص بنا 

الرجاء توقيع وإعادة الاورة المرفقة من هذا الكتاب لإلشارة إلى إقراركم وموافقتكم على ترتيبات العملية 
 على مسؤولياتنا المختلفة. فقتكم مواو المالية المبينة في هذه الوثيقة،  الخاصة بنا لجمع البيانات

 [معلومات أخرى ذات صلة ]

الفواتير وشروط محددة أخرى، حسبما يكون إعداد ترتيبات الرسوم و قم بإدخال معلومات أخرى، مثل  ]
 [مناسبا  

 وشركاه.  XYZشركة 

 من قبل  ABCتم اإلقرار والموافقة بالنيابة عن إدارة شركة 

 )توقيع(

.............. 

 م واللقبسإلا

 التاريخ
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  452 2)المنقح( الملحق 4410المعيار الدولي للخدمات ذات العالقة 

 2الملحق  
 (69أ)المرجع: الفقرة 

 تقارير جمع توضيحية للممارسين 
 لبيانات المالية ذات الغرض العاماجمع عملية 

  إعداد التقارير إطار  إستخدامالبيانات المالية ب: تقرير الممارس لعملية معينة لجمع 1التوضيح
 المالية ذات الغرض العام. 

 ملية جمع البيانات المالية ذات الغرض الخاصع
  إطار معدل إلعداد  إستخدام: تقرير الممارس لعملية معينة لجمع البيانات المالية ب2التوضيح

 التقارير المالية ذات الغرض العام. 

أو توزيع  إستخدامعمليات جمع المعلومات المالية المعّدة لغرض خاص حيث يكون 
 ار على المستخدمين المقاودينالمعلومات المالية مقت

  أساس المحاسبة المحدد  إستخدام: تقرير الممارس لعملية معينة لجمع البيانات المالية ب3التوضيح
 في عقد ما.

  الذي  أساس المحاسبة إستخدامتقرير الممارس لعملية معينة لجمع البيانات المالية ب: 4التوضيح
 المالية المطلوبة لألغراض الخاصة باإلدارة.  تختاره إدارة المنشأة فيما يخص المعلومات

  تقرير الممارس لعملية معينة لجمع المعلومات المالية التي تكون عبارة عن عنار أو 5التوضيح :
 .[قم بإدخال إشارة مناسبة للمعلومات المطلوبة لغرض االمتثال التنظيمي حساب أو بند معين ]
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إطار إعداد التقارير  إستخدامنة لجمع البيانات المالية بتقرير الممارس لعملية معي :1التوضيح 
 الغرض العام.المالية ذات 

 

  البيانات المالية ذات الغرض العام المطلوبة بموجب القانون المعمول به الذي
ينص على وجوب إعداد البيانات المالية للمنشأة من خالل تطبيق المعايير الدولية 

 آت الاغيرة والمتوسطة. إلعداد التقارير المالية للمنش
 
 

 تقرير الجمع الخاص بالممارس
 [ ABC إلى إدارة شركة  ]

وتشمل هذه على المعلومات التي قدمتموها.  بناء   ABCلقد قمنا بجمع البيانات المالية المرافقة لشركة 
الشامل وبيان الدخل  20X1ديسمبر  31كما في  ABCبيان المركز المالي لشركة البيانات المالية 

وبيان التغيرات في حقوق الملكية وبيان التدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذلك الوقت وملخص 
 أخرى. ت المحاسبية الهامة ومعلومات توضيحية السياسا

"عمليات )المنقح(  4410للمعيار الدولي للخدمات ذات العالقة  وفقا  لقد قمنا بإجراء عملية الجمع هذه 
 . الجمع"

 البيانات هذه ا بتطبيق خبراتنا في المحاسبة وإعداد التقارير المالية لمساعدتكم في إعداد وعرضلقد قمن
. وقد التزمنا بالمتطلبات للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية للمنشآت الاغيرة والمتوسطة وفقا   المالية

 فاءة المهنية والعناية الالزمة.مبادئ النزاهة والموضوعية والكاالخالقية ذات الالة، بما في ذلك 

هذه البيانات المالية باإلضافة إلى دقة واكتمال المعلومات المستخدمة لجمعها هي من تكون و 
 مسؤوليتكم. 

وطالما أن عملية الجمع هي ليست عملية تأكيد، فإنه ال يتوجب علينا التحقق من دقة أو اكتمال 
نبدي أي رأي تدقيق أو  . وعليه، فإننا الالبيانات الماليةالمعلومات التي تقدمونها لنا لغرض جمع هذه 

للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  وفقا  البيانات المالية  هذه نتيجة مراجعة حول ما إذا يتم إعداد
 .للمنشآت الاغيرة والمتوسطة

 [ توقيع الممارس ]

 [ تاريخ تقرير الممارس ]

              [ عنوان الممارس ]
  



 ععمليات الجم

  454 2)المنقح( الملحق 4410المعيار الدولي للخدمات ذات العالقة 

إطار معدل إلعداد  إستخدامتقرير الممارس لعملية معينة لجمع البيانات المالية ب :2التوضيح 
 الغرض العام.التقارير المالية ذات 

 إطار إعداد التقارير المالية ذات الغرض العام الذي تتبناه اإلدارة  إستخدامالبيانات المالية المعّدة ب
 وفق أساس معدل.

  إن إطار إعداد التقارير المالية المعمول هي المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية للمنشآت
من تسجيلها  معالجة الممتلكات والعقارات، التي ُأعيد تقييمها بدل   بإستثناءالاغيرة والمتوسطة 

 بالتكلفة التاريخية.
  أو توزيع البيانات المالية مقّيدا.  إستخدامل يكون 

 

 تقرير الجمع الخاص بالممارس

 [  ABCإلى إدارة شركة  ]

بناء على المعلومات التي قدمتموها. وتشمل هذه  ABCلقد قمنا بجمع البيانات المالية المرافقة لشركة 
وبيان الدخل الشامل  20X1ديسمبر  31كما في  ABCالبيانات المالية بيان المركز المالي لشركة 

وق الملكية وبيان التدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذلك الوقت وملخص وبيان التغيرات في حق
 السياسات المحاسبية الهامة ومعلومات توضيحية أخرى. 

"عمليات )المنقح(  4410للمعيار الدولي للخدمات ذات العالقة  وفقا  لقد قمنا بإجراء عملية الجمع هذه 
 . الجمع"

ة وإعداد التقارير المالية لمساعدتكم في إعداد وعرض هذه البيانات لقد قمنا بتطبيق خبراتنا في المحاسب
. وقد التزمنا بالمتطلبات المرفقة بالبيانات المالية Xعلى أساس المحاسبة المبينة في المالحظة المالية 

 مبادئ النزاهة والموضوعية والكفاءة المهنية والعناية الالزمة.االخالقية ذات الالة، بما في ذلك 

هذه البيانات المالية باإلضافة إلى دقة واكتمال المعلومات المستخدمة لجمعها هي من ون تكو 
 مسؤوليتكم. 

وطالما أن عملية الجمع هي ليست عملية تأكيد، فإنه ال يتوجب علينا التحقق من دقة أو اكتمال 
نبدي أي رأي تدقيق أو المعلومات التي تقدمونها لنا لغرض جمع هذه البيانات المالية. وعليه، فإننا ال 

 .Xألساس المحاسبة المبين في المالحظة  وفقا  نتيجة مراجعة حول ما إذا يتم إعداد هذه البيانات المالية 

للمعايير الدولية إلعداد  وفقا  ، يتم إعداد وعرض البيانات المالية Xوكما هو مذكور في المالحظة 
الممتلكات والعقارات التي يعاد تقييمها في البيانات  تثناءبإسالتقارير المالية للمنشآت الاغيرة والمتوسطة 

المالية بدال من تسجيلها بالتكلفة التاريخية. ويتم إعداد البيانات المالية للغرض الموضح في المالحظة 
Y وبالتالي، قد ال تكون هذه البيانات المالية مالئمة ألغراض أخرى. .المرفقة بالبيانات المالية 
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 مارس[توقيع الم ]

 تاريخ تقرير الممارس[ ]

             عنوان الممارس[  ]
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  456 2)المنقح( الملحق 4410المعيار الدولي للخدمات ذات العالقة 

أساس المحاسبة المحدد  إستخدامتقرير الممارس لعملية معينة لجمع البيانات المالية ب :3التوضيح 
 في عقد ما.

 المحددة في العقد. البيانات المالية المعّدة لالمتثال ألحكام عقد معين، من خالل تطبيق المحاسبة 

  .يتم تكليف الممارس من قبل طرف معين غير اإلدارة أو أولئك المكلفون بالرقابة في المنشأة 

 األطراف المحددة في العقد. ستخدامتكون البيانات المالية مخااة فقط إل 

  ن تقرير الممارس على المستخدمين المقاودين للبيانات المالية المحددي إستخداميقتار توزيع و
 في العقد. 

 
 

 تقرير الجمع الخاص بالممارس

 [ 1الطرف المكلف]إلى 

قدمتها إدارة بناء على المعلومات التي )"الشركة"(  ABCلقد قمنا بجمع البيانات المالية المرافقة لشركة 
عّدة قم بتسمية جميع عناصر البيانات المالية الم ]. وتشمل هذه البيانات المالية الشركة )"اإلدارة"(

 [.التاريخ الذي ترتبط به بموجب أساس المحاسبة المحدد في العقد والفترة/

"عمليات )المنقح(  4410للمعيار الدولي للخدمات ذات العالقة  وفقا  لقد قمنا بإجراء عملية الجمع هذه 
 . الجمع"

إعداد وعرض هذه  في لمساعدة اإلدارة لقد قمنا بتطبيق خبراتنا في المحاسبة وإعداد التقارير المالية
. وقد التزمنا المرفقة بالبيانات المالية Xالبيانات المالية على أساس المحاسبة المبينة في المالحظة 

مبادئ النزاهة والموضوعية والكفاءة المهنية والعناية بالمتطلبات االخالقية ذات الالة، بما في ذلك 
 الالزمة.

مسؤولية قة واكتمال المعلومات المستخدمة لجمعها هي من وتكون هذه البيانات المالية باإلضافة إلى د
 . اإلدارة

و اكتمال وطالما أن عملية الجمع هي ليست عملية تأكيد، فإنه ال يتوجب علينا التحقق من دقة أ
لغرض جمع هذه البيانات المالية. وعليه، فإننا ال نبدي أي رأي تدقيق اإلدارة لنا  المعلومات التي تقدمها

ألساس المحاسبة المبين في المالحظة  وفقا  مراجعة حول ما إذا يتم إعداد هذه البيانات المالية  أو نتيجة
X. 

 Zلألساس الموضح في الفقرة  وفقا  ، يتم إعداد وعرض البيانات المالية Xوكما هو مذكور في المالحظة 
. [ية ذات الالةتفاقد/اإلقم بإدخال تاريخ العق المحدودة بتاريخ ] XYZمن أحكام عقد الشركة مع شركة 

                                                           

 كخيار بديل، الجهة المناسبة المرسل إليها المحددة في العقد ذي الالة. 1 
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االطراف المحددة في العقد، وقد ال تكون  ستخداممخااة فقط إلتكون هذه البيانات المالية وبالتالي، 
 مالئمة ألغراض أخرى. 

إن تقرير الجمع الخاص بنا هو مخاص فقط لألطراف المحددة في العقد، وال ينبغي توزيعه على 
 أطراف أخرى. 

 توقيع الممارس[ ]

 ريخ تقرير الممارس[تا ]

 عنوان الممارس[ ]
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  458 2)المنقح( الملحق 4410المعيار الدولي للخدمات ذات العالقة 

أساس المحاسبة الذي  إستخدامتقرير الممارس لعملية معينة لجمع البيانات المالية ب :4التوضيح 
 .تختاره إدارة المنشأة فيما يخص المعلومات المالية المطلوبة لألغراض الخاصة باإلدارة

 تقارير المالية ذات الغرض الخاص، المخااة إطار إعداد ال إستخدامالبيانات المالية المعّدة ب
 إدارة الشركة لألغراض الخاص باإلدارة. ستخدامفقط إل

  تشمل البيانات المالية استحقاقات معينة، وتضم فقط ميزانية عمومية وبيان الدخل ومالحظة
 واحدة تشير إلى أساس المحاسبة المستخدم للبيانات المالية.

 اإلدارة. ستخدامفقط إل تكون البيانات المالية مخااة 
  تقرير الممارس على اإلدارة.  إستخداميقتار توزيع و 
 

 

 تقرير الجمع الخاص بالممارس

 [ ABC]إلى إدارة شركة 

بناء على المعلومات التي قدمتموها. وتشمل هذه  ABCلقد قمنا بجمع البيانات المالية المرافقة لشركة 
وبيان الدخل للسنة  20X1ديسمبر  31كما في  ABCلشركة  ةالميزانية العموميالبيانات المالية 

 المنتهية في ذلك الوقت. 

"عمليات )المنقح(  4410للمعيار الدولي للخدمات ذات العالقة  وفقا  لقد قمنا بإجراء عملية الجمع هذه 
 . الجمع"

اد وعرض هذه البيانات لقد قمنا بتطبيق خبراتنا في المحاسبة وإعداد التقارير المالية لمساعدتكم في إعد
. وقد التزمنا بالمتطلبات المرفقة بالبيانات المالية Xالمالية على أساس المحاسبة المبينة في المالحظة 

 مبادئ النزاهة والموضوعية والكفاءة المهنية والعناية الالزمة.االخالقية ذات الالة، بما في ذلك 

اكتمال المعلومات المستخدمة لجمعها هي من وتكون هذه البيانات المالية باإلضافة إلى دقة و 
 مسؤوليتكم. 

وطالما أن عملية الجمع هي ليست عملية تأكيد، فإنه ال يتوجب علينا التحقق من دقة أو اكتمال 
المعلومات التي تقدمونها لنا لغرض جمع هذه البيانات المالية. وعليه، فإننا ال نبدي أي رأي تدقيق أو 

 .Xألساس المحاسبة المبين في المالحظة  وفقا  ذا يتم إعداد هذه البيانات المالية نتيجة مراجعة حول ما إ

له إعداد هذه البيانات المالية، ويوصف الغرض منها في  وفقا  األساس الذي يتم ، Xالمالحظة  توضح
كم، وقد ال تكون مالئمة ستخدام. وعليه، فإن هذه البيانات المالية مخااة فقط إلYالمالحظة 

 اض أخرى.ألغر 
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، وال ينبغي ABCكم بافتكم إدارة شركة ستخدامإلإن تقرير الجمع الخاص بنا هو مخاص فقط 
 توزيعه على أطراف أخرى. 

 

 توقيع الممارس[ ]

 تاريخ تقرير الممارس[ ]

             عنوان الممارس[  ]
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  460 2)المنقح( الملحق 4410المعيار الدولي للخدمات ذات العالقة 

ومات المالية التي تكون عبارة عن عنار أو تقرير الممارس لعملية معينة لجمع المعل :5التوضيح 
 .[ قم بإدخال إشارة مناسبة للمعلومات المطلوبة لغرض المتثال التنظيمي ]حساب أو بند معين 

  المعلومات المالية المعّدة لغرض خاص، أي لالمتثال لمتطلبات إعداد التقارير المالية التي تضعها
تها الجهة التنظيمية فيما يخص شكل ومحتوى لألحكام التي وضع وفقا  جهة تنظيمية ما، 

 المعلومات المالية.
 .يكون إطار إعداد التقارير المالية المعمول به هو إطار المتثال 
  إن الهدف من المعلومات المالية هو تلبية احتياجات المستخدمين المحددين، في حين يقتار

 المعلومات المالية على أولئك المستخدمين. إستخدام
 توزيع تقرير الممارس على المستخدمين المقاودين.  يقتار 
 

 

 تقرير الجمع الخاص بالممارس

  2[ABC]إلى إدارة شركة 

ديسمبر  31كما في  ABCلشركة  [المجمعةحدد المعلومات المالية  ] المرافقة الجداوللقد قمنا بجمع 
20X1 الجداول"( بناء على المعلومات التي قدمتموها"( . 

)المنقح( "عمليات  4410للمعيار الدولي للخدمات ذات العالقة  وفقا  بإجراء عملية الجمع هذه  لقد قمنا
 الجمع". 

الجداول كما لقد قمنا بتطبيق خبراتنا في المحاسبة وإعداد التقارير المالية لمساعدتكم في إعداد وعرض 
تزمنا بالمتطلبات االخالقية ذات . وقد ال[قم بإدخال اسم النظام ذو الالة أو اإلشارة إليه هو محدد ]

 مبادئ النزاهة والموضوعية والكفاءة المهنية والعناية الالزمة.الالة، بما في ذلك 

 باإلضافة إلى دقة واكتمال المعلومات المستخدمة لجمعها هي من مسؤوليتكم.  الجداولوتكون هذه 

ينا التحقق من دقة أو اكتمال وطالما أن عملية الجمع هي ليست عملية تأكيد، فإنه ال يتوجب عل
. وعليه، فإننا ال نبدي أي رأي تدقيق أو نتيجة الجداولالمعلومات التي تقدمونها لنا لغرض جمع 

قم بإدخال اسم أو إشارة إلى إطار إعداد التقارير المالية  ] وفقا  الجداول مراجعة حول ما إذا يتم إعداد 
 .[ ةالمعمول به كما هو محدد في النظام ذي الال

قم بإدخال اسم  لألساس المحدد في ] وفقا  يتم إعداد وعرض الجداول ، Xالمالحظة  كما هو مذكور في
[، لغرض أو إشارة إلى إطار إعداد التقارير المالية المعمول به كما هو محدد في النظام ذي الالة

                                                           
 .معمول بهاوبدال  من ذلك، المرسل إليه المالئم المحدد في متطلبات إعداد التقارير المالية ال   2



 الجمععمليات 

 2الملحق  )المنقح( 4410المعيار الدولي للخدمات ذات العالقة  461 
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 الجداول، فإن وعليه [.قم بإدخال اسم أو إشارة إلى النظام ذي الالة مع ] ABCامتثال شركة 
 وقد ال تكون مالئمة ألغراض أخرى.فيما يتعلق بذلك الغرض  ستخداملإلمخااة فقط 

، وال ينبغي Fوالجهة التنظيمية  ABCشركة  ستخدامإلإن تقرير الجمع الخاص بنا هو مخاص فقط 
 . Fأو الجهة التنظيمية  ABCعدا عن شركة  توزيعه على أطراف أخرى 

 

 توقيع الممارس[ ]

 ريخ تقرير الممارس[تا ]

             عنوان الممارس[  ]
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